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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ مارچ ٢٩
  

  االزھر منبع شر و فساد
  

ھر جا اند و البته انسان ھای شريف در . کند پوھنتون االزھر برای جھان اسالم خاين، جاسوس و انسان کش تربيه می

توان ھمه را به جرم تحصيل در االزھر محکوم کرد، اما اکثريت فارع تحصيالن االزھر ميھن فروش و جاسوس  نمی

  . بوده و مدافع تاريک انديشی و عقب روی اند

 ازئيد اين عملکرد از جانب مالی خبيث مسجد وزير اکبر خان يعنی مال ايأجريان حادثۀ وحشتناک سوختاندن فرخنده و ت

ملعون سياف و صبغت هللا، ما را از  خبث نيت فارع تحصيالن االزھر و سايۀ شوم اخوانيت بر دو  و خاموشی نيازی

اکثريت . در جريان جنگ سرد، االزھر ميدان کشمکش و رقابت کی جی بی و سی آی ای بود. سازد جامعۀ ما  آگاه می

طور ه ب. در خدمت کی جی بی و سی آی ای قرار گرفتندسسۀ تاريک انديشی در افغانستان، ؤفارغ تحصيالن اين م

مال ايازی درس خواندۀ االزھر ھم . بود و سياف ھم در خدمت سی آی ای قرار داردبی مثال، ربانی در خدمت کی جی 

مجددی ھم از ھمان ريشه آب می نوشد . کند اکنون مدافع امپرياليسم امريکا وشرکاست و از بربادی و تجاوز حمايت می

  . سر سپردگی به استعمار کالسيک جھانی داردو

 در جريان اشغال افغانستان توسط قوای سوسيال امپرياليسم شوروی، يک عده از فارغ تحصيالن  االزھر و مدرسين 

ًکردند که بعدا سر   برای کی جی بی جاسوسی میًخوان و متدين بودند، عمال نماز ًظاھراحقوق اسالم در افغانستان که 

ھمين حاال ھم تعداد ديگری از ھمين قماش در خدمت سی آی ای اند و  برای بربادی افغانستان فعاليت . به نيست شدند

  . اين ھا ھم زن ستيز، تاريک انديش، عقب گرا و دشمن شرافت و عزت انسانی اند. دارند

  ھيچ نوع هسسؤ تربيه شدگان اين م. االزھر شھرت کاذبی در جھان اسالم پيدا کرده، اما اعتبار علمی جھانی ندارد

دشمن روشنفکری و روشنگری و . پيشرفت سياسی و اجتماعی را که منافع اخوانی شان را متضرر سازد، نمی پذيرند

عمق فاجعۀ فرخنده، دستان عقب پرده در خلق اين جنايت . سرکوبگر ھر نوع مخالفت با نظرات عقب گرای خود اند

 اخوانيت را در افغانستان ۀيازی اخوانی و خاموشی سياف و حضرت شرف باخته، توطئنعظيم و فتوای ضد بشری مال 

  . رساند به اثبات می

اين سرآغاز جنايات مرگبار و خونريزی ھای . خواھران و برداران ما سوختاندن فرخنده را يک حادثۀ مجرد نپندارند

صرف . اسد و مزدور مستعمراتی کابل اعتماد نکنيدبه دولت ف. وحشتناکی خواھد بود که در انتظار مردم و کشور ماست

  .  واند کشور را از شر اھريمنان اخوانی نجات دھديتارادۀ مستحکم و ھمت خلل ناپذير  زن و مرد افغان است که م

 


