
بانک انگلستان اعالم کرده است که بانک های بریتانیا در »سالمت کامل« 

از شوک همه گیری کرونا بیرون آمده اند و با روند بهبود اقتصادی می توانند 

به نیازهای مرصف کنندگان و رشکت ها کمک کنند.

›بانک های بریتانیا از همه گیری کرونا به 
عمران خان با افغانستان چه خواهد کرد؟سالمت بیرون آمده اند‹

حامدکرزی:

 طالبان از گرفنت ولسوالی ها به جایی منی رسند/جوانان نباید از کشور فرار کنند

روزنامه ها و خربگزاری های ایرانی، موضع گیری های متفاوتی در برابر طالبان و رویدادهای اخیر افغانستان نشان    

داده اند. 

اخیراً رسمقاله روزنامه کیهان که در ستایش طالبان نوشته شده بود با واکنش هایی در افغانستان و ایران مواجه شده 

بود و به دنبال آن برخی از رسانه های ایرانی از جمله خربگزاری ایرنا در تیرتی طالبان را تروریست خطاب کرده بود. 

اخیراً که طالبان به تهران رفته اند و با آقای ظریف وزیر خارجه آن کشور دیدار کردند و بخش هایی از صحبت های 

ظریف هم در رسانه های فارسی زبان خارج از ایران و برخی رسانه های بین املللی در حامیت از طالبان عنوان شد 

و این سفر طالبان به ایران با واکنش هایی در برابر سیاست های جمهوری اسالمی ایران در شبکه های اجتامعی 

افغانستان مواجه شده است. 
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از  خارجی  نیروهای  خروج  به  پیوند  در  و  اخیراً 

افزایش  افغانستان  در  افغانستان حمالت طالبان 

ترصف  را  ولسوالی  ده ها  طالبان  و  است  یافته 

کرده اند. البته بیشرت این ترصفات بدون درگیری 

بوده است و نشان می هد که در برخی ساحات یک 

نوع تسلیم دهی و معامله در آن وجود داشته است. 

در کنار این اتفاقات، در روزهای اخیر شاهد موج 

مسلح  مخالفان  آفرینی های  خشونت  از  ای  تازه 

ایم.  بوده  نیز  والیت ها  دیگر  و  کابل  اطراف  در 

شهرهای قندهار و قلعه نو مرکز والیت بادغیس و 

طالقان مرکز والیت تخار و شهر غزنی مورد حمالت 

از برخی ترورهای  اند و  شدید طالبان قرار گرفته 

افراد در کابل نیز گزارش شده است.

روند  شدن  طوالنی  با  و  تحوالت  این  با  همزمان 

ابتدایی  که حتا  در دوحه  االفغانی  بین  مذاکرات 

ترین آجندای آن هم هنوز مرد بحث دوطرف قرار 

نگرفته، سبب شده است که طالبان چهره جنگی 

شان را بیشرت از ادعای صلح خواهی شان مطرح 

کنند. اکنون با افزایش حمالت طالبان نگرانی این 

است که دست آوردهای چند ساله در این کشور 

m a n d e g a r d a i l y . c o m

تحصیالت عالی  کشور در  تالطم موج پنجم

روزنامه
صبح 
افغانسـتان
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رویداد روز

سـرمـقـالـه

یادداشتگزارش

روز نوشت

نیاز پر شدن خالء امنیتی با 
تغییر رویکردهای گذشته

واکنش طالبان به حضور نظامی 
ترکیه در افغانستان

  به نقل از خربگزاری فرانسه ، گروه طالبان روز سه شنبه با 

انتشار  اطالعیه ای  اضافه کرد مقامات ترکیه به خواست و 

افغانستان  را در  نیروهایش  آمریکا، تصمیم گرفته اند که  توافق 

حفظ کنند.  طالبان در این  اطالعیه  حضور ترکیه در افغانستان 

را دوام »اشغال« خواند.

طالبان اعالم کرد که افغانستان و ترکیه روابط مذهبی، تاریخی 

و فرهنگی دارند و حضور نظامی این کشور احساس دشمنی و 

نفرت بین دو ملت را بر می انگیزد.

طالبان هشدار داد که حضور نیروی هر کشور تحت هر نام در 

افغانستان، اشغال است و در برابر آن می ایستد.

در این اطالعیه به ترکیه هشدار داده شده است که اگر آنکارا 

نیروهای  برابر  در  چنان که  نکند،  نظر  تجدید  خود  تصمیم  در 

خارجی جنگیده  اند، در برابر ترک ها نیز خواهند جنگید.

در بخش دیگری از این اطالعیه طالبان تهدید کرده است اگر 

براساس  آنها  یابد،  ادامه  افغانستان  در  ترکیه  نظامی  حضور 

فتوای یکهزارو ۵۰۰ تن از علامی این گروه که گفته اند، مقابله 

مسلحانه با ترکیه جهاد به شامر می رود عمل می کنند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تازگی اعالم کرده 

توافق  به  کابل  فرودگاه  امنیت  تأمین  برای  آمریکا  با  که  است 

کشور  این  آمریکایی  نظامیان  کامل  خروج  از  پس  و  رسیده 

مسئولیت امنیت فرودگاه کابل را برعهده خواهد گرفت.

ایران: چشم دنیا به فجایع افغانستان بسته است

این جا برای نرش پیام های شامست
با ما ماندگار شوید!

0708169828
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بـه مناطـق هـزاره جـات در  افزایـش حملـه گـروه طالبـان  بـا  همزمـان 

والیت هـای بامیـان، دایکنـدی و غزنـی، دولـت دو والـی جدیـد را بـرای 

ایـن دو والیـت معرفـی کـرد. ایـن مناطـق در سـالهای گذشـته...

همزمان با افزایش ناامنی ها در  هزاره جات؛ 
دولت دو والی جدید معرفی کرد

4

خبر

طالبان همزمان ارصار به پیروزی سعی دارند تصویر 
خوب از خود به منایش بگذارند

4

برگزاری اجالس سازمان همکاری شانگهای

 با مترکز بر افغانستان



قدرت های  از  پاکستان، 

منطقه ای و یکی از کشورهای 

صلح  پروسۀ  تأثیرگذاردر 

افغانستان پنیداشته می شود. 

پاکستان  تأثیرگذاری  و  نقش 

ناشی از ارتباطات مستحکم او 

با گروه طالبان می باشد. گروه 

طالبان از بدو ایجاد و تاکنون 

مورد حامیت های همه جانبه ی 

است.  بوده  کشور  این 

برخی  سوی  از  ادعاهایی 

دولت  مقام های  و  سیاسیون 

از  که  است  مطرح  افغانستان 

رهربان  خانواده های  زنده گی 

طالبان  گروه  جنگ جویان  و 

و  متویل  تجهیز،  تا  گرفته، 

حامیت های صحی جنگ جویان این گروه در آن کشور صورت 

می گیرد؛ چیزی که مقامات پاکستانی هم آن را رد منی کنند. 

بر اساس منفعت ها شکل  رابطه ای  اما هر  در دنیای سیاست 

و  طالبان  میان  دادوستد  و  می گیرد 

پاکستان نیز از این امر مستثنی نیست. 

از  خارجی  نیروهای  خروج  زمان  اعالم  با 

طالبان  گروه  تهاجمی  عملیات  کشور، 

تشدید یافت و به ده ها ولسوالی در والیات 

مختلف کشور به ترصف این گروه درآمد. 

حتی عملیات تهاجمی گروه طالبان فراتر 

مراکز  ترصف  قصد  به  شهرستان ها  از 

عنوان  به  یافت،  گسرتش  نیز  شهرها 

به  طالبان  گروه  تالش  آخرین  در  مثال؛ 

این  مرکز  به  بادغیس  والیت  تسلط  قصد 

والیت)قلعه نو(حمله کردند که با برخورد 

تند نیروهای امنیتی مواجه شدند.

داخله ی  وزیر  احمد،  رشید  شیخ  اعرتاف 

خانواده های  است؛  گفته  که  پاکستان 

برس  پاکستان  در  دیگران  و  طالبان 

می برند و زخمی ها و اجساد این گروه در 

روابط  عمق  می شوند،  منتقل  کشور  آن 

همین رو،  از  می کند.  بیان  را  پاکستان  و  طالبان  گروه  میان 

برخی از سیاسیون و مقام های دولت افغانستان می گویند که 

پاکستان از پیرشفت نظامی این گروه در افغانستان خوشحال 

هستند.

اما پرسشی که مطرح است این است که پاکستان چه منفعتی 

افغانستان  در  صلح  آیا  و  دارد؟  طالبان  نظامی  پیش روی  از 

 ، جـون  مـاه  در   ، کابـل  افغانسـتان- 

امـام  ولسـوالی  طالبـان  کـه  هنگامـی 

صاحـب در شـامل افغانسـتان را تـرصف 

مـردم  بـه  شورشـیان،  فرمانـده  کردنـد، 

بویـژه کارمنـدان دولـت پیـام داد کـه بـه 

کار خـود ادامـه دهیـد ، مغـازه های خود 

بـاز کنیـد و شـهر را متیـز نگهداریـد.  را 

بـه هدایـت طالبـان، نـل هـای آب جاری 

شـدند، شـبکه بـرق تعمیـر شـد، کامیـون 

هـای شـاروالی بـه جمـع کـردن زباله هـا 

نقلیـه  از وسـایل  یکـی  تایـر  و  پرداختنـد 

دولتـی ترمیم شـد. امـام صاحـب یکی از 

ده هـا ولسـوالی اسـت کـه از زمـان آغـاز 

مـاه  در  متحـده  ایـاالت  نشـینی  عقـب 

مـی در حملـه نظامـی بـه دسـت طالبـان 

چهـارم  یـک  طالبـان  اسـت،  افتادنـه 

ولسـوالی هـای شـامل افغانسـتان را بـه 

از  ایـن بخشـی  رسعـت تـرصف کرندنـد. 

تـا  اسـت  طالبـان  گسـرتده  اسـرتاتیژی 

خـود را حاکـامن توامننـد و اصـالح شـده نشـان دهنـد ، امـا 

در عیـن حـال بـه حمـالت بـی رحامنـه خـود در رسارس کشـور 

ادامـه می دهند.ایـن ترکیـب از ادامـۀ جنـگ و حکومـت داری 

نشـان مـی دهـد کـه طالبان قصـد دارند پـس از عقب نشـینی 

یابنـد. تسـلط  افغانسـتان  بـه  کامـل  بطـور  آمریـکا 

خشـن  رئیـس  و  طالبـان  گـروه  معـاون  حقانـی  الدیـن  رساج 

تریـن شـاخه ایـن گـروه در یـک پیـام رادیـوی بـه جنگجویـان 

طالبـان مـی گویـد :« ایـن بـرای مـا یک دوره آزمایشـی اسـت. 

هـر آنچـه در عمـل انجـام مـی شـود مشـاهده مـی شـود. » بـا 

مـردم عـام رفتـار نیکو داشـته باشـید«. اما نشـانه هـای زیادی 

کارزار   : دارد  وجـود  انـد  نشـده  اصـالح  طالبـان  کـه  ایـن  از 

کشـتار کارمنـدان دولتـی، روسـای جامعـه مدنـی و نیروهـای 

منافع پاکستان را تضمین می کند یا تخریب؟

است  جنگ  با  توأم  طالبان،  پیش روی  که  پیداست  قراین  از 

جنگ  و  نظامی  رهگذر  از  را  افغانستان  به  تسلط  طالبان  و 

و  دوحه  مذاکرات  میز  که  است  همین رو  از  می پندارند، 

استانبول خالی و به چالش 

اگر  است.  شده  کشیده 

رویکرد جنگی طالبان ادامه 

بومی  انسانی  یابد،کتله ی 

مانع  حیث  به  دولتی  و 

برابر  در  و  این گروه  اصلی 

این ها قد علم خواهد کرد و 

جغرافیا  این  در  جنگ  آتش 

در  که  می گردد  افروخته تر 

این صورت، حاکمیت جنگ 

افغانستان  جغرافیای  در 

سیاست های  اصلی  مانع 

اقتصادی را که پاکستان به 

دنبال  میانه  آسیای  نسبت 

می کند، خواهد بود.

حکومت  آمدن  روی کار  با 

و  پاکستان  در  جدید 

به  خان  عمران  گزینش 

این  وزیر  نخست  حیث 

در  تغییر  که  می رفت  این  بر  امیدواری ها  بیشرتینه  کشور، 

سیاست و رویکرد پاکستان در برابر افغانستان به وجود بیاید و 

پاکستان سرتاتیژی حامیت جنگ را کنار گذاشته و افغانستان 

را از دریچۀ صلح ببیند.

پاکستان هم سعی کرد که همپا با ورود عمران خان به عرصه 

اصلی سیاست آن کشور خوشبینی هایی را نسبت به سیاست 

امنیتـی بـه رسعـت ادامـه دارد. طالبـان علـی رغـم تعهداتی که 

بـا ایـاالت متحـده انجـام داده انـد ، تـالش اندکـی در راسـتای 

ادامـه مذاکـرات صلـح بـا دولـت افغانسـتان انجـام داده انـد. 

از  زنـان  انـد، حضـور  را کـه شورشـیان تـرصف کـرده  مناطقـی 

بـه مکاتـب  یافتـه و در رفـن دخـرتان  انظـار عمومـی کاهـش 

مامنعـت صـورت مـی گیـرد، بسـیاری از دسـت آورد هـای 20 

سـال حضـور غربـی در حـال از بیـن رفـن اسـت. دسـت آورد 

شـده  افغانسـتان  مـردم  وحشـت  ایجـاد  باعـث  طالبـان  هـای 

اسـت. بیـم زیـادی از بدتـر شـدن وضعیـت وجـود دارد ، زیـرا 

طالبـان در حـال حـارض چندیـن مرکـز مهـم والیـات را تحـت 

محـارصه دارنـد. 

گـروه هـای محلـی بـا تردیـد در مـورد این کـه نیروهـای امنیتی 

رویکرد  چرخش  از  و  کند  ایجاد  افغانستان 

سیاست خارجی آن کشور در قبال افغانستان 

سخن گفته شده است. حتی برخی سیاسیون 

سفرهای  طی  دولتافغانستان  مقام های  و 

آن  به  پاکستان  دعوت  به  جداگانه  و  رسمی 

با مقام های ارشد آن کشور  کشور سفر کرده و 

و  منطقه  در  امنیت  و  صلح  محور  در  و  دیدار 

مقامات  بارها  و  کردند  گفت وگو  افغانستان 

اسرتاتیژی  و  رویکرد  تغییر  از  پاکستانی 

سیاسی پاکستان به نسبت قضایای افغانستان 

جمله  از  است؛  گفته  سخن  مدت  این  در  نیز 

آباد به  این که پاکستان مسییری را در اسالم 

افغانستان  ملی  قهرمان  مسعود  احمدشاه  نام 

نام گذاری می کند؛ شبیه اقدامی که در سال 

جاری میالدی در فرانسه شد.

اعالمی  سیاست  تاریخ،  طول  در  این حال،  با 

و اعاملی پاکستان در برابر افغانستان همواره 

در یک خط مستقیم نبوده و همواره در جهت 

در  است. حتی  کرده  مخالف همدیگر حرکت 

آخرین اظهارات مقام  های پاکستانی از تغییر رویکرد پاکستان و 

عدم حامیت آن کشور از گروه طالبان سخن گفته شد، اما عمالً 

شاهد هستیم که این چنین نیست.

اما نکته این است که پاکستان در صورتی می تواند از افغانستان 

منفعت بربد که به پروسه ی صلح افغانستان کمک کند و تالش 

است  راهی  تنها  این  بدهد.  نتیجه  افغانستان  صلح  تا  مناید 

با ثبات، منافع و  که می تواند پاکستان در همسایه گی کشور 

پیش  میانه  آسیای  و  افغانستان  در  خودرا  اقتصادی  سیاست 

بربد.

بدون شک که صلح دولت افغانستان با طالبان می تواند یک 

دیپلامسی بُرد-بُرد برای افغانستان و پاکستان باشد که منافع 

یک دیگر را تأمین و تضمین می کنند. با توجه به منافع پاکستان 

در افغانستان و منافع افغانستان که هامنا استقرار صلح پایدار 

رهگذر  از  اسالم آباد  که  می رود  انتظار  است،  عدالت  تأمین  و 

صلح افغانستان، به منافع خودش دسرتسی پیداکند..

با توجه به تأثیرگذاری پاکستان بر گروه طالبان، امید می رود 

که این کشور فشارهای الزم را بر این گروه وارد کند و مسأله ی 

صلح افغانستان مجرای سیاسی حل شود. پاکستان تالش کند 

از راه  افغانستان  آینده  تا جایگاه سیاسی طالبان در حکومت 

گفت وگو و مذاکرات صلح تثبیت، روابط دوستانه تر آن کشور با 

افغانستان تأمین و منافع شان در منطقه حفظ شود. این یعنی 

آن  سیاست  که  بدهد  نشان  عمل  در  باید  خان  عمران  اینکه 

کشور در قبال افغانستان به شکل بنیادین تغییر کرده است. 

در غیر آن تا زمانی که پاکستان تغییر نکند و به افغانستان از در 

دوستی و اعتامدسازی به پیش نیاید، صلح تنها در افغانستان 

به وجود منی آید که پاکستان نیز گرفتار بالهایی از این دست 

خواهد شد.

در  بتواننـد  افغانسـتان 

امریکایـی  حامیـان  غیـاب 

خـود کشـور را نگهدارنـد و بـا نـگاه به جنـگ های ویرانگـر داخلی 

در دهـه 1990 بـرای دفـاع از خانـه و مناطـق خـود بسـیج شـده 

انـد. بـه گفتـه یـک تـن از سـاکنین مناطـق کـه اخیـراً بـه دسـت 

خـود،  تسـلط  تحـت  درمناطـق  طالبـان  اسـت،  افتیـده  طالبـان 

هـامن قوانیـن اسـالمی سـختگیرانه قدیمـی خود را ماننـد، تحریم 

زنـان از کار یـا حتـی بیـرون رفـن از خانـه بـدون همـراه رشعـی 

وضـع کـرده انـد. شـنیدن موسـیقی ممنوع اسـت.به مـردان گفته 

همچنیـن  کننـد.  متوقـف  را  خـود  ریـش  تراشـیدن  کـه  می شـود 

سـاکنین بایـد بـرای جنگجویـان طالبـان غـذا تهیه کنند. اسـناد، 

بـا فرماندهـان و مقامـات طالبـان نشـان  شـواهد و مصاحبـه هـا 

عمران خان با افغانستان چه خواهد کرد؟

طالبان همزمان ارصار به پیروزی سعی دارند تصویر خوب از خود به منایش بگذارند
شورشیان تالش می کنند تا با ترصف قلمرو جدید، خود را حاکامن اصالح شده معرفی کنند. اما شواهدی زیادی وجود

را با خطر مواجه سازد.  این درحالیست که در سالهای اخیر 

هزاران رسباز امریکایی و افغان با حضور در مناطق مختلف 

در  کالنی  قوتی  طالبان  برابر  در  بودند  توانسته  افغانستان 

حامیت از دولت افغانستان باشند اما اکنون طالبان به این 

باور است که در نبود نیروهای امریکایی می توانند اگر کار 

حکومت را یک رسه نکنند مناطق زیادی را به دست خواهند 

آورد تا از آن در میز مذاکرات امتیاز های چند برابر بگیرند؛ 

زیرا دولت در یک خالی کامل نظامی قرار گرفته است و تا 

کامل شدن این خال ممکن است که طالبان بتوانند حمالت 

است  اما ممکن  ببشخند  مناطق مختلف شدت  در  را  شان 

به  مناطق  برخی  در  طالبان  خالء  این  شدن  کامل  با  که 

عقبنشسنی وادار شوند. 

کرد  فکر منی  افغانستان  دولت  که  است  این  اساسی  نکته 

رها می  را  افغانستان  گزینه صفر  تا سطح  ها  امریکایی  که 

از لحاظ سیاسی  نه  را  از این وضعیت  کنند و خالی ناشی 

و نه هم از لحاظ نظامی مورد توجه قرار نداده بود. بنابراین 

اکنون این تجربه ثابت شده است که قرار نیست افغانستان 

کمک  به  اقتصادی  و  نظامی  لحاظ  به  کامل  وابسته  ابد  تا 

های جامعه جهانی باشد؛ بنابراین دولت افغانستان بایستی 

استاد شدن روی پای خویش را در جنگ فرا میگرفت. اگرچه 

امنیتی  نهادهای  که  است  داده  وعده  اکنون  همین  جهان 

افغانستان را حامیت می کند اما تکیه کردن به این حامیت 

افغانستان  آینده  در  مشکالتی  سبب  بازهم  خارجی  های 

خواهد شد؛ بنابراین دولت افغانستان به خصوص نهادهای 

قدرت  به  تکیه  بدون  چگونه  که  بگیرند  یاد  کشور  امنیتی 

خارجی نقش میهنی شان را در افغانستان انجام دهند.

تر شدن  مورد وخیم  در  ها  نگرانی  باید  مردان کشور  دولت 

کنونی  رشائط  در  بگیرند  جدی  را  کشور  امنیتی  اوضاع 

بسیاری براین باور اند که خروج غیر مسووالنه امریکا سبب 

شده است که بسیار از گروها های افراطی تشویق به حضور 

با  القاعده  رابطه  که  است  ممکن  و  شوند  افغانستان  در 

بود دوباره مستحکم گردد  اگرچه کامال قطع نشده  طالبان 

و جنگ برای سال های دیگر هم ادامه یابد. از جانب دیگر 

ضعف جدی حکومت در برابر طالبان و ناتوانی از مهار بحران 

کشور باعث شده است که طالبان روز به روز بر اقتدار شان 

افزوده گردد و اینگونه در رسارس افغانستان مانور بدهند. 

حکومت  دولت  سیاست های  از  بسیاری  این  از  پیش 

افغانستان در قبال طالبان نادرست بوده است و این مساله 

فرصت های بی مانند برای توسعه و ثبات کشور را برباد داده 

است در نتیجه طالبان در برابر حکومت آقای غنی اینگونه 

عرض اندام کرده اند. 

در  اقل  حد  حکومت  که  است  فرصت  هم  اکنون  بنابراین 

بخش های نظامی با اتخاذ سیاست های درست و متفاوت از 

گذشته بتواند عمل کند تا خالی ناشی از خروج امریکایی 

ها پر شود و بر وضعیت فایق بیاید و در عرصه های سیاسی 

ورزیده  دریغ  به صلح  برای رسیدن  تالشی  از هیچ  بایستی 

نشود.

به  از  امیدواری  ابزار  با  پیشین،  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 

از  نتیجه رسیدن تالش های صلح و باقی ماندن نظام جمهوری، 

او گفت که ما یک نسل  جوانان خواست تا کشور را ترک نکنند. 

آموزش یافته و موفق هستیم و نباید کشور را ترک کنیم. او ابزار 

آن  در  که  آورد  را خواهیم  روزی  افغانستان  در  که  کرد  امیدواری 

افغانستان شود.  یک زن رییس جمهور 

کابل  در  خربی  نشست  یک  در  شنبه،  سه  دیروز  که  کرزی  آقای 

»تعلیم  از  سخرنانی می کرد گفت: کشورهای خارجی می خواهند 

استفاده  خاک شان  ساخن  برای  افغانستان  جوانان  انرژی«  و 

بیرون  افغانستان  از  می خواهد  که  جوانی  به  خطاب  او  کنند. 

شوند گفت در خاک خود مبانید و به کشور خود خدمت کنید..

کشور  در  تا  خواست  جوانان  از  حالی  در  پیشین  جمهور  رئیس 

افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  با  همزمان  که  مبانند 

سیاسی  رسنوشت  در  ابهام  افزایش  و  طالبان  حمالت  فزایش  و 

به  و  اند  شده  کشور  از  شدن  بیرون  فکر  در  ها  بسیاری  کشور، 

ماه  شش  به  نسبت  کشور،  از  شدن  بیرون  موج  که  میریسد  نظر 

یافته است.  افزایش  برابر  گذشته، چند 

پریش  این  به  پاسخ  در  ازسخنانش  دیگر  بخشی  در  کرزی  آقای 

یک خربنگار که اگر طالبان به کابل بیایند، آیا حارض است با آنها 

کار کند، گفت: اگر طالبان به صلح بیایند با ایشان همکاری می 

کنیم؛ چون طالبان از این خاک هستند.. 

آقای کرزی در ادامه گفت که اما اگر زعامت کشور از طریق ارادۀ 

مردم افغانستان اگر صورت بگیرد از آن زعامت حامیت می کنم.

مردمی  های  بسیج  خصوص  در  سوالی  درمورد  همچنان  کرزی 

جنگ  و  نبوده  و  نیست  جنگ  طرفدار  که  گفت  طالبان  برابر  در 

و همه  به طالبان  او گفت که من  تایید منی کنم.  را  هیچ طرفی 

می گویم که به زجمت زیاد یک اردو و پولیس ساختیم و نظام را 

از هیچ ایجاد کدیم و باید نهادهای دولتی خود را نگه داریم.

نیاز پر شدن خالء امنیتی با 
تغییر رویکردهای گذشته

حامدکرزی:
 از گرفنت ولسوالی ها به جایی منی رسند/

حوانان نباید از کشور فرار کنند
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وزیر  احمد،  رشید  شیخ  اعرتاف 

است؛  گفته  که  پاکستان  داخله ی 

در  دیگران  و  طالبان  خانواده های 

زخمی ها  و  می برند  برس  پاکستان 

کشور  آن  در  گروه  این  اجساد  و 

روابط  عمق  می شوند،  منتقل 

را  پاکستان  و  طالبان  گروه  میان 

برخی  همین رو،  از  می کند.  بیان 

دولت  مقام های  و  سیاسیون  از 

پاکستان  که  می گویند  افغانستان 

در  گروه  این  نظامی  پیرشفت  از 

افغانستان خوشحال هستند.

رساج الدین حقانی 
معاون گروه طالبان 

و رئیس خشن ترین 
شاخه این گروه در 
یک پیام رادیوی به 

جنگجویان طالبان می 
گوید :« این برای ما 

یک دوره آزمایشی 
است. هر آنچه در 

عمل انجام می شود 
مشاهده می شود.

نیویارک تایمز

عبدالقادر فقیرزاده

مترجم : ربانی فیروز



روزنامه ها و خربگزاری های ایرانی، موضع گیری های متفاوتی 

اند.  داده  نشان  افغانستان  اخیر  رویدادهای  و  طالبان  برابر  در 

اخیراً رسمقاله روزنامه کیهان که در ستایش طالبان نوشته شده 

به  و  بود  ایران مواجه شده  و  افغانستان  با واکنش هایی در  بود 

دنبال آن برخی از رسانه های ایرانی از جمله خربگزاری ایرنا در 

تیرتی طالبان را تروریست خطاب کرده بود. اخیراً که طالبان به 

تهران رفته اند و با آقای ظریف وزیر خارجه آنکشور دیدار کردند و 

بخش هایی از صحبت های ظریف هم در رسانه های فارسی زبان 

خارج از ایران و برخی رسانه های بین املللی در حامیت از طالبان 

برابر  با واکنش هایی در  ایران  عنوان شد و این سفر طالبان به 

اجتامعی  در شبکه های  ایران  اسالمی  سیاست های جمهوری 

افغانستان مواجه شده است. اما امروز سایت »خربگزاری جمهوی 

که  است  کرده  پخش  عنوان  این  به  را  گزارشی  اسالمی«)ایرنا( 

جمعی از نخبگان علوم انسانی در بیانیه ای تاکید کردند: چشم 

دنیا به فجایع افغانستان بسته است. نرش چنین گزارشی و بیانیه 

سیاست  به  طالبان  برابر  در  ایران  هنوز  که  دهد  می  نشان  ای 

های  رسانه  رسمی  سیاست  اقل  حد  یا  و  نیافته  دست  واحدی 

دولت ایران هنوز در قبال طالبان تغییری نکرده است.

که  طالبان  مجدد  گرفن  قدرت  که  است  آمده  گزارش  این  در 

و  فساد  و  نابرابری  و  آموزش  ضعف  و  فقر  دهه ها  از  برآمده  خود 

افغانستان  نجیب  جامعه  در  اندیشه  و  فرهنگ  رفن  محاق  به 

است،باقیامنده بذرهای امید این جامعه را نیز نابود می کند. اما 

چشم دنیا به فجایع افغانستان بسته  است.

من گزارش ایرنا:

بیش از یکهزار نفر از اساتید، پژوهشگران و دانش آموختگان علوم 

منترش  بیانیه ای  افغانستان   اخیر  تحوالت  درباره  ایران  انسانی 

کردند.

در این بیانیه آمده است: ما، بیش از پیش، دل نگران افغانستان 

مختلف  مناطق  سقوط  اخبار  غمگینانه،  روزها،  این  عزیزیم. 

افغانستان به دست طالبان را دنبال می کنیم. خرب خون ریزیهای 

را  خواهرامنان  و  برادران  آوارگی های  و  کشتارها  و  مداوم 

فراتر  می گذرد،  افغانستان  در جای جای  امروز  آنچه  می شنویم. 

از مرزهای سیاسی و قراردادی گویی برای ما، اینجا در ایران رخ 

می دهد.

انسانی  علوم  حوزه  فعاالن  و  پژوهشگران  گزارش،  این  بنیاد  بر 

کشور تاکید کردند: این تصویر غم انگیز و وحشتناک، متأسفانه 

هنوز  که  ما  آشناست.  تصویری  منطقه  این  در متامی  ما،  برای 

داغدار خون به ناحق ریخته دانش آموزان مدارس و شهروندان و 

روستانشینان مظلوم و ترور ده ها فعال فرهنگی و اساتید دانشگاه 

باید  امروز،  بودیم،  منطقه  و  مذهب  و  قوم  هر  از  افغانستان  در 

ناباورانه و خشمگین، شعله ور شدن مجدد آتش جنگی فاجعه بار 

را در افغانستان شاهد باشیم.

انسانی  علوم  در  آنچه  اساس  بر  ما  است:  آمده  بیانیه  این  در 

و  رسانه ها  که  تصویری  برخالف  که  می دانیم  آموخته ایم، 

سیاست مداران نشان می دهند، این وضعیت فراتر از یک اتفاِق 

بسته  درهای  پشت  قدرت  جابه جایی  و  نظامی  و  سیاسی  رصفاً 

ریشه در ده ها عامل  افغانستان،  امروز  نامساعد  است. وضعیت 

مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتامعی دارد.

نوشته است که دانش آموختگان  ایرانی  از قول نخبگان  گزارش 

اخیر  تحوالت  ریشه های  درباره  انسانی  علوم  پژوهشگران  و 

افغانستان نوشتند: توسعه طلبی قدرت های جهانی و استعامری 

و  اقتصادی  البی های  از  اقلیتی  منافع  که  امریکا  خصوص  به 

را  افغانستان  مردم  و  می کند  دنبال  افغانستان  در  را  سیاسی 

قربانی و وجه املصالحه سیاست های داخلی و بین املللی خود 

کرده  است، از جمله ریشه های وضعیت کنونی است.

و  دست اندازی ها  کردند:  تاکید  بیانیه  این  نویسندگان 

غیرهمسایه  و  همسایه  منطقه ای  قدرت های  سیاست های 

جامعه  این  رشیف  مردمان  رسنوشت  دهه هاست  که  افغانستان 

فساد  و  ناکارآمدی  کرده اند،  خود  میان  تنش های  گروگان  را 

بخش قابل توجهی از سیاست مداران و مسووالن افغانستان که 

برده اند؛  یغام  به  و  داده  هدر  به  را  غنی  کشور  این  رسمایه های 

سکوت یا خیانت برخی نخبگان و منایندگان مردمی که به همت 

آنان چشم امید بسته بودند به جای تالش برای آگاهی بخشی و 

رهایی مردم از کلیشه های مخرّب قوم گرایانه و تنش های فرقه ای، 

بر آتش شکاف های قومی و قبیل های در این جامعه دمیده اند.

رویکردهای غیرمتساهل دینی و نگاه های خشک و متحّجری که 

رسنوشت دنیایی انسان را به هیچ می گیرند و خواست و اراده و 

انتخاب و اختیار او را به رسمیت منی شناسند و »دیگری« های 

جامعه  این  جان  بالی  به  نیز  می کنند  طرد  را  مذهبی  و  دینی 

مستعد و رشیف بدل شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: اینک قدرت گرفن و 

برآمدن مجدد طالبانی که خود نیز برآمده از دهه ها فقر و ضعف 

اندیشه  و  فرهنگ  رفن  محاق  به  و  فساد  و  نابرابری  و  آموزش 

باقیامنده  است،  افغانستان  نجیب  جامعه  مختلف  الیه های  در 

به  اما چشم دنیا  نابود می کند.  نیز  را  این جامعه  امید  بذرهای 

این فجایع بسته است. در کامل حیرت و تأسف، نه فقط مجامع 

بین املللی و دولت ها که حتی روشنفکران، دانشگاهیان، فعاالن 

حقوق برش، رهربان مذهبی و هرنمندان منطقه و جهان هم در 

برابر این فجایع پی در پی اغلب سکوت کرده اند. گویی مسأله 

افغانستان برای هیچکدام از آنان مسأله ای قابل توجه نیست.

در بیانیه جمعی از اندیشمندان علوم انسانی ایران آمده است: 

در مظلومیت این مردم همین بس که فریاد و ندای کمک خواهی 

آنان نیز به جایی منی رسد و این خود مصداقی از جهانی نابرابر 

و  و مناسباتی قدرت محور و ظاملانه است که حتی رنج و جان 

خون انسان رشیف افغانستانی و سایر کشورهای این منطقه را به 

هیچ می انگارد. گویی مسأله افغانستان برای هیچ کس در ایران 

و جهان اهمیت ندارد. ما، از این مناسبات نابرابر و قربانی ساز 

بیزاریم.

جهانی  ساخن  به  متعهد  و  آرزومند  ما  کرد:  تاکید  بیانیه  این 

هستیم که رنج افغانستانی و ایرانی و سوری و عراقی، به اندازه 

رنج هر انسان دیگری در این جهان اهمیت داشته باشد و خون 

هیچ کس رنگینرت از دیگری نباشد و هر قطره خون به ناحق ریخته، 

اراده ای جمعی برای پایان دادن به این وضعیِت فاجعه بار را در 

سطح جهانی به مطالبه ای جمعی بدل کند.

جمعی از نخبگان  علوم انسانی ایران در این بیانیه اعالم کردند: 

ما بر این عقیده ایم که راه حل خروج از این وضعیت، جنگ نیست 

بلکه صلح و ثباتی عادالنه و انسانی است که امکان تغییر این 

عوامل درهم تنیده را فقط و فقط به دست خود مردم افغانستان، 

از هر قوم و مذهب میرس کند.

خواهران  و  برادران  که  داریم  یقین  کرد:  تاکید  بیانیه  این 

افغانستانی ما، شایسته تداوم این وضعیت نیستند. یقین داریم 

پیوسته است  به هم  منطقه  این  در  ما  سعادت  و  ملی  منافع  که 

کشورها  قراردادی  سیاسی  مرزهای  داخل  در  نه  ما،  سعادت  و 

که پیوسته با یکدیگر تأمین می شود. ما یقین داریم همگی ما، 

از  تا تهران،  از کاشغر تا حلب، از برصه  تا استانبول،  از قندهار 

دوشنبه تا صنعا، شایسته زیستنی انسانی تر، آزادتر و عادالنه تریم.

این جمع از فعاالن علوم انسانی ایران خاطرنشان کردند: یقین 

داریم ما، مردمان امروز به جان آمده و مستأصل در این گوشه 

از جهان، می توانیم رسنوشتی دیگرگونه را برای خود رقم بزنیم. 

داده است.  پیوند  هم  به  را  ما  که  قرن هاست  مشرتک،  دردهای 

به امید روزی که اشرتاک در انسانیت، در بهره مندی از آزادی، 

برابری و رفاه، این حقوق بدیهی به یغام رفته ما، دست های ما 

را به هم پیوند دهد. ما، در این روزهای فاجعه بار، در کنار شام، 

مذهبی  و  قومیت  هر  از  افغانستانی مان،  برادران  و  خواهران 

ایستاده ایم. تنها منی مانید.

مـی دهـد کـه موفقیـت هـای چشـم گیـر اخیـر ایـن گـروه کامالً 

بـه دور از انتظـار بـوده اسـت و اکنـون رهـربان طالبـان تـالش 

ناگهانـی  سیاسـی  و  نظامـی  آوردهـای  دسـت  ازیـن  می کننـد 

کننـد. تبلیغاتـی  اسـتفاده 

نیـروی  از  اسـتفاده  بـا  عـادی  شـکل  بـه  همیشـه  ولسـوالی ها 

ضعـف  دلیـل  بـه  بلکـه  کردنـد.  منـی  سـقوط  طالبـان  نظامـی 

حکومـت داری، رقابـت هـا بیـن افـراد قدرمتنـد محلـی و روحیۀ 

کردنـد. امنیتـی سـقوط  نیروهـای  از  برخـی  پاییـن 

 پیـام رهـربی در داخـل صفـوف گـروه طالبـان ایـن اسـت کـه 

 ، انـد  بـوده  شـان  افـراد  تلفـات  افزایـش  شـاهد  آنهـا  اگرچـه 

امـا بـا خـروج نیروهـای بیـن املللـی، آنهـا درنـربد علیـه دولـت 

شـوند. مـی  پیـروز  افغانسـتان 

مذاکـرات  قطـر،  کشـور  در  اینجـا  از  دورتـر  کیلومـرت   1000  

کـه  طالبـان  مناینـدگان  و  افغانسـتان  دولـت  بیـن  صلـح 

در  شـود.  مـی  انجـام  اسـت،  نداشـته  هـم  چندانـی  پیرشفـت 

حـال حارضطالبـان انـرژی خـود را رصف بهبـود تصویـر خود در 

مناطـق تحـت کنـرتل شـان متمرکز می کننـد. سـابقه حاکمیت 

ایـن گـروه در دوره قـدرت آنها قبـل از سـال 2001 ضعیف بود. 

خدمـات اجتامعـی وجـود نداشـت، منایـش وحشـت در محـر 

عـام معمـول بـود و تـرس بیـداد مـی کـرد. در یـک ولسـوالی در 

گذاشـته  فراتـر  قـدم  طالـب  فرمانـده  یـک  افغانسـتان  شـامل 

کـه در  کنـد  متقاعـد  را  ولسـوالی  باشـندگان  تـا  کـرد  تـالش  و 

سـاحه تحـت حاکمیـت آنهـا کشـته نخواهنـد شـد. نجیـب اللـه 

یکـن از باشـندگان محلـی کـه خواسـت بـرای محافظـت از نـام 

کـه  را  طالبـان  فرمانـده  سـخنان  کنـد  اسـتفاده  خـود  کوچـک 

» زندگـی همـه  بازگـو کـرد  بـود،  راه ولسـوالی گفتـه  در چهـار 

طالبـان  از  مـردم   « کـرد  اضافـه  اللـه  نجیـب  امـا  اسـت«  امـن 

آرامـی  نـا  مـی ترسـند و درمناطـق تحـت تسـلط شـان زندگـی 

را تجربـه مـی کننـد«. مـردم محـل سـخرنانی ولسـوال نـام نهاد 

طالبـان را بـا تلفـن هـای هوشـمند- فنـاوری کـه در برخـی از 

بـا  کـه  حـال  در   – ممنـوع شـده  آن  از  اسـتفاده  هـا  ولسـوالی 

صـدای بـوق موترهـا اسـتقبال مـی شـد فیلـم بـرداری کردنـد. 

ایـن اسـتقبال تـا حـدودی گـرم فقـط پیچیدگـی هـای مانـدگار 

جنـگ را برجسـته مـی کنـد.  محمد نسـیم مدبـر، مناینده مردم 

بغـالن در پارملـان کـه بـرای باز پس گیـری بعضـی از مناطق به 

خـط مقـدم جبهـه بـه والیـت بغـالن رفتـه بـود مـی گویـد، دلیل 

سـقوط ولسـوالی اختـالف میـان سیاسـیون محلـی بـود کـه راه 

را بـرای تضعیـف امنیـت بـاز کـرد و طالبـان نیـز ازیـن فرصـت 

کردنـد. اسـتفاده 

همزمـان بـا تـرصف مناطق توسـط طالبـان، بـه جنگجویان خود 

هدایـت داده انـد تـا بـا رسبـازان دولتی اسـیر شـده بـا احتیاط 

رفتـار کننـد و در نهایـت آنهـا را آزاد کننـد. همچنیـن بـه آنهـا 

گفتـه شـده اسـت كـه مراكز والیـات را محـارصه کننـد ولی وارد 

آنهـا نشـوند. در مناطقـی ماننـد ولسـوالی امـام صاحـب والیـت 

کنـدز، برخـی از کارمنـدان دولـت مجـاز بـه بازگشـت بـه وظیفه 

خـود هسـتند- بجـز زنـان – تـا خدمات شـهری همچنـان جریان 

کـی  آنهـا  بـه  معـاش  نیسـت  مشـخص  هرچنـد  باشـد،  داشـته 

پرداخـت میکنـد.

ظاهـر اسـت کـه ایـن دسـتور العمـل هـا بـرای جلـو گیـری از 

و  نظامیـان  غیـر  ، کشـتار  تخریـب خانـه  ماننـد:  بـد،  تبلیغـات 

تخریـب زیـر بنـا هـا و یا حد اقـل نشـان دادن این که بـه توافق 

نامـه 2020 بـا ایـاالت متحـده پابند هسـتند صورت مـی گیرد. 

دریـن توافقنامـه تاکتیـک هـای نظامـی خاصـی در نظـر گرفتـه 

شـده اسـت کـه هـردو طـرف از آن خـود داری مـی کننـد ، از 

جملـه حملـه بـر مراکـز والیـات کشـور.

در  طالبـان  جنگجویـان  وقتـی  دوحـه  توافـق  بـه  پابنـدی  امـا 

والیـات  مرکـز  چندیـن  وارد  بلکـه  نـه،  یکـی  اخیـر  هفته هـای 

شـدند، ظاهـراً نادیـده گرفتـه شـده اسـت. در حالـی کـه جنگ 

در خیابـان هـا گـزارش شـد و ده ها رسبـاز و غیر نظامی کشـته 

و زخمـی شـدند و تعـداد زیـادی از اماکـن عامه تخریب شـدند. 

جنگجویـان  گیـری  انتقـام  بـه   مربـوط  گزارشـات  همچنیـن 

نشـان دهنـده  کـه  منتـرش شـده  نیـز  مـردم محلـی  از  طالبـان 

توانایـی هـای محـدود رهـربان طالبـان در کنـرتل مجموعـه از 

فرماندهـان میـدان جنـگ کـه از قومیت هـای مختلف هسـتند، 

بـه  پایبنـدی  نامشـخص  میـزان  و  گوناگـون  هـای  وفـاداری 

سـاختار فرماندهـی ایـن گـروه دارنـد، می باشـد. یـک فرمانـده 

طالبـان کـه مجـاز بـه گفتگـو بـا رسـانه هـا نبـود بـه تایمـز گفت 

کـه اگرچـه بـرای وی دسـتو حملـه بـه شـهر کنـدز داده نشـده 

بـود امـا جنگجویـان تحـت امـر وی فرصـت را غنیمـت شـمرده 

از آن اسـتفاده کردنـد- اقدامـی کـه رهربان ارشـد طالبـان بعداً 

تاییـد کردنـد.

دولـت  ارتـش  نیروهـای  جنـگ،  هفته هـا  از  پـس  اکنـون 

افغانسـتان بـا حامیـت مببـاران هوایـی و هجـوم نیروهـای ویـژه 

کامنـدو، طالبـان را به حاشـیه شـهر راندنـد؛ اما همچنان شـهر 

دارد. قـرار  طالبـان  محـارصه  در 

براسـاس گـزارش 1 جـوالی سـازمان ملـل ، ده ها نظامـی و غیر 

نظامـی کشـته و صدهـا نفـر دیگـر زخمـی شـدند و بیـش از 40 

هـزار نفـر بـه اطـراف شـهر کنـدز آوارده شـدند. سـاکنین محـل 

گفتنـد کـه برخـی از خانه هـای آنهـا را طالبـان آتـش زده انـد. 

رساج الدیـن جاملـی ، یکـی از بـزرگان قبیلـه گفـت: »طالبـان 

ایران: چشم دنیا به فجایع افغانستان بسته است
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این جمع از فعاالن علوم انسانی 
ایران خاطرنشان کردند: یقین 

داریم ما، مردمان امروز به جان 
آمده و مستأصل در این گوشه 

از جهان، می توانیم رسنوشتی 
دیگرگونه را برای خود رقم بزنیم. 

دردهای مشرتک، قرن هاست 
که ما را به هم پیوند داده است. 

به امید روزی که اشرتاک در 
انسانیت، در بهره مندی از آزادی، 

برابری و رفاه، این حقوق بدیهی 
به یغام رفته ما،

این بیانیه تاکید کرد: ما 
آرزومند و متعهد به ساخنت 

جهانی هستیم که رنج 
افغانستانی و ایرانی و سوری و 
عراقی، به اندازه رنج هر انسان 
دیگری در این جهان اهمیت 
داشته باشد و خون هیچ کس 
رنگینرت از دیگری نباشد و هر 

قطره خون به ناحق ریخته،

خانـه مـن را سـوزاندند در حالـی کـه خانـواده ام در خانـه بودند.« 

آقـای جاملـی بـا هـق هـق گریـه گفـت: »در سـال 2015 ، یـک 

پایـگاه نظامـی در محـارصه بـود و مـا بـرای آنهـا غـذا و آب تهیـه 

کردیـم، امـا اکنـون طالبـان انتقـام می گیرنـد.« »آیـا طالبـان هـر 

منطقـه ای را کـه تـرصف مـی کننـد ، همیـن کار را مـی کننـد؟«

خـرب،  ایـن  تاییـد  ضمـن  طالبـان  سـخنگوی  مجاهـد،  اللـه  ذبیـح 

آتـش زدن خانـه هـای مـردم ملکـی را بررسـی  گفـت کـه جریـان 

مـی کننـد. اسـرتاتیژی اگاهـی دهـی ایـن گـروه گرچـه بـه نـدرت 

کننـد  مـی  دنبـال  را  اسـرتاتیژی  مسـتقیامً  امـا  اسـت،  صادقانـه 

دولـت  بـا  مقایسـه  قابـل  ای  گزینـه  عنـوان  بـه  را  شورشـیان  کـه 

افغانسـتان نشـان دهنـد. آنهـا ایـن واقعیـت را نادیـده مـی گیرنـد 

و  را دامـن میزنـد  بیشـرت خشـونت هـا  کـه دشـمنی هـای محلـی 

اجـرای هـر نـوع دسـتور رهـربی طالبـان را دشـوار مـی کنـد.

 در میـدان جنـگ ، اوضـاع بـه رسعـت در حـال تغییر اسـت. برخی 

از رسبـازان و پولیـس محلـی طـی هفته هـای گذشـته تسـلیم شـده 

انـد و سـالح و مهـامت و وسـایل زرهـی را در مناطـق کـه طالبـان 

حمـالت  در  دولتـی  نیروهـای  دادنـد.  دسـت  از  کردنـد  تـرصف 

تعـداد  طالبـان  گرفتنـد.   بازپـس  را  ولسـوالی  چندیـن  متقابـل 

تلفـات خـود را نسـبت به رقم اعالم شـده توسـط وزارت دفاع دولت 

افغانسـتان کمـرت گـزارش می کنند.بـا توجـه بـه مـدت زمان سـال، 

تعـداد مجموعـی طالبـان بیـن 50 تـا 100 هـزار جنگجـو تخمیـن 

زده شـده اسـت، طـی مـاه هـای اخیـر تعـداد تلفـات طالبـان در 

والیـات جنـوب کشـور بـه طـور جـدی زیـاد بـوده اسـت.

و  افغانسـتان  هوایـی  نیروهـای  جانـب  از  نخسـت  در  تلفـات  ایـن 

طالبـان  بـه  کامنـدو  قطعـات  جانـب  از  گاهـی  و  متحـده  ایـاالت 

وارد شـده اسـت. مـال بصیـر اخنـد، فرمانـده پیشـین و عضـو گـروه 

طالبـان از سـال 1994، مـی گویـد که قربسـتان هـای امتداد مرز 

پاکسـتان کـه جنگجویـان طالبـان مـدت هـا اسـت در آنجـا دفـن 

مـی شـوند، رسیعـرت از سـال های گذشـته پـر می شوند.بیامرسـتان 

از  ایـن کشـور  دریـغ  بـی  پشـتیبانی  از  بخشـی   ، پاکسـتان  هـای 

شورشـیان، بسـرت متـام کـرده اسـت. آقـای اخنـد در بازدیـد اخیـر 

خـود از بیامرسـتانی در کویتـه، مرکـز طالبـان در پاکسـتان دیـده 

اسـت کـه بیـش از 100 نفـر کـه بیشـرت آنهـا جنگجویـان طالبـان 

هسـتند ، در انتظـار معالجـه بودنـد.

ابراهیـم باعـث مشـاور گـروه بیـن املللی بحـران گفـت :« در حالی 

کـه طالبـان بـه دنبـال تسـخیر کشـور هسـتند، از میـراث حکومـت 

سـخت خـود اگاه هسـتند و منی خواهنـد افغانسـتان ماننـد سـال 

هـای دهـه 1990 بـه کشـوری منفـور و منـزوی تبدیل شـود.

آقـای باعـث گفـت :« آنهـا ]طالبـان[ بـازی طوالنـی را راه انداختـه 

اند.«
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ناپایانی جنگ و تهاجم های پی در پی به کشور، نه رسیدن به صلح 

پایدار و مداخله های آشکار و نامتام دول دور و نزدیک  را می توان 

نسبت  این جغرافیا  توده های  و کم سوادی  در جهل، بی سوادی 

داد؛ اما ریشه آن در جهل و نادانی حکام غیرپاسخگو، غیرمردمی 

و معامله گر ادوار تاریخ آب می خورد. جهل به شکل پیدا و پنهان، 

در فرهنگ، در ساختارهای اجتامعی و سیاسی  اعامق جامعه ما 

النه کرده و سیکل بازتولید را اختیار و انباری شده است؛ که برای 

زدودن آن به دانش ورزی و دانش آموزی اشد نیاز است. 

همه  مفاهیم  و  تعاریف  کمپیوتر(  )عرص  الکرتونیکی  انقالب  با 

آزادمنشی  و  پیرشوی  در  جهان  امروز  که  منود  ژگرف  تغییر  چیز 

استقامت یافته است. همچنان دانش و تحقیقات نهادی در حال 

توسعه و پرشتاب در حال تولید و گسرتش است. با جهل و نادانی 

توجه  جامعه  اتباع  برای  علم ورزی  و  علم آموزی  با  می توان  رصف 

جدی معطوف داشت، فهم و شعور اجتامعی، سیاسی، اقتصادی 

و  مرز  این  آنچه دشمنان  غالب منود.  را  فرهنگی  در یک کالم  و 

روا،  را  مدرس  و  معلم  کشتار  همواره  که  اند  برده  پی  آن  به  بوم 

نیک  زیرا  می دارند؛  اصدار  فتوا  را  مکتب ها  ویرانی  و  سوختاندن 

می  دانند که با آراسته شدن مردم به زیور علم و دانش دیگر نیات 

شوم و پلید شان تحقق منی یابد.

امواج  تالطم  در  دانشگاه ها  تحوالت  نگارش  این  در  توجه  معراق 

پنج گانه و مکث در تحلیل وضعیت کنونی این نهادهای علم ورزی 

مروری  و  تحلیل،کناکش  دوم  بخش  در  است.  علم آموزی  و 

بحث های  یکم  و  بیست  سده  عالی  تحصیالت  از  مطالبات  بر 

مخترصی صورت خواهد گرفت.

تحصیالت عالی در موج یکم

دوره محمد ظاهر شاه که هسته  توسعه ای مکتب ها در ادوار قبل 

و  قرار گرفت  زمان  آن  توجه  بود، در محراق  از وی گذاشته شده 

در  که  پنداشته می شود  عالی  تحصیالت  برای  اول  موج  منحیث 

آن رشد نهادینه کمی و کیفی را پیمود و با توسعه کشور دمساز و 

با منطقه  آنروز  دانشگاه های  اعتباری  بود؛ چنانچه سطح  همگام 

و جهان همرسی داشت، گواهینامه و دیپلوم دانشگاه های کشور 

با  و جهان  منطقه  در سطح  ننگرهار(  دانشگاه  و  کابل  )دانشگاه 

کشور  التحصیالن  فارغ  به  بود  ارزش 

تحصیالت  و  کار   جا  همه  در  ما 

مطابق  دکتورا(  و  )ماسرتی  تکمیلی 

محصالن  بود،  میرس  تحصیلی  سند 

موج  دانشگاه  دو  این  در  نیز  خارجی 

استقالل  می کردند،  تحصیل  اول، 

توامیت های  با  اکادمیک  آزادی  و 

با  دانشکده ها  از  هریک  بیشامر 

پیرشفته  دول  دانشگاه های  از  یکی 

گیتی تامین بود. رفت و آمد اساتید، 

در  خارجی  پژوهشگران  و  محققان 

سطح  به  کابل  دانشگاه  پرستیژ 

دانشگاه ها،  تجهیز  بود.  افزوده  دنیا 

امتیازات  کافی،  بودجه  تخصیص 

برای  وقت  سه  نان  و  خوابگاه  رایگان 

و  حقوق  بودن  همردیف  محصالن، 

امتیازات مادی و معنوی اساتید با وزرا و وکال در آن زمان؛ مردم را 

به سمت و سوی تحصیالت عالی به شکل نهادینه، در یک مسیر 

روشنفکری و روشنگری سوق داده بود، حتی فرهنگ جامعه نیز 

به استفامت جوان دانش محور در حال گسرتش بود، که برآیند آن 

را  می توان چنین برشمرد: موج اول  مرحله شکل گیری تحصیالت 

عالی توام با رشد کمی و کیفی بود که  سیر صعودی داشت. اما  

گفتامن سیاسی شدن دانشگاه ها در این موج با رادیکالیزم چپ 

تهدید  را  دانشگاه ها  قبیله ای  گندیده  نیشنالیزم های  راست،  و 

بعدی  موج های  بر  را  پس لرزه ها  و  پس زمینه ها  خود  که  می کرد 

فراهم ساخت و هسته گذاری کرد. 

رسطان   - رسدارمحمدداود  زمان   ( جمهوری  رژیم  نخستین  در 

در  محمدظاهر  شاهی  زمان  قبلی  رشد  هامن  نیز    )1352

تحصیالت عالی  تداوم داشت، اما یک مقدار بر جو سیاسی شدن 

دانشگاه ها و مبارزات جاده ای منجر گردید.

موج دوم با الهام و مسیریابی از هامن هسته گذاری فعالیت های 

سیاسی موج اول بعد از کوتاه تلخ  ثور 1357 در تحصیالت عالی، 

موج دوم آغازید و مانند سایر عرصه های جامعه با تغییرات منفی و 

تکوین کامل رشد گفتامن آیدیالوژیک سازی دانشگاه ها به الگوی 

سوسیال  یا  شوروی  اتحاد  روی  دنباله  و  پرولتاریایی  دیکتاتوری 

امپریالیزم روس آن زمان تحصیالت عالی را آماج قرار داد. در این 

موج فرار مغزها اغازید، اساتید فریخته و نخبه به ویژه کسانی که 

در دانشگاه های غربی تحصییالت منوده بودند کشته و یا در غل 

و زنجیر کشیده شدند، رصف به جرم اینکه تحصیلکرده های غرب 

محققان  و  دانش آموزان  استادان،  گلوی  کمونسیتی  اند. خفقان 

ترویج گفتامن  و  و مکتب ها رصف محل  را خفه کرد، دانشگاه ها 

با غربگرایی، اسالمیزم  بود.  لینیستی  به روش  چپ مارکسیستی 

و باقیامنده های رژیم شاهی و سایر افراد جامعه به دیده حریفان 

سیاسی برخورد می شد و آنهم با شعار ضد انقالب ریشه یک تعداد 

دانشگاهیان و دانشورزان نخبه و روابط اکادمیک با دانشگاه های 

خارجی را از بیخ و بن کشیدند. آزادی های اکادمیک را دژخیامن 

گفتامن تک حزبی به بند و حصار کشیدند، استقالل اکادمیک، 

اعضای  تقرر  در  منجمد شد؛ حتی  و  مالی خشکید  و  ساختاری 

کننده  تعیین  رول  دانشگاه  حزبی  منشی  توافق  علمی  کادر 

داشت، سوای آن استاد شدن خیال بود و محال. علم و دانش یک 

به ویژه علوم اجتامعی  بازنگری شد،  از دیدگاه علم شوروی  رسه 

همه از دیدگاه سیوسیالستی تحت سانسور در آمد. چنانچه یکی 

شوروی،  فرهنگ  تا  کرد  توصیه  جوانان  به  وقت  دولت  رهربان  از 

علم شوروی و طرز زندگی شوروی را فرا بگیرند. اقتصاد سیاسی، 

علوم اجتامعی، فلسفه و سوسیالیزم به اصطالح علمی جز نصاب 

غربی  کشورهای  استادان   عوض   به  شد،  درسی  کریکومل  و 

شدند.  استخدام  دانشگاه ها  و  دانشکده ها  در  شوروی  استادان 

طب  گردید)دانشگاه  رایج  شوروی  نوع  مودل های  و  کریکومل 

کابل و بعضی دانشکده های دانشگاه کابل و ننگرهار(. در بیست 

سالگی حزب دموکراتیک خلق فرمان منشی عمومی برای جذب 

متام محصالن و استادان بدون هرنوع دلیل به صفوف حزب صادر 

با مقاومت شدید محصالن و استادان به شکست ننگین  شد که 

مواجه شد. روابط اکادمیک و توامیت های دانشگاه ها فسخ شد، 

کشور در یک جنگ متام اعیار ملت با دولت غرق گردید؛ دوران 

برای  اصل  در  که  شوروی  مشاورین  با  عالی  تحصیالت  اشغال 

مقاصد دیگر آمده بودند؛ در ترصف و استیالی ارتش رسخ درآمد. 

در یک کالم سیر قهقرایی و گفتامن اشغال و حاکمیت دیکتاتوری 

اینکه موج دوم  تا  بود  افگنده  عالی جو  پرولتارایی در تحصیالت 

و  جهانی  جامعه  از  تجرید  و  عالی  تحصیالت  سازی  منهدم  در 

بازی منود و می توان  بنیادی  باز رول  کاروان علم و دانش به روز 

گراف آن را با منحنی سیر نزولی ترسیم کرد که به سمت و سوی 

اعضای  فرستادان   که  است  یادآوری  قابل   . بود  روان  قهقرایی 

حزب دموکراتیک خلق بدون هرنورم و معیار به کشور شوراها برای 

تحصیالت عالی به مثابه جوانان  تحصیلکرده متعهد به انقالب و 

حزب تقدیم جامعه گردید که به گروپ تحصیلکرده های بی دانش  

به شمول سپاه انقالب شدن اعضای حزب در دوران تحصیل، به 

فارغان بی سواد و کم سواد جامعه افزود.

موج سوم تحصیالت عالی در پی ورود احزاب اسالمی که در نتیجه 

جهاد ملت  در برابر اشغالگران ارتش رسخ به کابل داخل و اقتدار 

اسالمگرا  احزاب  را  متعدد  اهداف  به دست گرفتند، می آغازد.  را 

متاسفانه جنگهای  اما  دنبال می کردند؛  عالی  تحصیالت  پی  در 

ذات البنی آنها مجال بیشرت را نداد که این جنگ ها بخودی خود 

و  دانشگاه ها  معنوی  و  مادی  زیرساخت های  متام  تخریب  باعث 

دانشگاه  جنگ ها  این  گردید.  آنزمان  عالی  تحصیالت  نهادهای 

را  آنوقت  پولی تخنیک  انستیتوت  و  کابل  طب  دانشگاه  کابل، 

آنها  باقیامنده  ندار  دارو  همه  ساخت  مبدل  جنگ  میادین  به 

کشورهای  به  مغزها  فرار  به  و  کرد  مبدل  خاکسرت  و  خاک  به  را 

زیاد اعضای  امریکایی منجر شد. یک تعداد  و  اروپایی  همسایه، 

غیر  محلی...  قوماندان  جمهور،  روسای  فرمان  به  علمی  کادر 

معیاری به دانشگاه ها راه یافتند )دانشگاه طب، بلخ، ننگرهار...(. 

اسالمی  مضامین  شد  رشوع  دانشگاه ها  کردن  اسالمیزه  گفتامن 

را گرفت،  اقتصاد سیاسی  و  در کریکومل جای سوسیالیزم علمی 

دانشگاه ها به مساجد و بس های تخریب شده از جنگ و مکتب ها 

مهاجر شدند همه دارو ندار تاراج و منهدم شدند. با تحصیلکرده 

های بلوک رشق برخورد نا سامل آغاز گردید.

 اما جنگ های ذات البینی مجال مهندسی بیشرت و مجال زیادتر 

تحصیالت عالی را توسط احزاب جهادی ا نداد. یک تعداد  این 

و  کفر  معهد  تعداد  یک  مساجد  به  معادل  را  دانشگاه ها  احزاب 

الحاد و گروهی آنرا تا حد تزکیه منودن اساتید آنها میخواستند. 

به  قهرقرایی  حد  از  عالی  تحصیالت  سوم  موج  در  کالم  دریک 

سقوط پرتگایی یا پایین تر از خط مبدایی پرت شد که سیر نزولی 

نیمه دهه هفتاد را از نظر طول زمان در  منفی را پیمود و تقریباً 

پی داشت. دیگر نه از کمیت و نه از کیفیت، نه از استقالل و نه 

از معیار خربی بود.

تحصیالت عالی  کشور در  تالطم موج پنجم

جمهـوری افغانسـتان معـاون رحمـت اللـه نبیـل در مبـارزات 

انتخاباتـی بـود کـه تیـم او برنـده نشـد. آقـای مـراد معاونـت 

وزارت داخله/کشـور، معاونیـت رئیس سـتاد ارتش افغانسـتان 

زمانـی کـه طالبـان  او در سـال ۱۳۹۵  را در کارنامـه دارد. 

موفـق شـدند به شـهر قنـدوز در شـامل رشق افغانسـتان وارد 

شـوند، بـه ایـن شـهر رفـت و بـرای مـدت طوالنـی فرماندهـی 

نیروهـای ارتـش را در ایـن شـهر بـه عهده داشـت.

فرماندهـی   ۱۳۸۹ سـال  تـا   ۱۳۸۶ سـال  از  همچنیـن  او 

سـپاه ۲۰۹ شـاهین ارتـش افغانسـتان را در شـامل بـه عهـده 

داشـت. هـواداران او از او بـه عنـوان »مـرد روزهـای سـخت« 

یـاد می کننـد. محمـد طاهـر زهیـر قبـل از ایـن نیـز یـک دوره 

والـی  کـه  او در سـال ۱۳۹۴  بـود.  بامیـان  والـی  پنجسـاله 

بامیـان انتخـاب شـد، مخالفت های نیـز علیه او وجود داشـت 

ولـی تـا سـال ۱۳۹۹ در ایـن سـمت باقـی مانـد.

آقای زهیر سـال گذشـته بـه عنوان رسپرسـت وزارت اطالعات 

و فرهنـگ انتخـاب شـد و تا چنـد روز قبل در این پسـت باقی 

اعتـامد  رای  نتوانسـت  کـه  بـود  وزیرانـی  از جملـه  او  مانـد. 

بگیـرد.  محمدطاهـر زهیـر در سـال  را  مجلـس مناینـدگان 

۱۳۵۳ در ولسـوالی دره صـوف بـاال والیـت سـمنگان متولـد 

شـده اسـت. او در رشـته جامعـه شناسـی سـند کارشناسـی 

دارد. در حـوزه علـوم اسـالمی نیـز تحصیـالت عالـی داشـته و 

مدتـی را در حـوزه علـوم اسـالمی فعالیـت کـرده اسـت.

بـا افزایـش حمله طالبـان به مناطق 

هـزاره جـات در والیت هـای بامیان، 

دایکنـدی و غزنـی، دولـت دو والـی 

در  والیـت  دو  ایـن  بـرای  را  جدیـد 

مرکـز افغانسـتان معرفـی کـرد. ایـن 

از  گذشـته  سـالهای  در  مناطـق 

جملـه امن تریـن مناطق افغانسـتان 

می شـدند. محسـوب 

مقام هـا در دولـت افغانسـتان تاییـد 

زهیـر،  طاهـر  محمـد  کـه  کـرده 

ژنـرال  و  بامیـان  والـی  عنـوان  بـه 

والـی  عنـوان  بـه  مـراد  مرادعلـی 

شـده اند. تعییـن  دایکنـدی 

آقـای  افغانسـتان  ارگانهـای محلـی 

زهیـر را رسـام بـه عنـوان والـی بامیـان و آقـای مـراد را بـه 

عنـوان والـی دایکنـدی اعـالم کـرده اسـت.

در پـی پیـرشوی طالبـان والیت هـای شـاملی افغانسـتان، 

در روزهـای گذشـته حملـه طالبـان به مناطق هزاره نشـین 

روز  و  یافتـه  افزایـش  افغانسـتان  مرکـز  در  و شیعه نشـین 

گذشـته طالبـان اعـالم کردنـد کـه دو ولسـوالی سـیغان و 

کهمـرد والیت بامیان را تـرصف کرده اند. همچنین طالبان 

ولسـوالی های  بـر  را  خـود  حمـالت  تاکنـون  روز  چنـد  از 

جاغـوری، نـاور و مالسـتان افزایـش داده و براسـاس گفتـه 

منابـع محلـی موفـق شـدند کـه مرکـز ولسـوالی مالسـتان 

ولسـوالی  اولیـن  مالسـتان  ولسـوالی  کننـد.  تـرصف  را 

هزاره نشـین اسـت کـه مرکـز آن بـه کنـرتل طالبـان افتاده 

اسـت. هرچنـد تاکنـون طالبـان موفق به کنـرتل متام این 

ولسـوالی نشـده ولـی مـردم محـل می گوینـد کـه طالبـان 

با اسـتفاده از سـپر انسـانی پیـرشوی می کننـد، موضوعی 

کـه طالبـان آنـرا را رد کرده اند. دو والی جدید چه کسـانی 

هسـتند؟ ژنـرال مـراد علی مراد از نظامیان شـناخته شـده 

افغانسـتان اسـت. او متولـد ولسـوالی لعـل و رسجنگل در 

والیت غور اسـت. آقای مراد مدتی اسـت که پسـت نظامی 

در دولـت افغانسـتان ندارد. در انتخابات گذشـته ریاسـت 

همزمان با افزایش ناامنی ها در  هزاره جات؛ 
دولت دو والی جدید معرفی کرد

محمدنذیر نجابی
استاد دانشگاه پولی تخنیک کابل

بانک انگلستان اعالم کرده است که بانک های بریتانیا در 

»سالمت کامل« از شوک همه گیری کرونا بیرون آمده اند و با 

روند بهبود اقتصادی می توانند به نیازهای مرصف کنندگان 

و رشکت ها کمک کنند.

بانک انگلستان در جدیدترین گزارش خود درمورد سالمت 

»انعطاف پذیر«  بانک ها  می گوید  بریتانیا  مالی  سیستم 

بوده اند. این گزارش می گوید اگرچه چشم انداز اقتصادی 

رو به بهبود است اما ریسک ها همچنان باقی است، بویژه از 

نظر گسرتش احتاملی بیامری کووید.

برداشن  آخر  مرحله  کرده  اعالم  بریتانیا  دولت 

محدودیت های مرتبط با کرونا در انگلستان هفته آینده به 

اجرا درخواهد آمد. به این ترتیب تقریبا متامی محدودیتهای 

قانونی متاس های اجتامعی برداشته خواهد شد. بوریس 

جانسون، نخست وزیر بریتانیا گفته است البته زندگی فورا 

به زمان پیش از همه گیری کرونا برنخواهد گشت. ساجد 

جاوید، وزیر بهداشت این کشور پیشرت گفته بود موارد ابتال 

به کرونا در این کشور ممکن است در تابستان به صد هزار 

نفر در روز هم برسد اما فشاری بر سیستم درمانی این کشور 

وارد نخواهد شد.

گزارش بانک مرکزی انگلستان اضافه می کند که خانوارها 

و رشکت ها همچنان به حامیت وام های بانکی نیاز دارند.

بانک انگلستان »گزارش ثبات مالی« را دو بار در سال منترش 

می کند تا تصویری از سیستم مالی و ارزیابی ریسک ها ارائه 

دهد. این گزارش می گوید بانک ها برای تامین حامیت های 

مالی در وضعیت خوبی هستند.

این مسئله بویژه مهم است زیرا که طرح های حامیت مالی 

وام های  رسرسید  و  می یابد  پایان  سپتامرب  ماه  در  دولت 

اضطراری تجاری فرا می رسد.

برجسته  را  ریسک هایی  گزارش  این  در  انگلستان  بانک 

می کند و درمورد افزایش بدهی های تجارت های کوچک در 

زمان شیوع همه گیری کرونا هشدار می دهد. در این گزارش 

آمده است »آسیب پذیری بدهی« رشکت های بزرگ اندکی 

افزایش یافته است، اما این افزایش در میان رشکت های 

کوچک بسیار چشم گیر است.

به  که  شانگ های  همکاری  سازمان  خارجه  وزیران  اجالس 

از زنجیره همگرایی منطقه ای در آسیا به شامر  عنوان منادی 

می رود، در رشایطی این هفته در شهر دوشنبه برگزار می شود 

بحث  مورد  موضوعات  مهمرتین  از  یکی  افغانستان  مساله  که 

آن به شامر می آید.

در  رسطان   ۲۳ و   ۲۲ روزهای  از  است  قرار  که   اجالس  این 

به  مربوط  مسائل  سنتی  بطور  شود،  برگزار  دوشنبه  شهر 

اما  می کنند،  بررسی  را  سازمان  این  رسان  اجالس  مقدمات 

کشور  این  به  کمک  طرح  و  افغانستان  امنیت  مساله  بار  این 

از  سال   2۰ از  پس  را  خود  نیروهای  امریکا  که  رشایطی  در 

این  محورهای  ترین  اصلی  از  یکی  می کند  خارج  کشور  این 

مذاکرات خواهد بود.

شانگهای  سازمان  خارجه  وزیران  اجالس  در  دیگر  عبارت  به 

و  شد  خواهد  بررسی  املللی  بین  و  ای  منطقه  مهم  مسائل 

در  افغانستان،  پیچیده  وضعیت  به  باتوجه  که  است  بدیهی 

وهله اول  اوضاع این کشور بررسی خواهد شد.

مرز  حارض  حال  در  »اوراسیانت«،  تحلیلی  پایگاه  نوشته  به 

کنرتل  تحت  کامل  بطور  تقریبا  تاجیکستان  با  افغانستان 

از  طالبان  تهاجامت  سو؛  دیگر  از  است.  گرفته  قرار  طالبان 

گرفته  مه شدت  ماه  در  آمریکایی  نیروهای  اعالم خروج  زمان 

های  استان  در  دولتی  دفاعی  نیروهای  فروپاشی  و  است 

مساله  است  ذکر  شایان  است.  بوده  رسیع  بسیار  مختلف 

شانگها  همکاری   سازمان  گیری  شکل  زمان  از  افغانستان 

گردهامیی  با  و  جدید  امنیتی  تهدیدهای  با  مبارزه  هدف  با 

و  قرقیزستان  قزاقستان،  چین،  روسیه،  کشورهای  رسان 

عنوان  تحت  شانگهای  شهر  در   ۱۹۹۶ سال  در  تاجیکستان 

گروه شانگهای ۵ ، همواره مورد اهمیت بوده است.

برای شانگهای افغانستان  و جایگاه  اهمیت 

با  شانگهای،  همکاری   سازمان  رسمی  شکل  گیری  از  پس 

توجه به اهداف این سازمان و تغییراتی که در طول سال های 

گذشته در آن به وجود آمده، افغانستان به دلیل رشایط ویژه  

ای که به خصوص پس از سال ۲۰۰۱ داشته، خواه ناخواه در 

محور توجه شانگهای قرار گرفت.

افغانستان برای  این اساس، برای درک اهمیت و جایگاه  بر   

در  باید  جایگاه  و  اهمیت  این  شانگهای،  همکاری  سازمان 

مورد  آن  رسمی  تشکیل  از  پس  سازمان  این  اهداف  محور 

بگیرد. قرار  بررسی 

›بانک های بریتانیا از همه گیری کرونا 
به سالمت بیرون آمده اند‹

برگزاری اجالس سازمان همکاری 
شانگهای با مترکز بر افغانستان


