
محمد خطاب»خنجری« فرماندۀ تازه معرفی شده امنیه والیت ارزگان، یک هفته 

بعد از تقرری اش از سوی وزارت داخله برکنار و به عوض آن محمد عظیم »هاشمی« 

برای سومین بار به حیث قوماندان امنیه این والیت تعین گردید. 

قوماندان امنیه ی تازه معرفی شده ارزگان 
چشم انداز صلح؛ برکنار شد

 آغاز دور جدید مذاکرات بین االفغانی و سناریوی دوگانه

دکرت عبدالله در دوحه: 
رسیدن به صلح نیازمند انعطاف پذیری هر دو طرف است

 فضای منطقوی و جهانی برای تأمین صلح در کشور فراهم شده است

عمران خان نخست وزیر پاکستان در برابر اظهارات محمد ارشف غنی، رئیس جمهوری افغانستان  در حاشیۀ کنفرانس 

اول  معاون  امرالله صالح  اظهارات  برابر  در  نیز  پاکستان  و دولت  اوزبکستان  در  و جنوبی  آسیای مرکزی  بین املللی 

ریاست جمهوری افغانستان در کابل واکنش تند نشان دادند. 

آقای غنی در جریان سخرنانی اش در کنفرانس تاشکند گفته بود که حدود ۱۰ هزار جنگجوی جهادی خارجی از جمله 

شهروندان پاکستانی اخیرا به افغانستان آمده اند و در کنار طالبان می جنگند. او گفت: »برآوردهای اطالعاتی نشان 

می دهد که در یک ماه گذشته بیشرت از ده هزار جنگجو از پاکستان و دیگر مناطق به افغانستان آمده اند و همچنین 

ناظران بین املللی هم گفته اند که رابطه طالبان با تروریستان بین املللی قطع نشده است.«
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اسالمی  جمهوری  تیم  میان  بین االفغانی  نشست 

افغانستان تحت نظر داکرت عبدالله رییس شورای 

عالی مصاحله ملی و تیم سیاسی طالبان زیر نظر 

در  شد.  دایر  قطر  در  آخند  برادر  عبدالغنی  مال 

این نشست مسایل مورد نظر دو طرف مورد بحث 

که  نیست  روشن  هنوز  اما  گرفت؛  قرار  ارزیابی  و 

در  گفت وگو  این  اصلی  طرف  عنوان  به  طالبان 

پیشتاز  میدان جنگ  در  را  رشایطی که خودشان 

فرض کرده اند با چه تفاوتی در این نشست حضور 

خواهند یافت. 

با  همزمان  امریکا  متحده  ایاالت  که  حالی  در 

در  افغانستان،  از  خروج  پایان  به  شدن  نزدیک 

و  افغانستان  دولت  میان  مذاکره  انجام  تالش 

طالبان است، گروه های رقیب دیروز شنبه باهم در 

دوحه مالقات کردند. این دور گفت وگوها به ادامۀ 

گفت وگوهای قبلی در دوحه که تاکنون راهی به 

جایی نربده است، بعد از یک وقفه آغاز شده است. 

بارها از این گفت وگوها با خوشبینی استقبال شده 

است؛ اما در ماهیت، قدمی برای رسیدن به صلح 

از این طریق برداشته نشده و گفت وگوها نتیجه ای 

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

تحصیالت عالی  کشور در  تالطم موج پنجم
روزنامه
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سـرمـقـالـه

یادداشتگزارش

روز نوشت

از رسگیری مذاکرات دوحه؛ 
چرخیدن در دور باطل

مکتوب؛ وزارت مالیه خواستار 
»رصفه جویی در مصارف« شده است
  مکتوبی که در اختیار سالم وطندار قرار گرفته نشان می دهد 

روبه رو  کرس  با  خورشیدی  روان  مالی  سال  ملی  بودجۀ  که 

بوده و نیز احتامل افزایش این کرس وجود دارد.

با  خورشیدی  روان  ماه  شانزدهم  تاریخ  به  که  مکتوب  این  در 

به  و  صادر  مالیه  وزارت  رسپرست  پاینده،  محمدخالد  امضای 

ریاست های عمومی خزاین و بودجۀ متام اداره ها ارسال شده، 

آمده است که متام واحدهای بودجوی در مصارف بودجۀ عادی 

و انکشافی اختیاری دولت، اصل »رصفه جویی« را رعایت کنند.

و  امنیتی  سکتورهای  در  مصارف  بلندرفنت  مکتوب  اساس  بر 

صحت کشور و در عین حال کاهش عواید داخلی و کمک های 

بین املللی سبب شده است تا بودجۀ ملی با کرس روبه رو شود.

حقوق  موقع  به  اجرای  منظور  به  که  شده  ترصیح  مکتوب  در 

کارمندان ادارات ملکی و نظامی و سایر مصارف رضوری ادارات 

بودجوی  بودجه، متام واحدهای  افزایش کرس  از  و پیش گیری 

باید در مصارف بودجۀ عادی و انکشافی اختیاری، رصفه جویی 

کنند. 

مصارف  در  است  نیاز  که  مواردی  مکتوب  این  در  مالیه  وزارت 

ذکر  بودجوی  واحدهای  ادارات  برای  را  شود  رصفه جویی  آن 

کارمندان  استخدام  عدم  مکتوب،  از  نقل  به  است.  کرده 

قراردادی جدید باملقطع و ان تی ای )NTA(، عدم اجرای مزد 

امتیازی  از معاشات  از کارمندانی که  برای آن عده  اضافه کاری 

امتیازات  و  معاشات  سایر  و  رضیب دار  معاشات  سوپراسکیل، 

مشابه مستفید می شوند )برای کنرتل کننده گان ادارات مرکزی 

و والیتی نیز مزد اضافه کاری به دلیل داشنت معاش امتیازی، 

قابل پرداخت نیست(، عدم انجام سفرهای غیررضوری داخلی 

خارجه  امور  وزارت  کتبی  موافقۀ  خاص  موارد  )در  خارجی  و 

اشتهارات،  مصارف  پرداخت  عدم  است(،  شده  گفته  رضوری 

تبلیغات، طبع و نرش تقویم، مجله ها و سایر موارد غیررضوری، 

عدم اجرای مصارف تحصیلی دانشگاه های داخلی و نیز مصارف 

اجرای  عدم  ورکشاپ ها،  و  سیمینارها  راه اندازی  برای  بی جا 

وسایط  و  موبل  و خریداری های  تحایف  مکافات، مساعدت ها، 

تطبیق  و  رعایت  به  ملزم  بودجوی  واحدهای  که  مواردی اند  از 

  عمران خان بعد از اظهارات ضد پاکستانی دولت افغانسان: 
 »رسزنش کردن پیهم پاکستان برای آنچه در افغانستان می گذرد،

 بسیار غیرمنصفانه است.«

این جا برای نرش پیام های شامست
با ما ماندگار شوید!
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بایدن،  جو  دستور  براساس  که  است  کرده  اعالم  کابل  در  آمریکا  سفارت 

انتقال کارمندان محلی و هم کاران رسبازان  رئیس جمهور این کشور، روند 

افغانستان را آغاز می کند.  از  آمریکایی 

آمریکا روند انتقال کارمندان محلی خود از 
افغانستان را آغاز می کند

هیـات دولت افغانسـتان به رهبری عبـداهلل عبداهلل و هیات گـروه طالبان، به رهبری مالبـرادر گفت وگوهای 
صلـح را در جلسـه ای کـه تنها این دو هیات حضـور دارند، آغـاز کرده اند.
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خبر

گفتگو های صلح پشت در زواره های بسته

4

قرقیزستان آماده پذیرفنت قرقیزهای 
ساکن افغانستان



دور تـازه ای از گفت وگوهـا، میـان 

حکومـت افغانسـتان و طالبـان بـا 

سـفر دکتـور عبداللـه عبداللـه در 

اسـالمی  جمهـوری  هیـأت  رأس 

افغانسـتان، در قطـر آغـاز یافـت. 

داکـرت عبداللـه عبداللـه، رییـس 

ملـی،  مصالحـه  عالـی  شـورای 

شـاخۀ  رهـرب  نـور،  عطامحمـد 

جمعیـت اسـالمی، اسـتاد محمـد 

حـزب  رهـرب  خلیلـی،  کریـم 

اسـالمی، سـید سـعادت  وحـدت 

در  دولـت  وزیـر  نـادری،  منصـور 

امـور صلـح و باتـور دوسـتم، فرزند 

معاون پیشـین ریاسـت جمهوری، 

دیـدار  در  صلـح  هیئـت  اعضـای 

میکانیـزم  روی  طالبـان  رسان  بـا 

دسـت یابی به صلح، حفظ دسـت 

آوردهـا، احـرتام بـه حقـوق شـهروندی و ختـم جنـگ گفتگـو کردنـد.

ریاسـت هیـات جانـب دولـت افغانسـتان را داکـرت عبداللـه عبداللـه و 

ریاسـت جانـب طالبـان را مـال غنـی بـرادر بـه عهـده دارد.

هیئـت گفت وگـو کننـدۀ صلـح افغانسـتان روز جمعه، پـس از مواصلت 

بـه شـهر دوحـه و دیـدار با داکرت زملـی خلیـل زاد، مناینده ویـژٔه وزارت 

امـور خارجـه ایـاالت متحـده امریکا و دیـدار با رهـربی و اعضای هیئت 

مذاکـره کننـده صلـح جمهـوری اسـالمی افغانسـتان، چاشـت دیـروز 

شـنبه، مذاکـره بـا تحریک طالبان را آغـاز کردند و سـپس مذاکره میان 

دو هیـات، پشـت درهای بسـته ادامـه یافت.

ایـن نشسـت گفـت کـه مـردم  داکـرت عبدالـه در سـخرنانی اش در 

افغانسـتان روز های دشـوار را سـپری می کنند. جنگ به شدت جریان 

دارد و قربانـی اصلـی آن مـردم مـا می باشـد. مـا بـه روح همـه شـهدا 

اتحـاف دعـا می کنیـم.

او گفـت کـه قبـل از آمـدن بـه دوحه بـا متام بـزرگان سیاسـی و رهربی 

جمهـوری اسـالمی افغانسـتان مشـوره های همـه جانبـه صـورت گرفته 

و پیـام همـه یکـی اسـت کـه مشـکل افغانسـتان راه حل نظامـی ندارد 

و بایـد متـام انـرژی و تـوان بـرای رسـیدن بـه یـک راه حـل سیاسـی 

بـرای قطـع جنـگ و طرح یـک آینده ی مشـرتک برای مردم افغانسـتان 

متمرکـز گردد.

او گفـت کـه می خواهـم بـه وضاحـت بگویـم کـه حضـور شـامری از 

بزرگان سیاسـی افغانسـتان در اینجا به شـمول اعضای هیـأت مذاکره 

کننـده ی جمهـوری اسـالمی افغانسـتان کـه از همـه اقـوام و گروه های 

اجتامعـی مناینده گـی می کننـد، پیـام آور عـزم راسـخ مـا بـرای تأمیـن 

وحـدت، مشـارکت ملـی معنـی دار جهت نجات کشـور از بحـران فعلی 

در حامیـت از صلـح عادالنـه و پایـدار می باشـد. 

داکـرت عبداللـه خطـاب به حاظـران گفت که رسـیدن به صلـح نیازمند 

انعطـاف پذیـری هـر دو طـرف اسـت. بـاور مـا ایـن اسـت کـه فضـای 

منطقـوی و جهانـی بـرای تأمیـن صلـح در کشـور فراهـم شـده اسـت. 

در حالیکـه از حامیـت همـه کشـورها، نهادهـای بیـن املللـی بـه ویـژه 

سـازمان ملـل متحـد، سـازمان همکاری هـای اسـالمی، علـامی مطرح 

جهـان اسـالم و پارملان های کشـورهای مختلف از رسـیدن بـه راه حل 

صلح آمیـز و تالش هـای آنـان قدردانـی می کنیـم. می خواهیـم تأکیـد 

مناییـم کـه مردم افغانسـتان خواهـان ادامـه ی حامیت هـای جهانی از 

پروسـه صلح در کشـور ما می باشـند. ما از تسـهیل و میانجی گری قطر 

بـه همـکاری سـازمان ملل متحد اسـتقبال کردیـم و آنرا بـرای پیرشفت 

مذاکـرات مفیـد می دانیم.

در ۲۵ رسطان ۱۴۰۰ خورشـیدی، هیأتی 

عبداللـه  ریاسـت  بـه  ده نفـر  از  متشـکل 

مصاحلـه  عالـی  شـورای  رئیـس  عبداللـه، 

دور  بـه  اشـرتاک  جهـت  کشـور  ملـی 

افغانسـتان  صلـح  مذاکـرات  از  جدیـدی 

شـدند.این  قطـر  پایتخـت  دوحـه  عـازم 

آغـاز  رسطـان   ۲۶ در  کـه  گفت وگوهـا 

قـرار  اطالعاتـی،  منابـع  اسـاس  بـر  شـد، 

اسـت محـور ایـن بحث هـا روی آجنداهای 

و  انتقالـی  حکومـت  تشـکیل  آتش بـس، 

باشـد.  متمرکـز  زندانیـان طالبـان  رهایـی 

حـال  در  صلـح  مذاکـرات  از  جدیـد  دور 

یک مـاه  از  بیـش  از  کـه  می گیـرد  شـکل 

بدینسـو، پـس از آن کـه ایـاالت متحـده ی 

از  را  نیروهایـش  خـروج  زمـان  آمریـکا 

گـروه  حمـالت  کـرد،  اعـالم  افغانسـتان 

در  دولتـی  تأسیسـات  بـر  طالبـان 

تشـدید  کشـور  شـهرهای  و  شهرسـتان ها 

طالبـان  گـروه  نتیجـه  در  کـه  یافـت، 

توانسـتند ده هـا ولسـوالی را تحـت تـرصف 

بـا  کشـور  تجارتـی  بنـدرگاه  چندیـن  بـر  همچنـان  و  درآورنـد  خـود 

حمـالت  بـا  شـوند.  مسـلط  غربـی  شـامل  و  شـامل  همسـایه های 

هـزاران  کشـور،  اعظـم  بخش هـای  بـر  طالبـان  گـروه  تهاجمـی 

خانـواده بیجـا شـده و به صدهـا هزار انسـان در رستارس افغانسـتان 

گشـتند.  آواره 

بگیـرد،  در حالـی شـکل  اسـت  قـرار  ایـن گفت وگوهـا  از سـوی هم 

گـروه طالبـان آتش بـس سـه ماهـه را بـه دولـت افغانسـتان مـرشوط 

بـه آزادی ۷هـزار زندانـی این گـروه و حـذف اسـامی رسان شـان را 

از فهرسـت سـیاه شـورای امنیـت سـازمان ملـل، پیشـنهاد داده انـد. 

پرسشـی کـه مطـرح می شـود؛ آیـا دولـت افغانسـتان حـارض خواهـد 

ایـن دور  آیـا  و  بپذیـرد؟  را  گـروه طالبـان  کـه پیش رشط هـای  شـد 

مذاکـرات نتیجـه ی مثبـت خواهد داد؟ در صـورت پیروزی مذاکرات 

عبداللـه گفـت کـه بـاور بـه راه حل نظامـی و یا تاکید بـه پیـروزی از راه 

زور و خشـونت بـه جـای منی رسـد. فقط سـبب ادامه ی جنگ بـه انواع 

و اشـکال متفـاوت می گردد. افغانسـتان هنـوز هم به بازسـازی و روابط 

سـازنده بـه منطقه و جهان نیـاز دارد. اتصال اقتصـادی منطقه نیازمند 

صلح و ثبات در افغانسـتان اسـت. اجالس دیروز در تاشـکند که در آن 

همـه کشـورهای منطقه و جهـان روی نقش تأمین صلح در افغانسـتان 

بـه منظور توسـعه منطقوی تاکید کردنـد، یادآور همین موضوع اسـت. 

اگـر ایـن فرصـت بـه هـدر بـرود مـا همـه در برابـر خداونـد )ج(، مـردم، 

تاریـخ و جهان مسـوول می باشـیم. 

داکـرت عبداللـه گفـت کـه ایـن واقعیـت اسـت کـه مـردم افغانسـتان به 

کمـک جامعـه جهانی در سـال های پسـین دسـتاوردهای زیـادی مثل 

حق رأی در تعیین زعیم ملی و رسنوشـت سیاسـی، حقوق و آزادی های 

زنـان، حقـوق اقلیت هـا، آزادی بیـان، حقـوق قربانیـان جنـگ و سـایر 

پیرشفت هـا داشـته انـد. می دانیـم که برداشـت از این دسـتاوردها بین 

مـا متفاوت اسـت. امـا باید تفاوت نظریات ما در معـرض اراده و قضاوت 

جمعـی مـردم قـرار گیرد. ما باید از تحمیل برداشـت و نظریـات خود به 

گونـه ی غیرصلح آمیز خـودداری کنیم.

در همیـن حـال مال برادر، رییس هیات طالبان در سـخنانش گفت که 

اگر ملت آرام شـود زنده گی باعزتی خواهیم داشـت.

او خطـاب بـه حاظـران گفتـت کـه مـا بایـد از احتیـاج دیگـران خالص 

شـویم و وطـن خـود را آبـاد کنیـم. 

مـال برادر گفـت که ما تاریخ باافتخار داریم. مـردم زحمتکش و باغیرت 

هسـتیم. منابـع و امکانـات زیاد داریـم. اگر ملت آرام شـود به اطمینان 

می گویـم کـه بـه زودترین فرصت زندگـی راحـت، آرام و باعزتی خواهیم 

داشت

او گفـت کـه برای برآورده شـدن این همه، یک نظام اسـالمی مسـتقل، 

مرکـزی و قدرمتند نیاز اسـت و نیاز اسـت که از خـود خواهی ها، منافع 

و اغراض شـخصی گذشت. 

آقـای بـرادر بیـان کـرد کـه افغانسـتان خانـه همـه افغانها اسـت و همه 

افغانهـا حـق زندگـی در آن را دارنـد و حق خدمت و مسـوولیت را دارند. 

بـرای رسـیدن بـه این هـدف از مسـایل فرعی باید گذشـت.

پیـش از ایـن، رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی، پیـش از عزیمـت 

بـه دوحـه در یـک نشسـت خـربی در میـدان هوایـی کابـل گفتـه بـود 

کـه هیـأت اعزامـی افغانسـتان بـه دوحـه بـا صالحیـت کامل مـی رود و 

امیـدوار اسـت کـه بـه نتایجـی دسـت یابد.

 حامدکـرزی، رئیـس جمهـور پیشـین نیـز عضـو ایـن هیئـت خوانـده 

کـدام سـناریوها بـه آینـده ی سیاسـی افغانسـتان متصـور اسـت؟

دولـت افغانسـتان پـس از آن کـه تفاهم نامـه میـان ایـاالت متحـده ی 

هیچ گونـه  کـه  وجـود  بـا  رسـید  امضـا  بـه  طالبـان  گـروه  و  آمریـکا 

تعهـدی در برابـر آن نداشـت، بیـش از ۵هـزار زندانـی گـروه طالبـان 

را از زندان هـای شـان آزاد سـاخت و پـس از آن شـواهدی بسـیاری 

بـه دسـت آمـد کـه ایـن نیروهـا دوباره بـه صفوف جنـگ برگشـتند و تا 

امـروز بـه میـزان خشـونت ها برخـالف حسـن نیـت کـه صـورت گرفت، 

بیشـرت شـده اسـت. با ایـن تجربـه ی تلـخ، دولـت افغانسـتان نخواهد 

کـه بـه ایـن پیـش رشط گـروه طالبـان تـن دهـد.

امتیـازات  جهـان،  عرصـه ی  در  تفاهم هـا  بیشـرتینه  تجربـه ی  در 

صـورت  طرفیـن  تعهـد  آن کـه  از  بعـد  صلـح  پسـا  دسـتاوردهای  و 

می گیـرد، بـه عرصـه ی اجـرا گذاشـته می شـود. مذاکرات صلـح میان 

شـده بـود، امـا او از رفـنت بـه دوحـه منـرصف شـده، 

در ایـن نشسـت خربی گفـت که در ایـن مرحله الزم 

دیـده شـد کـه یک هیـأت بلندپایـه و بـا صالحیت از 

افغانسـتان بـه هـدف گفت وگـو بـا طالبـان بـه قطـر 

برود.

آقـای عبداللـه در صحبت هـای خـود، قبـل از پـرواز 

بـه سـوی قطـر گفـت که هیـأت جمهـوری اسـالمی 

مـردم  اراده ی  از  اسـت،  شـمول  همـه  افغانسـتان 

از حامیـت متـام  می کنـد،  افغانسـتان منایندگـی 

اسـت  برخـوردار  افغانسـتان  سیاسـی  جریان هـای 

و بـا صالحیـت کامـل بـرای مذاکـره بـا طالبـان بـه 

قطـر مـی رود. رییس شـورای عالـی مصالحه ی ملی 

در بخـش دیگـر از صحبت هـای خـود گفـت: شـاید 

بـرای عـده ای ایـن سـوال مطـرح گـردد در حالی کـه 

جنـگ بـه شـدت در چندین والیـت ادامه دارد شـام 

چگونـه بـرای مذاکـره می روید. در شـدت جنگ نیاز 

بـرای صلح نیز مطرح اسـت. جنگ هـر لحظه ای که 

توقـف کنـد و مـا بـه سـوی صلح برویـم به نفـع مردم 

افغانسـتان اسـت. بـه ایـن اسـاس مـا بـه تالش های 

خـود بـرای رسـیدن بـه صلـح ادامـه می دهیـم. او همچنان عـالوه کرد 

کـه کوشـش بـرای صلـح یـک عمـل دوجانبه اسـت. 

او گفتـه بـود کـه امیدوارهسـتیم کـه صلـح مـورد قبـول همـه به دسـت 

بیایـد. از سـوی دیگـر قرار بود تـا چند روز دیگر نشسـتی در مورد صلح 

افغانسـتان، در اسـالم آباد برگزار شـود.

 منصـور احمـد خان،سـفیر پاکسـتان در کابـل، دیـدار بـا شـامری از 

چهره هـای مطـرح افغانسـتان تاریـخ برگـزاری ایـن نشسـت را ۱۷ الـی 

۱۹ جـوالی گفتـه بـود. اما محمد عمر داوودزی، مناینـده ویژه ی رئیس 

جمهـور غنـی، در امـور پاکسـتان، در گفت وگـو بـا یکـی از رسـانه های 

خصوصی گفته اسـت که کابل از کشـور پاکسـتان، خواسـته اسـت که 

نشسـت اسـالم آباد، در مـورد صلـح افغانسـتان، را بـه تعویـق بی اندازد.

هیئـت  از سـفر  آن ها]پاکسـتان[  کـه  اسـت  افـزوده  داوودزی،  آقـای 

حکومـت افغانسـتان در دوحـه بی خـرب بودند و نشسـت اسـالم آباد بعد 

از عیـد بـا هامهنگی بیش تـر برگزار خواهد شـد.اما به دنبال خواسـت 

حکومـت افغانسـتان، کشـور پاکسـتان نشسـت اسـالم آباد، بـه تعویق 

انداخـت. منصـور احمـد خـان سـفیر پاکسـتان در کابل اعـالم کرد که 

تاریـخ تـازه بـرای ایـن نشسـت پـس از عیـد اعـالم خواهـد شـد. هیأت 

بلندپایـه افغانسـتان، قـرار اسـت در این سـفر با هیأت طالبـان در قطر 

دیـدار کنـد و پیرامـون قضایـای عمـده ی مربـوط بـه صلـح بـا جانـب 

مقابـل بحـث و گفت وگـو کنـد.

پیش از این، گروه طالبان از سـفر هئیت جمهوری اسـالمی افغانستان 

در قطر، اسـتقبال کرده بودند.  

محمـد نعیـم وردک، سـخن گوی دفـرت سیاسـی طالبـان در قطـر، در 

گفت وگـو بـا رسـانه ها گفتـه بـود کـه مذاکـرات پیـش از ایـن آغاز شـده 

و اگـر هیئتـی بـرای حل مشـکلی بیاید، آنـان آماده گفت وگو هسـتند. 

این هیأت در حالی به دوحه سـفر می کنند که خشـونت ها در کشـور، 

بیـش از پیـش افزایـش یافته و در دو ماه اخیر ده ها ولسـوالی به دسـت 

جنگ جویـان گروه طالبان، سـقوط کرده اسـت و انتظار مـی رود که این 

هیـأت بتوانـد بـا جانب طالبـان در مورد کاهش خشـونت و آتش بس به 

توافق برسـد. 

پیـش  از ایـن گفتـه شـده بود که گـروه طالبـان در برابر اعـالم آتش بس 

سـه مـاه خواسـتار رهایـی هفـت هـزار زندانـی خـود و نیـز حـذف نـام 

رهربان شـان از فهرسـت سـیاه شـده اسـت. 

ایـن گـروه هم چنـان به گفته منابـع دولتی، بـرای اولین موضـع خود را 

دربـاره نظـام آینـده و نیز قانون اساسـی به صورت رصیح بیـان کرده اند 

کـه نیاز دو طـرف روی آن مذاکره کنند. 

بایـد  افغانسـتان،  و دولـت  گـروه طالبـان 

باشـد  نتایجـی  بـه  منتـج  موافقت  نامـه  و  بگـذرد  ایـن مسـیر  از  نیـز 

کـه رهایـی زندانیـان طرفیـن، حـذف اسـامی رهـربان گـروه طالبان 

از فهرسـت سـیاه شـورای امنیـت سـازمان ملـل و مسـائل دیگـر جـز 

از آن هـا اسـت. بـا ایـن وصـف، از یک سـو کارت بـرای بـازی طرفین 

وجـود دارد و از سـوی هم، ایـن مطالبـات سـبب ایجـاد مانـع نسـبی 

برابـر یک دیگـر خواهـد شـد.  پیـش روی نظامـی در 

اخیـراً بعـد از آن کـه گـروه طالبـان بـه پیـش روی نظامـی شـان بـه 

جایـگاه بهـرتی نسـبت بـه دولـت افغانسـتان دسـت یافـنت، گـامن 

مـی رود کـه ایـن پیش روی هـا باعث شـده اسـت که رهربان سیاسـی 

بـه درخواسـت  بنـا  بین املللـی  مجامـع  و  آمریـکا  توسـط  گـرو  ایـن 

دولـت افغانسـتان و چشـم دید جهانـی تحـت فشـار و بـا رشایط ویژه 

روبـرو شـده اند، خوشـبینی ها وجـود دارد کـه  بایـد مذاکـرات صلـح 

دکرت عبدالله: رسیدن به صلح نیازمند انعطاف پذیری هر دو طرف است

 فضای منطقوی و جهانی برای تأمین صلح در کشور فراهم شده است

چشم انداز صلح؛
 آغاز دور جدید مذاکرات بین االفغانی و سناریوی دوگانه

نداشته اند؛ زیرا در این گفت وگوها طرفین در مورد مسائل 

حساس هنوز به نتیجه الزم نرسیدند.

انتظار می رود که در پایان این جلسه هم، یک اعالمیه مبهم 

و عریض صادر گردد که در آن روی برخی پرنسیپ ها و نیاز به 

ادامۀ گفتگوها تاکید شود؛ زیرا از آنجایی که مذاکرات میان 

طرفین هنوز در مراحل آغازین قرار دارد و طالبان خودشان 

را در میدان نظامی پیروز احساس کرده اند، به نظر منی رسد 

شود؛  پیشبینی  نیز  گفت وگوها  دور  این  برای  موفقیتی  که 

و  است  اهمیت  با  بسیار  گفت وگوهایی  چنین  برگزاری  اما 

رسانجام امید برای نتیجه دادن را زنده می دارد. 

دیگر  کنار  در  که  است  این  اساسی  بحث  حال،  عین  در 

عوامل خارجی و منطقه ای تاثیر گذار بر روند صلح، طالبان 

توافقنامه ای  و  رسیده  توافق  به  امریکا  با  در گفت وگوها  که 

و  برنده  را  اکنون خودشان  آن  بنیاد  بر  که  امضا کرده اند  را 

به حامیت  آن گوره  نظر  به  از حکومتی می دانند که  تر  باال 

ضعیف  امریکا  خروج  با  و  است  آمده  وجود  به  ها  امریکایی 

تر شده است. طالبان در چنین حالتی، سعی در آن دارند 

با  اینکه  تا  ناتوان سازد  را  این حکومت  از لحاظ نظامی  که 

چنین حکومتی رس مصالحه بگذارند. در عین حال طالبان 

مدعی اند که مناینده گی سیاسی قوم پشتون را که اکنون 

غنی آن را برمیتابد، به خود منحرص بدانند و از این لحاظ هم 

غنی  اما  منی بینند.  غنی  حکومت  با  صحبت  برای  منطقی 

منی خواهد چنین موقعیتی را به طالبان بدهد و سعی در آن 

دارد که آنان را به عنوان یک گروه مخالف دولت، در نهایت 

در روند مذاکرات به مصالحه ترغیب کند.

در کنار این مساله، شورای عالی مصالحه سعی می کند که 

خودش را در میان این دو طرف قرار دهد؛ اما در عین حال 

مناینده گی جمهوری اسالمی افغانستان را نیز با خود حمل 

می کند. یک چنین حالتی، اما با مخالفت جناح ارگ مواجه 

داده  قرار  ارگ  محدودیت  در  شورای  این  همواره  و  است 

ملی  مصالحه  عالی  تیم شورای  که  دارد  نظر  در  و  می شود 

نباید به شکل یک نهاد مستقل از حکومت و میانجی عرض 

اندام کند و باید به عنوان بحشی از یک ارگان حکومتی در 

روند مصالحه شامل باشد. نفس این نوع نگاه ها و اختالف ها 

در سمت طالبان و دولت افغانستان سبب می شود که تیم 

همچون  و  بربند  پیش  از  کاری  نتوانند  مذاکره کننده  های 

دیوار محکم در برابر هم می ایستند.

 اگرچه اکنون شورای عالی مصالحه ملی تالش کرده است که 

با تغییراتی در ترکیب هیات، در سطح یک هیات بلند مرتبه 

تیم جانب طالبان در هامن موقعیت  اما  وارد مذاکره شود؛ 

قبلی قرار دارد و نیز تا کنون انعطافی که نشان دهندۀ تغییر 

دیدگاه آن گروه در روند مصالحه باشد، مشاهده نشده است.

بنابراین، تازمانی که طالبان در دیدگاه های شان تغییراتی را 

وارد نکنند و واقعیت های موجود در افغانستان را به رسمیت 

و  ندهند  نشان  خودشان  سیاست  در  انعطافی  و  نشناسند 

و  نیابد  دست  انعطاف  به  موجود  حکومت  که  زمانی  تا  نیز 

اختالفات و رقابت های سیاسی را در تیم جمهوری اسالمی 

»ژیلدیز  قرقیزستان،   » جی  کی   ۲۴  « خربی  پایگاه  گزارش  به 

بررسی  جلسه  در  قرقیزستان  وزیر  نخست  معاون   »  » باکاشونا 

اند  شده  پناهنده  تاجیکستان  به  که  افغانستان  قرقیزهای  وضعیت 

در  موقت  طور  به  که  افراد  این  است  آماده  کشور  این  دولت  گفت  

تاجیکستان اسکان داده شده اند را بپذیرد.

از  اطالعاتی  جلسه  این  در  کنندگان  رشکت  به  گزارش،  این  برپایه 

و  بحرانی  وزارت رشایط  و  بهداشت  وزارت  امور خارجه،  وزارت  سوی 

این جلسه  پایان  در  که  ای  بیانیه  در  ارائه شد.   ملی  امنیت  کمیته 

امور خارجه  جمهوری قرقیزستان  وزارت   «  : آمده  منترش شده است 

ملل  سازمان  پناهندگان  عالی  کمیساریای  و   تاجیکستان  دولت  با 

انتقال  و  تاجیکستان  از  قرقیز  های  افغان  کردن  خارج  برای  متحد 

آنها به قرقیزستان در حال رایزنی  است.  به دنبال این جلسه آژانس 

تشکیل  این  انتقال  برای  رشایط  کردن  فراهم  برای  دولتی  های 

( اعالم  تیر   ۲۲  ( ژوئیه   ۱۳ تاجیکستان روز  شده است. رسانه های 

کردند ۷۷ نفر از  قرقیزهای ساکن افغانستاِن  از مرزهای روستای » 

کیزیلی- رابوت « در منطقه » گورنو- بدخشان « گذشتند . این افراد 

راس   ۵۰۰ و  هزار  همراه  به  کودک   ۳۱ و  زن   ۲۰ مرد،   ۲۶ شامل 

دام بودند. آنها ساکناِن روستای » آنِدمین « در منطقه » واخان « از 

والیت » بدخشان « بودند. 

قرقیزهای افغانستان   ابتدا در سال های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در قیام » 

باسامچی « با شوروی جنگیدند و سپس به چین گریختند و تا زمانی 

که کمونیست ها به قدرت رسیدند آنجا ماندند. با هجوم شوروی در 

پاکستان  سمت   به  فرار  به  مجبور   آنها  افغانستان  به   ۱۹۷۹ سال 

شدند.  این گروه به دو بخش تقسیم شد : هزار نفر به آالسکا رفتند 

وان  دریاچه  و  ترکیه  رشق  سمت  به  رفنت  و  آنجا  ترک  به  مجبور  اما 

شدند. ۳۰۰ نفر از آنان نیز به منطقه » واخان « بازگشتند و امیدوار 

آنها  پذیرفنت  آمادگی  بیشکک  اما  بپذیرد  را  آنها  قرقیزستان  تا  بودند 

خانه  ترک  به  وادار  منطقه  به  طالبان  نفوذ  با  گروه  این  نداشت.   را 

این حال  با  بودند.  تاجیکستان گریخته  به  بار  این  و  هایشان شدند 

طالبان فشار بر قرقیزها برای ترک افغانستان را رد کرده است.

افغان  قرقیِز  پناهجویان   تعداد  است  آمده  گزارش  این  پایان  در 

چندین برابر تعداد گزارش شده  بوده و  به بیش از ۳۰۰ نفر رسیده 

است.

از رسگیری مذاکرات دوحه؛ 
چرخیدن در دور باطل

قرقیزستان آماده پذیرفنت قرقیزهای 
ساکن افغانستان
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جنگ

از  پـس  افغانسـتان  دولـت 

میـان  تفاهم نامـه  آن کـه 

و  آمریـکا  متحـده ی  ایـاالت 

گـروه طالبان به امضا رسـید 

هیچ گونـه  کـه  وجـود  بـا 

تعهدی در برابر آن نداشت، 

بیـش از ۵هـزار زندانی گروه 

طالبان را از زندان های شـان 

آن  از  پـس  و  سـاخت  آزاد 

شـواهدی بسـیاری به دست 

آمـد که ایـن نیروها دوباره به 

صفوف جنگ برگشـتند و تا 

امـروز به میـزان خشـونت ها 

کـه  نیـت  حسـن  برخـالف 

صورت گرفت، بیشـر شـده 

اسـت.

عبدالقادر فقیرزاده

محمدامین سیرت

مترجم : ربانی فیروز



اظهارات محمد  برابر  در  پاکستان  وزیر  تصوعمران خان نخست 

کنفرانس  حاشیۀ  در  افغانستان   جمهوری  رئیس  غنی،  ارشف 

دولت  و  اوزبکستان  در  جنوبی  و  مرکزی  آسیای  بین املللی 

اول ریاست  امرالله صالح معاون  برابر اظهارات  نیز در  پاکستان 

جمهوری افغانستان در کابل واکنش تند نشان دادند.

آقای غنی در جریان سخرنانی اش در کنفرانس تاشکند گفته بود 

که حدود ۱۰ هزار جنگجوی جهادی خارجی از جمله شهروندان 

به  اخیرا  پاکستانی 

آمده اند  افغانستان 

طالبان  کنار  در  و 

می جنگند.

»برآوردهای  گفت:  او 

نشان  اطالعاتی 

یک  در  که  می دهد 

بیشرت  گذشته  ماه 

جنگجو  هزار  ده  از 

دیگر  و  پاکستان  از 

مناطق به افغانستان 

همچنین  و  آمده اند 

بین املللی  ناظران 

هم گفته اند که رابطه 

طالبان با تروریستان 

قطع  بین املللی 

نشده است.«

گفت  غنی  آقای 

او  به  بارها  پاکستانی  جرناالن  و  خان  عمران  وزیر  نخست  که 

پاکستان  به سود  را  افغانستان  بر  بودند که تسلط طالبان  گفته 

استفاده  خود  نفوذ  متام  از  که  بودند  داده  وعده  و  منی دانند 

می کنند تا طالبان را متقاعد بسازند که به راه حل سیاسی تن 

دهند؛ اما به گفته او برخالف، هامن شبکه هایی که در پاکستان 

از طالبان حامیت می کنند، »حاال آنها آشکارا ویرانی های ناشی 

از حمالت طالبان در افغانستان را جشن می گیرند.«

عمران خان نخست وزیر پاکستان به سخنان آقای غنی واکنش 

تندی نشان داد و گفت که پاکستان بارها طالبان را تحت فشار 

قرار داده است تا بر رس میز مذاکره حارض شوند.

نوامرب  ماه  در  کابل  به  سفر  از  او  هدف  که  گفت  خان  عمران 

به  افغانستان  صلح  زمینه  در  پاکستان  به  که  بود  این  گذشته 

عنوان یک کشور دوست دیده شود.

آقای خان گفت کشورش تالش زیادی کرده است تا طالبان را به 

مذاکره ترغیب کند. او می گوید: »ما در پاکستان به جز عملیات 

نظامی علیه طالبان، متام تالش خود را کرده ایم تا آنها بر رس میز 

مذاکره بیایند و یک راه حل سیاسی در افغانستان پیدا شود.«

در  آنچه  برای  پاکستان  پیهم  کردن  »رسزنش  افزود:  خان  آقای 

افغانستان می گذرد، بسیار غیرمنصفانه است.«

در  غنی  جمهور  رییس  اظهارات  یه  حالی  در  خان  عمران 

پاکستان  تند نشان داد که حکومت  کانفرانس تاشکند واکنش 

کشور  این  نیروهای  هشدار  مورد  در  را  صالح،  امرالله  اظهارات 

پس گیری  رس  بر  درگیری ها  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به 

شهرک اسپین بولدک در قندهار از طالبان نیز رد کرده است. 

آقای صالح معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان، پنجشنبه 

به  پاکستان  که  بود  نوشته  توییرتش  در صفحه رسمی  گذشته، 

پس گیری  برای  اگر  داده  هشدار  افغانستان  هوایی  نیروهای 

اسپین بولدک از طالبان اقدام کند، با واکنش نظامی پاکستان 

چهار  بیست  از  بعد  پاکستان  خارجه  وزارت  شد.  خواهد  روبرو 

که  بود  گفته  تیر(  رسطان/   ۲۵ امروز  جمعه  روز  تاخیر،  ساعت 

هیچ  افغانستان  هوایی  نیروی  به  کشور  این  هوایی  نیروی 

با اشاره  متاسی نگرفته است. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان 

تالش های  اظهاراتی  چنین  آمده  صالح  امرالله  گفته های  به 

پاکستان را برای پایان بخشیدن به جنگ افغانستان با رهربی و 

مالکیت افغانستان تضعیف می کند.

اظهارات آقای صالح در حالی انجام شده است که گروه طالبان 

اسپین  شهرک  تیر(  رسطان/   ۲۳ )چهارشنبه،  پیش  روز  دو 

دارد،  قرار  پاکستان  همسایگی  در  که  را  ویش  بازار  و  بولدک 

ترصف کردند. در این بیانیه پاکستان آمده بود که وزارت خارجه 

کرده  دریافت  افغانستان  دولت  طرف  از  پیامی  گفته  پاکستان 

امتداد  در  بولدک(  )اسپین  خود  خاک  در  می خواهد  که  است 

مرز پاکستان عملیات نظامی انجام دهد.پاکستان گفته به این 

است  افزوده  و  داده  مثبت  پاسخ  افغانستان  دولت  درخواست 

دولت افغانستان حق دارد در خاک کشور خود عملیات نظامی 

انجام دهد.

در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده: اگرچه عملیات نظامی در 

قابل  بین املللی  قوانین  و  موازین  براساس  معموالً  مرز  نزدیكی 

برای  را در خاک خود  اقدامات الزم  پاكستان  اما  نیست،  قبول 

پاکستان  است.  داده  انجام  خود  نیروهای  و  مردم  از  محافظت 

گروه  از  حامیت  بر  مبنی  را  افغانستان  مقامات  ادعای  همواره 

طالبان رد کرده و گفته این کشور خواهان افغانستان آرام و متحد 

است. مقامات پاکستان گفته اند برای آغاز گفتگوهای صلح میان 

دولت افغانستان و گروه طالبان تالش فراوان انجام داده و تأمین 

صلح در افغانستان را به نفع خود می داند.

پیش از این

افغانستان در صفحه  امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری 

توییرتش نوشته است که نیروی هوایی پاکستان به ارتش و نیروی 

به  حرکتی  هر  که  است  داده  هشدار  رسام  افغانستان  هوایی 

منظور ترصف دوباره اسپین بولدک از دست طالبان، با مقاومت 

نیروهای هوایی پاکستان مواجه خواهد شد.

افغانستان پاکستان متهم  بارها مقامات دولت  گفتنی است که 

به همکاری با مخالفان دولت کرده اند اما پاکستان همواره این 

اظهارات را رد کرده است.

افغانسـتان بـه نتایجـی دسـت یابـد.

بـا ایـن وجـود، در صـورت بـه نتیجـه رسـیدن گفت  وگوهـا و مذاکـرات 

صلـح دوحـه دو سـناریوی کـه بـر آینـده سیاسـی افغانسـتان محتمـل 

اسـت، از همـه بیش تـر متصـور اسـت. 

1. سـناریوی مثبـت: در بهرتیـن و خوش بینانه تریـن رشایـط ممکـن، 

آینـده  بـه توافـق کلـی روی سـاختار سیاسـی  ایـن گفت وگوهـا منتـج 

و روایـت از حیـات سیاسـی وسـیعی از افغانسـتان را ایجـاد می کنـد. 

ایجـاد حکومـت همه شـمول  ایـن گفت وگوهـا سـبب  ایـن سـناریو،  در 

کـه بتوانـد چندیـن فکتـور مشـکل زا را کـه حداقـل در تاریـخ سیاسـی 

تاریخـی شـده،  بـد  و فرایند هـای  افغانسـتان سـبب بحران هـا  معـارص 

دیرینـه ی  مشـکالت  واقـع  در  کـه  همه شـمول  حکومـت  می گـردد. 

اجتامعـی سیاسـی را مدنظـر دارد؛ بـه مصیبت هـای ناشـی از تقسـیم 

و توزیـع قـدرت و ثـروت در کشـور، مسـائل هویـت ملـی و چالش هـای 

آن،  از  شـده  ایجـاد  شـکاف های  و  قومـی  بحران هـای  و  آن  از  ناشـی 

کـه  اسـت  متصـور  آینـده ی  نهایـت  در  می گـذارد.  پایـان  نقطـه ی 

خواهـد  قومـی  اقلیت هـای  و  ملیت هـا  آئینـه ی متـام منائـی  حکومـت 

بـود. و ایـن در بهرتیـن رشایـط ممکـن محتمـل اسـت. 

2. سـناریوی منفـی: اگـر ایـن گفت وگوهـا در رشایـط به نتیجه برسـد 

کـه یک طـرف گـروه طالبان بـا ایـن ویژه گی های که دارد و از سـوی هم 

و محـور  تکراری)تجـاران سیاسـی(  افغانسـتان، چنـد چهـره ی  دولـت 

ارگ ریاسـت جمهـوری، ایـن زمانی اسـت کـه هیـچ  تفـاوت منی کند که 

رأس غنـی باشـد یـا هیبـت اللـه ... بحران هـای تقسـیم و توزیـع قدرت 

و ثـروت بیشـرت از پیـش جامعـه را بـه کام هالکـت می کشـاند. 

از هرگوشـه ی کشـور  آن،  از  ناشـی  و شـکاف های  قومـی  چالش هـای 

زبانـه خواهـد کشـید و مردمـان ایـن رسزمیـن بـه کام مـرگ تدریجـی 

اجتامعـی  رشایـط  چـون  سـناریو  ایـن  در  شـد.  خواهـد  داده  سـوق 

و  نیسـت  صلـح  بـرای  گفت وگـو  ایـن  هیـچ گاه  منی شـود،  متحـول 

کـرد. نخواهـد  افـاده  را  صلـح  عینـی  مفهـوم  نیـز  موافقت نامه  هـا 

نتیجه گیری:

 آنچـه  کـه از قرائـن پیداسـت، گفت وگوهـا و مذاکـرات صلـح دوحـه در 

حالـی از رس گرفتـه شـده اسـت کـه سـطح خشـونت ها در کشـور رضب 

در بلندتریـن حـد خـود جریـان دارد. امیدهـا بـر ایـن اسـت کـه ایـن 

نشسـت ها بـه نتایجـی ملموسـی دسـت یابد و مـا شـاهد موافقت نامـه ی 

صلـح میـان گـروه طالبـان و دولـت افغانسـتان باشـیم. 

امیـد بـر ایـن اسـت کـه طرفیـن بـر رضورت صلـح در کشـور پی بـرده 

رویکردهـای  و  تصامیـم  بـه  اجتامعـی  اسـفبار  وضعیـت  از  درک  بـا  و 

عملـی دسـت  یابند کـه در آن صلـح پایـدار، عدالـت اجتامعـی و روایت 

تأمیـن شـود.  و  تحقـق  زیسـتی  صلح آمیـز 

و در ایـن برهـه ی حسـاس تاریخـی زمـان آن اسـت کـه بـه چالش هـای 

نقطـه ی  قومـی  و  ملـی  بحران هـای  ثـروت،  و  قـدرت  توزیـع  و  تقسـیم 

عمران خان بعد از اظهارات ضد پاکستانی دولت افغانسان: 
 »رسزنش کردن پیهم پاکستان برای آنچه در افغانستان می گذرد، 

بسیار غیرمنصفانه است.«
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قومیت گرایی، مداخله گرایی، 

سیطره گرایی سیاسی و ایدالوژیک، 

عوامل جنگ، فساد گسرده در 

سطح کشور، پدیده معافیت از 

قانون شکنی و فرهنگ معافیت 

از قانون گریزی، نارسایی فرهنگ 

دانشگاهی، تخصیص هزینه کم به 

تحصیالت عالی، محدودساخنت 

صالحیت های مسلکی و مشورتی 

دانشگاه ها به مثابه جزایر مجزا ، کم 

بهادادن به دانش، دورنگه داشنت 

دانشگاهیان از ارکان سه گانه دولت 

وغیره عوامل کلیدی اند که از مرحله 

اول موج پنجم به مرحله دوم موج 

پنجم در این مقطع زمانی به ارث 

رسیده است.

وزیر  نخست  خان  عمران 

پاکستان به سخنان آقای غنی 

و  داد  نشان  تندی  واکنش 

گفت که پاکستان بارها طالبان 

است  داده  قرار  فشار  تحت  را 

حارض  مذاکره  میز  رس  بر  تا 

شوند.

او  عمران خان گفت که هدف 

نوامرب  ماه  در  کابل  به  سفر  از 

گذشته این بود که به پاکستان 

به  افغانستان  صلح  زمینه  در 

عنوان یک کشور دوست دیده 

شود.

رئیس  نخست  معاون  صالح  آقای 

پنجشنبه  افغانستان،  جمهوری 

گذشته، در صفحه رسمی توییرش 

به نیروهای  نوشته بود که پاکستان 

اگر  داده  هشدار  افغانستان  هوایی 

از  بولدک  اسپین  پس گیری  برای 

طالبان اقدام کند، با واکنش نظامی 

وزارت  شد.  خواهد  روبرو  پاکستان 

خارجه پاکستان بعد از بیست چهار 

 ۲۵ امروز  جمعه  روز  تاخیر،  ساعت 

نیروی  که  بود  گفته  تیر(  رسطان/ 

هوایی  نیروی  به  کشور  این  هوایی 

نگرفته  متاسی  هیچ  افغانستان 

است.

عبدالقادر فقیرزاده

واحد  پویایی  پیرامون  نه  عالی:  تحصیالت  بالندگی  و  پویایی 

ساختاری دانشگاه ها هامنا دیپارمتنت، نه در سطح دانشکده ها 

بر  و  آمد  بوجود  پویایی  کدام  دانشگاه ها  خود  سطح  در  نه  و 

صورت  چندانی  توجه  کادرعلمی  ظرفیت  ارتقای  و  بالندگی 

عالی  تحصیالت  کاروان  با  شده  ایجاد  فاصله های  نه گرفت. 

مقاصد،  رصف  کنندگان  متویل  نیافت،  زیاد  کاهش  جهانی 

اهداف و برنامه های ساخته شده خودشان را حامیت کردند که 

با رشایط و بسرت جوامع اکادمیک کشور سازگار نبود جز ضیاع 

وقت و هزینه کارهای مثمر بنیادی چندانی انجام نه پذیرفت؛

و  فساد  از  پر  دانشگاه ها  در  )کانکور(  شمولیت  امتحان های 

عالی  تحصیالت  به  کمرت  نخبه  و  شایسته  افراد  بود.  غیرشفاف 

راه می یافتند. مداخله زورمندان محلی و حتی مسوولین دولتی 

بسیاری  در  اما  میشد،  لغو  کانکورها  بعضاً  که  بود  حدی  به 

ریشه  کار  طرز  این  می گرفت.  صورت  حقیقت  کتامن  حاالت 

تحصیالت  مطالبات  متام  و  می کرد  تهدید  را  عالی  تحصیالت 

مدیریت،  کیفیت،  تناسب،  مانند  را  ویکم  بیست  سده  عالی 

بودجه، همکاری های بین املللی، نوآوری، توسعه نیروی انسانی 

پایدار، ارزیابی، ارزشیابی، اعتباردهی، همسطح سازی جهانی 

تحصیالت عالی... را سخت تهدید می کرد؛

استخدام  همسایه،  کشورهای  به  مریضان  آسای  سیل  سفر 

فنی  و  متخصص  افراد  تخنکیران،  متخصصان،  مهار،  کارگران 

توجه  و  بازارکار  نیازمندی  به  کریکومل ها  مطابقت  عدم  خارجی 

به  دانشگاه ها  به روزسازی  و  نهادینه سازی  برای  را  دولت  کمرت 

اثبات می رساند؛

در نتیجه دوره اول موج پنجم بانظرداشت ویژگی های رسازیزی 

کمک های جهانی، روآوری زیاد جوانان به تحصیالت عالی، دولت 

توجه بنیادی و نهادی به تحصیالت عالی کشور معطوف نکرد، از 

فاصله کیفی تحصیالت عالی با مودل های جهانی کاسته نشد. 

در یک کالم  مرحله اول موج پنجم با رشد کمی عاری از کیفیت 

دانشگاه های دولتی و خصوصی غیرقابل کنرتول همراه بود که 

گراف کیفی آن سیر ثابت ناچیز را نسبت به موج چهارم نشان 

می دهد.

و  سیاسی  گرایی  سیطره  مداخله گرایی،  قومیت گرایی، 

ایدالوژیک، عوامل جنگ، فساد گسرتده در سطح کشور، پدیده 

قانون گریزی،  از  معافیت  فرهنگ  و  شکنی  قانون  از  معافیت 

به تحصیالت  نارسایی فرهنگ دانشگاهی، تخصیص هزینه کم 

مشورتی  و  مسلکی  صالحیت های  محدودساخنت  عالی، 

دانشگاه ها به مثابه جزایر مجزا ، کم بهادادن به دانش، دورنگه 

داشنت دانشگاهیان از ارکان سه گانه دولت وغیره عوامل کلیدی 

اند که از مرحله اول موج پنجم به مرحله دوم موج پنجم در این 

مقطع زمانی به ارث رسیده است.

مرحله دوم موج پنجم با فراز و نشیب های دولت وحدت ملی و 

میراث های نامیمون مرحله اول این موج گره خورده است. این 

و سفارش های  آغاز  ناهنجاری ها  بررسی  و  نقادی  با  را  مرحله 

گفتامن  و  ویکم  بیست  سده  تقاضاهای  و  جهانی  افق  با  که 

خوانندگان،  به  بنیادین  است،  راه حل های  توام  عالی  آموزش 

اساتید، محصالن و مدیران ارایه می گردد:

دولت  آغازین  از  پی دیگر،  یک  رسپرست  دو  با  امور  پیشربد 

وحدت ملی وزارت تحصیالت عالی را بیشرت با جو بی تفاوتی، 

عدم اثربخشی، بی اعتامدی، بی باوری، پراز ابهام، آشفتگی و 

پراز تشت مواجه ساخت. اما در نهایت با تقرر یک وزیر از جمع 

بنیادی  تغییرات  منتظر  گذشته  از  خوشباروتر  همه  اساتید 

بودند که در آغاز با تغییرات و تبدالت بعضی پست های کلیدی 

امیدها توسعه یافت، اما با جاگزینی بعضی آن ها چشم انداز 

و  ساختاری  مفهومی،  تحوالت 

تعداد  یک  نزد  وزارت   کارکردی 

انجامید.  تردید  به  استادان 

کمپاین  زمان  آیده پردازی های 

رویکرد  با  ملت  خانه  رای  اخذ 

سنت گرایی در آمیخت و نظم کهن 

بر وزارت دوباره تسلط یافت. حلقه 

بیروکراسی گذشته درهم شکست 

و  گله مند  خاص  مثلث   یک  به  و 

عوض  جا  قبلی  وزیر  از  عقده مند 

مشورتی  شورای  از  دیگر  کرد. 

اساتید نخبه دانشگاه ها که وعهده 

و  نشد  خربی  بود،  شده  سپرده 

این مثلث با گذشت هر روز،  مقام 

وزارت را از جوامع اکادمیک بویژه 

فاصله  به  و  مجزا ساخته  استادان 

هم  می افزود.  شده  ایجاد  های 

این  ذهنیت های   هم  و  هنجارها 

تعامالت  بر  مقام  به  مقرب  مثلث 

نظام  و  کارکردها  تصمیم گیری، 

بود؛  گذار  اثر  سخت  تحصیالت 

از نظر حکومتداری خوب بحرانی، اختالفات  وزارت  وضعیت  

رییس جمهور  پای  بود که  ارشد مشکل زا شده  مقامات  میان 

نیز در حل آن کشانیده شد، از تطبیق برنامه ها آنچنان که در 

آغاز تقرر وزرا جد و جهد میشد خربی نشد. تصامیم بر حسب 

ملت  معزز  مناینده های  بخصوص  پایه  بلند  اراکین  خشنودی 

شورای  ونقیص  ضد  فیصله های  بعضی  به  اگر  می شد.  گرفته 

رهربی وزارت که در قانون تحصیالت عالی جایگاه اش تعریف 

ناشده مانده، بنگرید این تصاویب بخوبی مبالحظه می رسد؛ 

از نظر تیوریک خودگردانی نهادهای تحصیلی توسط مدیران 

خود دانشگاهیان هامنا استقالل دانشگاه تعریف شده است. 

دانشگاه ها  مالی  استقالل  مقرره  که  است  سال  سه  مدت  از 

دیپارمتنت های  بعضی  شده،  ناممکن  آن  تطبیق  اما  است  نافذ 

در  زده  علمی  خدمات  عرضه  به  دست  مقرره  این  انفاذ  با  که 

سلب  قوانین  بعضی  عنکوبتی  تارهای  پیچیده  قلمرو  منجالب 

به  اگر  اند.  حصار  و  بند  در  اکادمیک  جوامع  استقالل  کننده 

گفته نقادان گوش دهیم: » آزادترین و مستقل ترین دانشگاه ها 

بهرتین آن هاست«.  نبود و فقدان استقالل دانشگاه ها از میراث 

فساد  است.  مانده  بجا  چهارم  دوم-  امواج  خودگامگی های 

در سه رکن  اکادمیک  راندن جوامع  به حاشیه  رستارسی کشور، 

رشایط  نظرگرفنت  در  بدون  غربی  شده  ترجمه  قوانین  حکومت، 

و  کوردل  تعصبات  بعضاً  مقامات  برخی  اقتدارگرایی  کشور،  ویژه 

را  پنجم  موج  پاگیر،  و  دست  کهن  دیوانساالریی  یا  بیروکراسی 

سه  از  چنانچه  می کند.  آب  سیر 

سده  دانشگاه های  اصلی  وظیفه 

بیست ویکم یعنی تدریس، تحقیق 

دانشگاه های  خدمات؛  وعرضه 

در  هم  آن  که  را  تدریس  رصف  ما 

مدرینته  تحصیلی  نهادهای  اکرث 

انجام  است،  نشده  به روزسازی  و 

در  عالی  تحصیالت  می دهند؛ 

پرادوکسی  مشکالت  با  افغانستان 

گریبان  و  دست  بحران  با  حتی  و 

طی  کمی  رشد  با  رصف  است، 

توان  منی  واپسین  سال  چند 

از  زیرا  منود،  موفقیت  اداعای 

معیارها،  متام  با  کیفیت  لحاظ 

جهانی  شاخص های  و  ستندردها 

چه که با کیفیت کشورهای منطقه 

سال  از  هرچند  ندارد.  سازگاری 

رسمی  برنامه های  بدینسو   1391

برای  اعتباردهی  و  کیفیت  ارتفای 

بار نخست در تحصیالت عالی آغاز 

شد، اما این ساختار اعتباردهی در 

محیط  این  جو  دیوانساالری  شکار  آنرا  تحصیالت  وزارت  چوکات 

ساخته است یعنی مقوله مشهور خود گل و خود کوزه گر و خود 

چرا  اینکه  می  دهد.  خطور   ذهن  به  دیگر  یکبار  را  فروش  کوزه 

دانشگاه های رده های اول دنیا در این  سطح موفقیت قرار دارند 

همه مدیون برنامه های ارتقای کیفیت و سیستم اعتباردهی است. 

آینده نگر،  برنامه ریزی های  بالندگی دانشگاه ها محتاج  و  پویایی 

سوای  است،  روش ها  بهبود  و  مستمر  و  متدوام  کیفیت  تضمین 

کیفیت  تضمین  اداره  موثریت  می مانند.  ابتداییه  مکتب  به  آن 

)ارتقای کیفیت( و اعتباردهی زمانی اثربخش خواهد شد تا این 

اداره از وزارت تحصیالت عالی مجزا گردد که متاسفانه در قانون 

تحصیالت عالی قطعاً پیش بینی نشده است؛
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موج چهارم همزمان با سقوط رژیم احزاب اسالمی و برقراری دولت 

طالبانی آغازید که گراف تحصیالت عالی به مثابه تاریخ زنده بیاد 

اسالمی  احزاب  ضد  طالبانی  گفتامن  موج   این  در  است.  همه 

در  محصل  و  استاد  از  اعم  اناث  طبقه  شد،  چیره  دانشگاه ها  بر 

دانشگاه ها موقوف، بر فرار مغزها افزوده شد؛ یک تعداد اعضای 

هامن  شدند،  اخراج  دانشگاه ها  از  نامطلوب  نام  به  علمی  کادر 

عالی  تحصیالت  در  جامعه  عرصه های  سایر  مانند  جنگ  فضای 

سیر  به  عالی  تحصیالت  که  کالم  یک  در  بود.  افگنده  سایه  نیز 

انهدامی خود از نظر مادی و معنوی افزود و به یک نام بی مسمی 

حتی  و  ناداری  و  دستی  تنگ  در  اساتید  بس.  و  شد  محصور 

و  با دستار  طالبان  دولت  فرمامین  و  قوانین  به رسمی بردند،  فقر 

نهی  تهدیدهای  با  اجباری مذهبی  مناسک  و سایر  ریش جربی 

گراف  کالم   یک  در  می زد.  رقم  را  ایام  آن  گفتامن  عن املنکر 

بی نهایت  منفی  سمت  به  هفتاد  دهه  دوم  نیمه  عالی  تحصیالت 

پرشتاب در حرکت بود.

موج پنچم با فروپاشی رژیم طالبان و ورود کشورهای غربی بویژه 

در  کنون  تا  عالی  تحصیالت  و   آغازید  افغانستان  در  ناتو  بالک 

تالطم موج پنجم دست و پا می زند. این موج از نظر زمانی از دهه 

هشتاد رشوع و ادامه دارد، قابل بحث و مکث است تا کنکاش و 

تحلیل ژرف تر و اکادمیک تر در زمینه داشته باشیم.

سیزده سال اول رژیم بعد از طالبان به شمول حکومت انتقالی، 

موقت، دوره های پنج ساله اول و دوم به اصطالح انتخابی را احتوا 

می کند. در این مرحله به علل ساختاری و زمینه های رشد کاذبانه 

اقتصاد مردم در اثر کمک های دول متنوع به رشد  کمی معارف 

)که بعداً این رشد کمی با تعداد زیاد مکتب ها و شاگردان خیالی 

و دانشگاه ها  به مکتب ها  بود(  منجر شد، دخرتان دوباره  همراه 

رفتند. یک یا دو دانشگاه خارج مرز )مهاجران پاکستان( به وطن 

انتقال یافت و سیل فارغ التحصیالن کم کیفیت و بی کیفیت به 

جذب  دانشگاه های  به  غیرشفاف  کانکورهای  با  عالی  تحصیالت 

شدند که اکرث این کانون های علمی با حداقل هنجارها و معیارها 

این عرصه  توسعه دانشگاه ها در  و  بود. گراف رشد  نیافته  توسعه 

رصف کمی بود و آن هم با کیفیت خیلی پایین. اکنون عرصه های 

دوره های  این  ویژگی های  مختلف 

موج پنجم را به تحلیل می گیریم:

در عرصه رشد دانشگاه ها: حد اعظم 

ابتدا  در  کشور  دولتی  دانشگاه های 

اما  می رسید،  هشت  به  موج  این 

بسرتهای  و  زمینه ها  نظرداشت  بدون 

اعضای  ناکافی،  هزینه  مناسب، 

کمبود  مسلکی،  غیر  علمی  کادر 

زیرساخت های دانشگاهی و سایر نبود 

تحصیالت  برای  نیازمندی ها  سایر 

تاسیس  به  دست  حکومت  عالی، 

و حداقل در  زد  فرمانی  دانشگاه های 

در  و  دانشگاه  یک  کشور  والیت  هر 

بعضی والیت ها مانند کندهار و غزنی 

دو دانشگاه را توسط اصدار فرمان ها 

ایجاد کرد، که تحصیالت عالی کشور 

را از نظر کیفی به بحران شدید دچار منود. سیل جوانان به این 

دانشگاه های فاقد: استاد، تجهیزات درسی، تعمیرات ... معرفی 

با دانش مسلکی ناقص و نامتام  شدند که منجر به فراغت آن ها 

اثبات گردید که حتی سواد کافی یک  مابعد  تامالت  در  شد که 

این  از  که  به سواد تخصصی  نداشتند چه رسد  آن ها  زیاد  تعداد 

نهادهای تحصیلی فرمانی، فارغ التحصیل شده اند؛

عالی  اساسی کشور مجوز موسسات تحصیالت  قانون  استناد  به 

تقنینی  سند  یک  اساس  به  مجوز  این  که  شد  صادر  خصوصی 

را  کورس ها  متام  غیرمسووالنه  بسیار  رشایط  با  و  ضعیف  بسیار 

گروه بندی های  مناد  منوده؛  تبدیل  خصوصی  دانشگاه های  به 

اجتامعی، سیاسی، قوم گرایی... در آن رصف بخاطر سودجویی 

و سایر مقاصد سیاسی و گروهی، امروز ه این موسسات خصوصی 

به یک پدیده غیر قابل کنرتول تبدیل ساخته که برای تحصیالت 

نداشنت  بودن،  کیفیت  بی  از  است.  شده  زا  بحران  کشور  عالی 

مفاهیم  دیگر  مشکل  ده ها  و  خیالی  محصالن  معیاری،  اساتید 

ساختاری و کارکردی و کاربردی علم را تحت سوال برده است. در 

عین حال وزارت تحصیالت عالی از کنرتول و معیاری سازی این 

نهادهای تحصیلی خصوصی بکلی عاجز گردید؛

عالی  تحصیالت  قانون  متام  سال  هشت  حدود  تقنینی:  اسناد 

بر   1368 سال  قانون  مواد  گرفت،  قرار  ملی  شواری  گروگان  در 

به  وزارت   رهربی  و  حکام  مصلحت های  و  عالقمندی ها  حسب 

تقنینی  اسناد  سایر  مواد  بعضی  میشد.  تطبیق  سلیقه یی  شکل 

مانند مقرره ها، لوایح، طرزالعمل ها و رهنمودها در مغایرت با این 

قانون قرار داشت. در موجودیت قانون خالی قانون در تحصیالت 

عالی محسوس بود. بازنگری این اسناد تقنینی صورت نهگرفت. 

سیستم کریدت بدون درنظرداشت بسرت مناسب و نبود امکانات و 

تجهیزات اجباری شد که تاکنون یک سیستم کریدت معیاری در 

دانشگاه ها موجود نیست؛

رهربی وزارت و دانشگاه ها بر اساس تقسیامت قومی، سیاسی ... 

بر وزارت تحصیالت عالی و دانشگاه ها تحمیل میشد که اکرث آنها 

حتی تجربه رهربی نهادهای اکادمیک را نه داشتند که این کم 

ناهنجاری های  موجب  مختلف  ارگان های  دخالت های  و  توجهی 

زیاد جربان ناپذیر در دانشگاه های کشور گردید؛

در  دانشگاه ها  بخصوص  و  عالی  تحصیالت  نیز  مالی  بخش  در 

خدمات  عرصه  از  عاید  و  داشتند  قرار  بودجه  شدید  کمبود  یک 

تضعیف  در  خاص  توجه  فقط  دوره  این  در  نداشت.  مجوز  هم 

و رشد خصوصی سازی معطوف شد که منجر  ارگان های دولتی 

به  مالی  استقالل  نوع  هیچ  شد.  ها  دانشگاه  اقتصادی  رکود  به 

دانشگاه ها داده نشد و متام آزادی های مالی در پرتو مواد قانون 

اساسی کشور محدود شد. کمک های جامعه جهانی هامنطوریکه 

در هیچ عرصه بنیادی و حوزه های خودکفایی به مرصف نه رسید، 

وسیع  پیامنه  به  دانشگاه ها  شدن  بهینه  و  شدن  نهادینه  در 

اختصاص نیافت؛

آزادی های اکادمیک، مالی و ساختاری: مترکزگرایی، اقتدارگرایی 

دیوانساالری مغلق توام با قوانین دست و پاگیر از یکطرف مداخله 

همه  دیگر  جانب  از  دولت  ارشد  مدیران  و  سیاسیون  زورمندان، 

آزادی های مالی، ساختاری و اکادمیک دانشگاه ها را سلب و این 

نهادها را به جزایر یخبندان و حاشیه ای در دولت مبدل ساخت. 

متاسفانه  سمسرت  امتحانات  اخذ  طرز  و  اکادمیک  تقویم  حتی 

توسط وزارت تحصیالت عالی تعیین می شد؛

در ساحه ارتقای کیفیت و اعتباردهی: در این بخش هرچند برای 

بار اول در دانشگاه های کشور این برنامه از سال 1390 به شکل 

آزمایشی آغاز شد اما بخاطر فعالیت این ارگان در چوکات وزارت 

باید  داشت.  نخواهد  و  نداشت  چندان  موثریت  عالی  تحصیالت 

عملی  کشورها  سایر  مانند  مستقل  ارگان  یک  توسط  برنامه  این 

شود؛

از  عالی  تحصیالت  دورماندن  با  تحصیلی:  نصاب  و  کریکومل ها 

دانشگاه های جهان همه کریکومل ها،  از  قافله رشد چند دهه یی 

بودند، هرچند  ناکارامد شده  و  مواد درسی، کتابخانه ها... کهنه 

در این راستا تالش های بعمل آمد برخی کریکومل ها یه روز سازی 

شدند، اما کمرت به منصه تطبیق قرار گرفتند؛

دانشگاه ها به ویژه خوابگاه ها به مرکز قوم گرایی، تعصبات زبانی، 

که  شد  تبدیل  مذهبی  اختالفات  و  سیاست بازی  نیشنلستی، 

زخمی  و  باخنت  جان  حتی  و  ناگوار  حادثات  موجب  متاسفانه 

شدن یک تعداد محصالن گردید. بعضاً عوامل خشونت علیه زن 

در این کانون های علم و معرفت به مالحظه می رسید.

امکان  نهادی اصالً در دانشگاه های کشور  تحقیق: پژوهش های 

پذیر نبود. مراکز تحقیقات فلج بودند و در دانشگاه های ساینسی 

وجود  علم  تولید  برای  نهادی  تحقیقات  امکانات  و  تجهیزات 

اگر  و   بودجه خاص اختصاص منی یافت  این عرصه  نداشت. در 

بود بسیار اندک بوده تا دانشگاه ها قادر به تولید دانش نباشند. 

و همواره  نبودند  فراملی دانشگاه ها سهیم  و  برنامه ملی  در هیچ 

هرچه  شان،  مقاصد  پیشربد  برای  سیاسیون  و  رسانه ای  حمالت 

را  دولتی  غیر  و  دولتی  ادارات  و  دانشگاه ها  میان  فاصله   بیشرت 

میافزود. تحصیل کرده ها و به اصطالح متخصصین آمده از غرب، 

کادر علمی دانشگاه ها را فاقد ظرفیت های مسلکی می پنداشتند، 

اما دریغا که محاسبه شان غلط از آب بدرشد، بل خود آنها نیز در 

اجراات خویش ناموفق بودند؛

تدابیری،  سرتاتیژیک،  پالن های:  گذاری ها:  سیاست  و  برنامه ها 

از  و  یافت  رایج  غربی  نوع  فیشن  و  مد  به  توسعوی...  کاری، 

برنامه هاو  همه  رفت.  سوال  زیر  آن  شدن  عملی  برنامه ها،  تعدد 

بویژه  پارادوکسی  عوامل  بنابر  دانشگاه ها  در  سیاست گذاری ها 

پرونده ها  و  دوسیه ها  داخل  در   رصف  بودجه؛  نبود   و  کمبود 

در  نیز  عالی  تحصیالت  سرتاتیژیک  پالن های  گردیدند.  مدفون 

اکرثیت برنامه ها جنبه تطبیقی نیافت. قابل یادآوری است که یک 

تعداد سیاست گذاران دست اول این وزارت نیز اهل مسلک و فن 

نبودند؛

تحصیالت عالی  کشور در  تالطم موج پنجم

شامِر زیادی از طالبان، بر فراِز 

کوهی پنهان شده اند. پس 

از این که آن روستا تصفیه 

می شود همین که جمشید و 

دیگر همکارانش به سمت قریۀ 

دیگری یورش می برند؛ طالبان 

از عقب و از فراِز کوه حمله 

می کنند. تفنگ ها دوباره جیغ 

می کشند ولی می مانند که به 

سمت جلو شلیک کنند ویا 

هم عقب؟ این تعارض لحظه ای 

شلیک هایشان را بی هدف 

می سازد؛ دیگر زمان برای عقب 

نشینی و یا هم پیش روی 

ندارند.

نـدارد. متامـی  قرنطینـه، 
کابـل  در  ماه هـا  اسـت.  ناقـرار  جمشـید 
یـا  سـقوط  خربهـای  می شـود.  مانـدگار 
می دهـد.  تکانـش  ولسـوالی ها  واگـذاری 
می کنـد  سـقوط  کـه  ولسـوالی  هـر 
اسـت.  کـرده  سـقوط  گویـا  هـم  جمشـید 
نجـات  بـرای  کـه  می شـود  مصمـم  دیگـر 
یکـی از ولسـوالی ها بایـد بـرای یـک سـفر 
مـکان  هنـوز  شـود.  آمـاده  طوالنی مـدت، 
مـورد نظـر خـود را انتخـاب نکرده اسـت که 
خـرب ناگـواری می شـنود. این بـار ایـن خـرب 
را می شـنود کـه ولسـوالی خوسـِت فرنـگ، 
یعنـی زادگاه احمدضیـا جمشـید بـه دسـِت 
طالبـان افتـاده اسـت. دیگـر درنـگ را الزم 
بـا  و  می آیـد  به جـوش  خونـش  منی بینـد، 
کابـل  مسـیر  دشـمن،  آسـیب های  قبـول 

می پیامیـد. را  بغـالن 
اوج  در  دارد،  سـال   21 اکنـون  جمشـید 
را  کابـل  اینکـه  از  پیـش  غـرور!  و  جوانـی 
گفتنـد  برایـش  کنـد  تـرک  بغـالن  به قصـد 
کـه جنـگ، هنـوز هم برای تو زود اسـت. تو 
بایـد بیش تـر بـا تاکتیک هـای جنگـی آشـنا 
شـوی! بایـد از ایـن سـفر منـرصف شـوی، 
ولـی جمشـید پاسـخ می دهـد کـه دشـمن زادگاه مـن را تـرصف 
کـرده و مـن این جـا بنشـینم کـه بیشـرت آزمـوده شـوم و تاکتیـک 

جوانـان جنگجـو  و  از رسبـازان  یکـی 
احمدضیـا جمشـید اسـت. سـه سـال 
یازدهـم  صنـف  کـه  زمانـی  پیـش، 
بـا مـرگ  مکتـب بـود، گـردش روزگار 
را  زنده گـی  آزمـون  نخسـتین  پـدرش، 

گرفـت. وی  از 
فقـط  نوزده سـاله،  جمشـیِد 
کنـار  در  می توانـد  دیگـر  یک سـال 
نـگاه  از  را  خانـواده  پیش بردآموزه هـا 
کنـد؛  مدیریـت  و  متویـل  اقتصـادی 
دیگـر پس انـداز پـدر هـم متـام شـده 
بـه  می شـود  ناچـار  جمشـید  و  اسـت 
درس و تحصیـل وداع کنـد. جای قلم 
بـه  پـدر،  زمیـِن  روی  و  بـردارد  داس 
دهقانـی بپـردازد. یـک سـال و انـدی 
دومیـن  کـه  می گـذرد  منـوال  بدیـن 
آزمـون زنده گـی بـه رساغـش می آیـد. 

کـورۀ  در  جمشـید  اینکـه  بـرای  مـادر 
برایـش  شـود  آبدیـده  شمشـیِر  زنده گـی 
زن می گیـرد. جمشـید فقـط شـش ماه در 

می مانـد. همـرسش  کنـار 
طالبـان  کـه  می شـنود  رسـانه ها  از 
بهانه تراشـی  صلـح  نشـدن  حاکـم  بـرای 
منی دهنـد،  تـن  آتش بـس  بـه  می کننـد. 
والیـات،  و  مرکـز  در  را  شـان  حمـالت 
مـردم  کشـتاِر  از  و  می بخشـند  تشـدید 
این جاسـت  منی کشـند.  دسـت  بی گنـاه 
آزمـون  سـومین  بـه  پاسـخ  بـرای  کـه 
می آیـد.  کابـل  بـه  بغـالن  از  زنده گـی 
شـامل اکادمـی پولیـس می شـود، شـب ها 
کـه بـه خـواب مـی رود خیاالتـی می شـود 
خـود رادر بلندتریـن سـتیغ های کامروایی 
پولیـس،  اکادمـی  در  جمشـید  می بینـد. 
ماه هـا متریـن نظامـی می کنـد، اساسـات 
بزرگ تریـن  و  می شـود  بلـد  را  جنـگ 
آرزویـش این اسـت کـه روزی فارغ شـود و 
بـه خط نخسـت نربد برود و سـینۀ دشـمن 
را بشـکافد و بـا دیگـر هم رزمانـش کشـور 

را از لـوث دشـمن، پـاک کنـد. ایـن آرزوی جمشـید نافرجـام 
می مانـد زیـرا به خاطـر شـیوع ویـروس کرونـا سـایر نهادهـای 
آموزشـی و تحصیلـی بـرای دو هفتـه قرنطینـه می شـود و ایـن 

جمشید چگونه به جنگ رفت؟

محمدنذیر نجابی
استاد دانشگاه پولی تخنیک کابل

فایزه جمشید

محمد خطاب»خنجری« فرماندۀ تازه معرفی شده امنیه والیت ارزگان، یک 

هفته بعد از تقرری اش از سوی وزارت داخله برکنار و به عوض آن محمد عظیم 

 »هاشمی« برای سومین بار به حیث قوماندان امنیه این والیت تعین گردید. 

اقای خنجری در ضمن اعرتاض از برخورد غیر مسلکی وزارت داخله، این گونه 

تصمیم های رهربی این وزارت را به نفع و صالح کشور منی داند و در صفحه 

فیسبوک اش چنین نگاشته است: »اکرثاً افرسان بلندرتبه  و عالی رتبه از این 

گزند در امان نبوده و در این حالت نازک بحرانی تصمیم های غیر مسلکی 

توهین آمیز به نفع وطن نیست«آقای خنجری، بی روحیه گی در صفوف 

نیروهای امنیتی کشور و بحران ناشی از آن را در عدم تصمیم گیری درست 

»اگر سنجش  امنیت می داند و می گوید:  رهربی وزارت داخله و شورای 

درست باشد چرا کشور به بحران رفته، چند مامور در وزارت داخله و چند 

مامور در شورای امنیت با تصمیم ها و پالن های احمقانۀ شان در قسمت 

تعیین بستی افرسان پی درپی در وزارت امور داخله همه را در رسدرگمی قرار 

داده اند«. برخی از آگاهان نظامی می گویند که رشایط جنگی افغانستان در 

مقطع حساسی قرار دارد که از یک سو نیروهای جنگی به روحیه و دلگرمی 

بیشرت نیاز دارند و از سوی هم تصامیم غیر مسوألنه و پی درپی رهربی وزارت 

امور داخله کشور و شورای امنیت ملی افغانستان زمینه ساز بی عالقه گی 

است.  گردیده  آن ها  فرماندهان  و  کشور  امنیتی  نیروهای  میان   وافر 

مرکزی  حکومت  نیز  این  از  قبل  که  درحالی ست  این 

است.  گرفته  غیرمرتقبه  تصامیم  کشور  والیات  برابر   در 

در اخرین رویداد، هواپیامی حامل جرنال مرادعلی مراد والی تازه معرفی 

شده والیت دایکندی را قبل از اینکه در میدان آن والیت نشست کند، 

برگردانده و ایشان را دوباره از این سمت برکنار کرده است.

قوماندان امنیه ی تازه معرفی شده 
 ارزگان برکنار شد
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جنگـی بیامـوزم؟ مـی روم هرچـه خدا خواسـت هـامن خواهد 
شـد. مـی روم تـا بقیـه تاکتیک هـای جنگـی را بـه گونـۀ عملی 

فراگیـرم! ننـگ بـر مـن بـاد کـه مردمـم در اسـارت باشـند.
جمشـید تصمیـم دارد کـه در ولسـوالی خوسـت فرنـگ والیت 
می خواهـد  شـود.  یک جـا  مردمـی  خیزش هـای  بـا  بغـالن 
بـا دیگـر دوسـتانش به سـوی  ایـن ولسـوالی،  از نجـات  پـس 
دیگـر ولسـوالی ها برونـد. همین گونـه برزمنـد و بـرای دشـمن 
حتـا مجـال نفس کشـیدن را ندهنـد. رسانجـام جمشـید پـای 
پیـاده از راه هـای فرعـی خـود را بـه قریۀ خودش )پـوزۀ ریگ( 
در  هـم  دیگـر  هم سن وسـال  ازجوانـان  چندتـن  می رسـاند. 
انتظـار جمشـید هسـتند و بـه آنهـا می گویـد کـه بزرگ تریـن 
ثـروت بـرای مـا آزادی اسـت. مـا می رزمیـم اگـر زنـده ماندیم 
کـه بازهـم می رزمیـم تا آزادی متـام افغانسـتان، و اگر شـهید 

شـدیم چـه زیباتـر از مـرگ باافتخـار!
جمشـید  زنده گـی  آزمـون  واپسـین  و  چهارمیـن  رسانجـام 
مسلسـل ها  نفیـر  مـی رود.  نـربد  خـط  بـه  وی  فرامی رسـد. 
برایـش آشـنایی چندانـی نـدارد؛ ولـی بـا آن هـم منی ترسـد. 
هم رزمانشـبه پیش  دیگـر  بـا  و  می شـگافد  را  دشـمن  سـینۀ 
را  دهکـده  چندیـن  و  می کننـد  پیـکار  روزهـا  می رونـد. 
عالـی  خیلـی  اکنـون  تـا  جوانـان،  ایـن  می کننـد.  تـرصف 
مـردم  بـرای  را  آرامـش  روی،  پیـش  هـر  بـا  و  به پیرشفته انـد 
دشـمن  فتنۀناجوان مردانـۀ  از  ولـی  می آورنـد؛  ارمغـان  خـود 

هسـتند. بی خـرب 
پنهان شـده اند.  کوهـی  فـراِز  بـر  طالبـان،  از  زیـادی  شـامِر 
پـس از این کـه آن روسـتا تصفیـه می شـود همین کـه جمشـید 
و دیگـر همکارانـش بـه سـمت قریـۀ دیگـری یـورش می برنـد؛ 
تفنگ هـا  می کننـد.  حملـه  کـوه  فـراِز  از  و  عقـب  از  طالبـان 
سـمت  بـه  کـه  می ماننـد  ولـی  می کشـند  جیـغ  دوبـاره 
لحظـه ای  تعـارض  ایـن  عقـب؟  هـم  ویـا  کننـد  شـلیک  جلـو 
بـرای  زمـان  دیگـر  می سـازد؛  بی هـدف  را  شلیک هایشـان 

ندارنـد. یـا هـم پیـش روی  و  عقـب نشـینی 
شـلیک مسلسـل ها ادامـه دارد و در ایـن میـان، تک تیرانـداز 
دشـمن، از فاصلـۀ نه چنـدان دور، دقیقـاً پشـِت کلـۀ جمشـید 
و  می کشـد  را  ماشـه  تک تیرانـداز،  اسـت.  گرفتـه  نشـانه  را 
را می شـگافد.  تفنـگ فضـا  میلـۀ  از  شـلیک می کنـد. گلولـه 
و  می کنـد  احسـاس  وجـودش  در  را  سوزشـی  جمشـید 
را  همـرسش  می کشـد.  راه  آسـامن  بـه  چشـامنش  می افتـد؛ 
برایـش  و  می دهـد  حنـا  بـوی  دسـتانش  هنـوز  کـه  می بینـد 
نورانـی  آدم هـای  نـور،  از  میـاِن هالـه ای  لبخنـد می زنـد. در 
می آینـد.  اسـتقبالش  بـه  کـه  می بینـد  را  کفنـی  گلوگـون 

دارد... ادامـه  جنـگ 


