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 ۴۳۰۲نومبر ۰۳ پیکار پامیر

 

 تأسیس مرکزوهابی در کابل را محکوم کنیم
 

 یندهد هوشمنِد روشن رأ             : فرمود کهسعدی زیبا کالم چه بجا 
 به فرومایه کار های خطیر                                                      
 بوریا باف اگرچه بافنده ست                                                      
 ندش  به کار گاه ِ حریر .نبر                                                        

سفانه بوریا بافان ِ بی خبر از ورما نشسته درکش گیبافنده  ، به دستگاهِ بافت ِحریر هنرِ بلی عزیزان ! ازسالهاست که متأ
مردم داری و دنیای ظریف ، نا آگاه از رمز و رازرنا باب، نا اسااااتوا بدینسااااو، افرادِ  ازچندین سااااا  اند. یا بعبارۀ دیگر،

ما، ن ِن حریر نشان یا جوفروشاِن گندمهمین بوریا بافا، به کرسی حاکمیت و رهبری ملت ما دست انداخته اند. دپلوماسی
 همانا یک مشاات لفظ و حرف وتساات و کرشاامه اساات و ب . آنگاه که پا به میدان عم  و یا دهلیزِ آنچه داشااته و دارند، 

                                                                                        .نیست نبوده و  چیزی جز ناکامی و بدنامینصیب شان میگذارند،  گذاشته و یا آزمون

کهنسا ، داغدیده و پاما  شده، معموالً کسانی به سروری و حاکمیت رسیده و یا میرسند که  درافغانستان، این سرزمینِ 
رمغان نیاورده اند و هیچگاه خدمتگزاری ما به ا محرومِ  نیکو، افتخارجهانی، رفاه و ساااااااعادت برای ملتِ  هیچگاه نامِ 

                              پاسداری از انسان و انسانیت را درک نکرده اند. رعایِت عدالت و انصاف وهمچنان وبه ملت  واقعی

ست و هر آنچه انجام میدهند، جزشرمساری و  نیاوردهسر افگنده گی چیزدیگری به بار اینان، هرآنچه میگویند، دروغ ا
راً ازصحنه رفت و میراث های ، ظاهسیزده ساله اش منفی، ناکام و خجالت آورِ  ا زعامتِ . حامد کرزی بنخواهد آورد و

 رسااااااامی با م ام های وخون آلود وی، توافقِ  ، ننگینننگینی از خود بجا گذاشااااااات. یکی از آنهمه میراث های خطرناک
 اصااااطال  بناِم به  بزرگ و پُرخرچ یک مرکزِ  ساااااخت وسااااازِ  عربسااااتان سااااعودی مبنی بروهابی و تروریساااات پرورِ 

، قرار داد رساااامی آنرا با وهابی های ( آقای اشاااارف غنی ) اینک خلف وی، کاب  بود که شااااهرِ اسااااالمی در قلب ِمرکز
                                     سعودی به امضا رسانید.

آگاهی و افراطگرایی مذهبی  ین پروتۀ وهابی ساااازیا عزیز ما که به اصااا  و ماهیتِ  شااااید باشاااند عده یی از هموطنانِ 
                                                                                                  ازاین فیصله و اقدام حمایت بعم  آورند.بگونۀ ساده لوحانه  کافی نداشته 

ساااالفی ع بگرا وحامی جدی تند روی مذهبی درجهان  –مذهبی یک رتیم وهابی  رتیم عربسااااتان سااااعودی، هم از نظرِ 
از سااالها خانوادۀ ساالطنتی، اسااتبدادی ضااد مردمی، ضااد آزادی وضااد ح وی زنان میباشااد. افراد ِ هم یک دولتِ اساات و 
هسااتی ساایاساای، اقتصااادی، فرهنگی و ملی مردم عربسااتان را به شااک  بساایار ظالمانه و بیرحمانۀ آن مجموع ِبدینسااو، 

، سرنوشت همۀ مردم آن کشور ی هنر و بی فضیلت()آنهم بی علم ، بیک خانواده  ی ازافرادیعنی تنها  قبضه کرده اند.
                                                          را در کف گرفته اند.

اداری عمیق ِ فروش نف، نه تنها غری در عیاشی و فسادِ  مالی از مدرکِ سرشارِ  رتیم وهابی عربستان سعودی، با درآمدِ 
، ایاالت متحدۀ امریکا و انگلی  سرشار و همسویی تنگاتنگ با ابرقدرتِ  ازهمین عوایدِ ، بلکه با استفاده و اخالقی است

در بخش مالسازی و تروریست پروری و خونریزی و دهشت افگنی درسراسرجهان، بخصوص درکشورهای اسالمی 
                                                              است .و مشهورسخت مشغو  
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م وهابی و اساااتبدادی عربساااتان ساااعودی، ازساااالهای اشاااغا  افغانساااتان توساااط قشاااون رو  و دخالتهای امریکا و رتی
ک به مجاهدین افغان   صااااورت گرفت، کمُ  اساااام و رساااام   مردم ما که درتحتِ ساااارنوشاااات ِمنط ه یی آن در مزدورانِ 

ها و اربابی ها تا آنجا ادامه یافت که  درامورحیات ملی و ساااایاساااای و فرهنگی ملت افغانسااااتان دخی  گردید. این دخالت
اقدام علیه مجاهدان و ، وطنپرساااات روشاااانفکرانِ خصااااومت ورزی با ایدئولوتیک و مذهبی علیه اه  تشاااای ،  تحریکاتِ 
ً  مبارزانِ  ستان را تا توانست  و آزادیخواه واقعا باالخره، درمخاصمت با افکار و ارادۀ وحدت ملی درداخ  و خارج افغان

                                                                       ه وهابی سازی برخی از تنظیم های جهادی و افراد دیگرپرداخت. دامن زد و ب

قاتالن وساایه دالن در افغانسااتان تالش  رتیم وهابی عربسااتان سااعودی، در پروتۀ طالب سااازی و به امارت رسااا نیدنِ 
مردم ما رساااانید و امروز هم  کایی و انگلیسااای و شااایاطین پاکساااتانی، کارد را به اساااتخوانِ امری بخرچ داد و با اربابانِ 

داعش و النصااره و غیره درخاک عرای و سااوریه و یمن وجا های دیگرمسااله ساااخته  دیگری را بنام قاتالن و جانورانِ 
                                          د. ناه و بینوا را به زمین بریزانند که میریزانناست تا خون هزاران هزار انسان بیگ

المی، اس این رتیم وهابی اینست که  میکوشد در کشورهای مختلفِ  یکی دیگر از پالیسی ها و پروته های شیطنت آمیزِ 
 وهابی را تأسی  نموده با تموی ِ  متعددِ  از راه های ظاهراً اسالمی و مذهبی و تحت نام خدمت به اسالم، مراکز ومساجدِ 

ساااات و شااااوی مغز و روان آنها، معت د و شااااُ  جوانانِ وهابی، جذب ِ –معلمین ساااایاساااای  مورد نظر، با اسااااتخدامِ  مراکزِ 
ا یز رگمرکِز فسااااد بر انپاکساااتان صااادها  کِ از قب  درخابگشااااید. چنانکه درهرگوشاااه و کنار دنیا جای پای خودش را 

امِن شااابکۀ اساااتخبارات نظامی پاکساااتان، خاک آن کشاااور را به پناه گاه ها و پرورشاااگاه های  ایجاد کرده و با همدساااتی
                                           تروریستی مبد  نموده است .

 یک مرکزِ آن فرا رساااایده اساااات تا با ایجاد ِ افغانسااااتان و مردم پاک طینتِ به اعت اد وهابی های سااااعودی، اکنون نوبت ِ
 مردم عزیز ما را به سااااارطانِ  با مخارج هنگفت، پیکرعلی ِ شاااااهرکاب  و رگ به اصاااااطال  اساااااالمی، آنهم در قلب بز

                                                                     افراطگرایی وهابیسم، تاریک اندیشی و نفرت فزایی مذهبی مبتال سازد. 

یکصااااد ملیون دالری را که بیشااااتر از ا الزم نیساااات رتیم وهابی سااااعودی، پو  گزاف هرگاه چنین نیساااات که گفتیم، آی
سازِ  سالمی به مصرف برساند، درراه رف این مرکزِ  میخواهد درساخت و  سرپناهی، با به اصطال  ا   گرسنه گی، بی 

ی ایا دربخشهای دیگرزنده گی اجتماعی باشنده ه مستحق افغانستان بکار اندازد؟سازی، صحت و سالمتی مردم ِسواد 
                                                                              ؟این خطۀ جنگزده ُکمک کند

 خردورزانه و میهن پرسااتانهتصااامیم ِاتخاذ ِ افغانسااتان، انتظارِ  نا الیقِ درد و  غاف ، سااازشااکار، بیازدولتهای رچند ما ه
حساااساایت ها و خطراتی که کشااور ت اضاااداریم، بادرک ِ را نداریم ، مگر بازهم ازآقای اشاارف غنی ریی  جمهورجدیدِ 

که انجام گرفته،  ، هرچه زود تر به اشتباهیاست  برای اوالد وطن در آینده متصورازناحیۀ چنین یک   مرکز اسالمی 
مذهبی و  اساااااااتعماری اقدام نماید. درغیر آن،  اساااااااارت بارِ  دِ  این قرار دا هرچه زودترِ و ابطاِ   در فسااااااا   رده پی بُ 

میگردد، مساات یماً بدوش وی خواهد در آینده هرآنچه از این ناحیه متوجه حا  و هسااتی مردم افغانسااتان  عظیمِ  مسااوولیتِ 
                                بود. 

نفکران و آزادیخواهان ت اضااا میکنیم، صاادای اعترا  گرامی، روشاا هموطنانِ  ، از تمامِ سااوی دیگر، به همین وساایله زا
        شان را در یک سطه گستردۀ جهانی بلند کنند تا این توطئۀ جدید استعماری در نطفه خنثی شود.
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