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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ٠٧
 

  ھا به سوی داعشعربستان و کشاندن افغان
 

اکنون . ی ايران تقديم نمودمھفتۀ گذشته گزارشی در مورد ارسال افغان ھای مھاجر به جنگ سوريه توسط نظام آخند

افغان ھا را به سوی داعش می کشاند و آن ھا را " اخوت اسالمی"آگاه شدم که عربستان ھم با پرداخت پول و از روی 

 است که در چند آل سعوداين ھم يکی از روش ھای  ضد بشری . به نفع اين گروه تروريستی وارد ميدان نبرد می سازد

 جان کولمنبايد ياد آور شد که نظر به گفتۀ داکتر .  ياسی و نظامی خود در پيش گرفته استسال اخير در يورش ھای س

  . جھانی استی ھم درين کميته شامل و خدمت گزار اژدھاآل سعودفاميل "  ٣٠٠کميتۀ "لف کتاب ؤم

ئی اش به شمول رت منطقه شود و برای اين منظور بايد تمام رقبای منطقه دعربستان در مجموع می خواھد که ابر ق

 آل سعود. به عربستان محول کرده است" ٣٠٠کميتۀ "اين وظيفه ای است که . ًايران نابود گردد و يا کال تضعيف شود

تجاوز در . ًدر چند سال اخير محافظه کاری را کنار گذاشته و عمال داخل صحنۀ سياسی و نظامی منطقه گرديده است

دھد که عربستان ديگر آن نظام قبلی نيست و افغانستان ھم از  يمن و شعله ور ساختن جنگ در سوريه آشکارا نشان می

  .گزندش بی نصيب نخواھد ماند

 در جريان جھاد ضد شوروی، رياض تا اندازه ای قادر شد که وھابيت را در افغانستان رايج سازد و افراد متمايل به اين 

ران  افغان را به نفع داعش استخدام نموده و ياکنون رياض می خواھد که مھاجران و يا زا.  نمايدتبی  را تربيروش مذھ

  .آنھا را در جبھات جنگ در سوريه و يمن بفرستند

 رقابت بين ايران و عربستان در استخدام افغان ھا ادامه دارد و ھر يک از اين دو کشور سعی می ورزد که از حالت 

و بی آب و نان ھم وطنان بی بضاعت . غان ھا استفاده نموده و از نيروی شان طور غير مشروع مستفيد گردندزار اف

نظام مستعمراتی کابل نه قادر است و نه تمايل به  حفظ . روند و در استخدام اجانب قرار می گيرند  زير بار میًااجبار

 . منافع مردم کشور دارد

. ده است که اجانب کشور ما را مسخر نمايند و از مردم مظلوم آن، بھره کشی نمايندنبود دولت ملی و مردمی باعث ش

 .  اين يگانه راه است. چنين يک دولت فاسد بايد سرنگون شود

 

 
 


