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 افغانستان تنور تندروان جهادی خواهد شد؟
 

های عراق،  رسند و جنگ کم به ثبات می در شرایطی که کشورهای عربی کم
المللی در جستجوی میدان  سوریه و لیبی فروکش کرده است، نیروهای جهادی بین

 داغی شود که در آن غیر از  ٔهای آینده جبهه  دیگری اند. افغانستان احتماالً در سال
ای، از اروپا و کشورهای عربی نیز  طالبان افغان و پاکستانی و آسیای میانه

  .نیروهایی وارد خواهند شد
 

دانند که اگر تنوری در خارج از اروپا و امریکا نباشد،   های غربی نیز می کشور
پوتانسیل تندروی که در جهان اسالم و میان مهاجران مسلمان در غرب خلق شده 

 .ی منفجر خواهد شدهای غرب است، در شهر
 

های افغانستان، بعد القاعده   چه آنان در خلق و مدیریت جهادی  ناتو و امریکا، بخصوص آن های گذشتهٔ   از سیاست
توان گفت که امریکا قصداً اوضاع را در چند سال اخیر به   و به تازگی داعش در عراق و سوریه انجام دادند، می

  کا برای مدتی در افغانستان ناظر خواهد نشست تا زنبورهای جهادی النهسو مدیریت کرده است. اکنون امری همین
 :های تازه بیافروزند که در نتیجه  های خود را محکم کنند، از گوشه و کنار جهان جمع شوند و آتش

 
جان مومناِن چون خودشان در یک کشور اسالمی فرو بنشیند.  کشی جهادیان به سو عطش سوزان آدم از یک (1

های سابق نیز با طالب و داعش و دولت بجنگند. جنگ   داعش، داعش با شیعه، دولت با طالب و جهادیطالب با 
 .دیوانگان اسالمی علیه همدیگر

 

هایی که قصد مزاحمت در کشورهای غربی را دارند، مهیا شود. کشتن  عده جهادی محل مناسبی برای شکار آن (2
مرگ یک گوسفند نیز  هٔ گتن پر هزینه است، اما اینجا به اندازهر سوپر جهادی در لندن، برلین، پاریس و واشن

 .حساسیت جهانی خلق نخواهد کرد
 
داشتن تنور سوزان کنار گوش روسیه، چین و ایران منافع دیگری هم برای امریکا و متحدین دارد که از آن  (3

 .ها سخن گفته شده است  بسیار در رسانه
 

 .طوالنی آماده شوند هٔ مردم افغانستان برای مبارز لذا شکست طالبان کار آسان نیست. باید
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Negah_y_afg_tandur_jehdy_ha.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Negah_y_afg_tandur_jehdy_ha.pdf

