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 سابق افغانستان در ملل متحد دپلومات

 

 «یپو هنتون اسالم» سیتأس خطرات
 در افغانستان یسعود عربستان

 

ال صلح و اعتد نیو عدالت، د یراست نیحق، د نیافغا نستان همواره د انتیو با د فیمقدس اسالم در نزد مردم شر نید
خ راس دهیعق نیبوده است و انسان البته شامل مرد و زن است. با چن یمشروع انسان یها یدحقوق و آزا تیرعا نیو د

بشمول   یالماس یمیتعل یموسسات عال سیداشتند تا از تاس ینم یدیگونه ترد چیمردم افغانستان ه یاسالم تین یو صفا
 کهی یالبته پو هنتون ها ندیاسقبال نما یو جنگ زده شان با گرم رانیدر کشور و  یاسالم  یپوهنتون ها ایپو هنتون 

 وهیاز ش ی(عاریبشمول اصل )اعتدال اسالم یمٔوثق نبو ثیدر قرآن و احاد یاسالم، احکام اله یدرآن اصول عال
 نیمضام لیاز قب یامروز یآن اساسات علوم عصر یو در پهلو سیتدر یبا تمدن امروز یدشمن ای یافراط یها
 .بود یم یمیشامل نصاب تعل زین یتکنالوژ وترویکمپ نس،یسا

الر د ونیپنجصد مل»به مصرف  یاز طرف حکومت عربستان سعود «یپوهنتون اسالم»به اصطالح  سیتاس پروژه
)ننگرهار( از طرف مقامات هردو کشور گذاشته  تیدر افغانستان که سنگ تهداب آن ماه گذشته در وال «ییکایامر

 .دارد زین گریجوانب نگران کننده د هنبوده بلک یعلوم اسالم سیمسأله ساده تنها تدر کیقلم  نیشد به نظر ا
 لیوران جهاد که همواره متوجه تمودرد صتا  منطقه و افغانستان خا در یگذشته عربستان سعود یها یسیتوجه به پال با

 حکومت یاساس یژینظور و ستراتمکه  ستین دیبوده است بع یاسالم ظاهرا   یافراط یاحزاب و گروپ ها زیو تجه
 ،یعلوم اسالم ظاهرا   سیزده تحت نام اسالم و تدر نگهنتون در افغانستان جپو نیچن سیاز تاس یعربستان سعود

 قه وافغانستان و منط ( درتیوهاب) یافراط اتینظر میو تعم جیترو(آنکشور بمنظور یدویعق یمیدا گاهیپا کی) جادیا
 .مذهب بوده با شد عهیش رانیا یگیدر همسا یاسیو س یدویرقابت عق

رکز م نیچن سیستأ  ی( برایوحد ت ملحکومت نام نهاد ) تیکفا یب و یموافقه عاجل و بدون سنجش رهبران احساسات
 نیه اک دهدیچون افغانستان نشان م یسرنوشت یو ب ( در کشور جنگ زدهتیوهاب) یافراط یمفکوره ها جیبزرگ ترو

 ندهیآ و یمنافع مل حفظ مقام و قدرت در مورد یتا چه اندازه برا (ودیپوش هال کیجنگساالر ش( و)یمتفکر ثاندونفر )
پوهنتون  نیچن سیموجود است که مفکوره تاس زیامکان آن ن قلم نیبنظر ا .تفاوت هستند یب کشور و مردم افغانستان

به  جمهور سیئر یعمره( توسط اشرف غن ام مراسم حجانج)سفر ظاهرا   نی( در موقع اولیاسی)معامله س کی ثیبح
و  ، کشتارجنگ یسیپالهور از جم سیئمعقول ر ریغ تینها یول یرسم یانیپشت در بدل اعالم یعربستان سععود

ان بشمول زن یملک گناهیها و کشتار هزاران ب یرانی( که باعث ومنیدر ) یعربستان سعود انهیوحش یبمباردمان ها
ا پوهنتون مذکور ب سی، تاسطیاوضاع و شرا نی. بهر صورت در چنصورت گرفته باشد گرددیو م دهیگرد و اطفال

د ه ب .مردم و کشور ما بدنبال داشته با شد یبرا ندهیرا در آ یتازه ا یها یبخت بد واندت یقابل تصور م یاهداف پنهان
 :یآت لیال
 یسن» روانیپ ای «اهل سنت جماعت» هم بنام مقدس اسالم آن نید از یافراط ریتفس ( در واقعتیوهابچون ) -1
وهنتون مذ کوربا اهداف پ تیو فعال سیستأ  دارد کامل رتیمغا یاخوت اسالم اعتدال و هٔ یبا روحاست  اسالم «هبذم

 تیان اکثرباشندگ نیب یروابط برادرانه و هموطن به دیبدون ترد بنام اسالم «تیوهاب» یها وهیش جیو ترو میتعم یپنهان
 .کشور خواهد ساخت یرا متوجه وحدت مل یخطرات جد دهیرسان ه( افغانستان صدمعهیش) تی( و اقلی)سن
فغانستان در سطح ا تیوهاب جیترومرکزعمده  کی  ثیبح قتیدر حق یول یاسالم میلپوهنتون بنام تعا نیچن سیستأ  -۱

با حکومت عربستان  ه موجوده آنکشو ررا با توجه به روابط دشمنان رانیا دولت یعنیما  یغرب هیهمسا ،و منطقه
خواهد  انیپوهنتون در افغانستان بم نیچن سیسکه بعد از تأ  یتازه ا طیاوضاع وشرا .نگران خواهد ساخت نایقی یسعود
 کشور است گانیو برادرانه با همسا همردم مسلمان افغانستان که خواهان روابط دوستان کشور ما را برخالف ارادهٔ  آمد
  یعودو عربستان س رانیا نیب«یابتین یجنگ ها»و  یو نظام یاسی، سیدویعق یتازه رقابت ها دانیم کیبه  واندت یم
 .دینما لیتبد
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تان و افغانس یعنیمسلمان  هیدو همسا یوتجارت یاقتصاد – یاسیپوهنتون بدون شک بر روابط س نیچن سیستأ  -3
کشورما  یدر امور داخل رانیا یو فرهنگ یاسیمداخالت همه جانبه س ضر متاسفانه به نسبتکه در حال حا) رانیا

( بمذه یسنمردم افغانستان ) تیاکثر میدانیم کهیطور .خواهد داشت یناگوار راتیثتأ  ( قرار نداردالیدیادرحالت )
 یعود( عربستان سیدولت )وهاب یفعل یها استیس .باشندی( معیاهل تش) رانیا مطلق مردم تیاکثر کهیهستند در حال
( عیشتو اهل ) رانیبا د ولت ا یسععود ربستانآشکار ع یدشمن یسی( برپا لمنیدر ) یفعل یوجنگ ها انهیدر شرق م

 .است افتهیبنا 
 یعربستان سعود دولت یمیبدست مقامات تعل کورپوهنتون مذ یسیکامل امور تدر شود که ادارهٔ  یمعلوم م نیچن -۴

امور  ریوسا ینصاب درس تیدر تثب یعال التیوزارت تحص لیاز قب ینافغا آنکشور بوده مقامات مربوطهو استادان 
شان  دهش نیتع و اهداف قبال   یژیسترا ت  شبردیرا در پ یکار دست مقامات سعود نینخواهند داشت که ا یتیآن صالح

 .پوهنتون آزاد خواهد گذاشت نیا سیاست قی( از طرتیوهاب) میتعم یبرا
 و پاکستان در رانیمانه ا شریدر اثر مداخالت آشکار و ب چهار دهه با  یمدت تقر نیمسلمان افغانستان که در مردم -۰

هن ذ کیجهاد و طالبان تار یفاسد ماورا یها میتنظ اتیجنا ، ازیاسالم ییگرا ادیاز بن زین وشان  شورک یامور داخل
قابل باور موجود  ی، نگرانمواجه شده اند یانیپا یب یها ی( با بدبختیآ-اس-یآ) یساخت پاکستان و سازمان جهنم

تازه  ومشکالت بیمصا( تیو هاب) یافراط یاه وهیش و یاسالم ییادگرایبن جیمرکز تازه ترو نیچن سیتا س است که
 .اوردیمردم ما به ارمغان ب یرا برا یا

، اشیع یها خیوش یحکومت عربستان سعود ریاخ ههسه د نیدر کهیها دالر ونیمردم افغانستان خوب آگاه هستند مل
 اری( د ر اختیاسالم یمدرسه هابه اصطالح ) هزار ها لیتمو یبرا جیعرب حوزه خل ونریمل متاسفانه یتنبل ول

و کشتار مردم مظلوم  یرانیو یرا برا و طالبان دشمن تمدن ی، انتحارستیحکومت پاکستان قرار داد هزاران ترور
 .دینما ینموده و م هیترب انافغانست

آرامگاه  یکی( و در نزدامان الله خان یغازدر شهرک ) یپوهنتون نام نهاد اسالم یمال حظه ا یب یتهداب گذار -۲
نگه  ناراحت اریبس را یمل خیروح پاک آن بزرگ مرد محبوب تار نا  یقیمحصل استقالل افغانستان در شهر جالل آباد 

 نیمب نیاز د زیو استفاده نا جا یاسالم ییگرا ادیبن جهیدر نت خواه یترق آن رهبر ینظام عصر رایز اشتخواهد د
 یآن دزد مشهور و رهزن ب یو بجا دیسر نگون گرد سیانگل یشوم دولت استعمار یاسالم آنهم در چوکات پالن ها

 ته نمونهالب تی. وهابنده شد( بر تخت کابل نشاللهرسول ا نیخادم د) ی( با لقب دروغالله بچه سقا بیحببنام ) یسواد
(  در  ودهمه جانبه ) آل سع یبانیمقدس اسالم و به پشت نیاست که  بنام د یاسالم ییگرا  ادیبن رانگریو و یافراط

ما توسط  زیعزجهاد و زمان اشغال کشور  دوران یخیو تار یخاطره مستند شخص کی .است جهان اسالم براه افتاده
 یبتر بدانند که در پهلوما خو یتا هموطنان گرام مینما یم انیب نوشته ام نیسابق را در ارتباط به موضوع ا یشورو

 پو هنتون در افغانستان نگران هستم : نیا سیستأ  ندهیافغان و مسلمان از آ کی ثیچرا بح گرید لیدال
 نیب لیمسا گرلتحلیملل متحد و  ی( و مسلکریدپلومات )کر کی ثیام را بح تیز آنکه ماموربعد ا 1۸۹۴در سال 

 لیترک و با فام مکشورسابق بر  یشورو یسال برسم احتجاج به تهاجم نظام 1۱وزارت امور خارجه بعد از یالملل
ر ( سال مذکور دیم ۱۱) خیبتار کشور پاکستان مهاجر شدم به گریها هموطن د ونیو دو طفل خورد سال ام مانند مل

ود شده ب ریاظهارات من دا دنی( در شهر پشاور که بخاطر شننشنل پرس کلپ) بزرگ در یکنفرانس مطبوعات کی
 کیسابق با حضور  یشورو یبرسم احتجاج به تهاجم نظام فهیبر ترک وظ یمبن اام ر میتصم یهدف و مرام اصل

 .نمودم انیب یالملل نیب یها ونیزیعمده تلو یشبکه ها ندگانیو نما د خبر نگارانایتعداد ز
 (علمدار قیتوف خیشکه ) ( بمن اطالع دادآباد ماسال) میمق یسفارت عربستان سعود 1۸۹۰سال  یماه جنور ریدر اخ

به  رفتهیدعوت را با مسرت پذ نی. البته من ادیخواهد با شما مالقات نما یدر پاکستان م یسعود رعربستانیکب ریسف
ل اسقبا از من یسفارت با گرم ییرایدر صالون پذ یعربستان سعود ریسف .به سفارت مذکور رفتم نیوقت مع روز و
 انافغانست مهم تان در وزارت امور خارجهٔ  فهیبر ترک و ظ یتان مبن یعال میاز تصم»: آغاز به صحبت نمود نیو چن

 کیما تبرشه ب میتصم نیو نسبت ا افتمیرسانه ها اطالع  قیاز طر بر افغانستان یشورو یبرسم احتجاج به تهاجم نظام
ر به آنکشو آرزو دارد شمارا رسما   یبه سخنان خود ادامه داده  تذکر دادند که حکومت عربستان سعود رده. نامبمیگویم

. من با ابندیانکشافات منطقه اطالع  گریافغانستان و د تان در مورد اوضاع جهاد و اتیاز نظر کیدعوت و از نزد
 .اماکن مقدسه سفر خواهم کرد ارتیبه آنکشور و ز دطرف مقابل مساعد باش یبرا کهیامتنان اظهار داشتم هر وقت
گفت  بمن کیو دپلومات یاسیس نیمواز ف همهٔ خال یول بر خالف انتظار کورمذ ریسف گریبعد از تبادله چند مطلب د

 دخواه یم یسفر حکومت عربستان سعود نیبازگشت از از بعد نکهیشرط دارد و آن ا کیدعوت حکومت ام  نیکه ا
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با شما صورت  یصورت هرنوع مساعدت مال که در آن دی( شامل شوافیالرب رسول سعبد) میتنظ در شما رسما  
 «.خواهد گرفت

 یوشور یدر جواب گفتم که من بعد از تهاجم نظام دمیناراحت گرد و بمتعج اریبس ریاظهارات سف نیاز کهیدر حال
و  یمال یمساعدت ها کردمیکشورم فکر م یدپلومات مسلک کیمسلمان و ، افغان کی ثیبر کشورم همواره بح

 هادجکه قبله همه مسلمانان جهان در آن واقع است با  یعربستان سعود خصوصا   یاسالم یکشور ها یاسیس یبانیپشت
د جها تیصرف بخاطر خدا و موفق است و یاسیوشرط س دیاز هرگونه ق یوعار مانهی، صممردم افغانستان صادقانه

 قتیه حقک دمیحاال فهم یآزاد سازند ول یاشغال شورو دیق را از نمردم افغانستان بتوانند کشور شا تا ردیگیصورت م
ردم مذکور عالوه ک ری. به ادامه گفتار خود به سفدیئنما یم لدنباکشورم  در را یگریکشور شما اهداف د و گرید زیچ

دم جهاد مر یبه اهداف عال یاسیس و یعوض کمک ماله ب یشود حکومت عربستان سعود یمعلوم م نیسفانه چنکه متأ 
 داردرت ( شهتیوهاب) قهیطر رویو پ یعربستا ن سعود جنتیا کی ثیمردم افغانستان بح نیرا که درب افیس ی، آقاما
 .رمیپذ یدعوت را نم نیچن من لیدل نیبه ا نموده است نیتع شی( خوجهاد یاهداف ماورا) شبردیپ یبرا

ع خاطر منافه اسالم ب نیمب نیاز د یو ماد یاسیس یش در بهره برداری( که با فصاحت و بالغت خوافیس)یاگر آقا
نوشته  نیا انا  یدارند اگر اح شتری( تخصص بجهاد ی)ماورا یمل ریفاسد و غ یها میتنظ گریدسران  سهیمقاه ب یشخص

 شتخواهند دا املک ییآشنا کینزد از یونام و علمدار( قیتوف خی)شریبا سف دارم نیقی تصادف بخوانند یمرا از رو
بنام جهاد از طرف دولت عربستان پرداخته  یو روانیو پ یجهاد به و یدر سال ها کهیها دالر ونیمل دانندیو خوب م
نامبرده تا امروز مردم افغانستان را  یاست ول بوده یجهاد ریاهداف غ یجهاد مردم افغانستان نه بلکه برا یشد برا

 .است نگهداشته یکیموضوع در تار قتیدر مورد حق
 انیپا
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