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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اکتوبر ١۵
 
 

 مذھبی عربستان و ايران در افغانستان جنگ فرھنگی و
-١٩٩٢در جريان جنگ ھای داخلی ساليان . ًافغانستان قبال جنگ قايم مقامی عربستان و ايران را تجربه کرده است

، جناح سنی مورد حمايت عربستان و گروه ھای شيعه مذھب مورد حمايت ايران کابل را به ويرانه تبديل کردند ١٩٩۶

اکنون، جنگ مذھبی و فرھنگی بين اين دو کشور در افغانستان اشغال شده و . و صد ھا ھزار تن را به ھالکت رسانيدند

  .  شده که مصيبت ھای غير قابل تصوری را به   ارمغان خواھد آوردبی صاحب آغاز

عربستان می خواھد که مانند مدارس شيعۀ مورد حميات ايران،  در کابل و ننگرھا و ساير مناطق ديگر در افغانستان 

 است که از "محسنی"آيت هللا " خاتم النبين"اين درست در نقطۀ مقابل يونورسيتی . ورسيتی اعمار نمايديمدرسه و يا يون

عربستان و ايران نه تنھا در افغانستان بلکه در سراسر شرق ميانه در جنگ اند و . چند سال بدينسو در کابل فعاليت دارد

 برخورد ھا بين عمال اين دو کشور  .ھر يک سعی می کند که نفوذ  مذھبی و  سياسی جانب مقابل را از صحنه دور کند

عربستان پيشنھاداتی به دولت . می باشد دھندۀ آيندۀ تاريک پيامحوادث چند روز قبل در کابل و بلخ آغاز شده و 

ورسيتی ھائی اعمار خواھد کرد که در آن يمستعمراتی کابل تسليم کرده که اين کشور در کابل و ننگرھار مدارس و يون

ھراس ازين است که . اين ظاھر قضيه است. يس خواھد شدر ھا موضوعات اداره، کمپيوتر ساينس و زراعت تدیجا

ين مدارس بيرون آيد که نتايج  امحصالن مبدل گشته  و يک نسل متعصب ازمغزی اين مدارس به مراکز شست وشوی 

خواھی نخواھی گسترش نفوذ عربستان بی جواب . ه باشدداشتبرخطرناکی نه تنھا برای افغانستان بلکه برای منطقه در 

دولت . بازندۀ اين بازی خطرناک، مردم افغانستان خواھد بود. ن رقيب بی تفاوت نخواھد نشستايرا نخواھد ماند و

  .  مجادله را با ھيچ گونه يورش فرھنگی و مذھبی کشور ھای ھمسايه و غير ھمسايه نداردتوان مستعمراتی کابل 

  . افغانستان برباد خواھد رفتو اال ھويت . بيداری مردم ما در زدودن نفوذ سياسی و فرھنگی اجانب ضروری است

 

 

 
 


