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 گ غرب وايرانشيعه هاى افغان نبايد مواد سوخت جن
  عليه اسالم شوند

  
به اتهامات  پورتال افغان جرمن انالين آه در رابطه به اظهارت مهدوي ابراز نظر آرده اند وپاس از با جهان س

هارات وي ظرا در نظر داشته اپورتال افغان جرمن اصل آزادي بيان با وجود اينكه , بيهوده شان جواب ارايه داشته اند
پاس از آغايي جهان س و, چنين روند ممكن نيستپرور گز در سايت هاي ايران آه هر , پرده استرا بدست نشر س

 پالن هايي شوم غرب وچار آه دوجداني خويش را در قبال جامعه فالآتبار ما  ليت ايماني وؤهمايون غفوري آه مس
گ غرب براي جهان اسالمي پالن بزرين پرده را از شده است ادا نموده ربايران آن آله نوزاد ماشين سياسي غ

يا آ را قابل توضيح ميبينم اينكه نقطه  يك از همه نخست, به آن تاآيد ميكندبرداشته است آه تمامي واقعت هاي روز
چرا در گي ميكنند  زنددر امنيت آامل  آه در ايران بسر ميبراند وترورستگفته ميتواند آه آن عناصر اقايي مهدوي 

الۀ م و ايران ي در حقيقت ترورزبه ايران مثل افغانستان هجوم نميبرند   و؟مورد وجود شان غرب صدا بلند نميكند
آه اين   حاال,ران باندازد ديبامقايي مهدوي نبايد برف بام خود را برآ .دست غرب برای سرکوب کردن اسالم است

گفته  مهدوي قايآآيا , پالن غرب شوندادران شيعه افغان ما مواد سوخت اين پس نبايد بر, گرديده استپالن اشكار 
گفت آه در ترويج مذهب شيعه ايراني در جامعه افغاني ما مصرف ميشود در يك مدت آوتاه از ميتواند آه اين مبالغ ان

ي تعلمي اي ساختن نهادهانرا در جامعه ما برا  استخبارات ايرانۀۀ از طرف شبکگماشته شد شد آه شخصيت هايآجا 
به نظر شما اين يك تصرف ,  افغانستان است فعليگي به مصرف ميرسانند آه نيرومند تر از حرآت حكومتوفرهن

گاهي نظامي پايبه دشمن خويش زمينه سازي آند تا خردمندانه است آه ايران حاضر شود تا در سرحد هاي خويش 
پالن صحت اين  اين همۀ رويدادهای سياسی به صدق ور آورد ش د نظامی خويۀايران را در محاصر  وداشته باشند

پس نبايد برادران شيعه افغان ما شريك اين  , يردپذچنين امر را مي ايا عقل شما , ميکندداللتايران  پرده غرب وپس 
چنين لباس چند سال قبل ايا بردران شيعه ما , ت افغاني خويش را مخدوش نه سازندپالن خطرناك غرب شوند تا هوي

چند سال آيا بردران شيعه ما , پيدا آرده است طوريكه امروز راه رواج خويش را در بين شيعه هاي ما دبه تن داشتن
نرا آامعه ما چنين رسم ورواج هاي ديني داشتند آه امروز دارند ونهاد هاي مطبوعاتي نو ساخته شده ايران در جقبل 

   .پالن شوم دشمنان افغانستان است حرآت منظم واين همه زاده يك  , دارند ترويج ميكنند
چند سال اخير بطور تسلسل در آشورهاي اسالمي رونما  طوريكه همه ميدانند آشاله هاي سياسي جهان درمدت  

ابودي فكراصيل اسالم داللت پروسه سياسي غرب براي نبه صدق اين  گر ربط داشته وبا يك دي هگرديده است آه هم
رد های غرب در آو گر به دستا  برسي ميكنيم راجريانات سياسي دور نميرويم از عراق آغاز نموده حقايق و, ميكند

يان سياسی عراق از جر, گرديده استپذير ۀ اين دست آورد ها به همکاری ايران در جهان تحقق گاه کنيم همجهان ن
گز قادر به تجاوز نظامی وعسکری و حضوری گر همکاری ايران در عراق نميبود غرب هرا, پوشيده نيستکسی هم 

همۀ جريانات , ا در حلقۀ تهديد خويش داشته باشدتا دولت های همجوار عراق ر,  شده نميتوانستنظامی در منطقه
پالن مشترک پرده مطابق يک پس امريکا در  گويا ايران و ياسی کهپديدۀ سوحوادث سياسی در عراق به صحت اين 

همه قوت های نظامی شيعه برای حمايت قوت های , اسالم در حرکت استند داللت ميکندگونی جهان گربرای دي
در منطقه نظر  در مقابل غرب هم آرزوهای سياسی ايران را در عراق و, کری غرب در منطقه دست در کار اندعس

گيری موسسه سياسی و خانه تصميم , دن آن قدم های موثر برداشته استنساخته است بلکه برای برآورده شانداز 
وت های همنوا اسالمی عراق توسط ق همه شخصيت های ملی و, پرده شده استپرور سعراق به شخصيت های ايران 

که بدست شبکه های استخبارتی ايران دام صدام حسين هم در رابطه قابل ياد آوری است عا, به ايرن تصفيه شدند
بعد از تجاوز غرب به عراق تا امروز آسي از آدام  .حضور شخصيت های ايرانی انجام شددر  گرفت وصورت 

نهاد مطبوعاتي شنيده است آه شيعه هاي ايران نوا در مقابل تجاوز يك فير آرده باشد با وجود اينكه مليشه هاي مسلح 
سني اومت قگروه هاي م گروه هاي شيعه وگيري مسلح ميآن بالمقابل هر روز خبر هاي در, منظم در اختيار دارند و

  .را ميشنويم  ها را ميشنويم هر روز از آشتار دست جمعي سنيان بدست شيعه ها
 ستا ش بودند آه به آشوري آه در آن بود باش دآرند و همواره در تاريخ آن عده از اقليت ها قابل احترام و   

گر به هويت خويش خيانت آنند مورد خشم هموطنان پس ا زيرا آه اين آشور برايشان هويت داده است فادر بودند
 چنين بحث شديم آه قبال در تاريخ افغانستان ميان سني ها وگريبان  يراند طوريكه امروز ما دست وگميخويش قرار 
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آه ما افغانها انرا يك گرديده است ه ما رونما حث خود دليل يك تغير است آه در جامعاين ب, بودشيعه ها براه نيافتاده 
 اجتماعي گيساختدارديني فرهنافغانستان خانه مشترك همه اقوام وملت ها افغان است بايد , پنداريم تحول خطرناك مي

  . چو سابق حفظ نمايم خويش را هم
  

  پايان
   

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


