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اخترمحمد یوسفی

نبض تب آلود افراطیت «مذهبی» کشور را بکجا میبرند؟
پاکستانی و ایرانی سازی مکاتب معارف و تحصیالت عالی افغانستان برای چیست؟
برای دشمنان افغانستان بخصوص پاکستانی و ایرانی جهت نابودی کشور بنام دین اسالم "مذهب" و مواد مخدر وسایل
تخریبی مؤثر است که می تواند افغانستان را بکلی ویران کند .پالن انتقال اطفال معصوم از مکتب به مساجد ،و توزیع
مواد مخدر رایگان برای متعادین کشور که اکنون تعد اد از هفت میلیون تجاور نموه اند از جنگ تریاک چین بدتر است.

وزارت معارف افغانستان اعالم کرده که مساجد را وارد سیستم آموزشی رسمی میکند و براساس این روش شاگردان
صنف اول تا سوم در مساجد محل زندگی شان درس خواهند خواند .در یک ګذارش قبلی دیګر توسط امان هللا ایمان
سخنگوی وزارت معارف در یک صحبت به رادیو آشنا صدای امریکا ګفته شده بود مدارس دینی در افغانستان از سال
های متمادی به این طرف فعالیت داشته و این مدارس به تقاضای مردم تاسیس می شود.
حامد عبیدی ،سخنگوی وزارت تحصیالت عالی افغانستان به بیبیسی گفت که "شاخه دانشگاه جامعة المصطفی در کابل
مطابق قانون افغانستان ایجاد و براساس قوانین ،مقرره ،طرزالعملها و لوایح وزارت تحصیالت عالی فعالیت میکند و
این وزارت تصمیم جدید وزارت خزانه داری آمریکا را بررسی و تصمیم خود را با رسانهها شریک خواهد ساخت.
وزارت مالیه آمریکا جامعه المصطفی را به این دلیل شامل تحریم کرده که مدعی است این نهاد آموزشی زمینه استخدام افراد را
برای سپاه قدس ایران فراهم کرده است .این نهاد آمریکایی افزوده که جامعه المصطفی در سراسر جهان بشمول افغانستان شعبه
دارد و به عنوان منبع جمع آوری اطالعات برای سپاه پاسداران و زمینه جذب نیروی شبه نظامی تحت فرماندهی سپاه قدس (لشکر
فاطمیون شاخه ئی از سپاه پاسداران ایران اند که تمام پرسونل لشکر فاطمیون را اتباع اهل تشیع افغانستان تشکیل میدهد) را که
در سوریه کنار نیروهای بشار االسد ،رئیس جمهوری این کشور میجنگند ،فراهم میکند.سید عبدالحمید ثابت ،رئیس جامعه
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ا لمصطفی چندی قبل در دیدار با عباس بصیر وزیر آموزش عالی افغانستان گفته بود که شاخه کابل این سازمان "سهولتهای زیادی
را برای جوانان افغانستان فراهم نموده تا نیازمندیهای جامعه و بازار کار این کشور را مرفوع سازند".
افغانستان بحیث یک کشور اسالمی ،دارای بیش از  ۹۹٫۹۹فیصد اتباع مسلمان ،دارای نصاب تعلیمی مضامین علوم دینی در
تمام سیستم تعلیمات رسمی از صنف اول الی صنف دوازدهم ،دارای هزاران مدرسهٔ علوم دینی و مدرسین عالم دین در سراسر
کشور وجود دارد.
درافغانستان هیچ نیاز وجود ندارد که اساسات سیستم مدرن مکاتب و تعلیمات عالی خود را از پاکستان و ایران کاپی کنیم .اساسات
سیستم مدرن مکاتب و تعلیمات عالی افغانستان سابقه و تجارب کافی دارد ،اولین مکتب رسمی کشور در زمان سلطنت امیر حبیب
هللا خان تأسیس گردیده است و بعد ها قدم بقدم راه رشد توسعه ملی خود را بر اساس نصاب تعلیمی پیرفته با حفظ حقوق پذیرش
ستندرد بین المللی پیموده است.

با این چهرهای کثیف و مزدور دشمنان مردم افغانستان در عکس فوق درست نگاه کنید ،که از پول مالیه دهندگان
امریکایی و اروپایی معاش و امتیازات خود را اخذ می نمایند ،با خون سربازان امریکایی و ناتو برای شان امنیت
و مصؤنیت تأمین می شوند ،مگر بازهم با بسیار کار و خدمت جاسوسی را برای پاکستان و ایران بر ضد منافع
ملی افغانستان انجام میدهند.
مردم صلحدوست از جنگ و جنگ طلبان نفرت دارند ،دیگر نمی خواهند که مکاتب رسمی خود را به مراکز تعلیمی افراطیت
«مذهبی» و دهشت تبدیل نماید .در
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پاکستان و ایران دولتهای فاشیستی "مذهبی" اطفال معصوم را غرض اهداف شوم خویش در مدارس تعلیمی افراطیت «مذهبی»
شستوشوی مغزی میدهند.
اجبران مزدور پاکستانی و ایرانی در افغانستان بیش از هزاران ساختمان مکاتب رسمی را در سراسر افغانستان آتش زدند ،تمام
وسایل کتابخانه ها ،البراتوارها بشمول میلیونها جلد کتبی درسی علوم دینی و قران مجید را سوختانده اند.

* -با ورود تنظیمهای "جهادی" ساخت پاکستان و ایران ،سه دهه قبل پاکستان ،ایران و اعراب یک دولت "مذهبی"
افراطی را در افغانستان ایجاد نمودند .همزمان با ایجاد دولت افراطی "مذهبی" در افغانستان استخبارات آی .اس .آی پاکستان و
شبکه های جاسوسی خمینی ایران تحت نظر رهبران تندرو مدارس "مذهبی" پاکستانی ،و ایرانی نصاب تعلیمات سیستم مکاتب
و تحصیالت عالی را در افغانستان الغا کردند ،و در عوض برای ترویج "افراطیت" و اجرای اهداف جاسوسی پاکستان و و
ایران مدارس افراطیت "مذهبی" را در افغانستان ایجاد نمودند ،تا افغانستان نتوانند بحیث کشور دارای فرهنگ مستقل خویش
وجود داشته باشد .پاکستا ن ،ایران و اعراب به کمک جواسیس و مزدوران تنظیمی خویش که از آنان در جنگ ویرانی افغانستان
کار میگرفتند ،نخست فرهنگ اصیل افغانستان را توسط آنها ویران نمودند .دولتهای پاکستان و ایران مدارس افراطیت "مذهبی"
سبک پاکستانی و مدارس ایرانی خط امام خمینی را در افغانستان تأسیس نمودند ،که محتوای نصاب دریسی مدارس سبک
پاکستانی و ایرانی خط امام خمینی با نصاب تعلیمی گذشته مدارس علوم دینی و اسالمی در افغانستان فرق فاحش دارد .با تأسف
فروان اکنون مانند سایر تغییرات و از دست دادن فرهنگ اصیل افغانستان و تعویض آنان با شیوه های مبتذل فرهنگ پاکستانی
و ایرانی به کمک جواسیس و مزدوران پاکستانی و ایرانی دامان پاک تعلیمات معارف و تحصیالت عالی افغانستان را نیز کامأل
فراگرفته است  .دشمنان مردم افغانستان و بی علم و معرفت میخواهد مکاتب رسمی را به مساجد انتقال میدند.
* -در پاکستان تعلیم ات افراطیت «مذهبی» مدارس دینی برای اهداف تدریس "مذهب" و اسالم نیست .استخبارات آی .اس .آی
پاکستان اطفال را برای جنگ و انجام اعمال تروریستی و بمگذاری شستوشویی مغزی خارج از تعلیمات علمی رسمی مکاتب
توسط مدارس افراطیت «مذهبی» تدریس می نمایند ،تا ذهنیت اطفال را برای بستن بم به جان شان آماده سازند .استخبارات آی.
اس .آی پاکستان از بچه ها مدرسه برای انفجارات و پروژه تروریستی خویش کار میگیرند .پاکستانیها دختران را نیز برای تجارت
خرید و فروش و استفاده جنسی برای اعراب و غیره اعمال نامشروع شستوشویی مغزی میدهند .برخی نمونهای مدارس افراطی
"مذهبی" برای تدریس دختران به سبک پاکستان و ترکیه اکنون برای شستوشویی مغزی دختران در و الیات شمال افغانستان فعایت
دارد.
دیدن فلم افغان بنام "اسامه" بسیار دشوار است ،زیرا بخشی آن فلم توسط فلم سازان ایرانی بر ضد طالبان با صحنه های نهایت
زشت ترتیب و دستکاری شده است ،مگر بازهم قسمت های زیادی آن فلم حقایقی اند که اهداف و اسناد عملکرد تروریستی افراطیت
«مذهبی» و شستوشویی مغزی سبک پاکستانی توسط طالبان را نشان میدهد .لینک فلم "اسامه" از یو تیوب گرفته شده است.
https://youtu.be/etpIE7iVCWA
در ایران نیز موجودیت مدارس افراطیت «مذهبی» خط امام خمینی بشمول مدرسه قم برای اهداف تدریس "مذهب" و اسالم
نیست .شبکه های جاسوسی خط خمینی و مبلغین مدرسه قم در داخل و خارج از ایران برای ایجاد امپراطوری شعیان در افغانستان
و دیگر کشور های اسالمی در جهان فعالیت دارند اهداف تروریستی و افراطیت را ترویج و تدریس می نمایند.
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مدرسین ایرانی دختران و زنان را نیز برای صیغه که براساس حقوق مدنی بشرجنایت جنسی شمرده می شود،
شستوشویی مغزی می نماید ،این زنان و دختران که شستوشویی مغزی شده اند به بنام صیغه در خدمت غیر قانونی
استفاده جنسی اخوند ها ،سرباران درجبهات شرق میانه برای ایرانیان و اعراب می فرستند.
شبکه های جاسوسی خط امام خمینی و مبلغین مدرسه قم در افغانستان نه تنها برای شستوشویی مغزی جوانان در میان شعیان
افغانستان فعالیت دارند ،بلکه بحیث مرکز سربازگیری برای لشکر فاطمیون ایرانی مقیم مشهد از استفاده می کند .شبکه های
جاسوسی سپاه پاس دارن ایران لشکر فاطمیون مقیم مشهد که تمام پرسونل جنگی آن اتباع شعیان افغانستان است ،در جنگ ایران در
عراق و سوریه می فرستند که ساالنه صدها تن آن کشته می شود.
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