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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۴ نومبر ٢٢

 

  در افغانستانخطر توسعۀ وھابيت
ی در خيمه تان سعودعمال عربس. جريان جھاد ضد شوروی زمينه را برای پخش نفوذ وھابيت در افغانستان آماده ساخت

کردند و مردم را با اعطای پول به وھابيت دعوت می   در پاکستان شب و روز گشت و گذار میھای پناه گزينان افغان

لوژی خطرناک مذھبی شد که اکنون ھم اسپ خود را در افغانستان ئو پيش قراول اين ايداتحاد اسالمی سياف. نمودند

  . دواند می اشغال شده چھارنعل 

اين پوھنتون . سيس يک پوھنتون اسالمی در کابل استأستان در رقابت با نفوذ فرھنگی و مذھبی ايران، در صدد تعرب

شود که عربستان مبلغ  گفته می. در نواحی تپۀ مرنجان موقعيت خواھد داشت و از پول سعودی ھا تمويل خواھد شد

درين مرکز شست و شوی . موسسۀ مذھبی تخصيص خواھد داد ميليون دالر را در اعمار و به راه انداختن اين ١٠٠

اين .  محصل  جذب خواھد شد و برای اشاعۀ تحجر فکری مورد تربيه قرار خواھند گرفت۵٠٠٠مغزی به تعداد 

نظام . پوھنتون درست مقابل مرکز تعليمات مذھبی است که توسط آيت هللا محسنی و پول ايران چند سال قبل به راه افتاد

 تربيه آماده ٢١ و جوانان را طبق شرايط قرن نمايدکه ساينس و تکنولوژی را ترويج  شاندۀ کابل عوض ايندست ن

ترويج وھابيت ھمراه با پخش نفوذ مذھبی ايران و . سوی قرون اوليه استه سازد، زمنيه ساز عقب روی افغانستان ب

  . يسم و حمالت خودکشانه خواھد شدسوی قھقراء خواھد کشاند و مشوق تروره پاکستان، افغانستان را ب

د کشور را از زير يوغ تاريک انديشان و مزدوران نمردم ما به يک رستاخيرملی و انقالب مردمی محتاج اند تا بتوان

  .         دناجنبی نجات دھ

 

  


