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زهره یوسف داود
مشاور ارشد در دفتر خانم اول

۲۰۲۰/۱۱/۱۳

حوزه علميه خاتم النبين ايراني منهدم ميگردد

دعوای سفارت ایران بر  ۵۲۰۰متر مربع زمین کوپراتیف شاروالی کابل واقع سرک داراالمان
مقابل لیسه حبیبه هنوز هم جریان دارد .این زمین که در اصل ملکیت شاروالی می باشد توسط
یک شخصیت جهادی بنام آیت هللا شیخ آصف محسنی غصب شده و به همکاری سفارت ایران
مقیم کابل تعمیری تحت نام حوزه علمیه خاتم النبین ساخته شده است .ماه هاست مسؤولین
شاروالی کابل میخواهد این جایداد را از چنگ غاصبین آزاد کند ولی متأسفانه با دخالت های
صریح سفارت ایران روبرو می شود .
دوسیه این جایداد فعالً در محکمه تحت بررسی قرار دارد ولی مقامات سفارت ایران و فرزند
ارشد شیخ آصف محسنی همه روزه باالی محکمه فشار وارد می کند تا قضیه را به نفع شان
فیصله نماید .محمد داوود سلطان زوی شاروال کابل گفته است که ما این قضیه را تا اخیر دنبال
می کنیم و هرگز نمی گذاریم جایدادهای حکومتی و بیت المال حیف و میل شود .همچنان در
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صورت لزوم ما از نیرو های امنیتی کمک خواهیم گرفت و این حوزه علمیه را منهدم می
سازیم.
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