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گسترش وھابيت در افغانستان
تجاوز شوروی به افغانستان ،زمينه را برای آمدن جنگجويان عرب مھيا ساخت .به موازات آن ،ايدئولوژی وھابيت ھم
در داخل کمپ ھای مھاجران در پاکستان رخنه کرده و از طريق گروه ھای جھادی مربوط به عربستان سعودی مردم
ما را شست و شوی مغزی دادند .اکنون وھابيت به نحوی بسيار خطرناک در افغانستان در حال گسترش است .اگر نيرو
ھای منور و قشر پيشرو نتوانند جلو ھمچو تاخت و تاز ھا را بگيرند ،مصيبت عظيمی متوجه افغانستان خواھد شد.
افراد و گروه ھای متعددی برای پخش وھابيت درافغانستان فعاليت دارند .ھدف اينھا منحرف ساختن جوانان ماست تا
آنھا را از مسير زندگی عادی شان برگردانند .قبل از زمان رخنۀ وھابيت ،مردم ما صرف به دو شعبۀ اسالم سنی و
شيعه تقسيم شده بودند .اکنون از خيرات سر امپرياليسم و معاونش يعنی عربستان سعودی ،وھابيت به سرعت در
افغانستان گسترس می يابد و سعی می شود که حتا درمکاتب ھم جائی برای خود پيدا نمايد .گروه ھای متعددی مانند
اتحاد اسالمی سياف به منظور پخش وھابيت خلق شده است .سياف يکی از عمال مذھبی امپرياليسم امريکاست که سال
مبلغ رسمی وھابيت در افغانستان شده است .سياف می کوشد که تدريس موضوعات
ھا از پول عربستان مستفيد شده و ُ َ
مذھبی نوع وھابيت را در مکاتب افغانستان رسمی سازد ،اما تا کنون به اين ھدف شومش نرسيده است .با موجوديت
يک دولت ضد ملی و مزدرو اجانب ،بعيد نيست که افرادی مانند سياف در رسيدن به ھدف شان موفق شوند و کشور را
به يک مرکز ديگر داعشيان وھابی مبدل نمايند.
واجب است که مردم ما بيدار شوند و از خطر نفوذ وھابيت جلوگيری نمايند ،و اال افغانستان به يک عراق ديگر تبديل
خواھد شد.
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