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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 عزيز نعيمی

  ٢٠١۵ جنوری ٠۶
  

  »سيا«مدارس مذھبی و يا تعليمگاه ھای 
  

،  زير عنوان »یتوخ«نستوه کشور آقای  مبارز نوشتۀ ارزشمند ديگری از قلم توانای - دسمبر٢٣-حدود دو ھفته قبل

و سازمان اطالعات عربستان سعودی ) واواک(دست ھای نامرئی سازمان اطالعات رژيم جمھوری اسالمی ايران «

به نشر رسيد، نوشته ای که ھرگاه کسی حين قضاوت، وجدانش را در نظر گيرد، به » در افغانستان) المخابرات العامه(

  . بودموازات آگاھی دھنده بودن، ھوشدار دھنده نيز

من ھم به نوبۀ خود ضمن آن که با مطالعۀ آن نوشته بر معلومات خود افزودم، دلم می خواست به ادامه و به مثابۀ 

متبارز ساختن گوشه ھائی از آن مجموعۀ پربار، چند نکته ای خدمت شما خوانندگان عزيز، البته به اجازۀ مبارزنستوه 

ا در چنين موضوع سرنوشت سازی قلم ھايشان را به حرکت در آورند و کشور، بيفزايم؛ مگر منتظر قلم ديگران شدن ت

اندکی ناخوشی که بر متقضای زندگانی در افغانستان به خصوص در کابل، گريبانگير تمام باشندگان آن می باشد، مانع 

، مگر از »سر آمدانتظارم به « حال که از يک جانب خود را بھتر احساس می کنم و از جانب ديگر. از انجام اين کارشد

ياران قلم خبری نشد، دل به دريا زده، آنچه را در آن زمينه می انديشم با شما در ميان می گذارم، اميدوارم » جانب«

  .ارزش صرف وقت شما را داشته باشد

اگردان يکی از نکاتی که در زندگانی تحصيلی ھم ھميشه باعث رنجم بوده و ھم چرائی آن نزدم معلوم نبود، ناتوانی ما ش

اين کمبود و ضعف تنھا بين . مکتب حتا بعد از فراغت از ليسه، نوشتن يک عريضۀ عادی به يک مقام دولتی بود

شاگردان به اصطالح تنبل نبود، بلکه به درجات مختلف ھريک از شاگردان اعم از اليق و يا ھم تنبل از آن متأثر بوده 

  . است

اکادمی تربيۀ معلم شاگرد شدم، در پروگرام درسی ما مضمونی وجود  هبا ھمين ضعف و کمبود وقتی در صنف سيزد

با آن که در روز ھای نخست ما از اين مضمون و تعاريف کتابی که .  » Curriculum«داشت، به نام نصاب تعليمی 

ی از آن صورت می گرفت، تقريباً با مشکل برداشت می نموديم، مگر به مرور زمان که از يک جانب ما با محتوا

مطلب آشنائی پيدا کرديم و از جانب ديگر زور آزمائی ھای استاد مضمون خاتمه يافت، به موازات باال رفتن درک ما از 

از مضمون، متوجه شديم که يکی از نقايص سيستم تعليم و تربيه در افغانستان، ھدفمند نبودن نصاب تعليمی در کشور 

آغاز به فراگيری می نمود تا زمانی که از صنف دوازدھم با »  نان دادبابا«يعنی شاگرد از ھمان صنف اول که با . بود

آشنا می گرديد نه خودش می دانست که چه را به کدام منظور خوانده است و نه » ھايپرابول«و » پرابول«اصطالحات 

  .ھم در بسا موارد معلمش می دانست، تا قضيه را به شاگردانش تفھيم نمايد
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 و يا عدم تطابق نصاب تعليمی با نيازمندی ھای اجتماعی من جمله اداری و تعليمی باعث شده نتيجۀ اين ھدفمند نبودن

بود، که يک فارغ التحصيل پوھنتون وقتی تازه به کار آغاز می نمود، اگر در دواير رسمی و ادارات می بود، مورد 

عالوۀ معلمان کھنه کار و قديمی، وسيلۀ قرار می گرفت و اگر در مکاتب می بود، به  تمسخر کاتبھای رتبه يازده و ده

  .تفريح و ريشخند شاگردان نيز می گرديد

وقتی اينک افغانستان مستعمره را در نظر می گيريم و می بينيم که ھدف ستراتيژيک امپرياليزم را از اشغال افغانستان 

حمله بر افغانستان، بسط و توسعۀ نخستين ھدف امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء از « » موسوی«به گفتۀ استاد 

حاکميت ناتو در يکی از گرھی ترين مناطق ستراتيژيک جھان که در عمل به ناتو امکان و سھولت برتری مداخله و 

 حريف ستراتيژيک و بزرگش يعنی روسيه، چين و ھند و ھم چنين رژيم آخندی ايران را می دھد، ٣نظارت در و بر 

 مدرسۀ مذھبی در افغانستان فقير و جنگ زده می تواند به خوبی قابل ٣٠٠٠وجوديت می سازد؛ سؤال م، ».می باشد

  :چه. پاسخ بگردد

در » نظارت و مداخله« وقتی امپرياليزم غرب، افغانستان را بدان جھت به خاک و خون کشانيده تا در آنجا پايگاھای 

افغانستان را برايش مساعد بسازد، الزم می افتد قبل از ھر آغازی به مداخله، اسباب و  بردور و امور کشور ھای 

کاری که تا ديروز در مقياس کوچک برای مداخله در . بازوی مداخله و نيروھای اجرائی اھدافش را نيز به وجود بياورد

  . امور افغانستان، از مدارس مذھبی پاکستان به انجام آن دست يازيد

طالب و . يم و ھمه روزه باز ھم شاھد آن ھستيم که عاقبت فارغ التحصيالن مذھبی پاکستان به کجا می انجامدھمه ديد

غرب با در نظر داشت تدوين نصاب تعليمی طالب و انتحاری پرور اگر ديروز و امروز در مناطق قبايلی . انتحاری

ورد، اينک که از يک جانب ظرفيت پاکستان در جنوب ديورند به صد ھا مدرسه، جھت پرورش انتحاری ھا به وجود آ

، چيزی »چاه کن«پرورش و صدور طالب و انتحاری برای رقبای آيندۀ غرب نا کافی است و از جانب ديگر پاکستان 

نمانده تا خودش در زير سنگريزه ھای چاھی که خود کنده، مدفون گردد؛ منافع ستراتيژيک و دراز مدت غرب 

را که ھمه ماھيت استخباراتی و » سيا«نمايد، تا تعليم گاه ھا و مراکز پرورش جواسيس امپرياليستی ايجاب می 

داشته اند، در جای ديگری انتقال بدھد، و کجا بھتر از  ھاننپ ھای سياه و لبادهجاسوسی شان را در زير ريش ھای دراز 

  .افغانستان

زمينه ميدان عمل گردد که از يک جانب در وطنفروشی،  ساير نقاط جھان می تواند در اين بھتر ازافغانستان به خاطری 

حاکميت وطبقات حاکم در آن می تواند سرآمد روز گار باشد و از جانب ديگر گذشته از نزديکی ھا و پيوند ھای قومی، 

 کيلومتر مرز مشترک در شمال ٢٠٠٠ملی، مذھبی و زبانی، با مناطق زير نقشه ھای آيندۀ غرب امپرياليستی، بيش از 

 دھه جنگ و ناآرامی در افغانستان که از ھمه چيز بيشتر به ۴از آن گذشته .  کيلومتر به جانب غرب دارد١٢٠٠و حدود 

بی ارزشی جان انسان نزد تفنگداران به خصوص نمايندگان خدا برروی زمين انجاميده است، در کنار فقر، بيکاری، 

و متباقی نھاد » سيا«د، کشور ما را به بھشت و دنيای امن عدم موجوديت کنترول الزم اداری که در کجا چه می گذر

  .ھای استخباراتی دور و نزديک مبدل نموده است

 صھيونيستی تمويل می گردند، -به عبارت ديگر، مدارس مذھبی جديد که آشکارا و يا مخفی با سرمايه ھای امپرياايستی

در نظر گرفته نشده و بيشتر از آن که مصرف داخلی  انتحاری پرورش، صرف برای افغانستان - با نصاب تعلمی طالب

 منظور نظر می باشد، در غير آن در زميامپريالدر نظر باشد، استفاده از آنھا در جھت تحقق اھداف منطقه ئی و جھانی 

و با کشور مانند افغانستان که ھمين اکنون مال ھا برای پيش امامی در مساجد، مانند سگ و پشک به جان ھم افتاده اند 

آن که ھمه روزه در ھر گوشۀ کشور شاھد اعمار سمارق وار يک مسجد جديد ھستيم و فعالً به صورت نقد و حاضر در 

 مسجد داريم تا چه رسد به ساير قسمت ھای شھر، مگر با وجود اينھمه مسجد ھنوز ھم مال ھا ٣٠خيرخانه بيش از 
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 مدرسۀ مذھبی ديگر با ٣٠٠٠ بسته اند، موجوديت جھت برخورداری از حق پيش امامی در تمام اين مساجد صف

 ھزار مالی ديگر در يک دورنمای ٣٠ فارغ التحصيل، يعنی در مجموع ھر سال ١٠احتمال ساالنه از ھر يک صرف 

  . ھزار طالب و انتحاری کار را به کجا خواھد کشانيد٣٠٠ده ساله با پرورش 

از ايجاد آن خدمت به اسالم است و نه ھم بانيان، گردانندگان، گسترۀ اين مدارس به خوبی نشان می دھد که نه ھدف 

درست عکس آن، ھدف از ايجاد چنين مدارسی، . حاميان  و تمويل کنندگان آن دغدغۀ اسالم و خدمت به اسالم را دارند

 منطقه و پرورش و سازماندھی يک لشکر جنايتکار و قاتل است، که امپرياليزم می خواھد بدان وسيله، اھدافش را در

  .جھان تحقق بخشد

  : تا جائی که عقل من قد می دھد، به صراحت بايد بنويسم

آتشی را که امپرياليزم غرب می خواھد در منطقه بر افروزد و با در نظر داشت آن که امپرياليزم شرق و متحدين آن 

، آتش خود را می خواھند برافروزند و نيز دست زير االشه ننشسته و آنھا نيز کم و يا زياد در رقابت با امپرياليزم غرب

آتش به آن چه بسا تا حال نيز افروخته و ما به صورت دقيق از آن اطالع نداشته باشيم، صعود دود و شعله ھای 

  .افغانستان محدود نمانده، گذشته از منطقه، احتمال آن که باشندگان جھان را نيزکور نمايد، منتفی نيست

  


