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 افغانستان و پيوستن به ائتالف نظامی اسالمی عليه تروريسم
  

ائتالف " از افغانستان دعوت نموده است تا در تن را در يمن می ريزاند انعربستان سعودی که ھر روز خون ھزار

عربستان خود يک دولت تروريستی شده و يکی از کشور . عليه تروريسم به رھبری اين کشور بپيوندد" نظامی اسالمی

تواند  افغانستان که توان نگھداری ازمردم خود را  ندارد، چطور می. ھای مشوق تروريسم دولتی در منطقه گرديده است

  .نطقه را تأمين نمايدامنيت م

ھمين تروريسم . جای تعجب است که يک کشور مشوق تروريسم می خواھد که علم مبارزه عليه تروريسم را باال نمايد

دولتی عربستان است که ھمراه با امريکا القاعده را به وجود آورد و آن را در افغانستان و ساير مناطق ديگر گسترش 

ربستان فرستاده شده اند، در اکثرکشور ھای شرق ميانه و جنوب آسيا به شمول تروريست ھای عرب که از ع. داد

   بپيوندد؟یًآيا افغانستان قادر است عمال به چنين ائتالف. افغانستان  النه کرده اند

کشور ما از ھيچ نگاه آمادگی ندارد تا در بيرون از سرحدات خود  .  افغانستان سخت در مشکالت امنيتی خود غرق است

ًاقتصاد کشور ناتوان، دستگاه دولت فاسد، امنيت کال خراب  و وضع اجتماعی فوق . دست به کدام فعاليت نظامی بزند

  .العاده پوسيده شده است

دھد تا به فعاليت   با اين حالت فالکت بار سياسی و اجتماعی، اشغال کشور ھم اجازه به دولت مستعمراتی کابل را نمی

صرف يک راه باقی می ماند و آنھم رشوت دادن عربستان به کابل است که .  دست بزندھای ماورای سرحدات کشور

افغانستان اگر قادر است، . حد اقل نشان دھد که افغانستان ھم سھمی در ائتالف نظامی اسالمی عليه تروريسم گرفته است

  .سوی ساير کشور ھا نمايده وجه  بًبايد اول خود را از شر تروريسم تحميلی ساخت عربستان و غرب برھاند  و بعدا ت

  . افغانستان بايد بسيار محتاط باشد تا در دام عربستان سعودی که خود خالق تروريسم و حالت تروريستی است، نيفتد

  

 

 

 


