
 

 

 

 

 

         ۰۸۰۸جوالی  ۸۰چهارشنبه                                حمید انوری                                
 

 !یک خبر نگران کننده و تکان دهنده

 "سازد  می' مدرسه اسالمی' ۰۱۱ریاض در افغانستان یک بیمارستان و "

 !!!رسانیدمنیست، مرحمت کرده شر  ماخیر از شامید ما را 

میلیون دالر  ۰۸سفیر عربستان سعودی در کابل، پایتخت افغانستان، گفته که بیمارستانی با هزینه " 

یار، رئیس مجلس سنای افغانستان  وی در دیدار با فضل هادی مسلم. شود  در شهر کابل ساخته می

 .خبر داده است "مدرسه دینی ۰۱۱"طرح تاسیس ای و   برنامه توسعه ۰۳همچنین از 

المللی  دانشگاه بین"جاسم محمدالخالدی، سفیر عربستان سعودی افزوده که کار اجرایی ساخت 

جاسم محمدالخالدی . در والیت ننگرهار در شرق افغانستان هم آغاز خواهد شد "اسالمی افغانستان

میلیون لایر سعودی به افغانستان در راستای مبارزه با کرونا داده  ۰۸۸همچنین وعده به کمک 

 (بی بی سی) ..".است

شدت . این خبر مانند بمب در افغانستان منفجر شد و سر وصدا و گرد و خاک زیاد تولید کرد

آسیمه سر ساخت و در تالش شد بگوید که در  "هگمشرانوجر"انفجار این بمب به اندازۀ قوی بود که

، یک اشتباه لفظی صورت گرفته است و سفیر عربستان گفته است صد "مشرانوجرگه"سخنان 

 .سازد، نه مدرسهمکتب می 

اما جان سخن اینجاست که تفاوت بین مکتب و مدرسه را یک شاگرد صنف چهارم ابتدائی نیز 

 .، از این فهم عاجز بوده است"جرگهمشرانو"بخوبی میداند، اما 

نستان در افغا  عربستانوهابی  شیخ های به سرمایه ای که ای "مدرسه"و " مکتب"در هر حال

هیچ فرق و تفاوتی از همدیگر  ساخته شود، شاید در اسم گزاری متفاوت باشند، اما در عمل

 .نخواهند داشت
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شیخ های وهابی عربستان هیچ دلسوزی و عالقه ای به افغانها و افغانستان و سرنوشت آن ندارند، 

گل آلود افغانستان ماهی مطلوب خود را صید کنند  هایموجود، از آبمی خواهند در شرایط آنه فقط 

 .و وهابی گری را در افغانستان مروج سازند و دیگر هیچ

در داخل پاکستان و از  روس، –خرپول عربستان بودند که در زمان جنگ افغان  خکانیهمین ش

آوارگان افغان زنان  خیمه های مهاجرین بخت برگشتۀ افغانستان، مشغول خرید و فروش دختران و

این شیخکان خدا زده و خداشرمانده، از جانب دیگر مشغول ایجاد تفرقه بین . از کمپ ها بودند

سرعت هرچه  مجاهدین بودند و هر هفته و چهارشنبه، گروپ های مختلف ایجاد می کردند تا با

را اجری کردند و در نخستین اقدام نام او را  سیافدالرسول عب ج سازند، وتمامتر، وهابیت را مر

به عبدالرب، تغییر دادند و بعداً با بیلیون ها دالر و کلدار و لایر سعودی، یک پوهنتون به 

سرپرستی رسول سیاف وهابی در پشاور ایجاد کردند و بعد هم گروپ های مختلف دیگر از قبیل 

 ...حرکت الفرقان و چه و چه ایجاد نمودند و

سال دوبار به  ومت دست نشاندۀ روس در افغانستان، همین شیخکان عربکو اما بعد از سقوط ح

و بلخ و  بیشترینه به هرات  .افغانستان جهت شکار پرنده های کمیاب، تشریف فرما می شدند

رد صد تا دو صد بادیگادر خدمت این شیخ های عرب، بیشتر از بیست موتر و . می رفتندنواحی 

و خدمه قرار می داشت و خیمه های قیمت بها و آرگاه و بارگاه و آشپز ها و اقسام و انواع مواد 

، و جنابان رهسپار شکار می شدند و در برگشت با ...خوراکی و آشامیدنی و میوه جان فصل و

ی والی پشتاره ای از کمیاب ترین پرندگان منطقه بر میگشتند و بعداز مهمانی های شاهانه و آنچنان

، با پیشکش میلیون ها دالر و لایر سعودی، "جهادی"صاحبان و مسؤلین نظامی و قوماندان های 

های جهادی  ماندانوتمام موتر های دست داشته و آرگاه و بارگاه را هم به عنوان تحفه به والی و ق

تبلیغات و و قوماندان های امنیه که آنها هم اکثراً جهادی بودند، دستورات خاص خود را جهت 

 ...، صادر میکردند ووهابیفعالیت های 

از اینها که بگذریم، مردم افغانستان ار اینهمه طالب و چلی، مال و مولوی چه خیری دیده اند، که 

صد مدرسۀ دیگر هم شیخان عیاش و از خدا بیخبر عربستان، برای ما تحفه دهند و افغانستان را به 

 .وهابستان مبدل سازند

تا مردم  یک بیمارستان و صد مدرسه، یک مدرسه و صد بیمارستان می ساختند یبجاکاش الاقل 

 .از یک مدرسه چشم پوشی می کردندبه پاس صد شفاخانه، 



دانشگاه "کار اجرایی ساخت آل سعود، به این صد مدرسه نیز قناعت ندارند و وهابی شیخان 

 .در والیت ننگرهار در شرق افغانستان هم آغاز خواهد شد "اسالمی افغانستانالمللی  بین

این لقمۀ چرب  .عطای تان به لقای تان. ما را از خیر تان امید نیست، از روی لطف شر مرساند

 .باد که ما را سخت گلوگیر است تانارزانی خود

  

 
 

 

 
 

 

 


