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   مي�دی2014 تا 2001وقايع افغانستان از
  )82بخش (

  

  درشھرکابل) وھابی(ايجاد مرکزاس�می 

ِدرجھت ترويج وھابيت و صدور تند روی و خشونت مذھبی رژيم شاھی عربستان سعودی به سلسلۀ ت�شھايش  ِِ ِ
ِبه کشورھای اس�می جھان، دراخيرماه ِاکتوبرسال  ِم رسما اع�م نمود که قراراست يک مرکز بزرگ 2012ِ ِ اس�می " ً

ِشھرکابل ِواقع درقلب " تپۀ مرنجان" ِکه درمنطقه، بی نظيرو بی مانند باشد، به مصرف بيشترازيکصد مليون دالر، در" 
ِمرکز اس�می ملک عبدA " درگزارشھای منتشرشده در رسانه ھای افغانستان گفته شد که اين . اعمارنمايد َ درساحۀ " ِ

ِزمين بنا خواھد شد که دارای يک مسجد بزرگ به گنجايش پانزده ) و به قولی، يکصد و بيست جريب( شصت جريب 
ِھزارنمازگزار، سالون بزرگ تجمعات، يک خوا   . ِبگاه به گنجايش پنجھزارطالب وسايرملحقات خواھد بودِ

ِنشراين خبر، يکبارديگر واکنشھای عدۀ زيادی ازوطندوستان واھل خبره درداخل و خارج افغانستان را  ِ ِ
ِآنھا ازطريق رسانه ھا و نوشتن مقاله ھا و تحليل ھای سياسی اظھارداشتند که منظور رژيم عربستان . برانگيخت ِ

ِايجاد مرکزبزرگ آموزش وھابيسم، ترويج افکارتندروانۀ دينی ومذھبی، ضديت بااھل تشيع درافغانستان سعودی بجز ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
ِومنطقه، ايجاد مرکزارتباطی مستحکم ميان مدارس طالبانی پاکستان با مدارس دينی و مذھبی افغانستان و باLخره،  ِ ِ ِ

ِايران و ترويج افکار و انديشه ھای عقب گرايانۀ وھابيسم  تبليغاتی عليه جمھوری اس�می -ِتأسيس ِپايگاه سياسی
  . درقلمرو افغانستان، چيزديگری نخواھد بود

ِباساس ھمين دLيل بود که کارشناسان امور سياسی و جامعۀ مدنی افغانستان، امضای موافقت نامۀ منوط به  ِ
ِاعمار اين مرکزتوسط حامد کرزی را به باد انتقاد گرفته و آيندۀ آ ِ ِنرا به زيان اس�م سنتی وعارفانه و منافع ملی مردم ِ ِ ِ

ِھمين کارشناسان امور وافغانھای اعتراض کننده اضافه نمودند که ھرگاه رژيم عربستان سعودی . افغانستان دانستند
ِواقعا برای مردم درد ديده و رنج کشيدۀ افغانستان دلسوزمی بود، بايد اولترازھمه، با استفاده ازثروت با ِ د آوردۀ ناشی ً

ِازفروش نفت، درآبادانی افغانستان و ازالۀ فقر و بی روز گاری مليونھا انسان اين سر زمين اقدام ميکرد که  ِ
يعنی رژيم مذکور ميتوانست بجای مدرسۀ طالب سازی، يک يا چند کارخانۀ توليدی و يا مراکز درمانی . ھرگزنکرد

  .درشھرکابل ايجاد مينمود

ِغنی پس اززعامت حامد کرزی دراواخر سال زمانيکه محمد اشرف   مي�دی به کرسی رياست جمھوری 2014ِ
ِافغانستان رسيد، نخستين سفرخارجی اش را ازعربستان سعودی آغازنمود و ضمن ديگرمسايل، موضوع کارعملی اين 

ين سفر، ھيأت ھای ِچنانکه متعاقب ھم. ِبه اصط�ح مرکزاس�می درشھرکابل را نيز با مقام ھای سعودی مطرح نمود
ِدکترمحمد يوسف نيازی وزيرحج واوقاف افغانستان و صالح بن عبدالعزيز شيخ وزيرشوون اس�می (ھردو کشور

  . خورشيدی  درکابل به امضا رسانيدند1393ِ، بتاريخ  اول ماه قوس سال )واوقاف عربستان سعودی

ِرتأسيس اين به اصط�ح مرکز اس�می درقلب برای آنکه واکنش ھا و نگرانی ھای عمومی مردم افغانستان بخاط ِ
حزب  " ُارکان نشراتی "  ھمبستگی"ِشھرکابل آشکارترگردد، اينک بخشی ازيک تبصرۀ نشريۀ الکترونيکی بنام 

  :خورشيدی آن در اينجا نقل ميکنم 1993به نقل ازشمارۀ بيست و ششم ِ سال " ھمبستگی افغانستان 

ِقرار داد ايجاد مرکز رس"...  ِ ِبا سپردن چک " بزرگترين مرکزاس�می درکابل " ِمی تربيت انتحاريون زير نام ِِ ِ
ِسفيد ازسوی حکام عربستان؛ خبرھولناکی برای مردم ما بود ِخوشبختانه اين عمل با انزجارشديد ووسيع ِھموطنان ما . ِ

ان ِخارجی شان اند، مواجه گشت ِکه چندين دھه است قربانی تروريسم و جھالت گروه ھای تروريست ِبنيادگرا و ارباب
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ُسران عربستان سعودی که مست عيش وعشرت اند، برای فرو بردن ِعميق تر ِمردم ما و . که نشان ازآگاھی آنان دارد ِ ِ
ِسايرکشورھای اس�می دردام ِجھالت و ددمنشی، اس�م نوع داعش و طالبی را تجويزکرده طی چند دھۀ پسين  حامی 

ِاگرتا ديروز اHزھرمصر، حقانيه، Hل مسجد و صدھا مدرسۀ . رکشورما بوده اندخونريز ترين موجودات د
ِديگرپاکستان، مدارس ِآخوندی قم ايران و ساير مراکز استخباراتی بعنوان دستگاه ھای مولد طالب و افراطيت،  ِ ِ ُ ُِ

ِافغانستان و منطقه را به خاک و خون کشاند، ايجاد ِبزرگترين مرکز توليد جھالت پيش ِگان ضد ترقی و انسانيت درکابل، ِ
 اس�ميک يونيورستی" و " فيصل مسجد" ِساخت ... افغانستان را به سوی سيه روزی و بد بختی ابدی سوق خواھد داد

ِدراس�م آباد پاکستان با پول و سر پرستی وھابيون عربستان، تجربۀ مکدر و عبرتناکی است که نبايد آن را فراموش "  ِ
ِراه اندازی گرديدند، اما به فابريکه ھای طالب سازی و صدور جنايت و انتحار برای "  اس�م" ِ زيرنام اين مراکز،. کرد

ِمنطقه و بخصوص، کشورما بدل شده ازآنھا خطرناکترين تروريست ھای القاعده، شبکۀ حقانی، طالبی و تنظيمی سر 
ِينانه داشته و چوب دست ھای غرب درجھان اس�م حکام ِعربستان که با امريکا و غرب زدو بند ھای خا... بر آوردند

ِاند، اين چک سفيد را طبق ِسياست امريکا برای تقويت تروريزم و وھابيت درکشورما پيشکش کرده اند ِ امريکا که . ِ
ِرا برای خاورميانه به ميدان کشيد، برنامه دارد تا افغانستان را نيز تحويل برادران " داعش  " گروه ماورای وحشی ِ

ِمکيش ِآنان دھد و اين مرکز جديد، پروژه ای است برای مغز شويی جوانان ما و تبديل آنان به انتحاريون بيگانه با ھ ِ
  ..."      انسانيت

درقلب شھر کابل آغاز نشده بود که گزارش ھای ديگری مبنی بر ساختمان  " اس�می " ھنوز کارايجاد مدرسۀ
ژيم وھابی آل سعود دروaيت ننگرھار نيز ازطريق رسانه ھای کشور به ديگرازطرف ر"  مذھبی– دينی " يک مدرسۀ

اين . بزرگترين مدارس ساخت آل سعود در منطقه خواھد بود نشر رسيد وگفته شد که مدرسۀ مورد نظر، ازجملۀ
ۀ ًموضوع نيز افشا شد که نصاب درسی و تعليمی اين مدرسه، کام� به زبان عربی خواھد بود وتحت نظارت آمران

  .سعودی ھا اداره خواھد شد

مرکزمطالعات استراتژيک   (م، گزارش يک نھاد تحقيقاتی2015خبرگزاری بی بی سی درماه سپتمبرسال 
مبنی برخطرات ناشی ازمدارس اس�می درکشور را به نشر رسانيد که اينک ما، بخشھايی ازگزارش نشر ) افغانستان

 استراتژيک افغانستان اين گزارش را براساس پژوھشی درپنجاه مدرسه ای مرکزمطالعات: " شده را در اينجا نقل ميکنيم
  ."که در نھاد ھای دولتی ثبت نشده اند، واقع در ده وaيت درجنوب، شرق، شمال و مرکز افغانستان تھيه کرده است

 تحت درصد ازاين مدارس 15تا : "  گزارش ازقول عبداaحمد محمدی تھيه کنندۀ گزارش ھمچنان می افزايد
درصد ازکسانی که با آنھا مصاحبه شده، باورھای سلفی و وھابی خود را  8تأثير گرايشھای تندروانه قرار دارند و 

يکی از شاخص ھای ما پيروی از وھابيت و سلفی . رد پای ايده ھای راديکال در مدارس پيدا ميشود... اظھار کرده اند
تعداد قابل توجھی ازاستادان و دانشجويان مدارس به اين باور بودند که گری بود که در وaيت ھايی مثل ننگرھار وکنر، 

معتقد بودند که } دراين مدارس{درصد ازپاسخگويان  17...فرقۀ وھابيت وسلفی گری انعکاس دھندۀ اس�م واقعی است
اين خودش جای نگرانی است، اين ھا "تھيه کنندۀ گزارش افزود که ." حم�ت انتحاری تحت شرايط خاصی جايز است
اگردولت نتواند جلو گسترش آنھا را بگيرد، درآيندۀ نه چندان دور، آنھا . پديده ھای جديدی است که درحال گسترش است

   . "  فرھنگی– چالشھای بزرگی را  برای دولت ايجاد ميکنند، چه درعرصۀ امنيتی، چه سياسی و چه عرصۀ اجتماعی

  "ديوبند  " مدرسۀنکته يی پيرامون 

درشبه قارۀ ھند و " ديوبند " ِحال که موضوع مربوط به وھابيسم و ارتباط تنگاتنگِ آن با پيروان مدرسۀ
ِتمرکزعمدۀ آن درخاک پاکستان مطرح شد، aزم است پيرامون اين مدرسه، مؤسس و انديشه ھای آن نيز اندک توضيح  ِ ِ

  : ام يابدارائه نماييم تا سخن مان دراين مورد، استحک

) شاه ولی هللا دھلوی(ِانديشۀ ديوبنديسم، حدود سه قرن قبل ازامروز، توسط يکی ازعلمای دينی آنزمان بنام 

ِشاه ولی هللا معتقد بود که روح اس�م ِاصيل زايل شده وبنابرآن، بايستی حرکت و جنبشی را به وجود آورد . بروزداده شد
 ِوی ھمچنان، طرفداريک نظام ِپادشاھی و يک رھبری متمرکز بود که .  گرددِکه توسط آن روح زايل شدۀ اس�م اعاده
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ِھمۀ مسلمانان در زيرچترآن جمع شوند ِ .  

ِمي�دی، آنگاه که ھنوزاستعمارانگليس درشبۀ قارۀ ھند حاکم بود،  شخصی بنام موaنا محمد  1866سپس، درسال 
ِقاسم نانوتوی مرکزبزرگترديوبند را درشمال ھند و در ِ پايه گذاری نمود و ازآن به بعد، اين "ديوبند "  روستايی بنام ِ

ِعلمايی که درکنار موaنا محمد قاسم دست به تأسيس اين مدرسه زدند، . نام نھادند" ديوبنديه " مکتب ِدينی و مذھبی را  ِ
ِتعداد شاگردان. عبارت بودند از موaنا رفيع الدين، موaنا محمد يعقوب و حاجی محمد عابد ِ مدرسۀ مورد نظر در وھلۀ ِ

ِبا آنکه درسالھای نخست، يکتعدادی ازعلمای آتشين مزاج ضد استعمارانگليس ازاين . نخست، از پانزده نفرتجاوز نميکرد ِ
ِمدرسه فارغ شده و دست به مبارزات تبليغاتی برای رھايی اززير يوغ استعمار زدند، اما پسان ھا، تغييرات و تعدي�تی  ِ ِ

ِمث�، مسووaن اين مدرسه، مضامين و مطالب مربوط به دانش جديد را . يسی و آموزشی آن بميان آورده شدِدرامور تدر ِ ِ ً

ِازمتنون کتب درسی حذف نموده بيشترعلوم ک�می مانند فقه، تفسير، تجويد، سنت، حقوق ِاس�می، فلسفه، صرف و نحو  ِ ِ
  . وحديث را جا گزين آنھا کردند

ِ، شھرت وگسترش بيشترحاصل نمود وشاگردان زيادی ازکشورھای آسيايی، افريقايی و مدرسۀ ديوبند به تدريج ِ
ِھمين اکنون به تعداد يکصد مليون " ديوبنديسم " گفته ميشود که . ِآسيای مرکزی به اين کانون دينی مراجعه مينمودند

ه ھای ديوبنديسم درسالھای اخير درقلمرو انديش. نفردرھندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگله ديش وغيره جا ھا پيرو دارد
ِوقتی مقام ھای ھند برتانوی، شھرت، محبوبيت واثرات آموزشھای ديوبند را . جمھوری اس�می ايران نيزنفوذ کرده است ِ

ِمشاھده نمودند، بر وفق زيرکی ھای استعماری خويش دست بکار شده افراد وعناصر دست پرودۀ خود شان را نيزشامل  ِ
ِنموده به مرور زمان، ازتأثيرات مثبت و استعمارزدايی آن کاستنداين مرکز ِبعد ھا، منسوبين و فارغان اين مدرسۀ .  ِ

ِ مذھبی مختلف زده با مذھب وھابيسم عربستان سعودی پيوند – ِمذھبی، دست به تشکيل احزاب و سازمان ھای سياسی ِِ
مالی عظيم، خواستھا و انديشه ھای آنان با خواستھا و انديشه تنگاتنگی بھم رسا نيدند؛ زيرا ع�وه از دسترسی به منبع 

  :ًمث�، ديوبنديھا با وھابی ھا،  بخشھای اعتقادی ذيل، وجه مشترک دارند . ھای وھابيسم نزديکی زيادی داشته و دارد

  مخالفت با تعمير ِزيارتگاه ھا و رجوع کردن و دعا نمودن در آنجا *  

  دارای علم غيب بوده است ) ص(حضرت محمد ِرد  کردن اين ادعا که  *  

ِنپديرفتن ختم ِقرآن و فرستادن صلوات غرض ِکسب ثواب*  ِ ِ  

  ِو شرک دانستن آن) ص(ِرد  کردن ِجشن و تجليل ازمي�د حضرت محمد * 

  ِرد کردن شفاعت خواستن از کسی و يا فرد ِمتوفايی*  

  بھتر از انبيا ھم ظھور کندمخالفت با اين عقيده که  شايد کسانی باa تر و يا * 

  ِغلط دانستن عزا داری و يا بزرگداشت در روز سوم ِفوت يک مسلمان *  

  ِمخالفت با ھرنوع حق آزادی اجتماعی و  مدنی زنان* 

  ِدشمنی با ھرنوع علم و دانش جديد* 

  ِمشرک دانستن اھل تشيع * 

ِگفته ميشود که سيزده سال پس ازتأسيس نخستين مرکزعمدۀ ديوب ِند درشبه قارۀ ھند، تعداد مراکزآن ِ ِ
ِدرنقاط ِمختلف ھندوستان، به دوازده مرکزافزايش يافته بود، مانند وفاق المدارس عربيه، جمعيت اa نصار، انجمن خدام  ِ ِ

ِھرگاه ازذکراسمای ده ھا . کعبه، جمعيت علمای اس�م، حرکت المجاھدين، ندوت العلما، جامعۀ مليه اس�ميه وامثالھم
ِرسۀ ديوبندی ديگردرسرزمين ھندوستان بگذريم، پيروان ديوبنديسم، پس از تقسيم ھند و ايجاد پاکستان درسال مد ِ ِ1947 

مي�دی  1980ِمي�دی، دست به تأسيس احزاب و تنظيم ھای مذھبی ديوبندی زيادی زدند و اين سلسله، بخصوص ازسال 
ِ ضيا الحق رو به فزونی گرفت، چنانکه تعداد چنين مدارس مذھبی ِبه بعد، يعنی پس از رويکار آمدن رژيم نظامی جنرال

ِالبته درسالھای بعد، با درنظرداشت اھداف خصمانه و استراتژيک . مدرسه گرديد 1097مي�دی بالغ بر1984تا سال  ِ ِ
ِدولت پاکستان دربرابرھند وافغانستان، به تعداد چنين گروه ھا و احزاب مسلح، تندرو و تروريستی در   نقاطِ

ِ◌مختلف ِپاکستان، بخصوص درمناطق شمالغرب   )  ِايالت پشاور و نواحی سرحد افغانستان ونواحی مرز با ھندوستان( ِ



  
 

 

  4تر 4  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، يکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دل: يادونه

 

  . ِتوسط شبکۀ اط�عات ارتش آن کشورافزوده گشت

ِقب� تذکرداده شد که ضياالحق ازجملۀ پيروان ديوبنديسم بود و ع�وه ازآنکه پيوند مالی و مذھبی و سياسی ب ِ ا ً
ِرژيم وھابی عربستان سعودی را تا توانست تعميق بخشيد ودست عمال آن کشوردرفعاليتھای تبليغی  مذھبی درقلمرو – ِ

ِپاکستان رابازگذاشت، بخاطرکسب وجھۀ سياسی نزد افکارعامۀ مردم پاکستان نيزبه مذھب پناھی افراطی نوع ديوبندی ِِ ِ 

ِتشک�ت افراطی پاکستان را ظرف يازده سال زعامت ِخويش ازراه وی ع�وه ازآنکه احزاب و .  وھابی تکيه نمود–
ِحمايت مالی و سياسی نمود، حتا انديشه ھای وھابيگيری تند روانه را درميان افراد . . . ُجمع آوری عشر و ذکات و  ِ
  . ِارتش آن کشور نيز اشاعه داد

  )ادامه دارد    (                                                             

  

  


