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  امينی-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ مارچ ١۶
 

 گسترش نفوذ فرھنگی و سياسی عربستان
  

ی و فرھنگی  ايران در دولت تيوکرات و ضد دموکراتيک عربستان سعودی سعی دارد که برای ختثی ساختن نفوذ سياس

مناطق شرق افغانستان برای اھداف  سياسی . افغانستان به مقابله بر خيزد و راه را برای  گسترش نفوذ خود ھموار سازد

شرق افغانستان . ھمين جا به کمک پاکستان به مبارزه عليه ايران آمادگی بگيرد و فرھنگی عربستان انتخاب شده تا از

  .مندی عربستان به اين قسمت افغانستان باشده  اين ھم يکی از داليل عالقمرکز داعش است که شايد

گزارش ھا حاکيست که عربستان سعودی در حال اعمار يک پوھنتون در ننگرھار است که شايد تنھا زبان عربی در 

بيت سعودی اين پوھنتون بيشتر مسايل مذھبی را تدريس خواھد کرد و جوانان ما را به سوی وھا. آنجا تدريس شود

در .  ھزار محصل را دارد١٠ ميليون دالر بالغ شده که گنجايش ۵٠٠بهاعمار تعميرات اين پوھنتون . خواھد کشانيد

شود از جانب ايران تقويت و   در کابل که گفته میشيخ آصف محسنیواقعيت اين پوھنتون در مقابله با مرکز مذھبی 

 مصارف تعليمی و بورس ھا را ۀشود که عربستان سعودی مسؤوليت ھم شنيده می. حمايت می گردد، ساخته خواھد شد

حاکميت که بتواند جلو ھمچو نه دولت مزدور و مستعمراتی افغانستان نه صالحيت دارد و  . به عھده خواھد گرفت

 ين است که محصالن بعد از فراغت، اتشويش در. سسات اجنبی را بگيرد و از ترويج آن جلوگيری نمايدؤتأسيس م

بدون ترديد که امريکا ھم در . چھار آتشه وھابی تربيه خواھند شد که  و در نتيجه جنگ سنی و شيعه را دامن خواھند زد

تأسيس اين پوھنتون به عربستان چراغ سبز نشان داده است تا افغانستان و ساير کشور ھای اسالمی از کاروان تمدن 

  . عقب بمانند و فقط در دين و مذھب بپيچند

اين ملت به يک رستاخيز ضرورت . نستان اشغال شده ھم از نگاه فزيکی در اشغال است و ھم ار نگاه فکری و ذھنیافغا

  . دارد تا کشور را از شر دشمنان داخلی و خارجی نجات دھد

 

 


