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 مدارس طالبانی،
 های مزدورپروری کانون

 
از طریق کودتای نظامی در پاکستان به قدرت رسید، طرح  ۱۹۷۷هنگامی که جنرال ضیاء الحق در سال 

گو کوردووز در کتاب پشت پرده  که دیه  ای را روی دست گرفت تا برای خود و ارتش آن کشور، چنان بلندپروازانه
ای که  ایانه پی بیفکند. بهترین برگ برندهای بنیادگر با صبغه  افغانستان نقل کرده است، امپراطوری دلخواه خویش را

برای این هدف به چنگش افتاد اشغال افغانستان از سوی شوروی آن زمان بود که توانست از آن برای جلب حمایت 
 .برداری کند امریکا و سعودی و بقیه به خوبی بهره

ک قدیمی در سرتاسر پاکستان های تحقق آن، گسترش شمار مدارس دینی به سب  بخشی از این طرح، و یکی از راه
که در کتاب هماغوشی مرگبار  بود. در شروع حاکمیت ضیا، تعداد شاگردان این مدارس در سطح پاکستان، چنان

، ۲۰۱۰ستراتژی وی این شمار رو به فزونی نهاد، و تا به سال آمده است، سی و پنج هزار نفر بود، اما در اثر 
 .رسید ها، به یک و نیم ملیون نفریه ئاحصاطبق 

های   سازد و ارزش شود شاگردان را با مدنیت و فرهنگ مترقی دشمن می هایی که در این مدارس داده می  آموزش
  دهد. بسیاری از شاگردان این مدارس از خانواده  روستایی و فرهنگ بدوی را به نام دین در ذهن شان رسوب می

ستیزانه و  شوند. در آن مدارس تفکر عقل هبی میهای مذ  های محرومند و از آن رو هیزم ارزانی برای آتش جنگ
گیرند و شب و روز از بزرگان قدیم شان که  پرستانه حاکم است. گذشتگان در مقام خدایی قرار می  روایت
شود. جهان جدید از نظر آنان مظهر انحراف و فساد است، اما  های نامعصوم بودند با تقدیس و تبرک یاد می انسان
گرایی  های خلفا و سالطیِن گذشته اهمیتی ندارد. روحیه فرقه  بارگی ی قدیم و حرمسراها و زنهای کنیزفروش بازار

ناپذیر با شیعه و معتزله و متصوفان  ای حاکم است، و عالوه بر دشمنی آشتی در این مدارس به سرحد بیمارگونه
د و دعواهای حادی به نام ان پایان بر سر دشمنی های رقیب امروزی خود با کین و نفرت بی  قدیم، با گروه

ها و غیره میان شان جریان دارد. پیامی  ها، بریلوی ها، اخوانی ها، سلفی پرویزی ها، ها، دیوبندی پیری ها، پنج مودودی
اند نشانی از محبت و عشق و مهربانی را با خود ندارد و از آنان افرادی انباشته از احساسات  که از دین آموخته

 .سازد بات خشمگنانه میمنفی، عصبانیت و جذ
شناسیم محصول مستقیم بذری است که ضیا و ارتشیان  گری که امروز به نام طالبان در افغانستان می آفت ویران

در آن سوی مرز کاشتند. در نقشه آن امپراطوری، زیر کنترل آوردن  پاکستان برای برپایی امپراطوری موهوم خود
کرد، و از میان  های خود را در این کشور تربیت و تقویت می  پاکستان نفوذیافغانستان اهمیت کلیدی داشت، و باید 

های مختلفی که پاکستان همراه شان کار کرد هیچ کدام بهتر از طالبان نتیجه نداد. افراد این گروه با قرار  گروه
بر افغانستان، به قرون وسطایی، و بمباردمان تبلیغاتی زهرآگین در برا مدت در فضاهای بستهٔ  گرفتِن طوالنی

افتد. از همین رو،  شوند که هوس ویران کردن افغانستان در خون شان به جریان می مزدوران رضاکاری تبدیل می
شوند، و از ویرانی و  اش خوشحال نمی آنان هیچ حس تعهد و تعلقی به این خاک ندارند، از آرامی و آبادانی

بینید، با ویران کردن تاسیسات عام المنفعه  های شان می که در فیلم برند، بلکه به عکس، چنان اش رنجی نمی بربادی
 .شوند کشند، و مست می گویند، عربده می آمیزی تکبیر می به شکل جنون

همفکری و همدلی دارند از نظر شرعی حرام است، کسانی که از   از این رو، کمک مالی به مدارسی که با طالبان
کنند  ها تالش می کنند در ویرانی وطن شریکند، و کسانی که برای گسترش آن ها حمایت می نظر اجتماعی از آن

 .گناهان آلوده است دست شان به خون بی
ستراتژیک و بنیادی است، آن به مدارس طالبانی کمک نکنید و به جان مردم خود دشمن پرورش ندهید. این خطری 

 .را باید جدی گرفت
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