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 ٢٠١۶ جوالی ٠١

 

 ھا در جنگ سوريهبرای جذب افغانتالش نظام آخندی 
وانان شيعۀ افغانستان را به خاطر اعزام به نظام فاشيستی آخندی ايران مخفيانه اما به پيمانۀ وسيع سعی می ورزد که ج

نظام آخندی رشوت ھای ھنگفتی را وعده داده که بدين طريق يک تعداد از جوانان بيکار ما . جنگ سوريه جذب نمايد

حالت زار کشور و نبود يک دولت مستقل ملی باعث شده است که . می افتند) واواک(در دام سازمان استخباراتی ايران 

 سوء نموده و مرام ھای ضد بشری خود را برآورده ۀنحو دلخواه از نابسامانی افغانستان فالکت زده استفاداجانب به 

تواند کمترين کاری در   کشور ھای ھمسايه و غير ھمسايه سرخم است و نمیۀدولت مستعمراتی کابل نزد ھم. سازند

  . راستای منافع ملی کشور انجام دھد

ر ھرات و سمت مرکزی افغانستان گشت و گذار می کنند  تا جوانان شيعه را برای موران استخباراتی واواک دأم

موران أم. شوی مغزی آنھا را برای جنگ به سوريه اعرام دارند و آماده ساخته و بعد از طی مراتب شست" شھادت"

ساختن فاميل ھای مربوطه، جوانان افغان را به يا شھادت و اعطای پول و قانع " زندگی نوين"استخباراتی ايران با تبليغ 

ايرانيان حاضر نيستند زير بار نظام اخندی رفته و داوطلب . دام می اندازند و آنھا را به جبھۀ جنگ سوريه می فرستند

بيکاری، نا . بنابران افغانستان ضعيف و بی کس و کوی بھترين وسيلۀ شکار نظام آخندی است. شھادت در سوريه شوند

نی و خرابی وضع فالکت بار اقتصادی و اجتماعی در افغانستان باعث شده است که جوانان ما يا از کشور فرارنمايند ام

  .که در دام مبلغان دينی کشور ھای ھمسايه افتاده و نابود گردند و يا اين

ان در خاک سوريه روانۀ  مذھبی و يا ھدف دفاع از مکان ھای مقدس  شيعيۀ کثيری  از جوانان شيعۀ ما  با انگيزۀعد 

گزارش ھا حاکيست که نظام آخندی ايران موفق شده . شوند و در خدمت نظاميان ايران قرار می گيرند آن کشورمی

ايران است که به " سپاه قدس"اين گروه وابسته به . تشکيل بدھد" لشکر فاطميون" افغان ھا به نام زاست که گروھی را ا

چند روز قبل مخالفان اسد از دولت مستعمراتی کابل خواستند که .  در سوريه می جنگندر اسداخاطر حمايت از نظام بش

  . جلو ارسال افغان را به سوريه بگيرد، الکن دولت مزدور کابل کمترين صالحيتی درين تصميم گيری ندارد

اين حالت بد .  مت کردکه در افغانستان يک نظام ضد ملی و ضد مردمی وجود دارد، نبايد بيگانگان  را مال تا زمانی

  . سال ھا دوام خواھد يافت

 
 


