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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  ياسیس

  
  استاد اکبر قريشی

 ٢٠١٩ جنوری ٢٩

  
  است طالبو  داعش ،القاعده،  یاخوان دسته ب افغانستان ۀنديآ سرنوشت

               القاعده                                            رانگجھاد

  
 داعش                                                  طالب

  شرق بوھنتون اي دانشگاه یامروز اصطالخ به ھرات انيموريت ۀدور در ًصاخصو بود تمدن دھم یزمان زمايعز وطن

 یشاعر وشعر دریمركز گاهيجا غزنی شھر محمود سلطان دردورانًوی خصوصا غزن عھد .رفت یم شماره ب غربو 
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 .د بودخو خاص تمدن یدارا و  دانشمندانء و علما خود از ما كشور ۀوشگ ھر ،افغانستان یخيتار رۀدو درھر داشت

 تخاز تيوال در بعد از دوران باستا و مدنيت اوستائی عصر مشعشع اسالمی،  مزار بلخ در ،یئبودا تمدن انيبام تيوال

  .، به نوبت ھر شھر افغانستان مھد يک مدنيت پيشرفته بوده استرهيغو كابل گرلو ننگرھار ھلمند قندھار پروان

 یاقتصاد یاسيس یھا جنش و یعلم تحول حالت در جھان چون ،خان یرعليش  اميرزمان در كينزد یھا دوره در حتا 

 به یخصوص حالت از كرده رشد مطبوعاتو  معارف ،انداخته ريثأت ما كشوری باال ستهآھ ستهآھ مطبوعاتقرار داشت 

 سيسأت كابل در یرسم مكاتب خان هللا بيحب ريام زماندر  .گرفت خوده ب یرسم شكل انکشاف نموده یاجتماع حالت

 .در طی زمان شد هيتربو  ميتعل انكشاف باعثه رفت یرسم به یخانگ مكاتب از یعني یخصوص شاكردان از یتعداد شد

 باز شده  محصالن پسر وزن مرد یوربر یليتحص یھا دوازه رفت شده یرجب مكاتب خان هللا امان زمان در كه نيا تا

 .ردندک روان واروپا هيترك به تحصل یبرا ان و پسران چنديرا دختر شده باز كشور از خارج طرفه بپای شان  و دختر

ائی به خارج غرض  و داوود خان نيز ادامه يافته، ھرچند در اول بيشتر از خاندان محمدز ظاھرخان ۀدور در نهيزماين 

ًتحصيل فرستاده می شد مگر بعدا از اقوام ديگر نيز غرض تحصيل به خارج از کشور فرستاده شد که با تأسف کشور 

ھای ميزبان به خصوص در دوره ھای اخير شوروی و امريکا، از فقر فکری و فرھنگی محصالن سوءاستفاده نموده به 

. غانستان، اکثريت آنھا را به مثابۀ جاسوس و نوکر خود پرورش دادندجای پرورش آنھا در رشته ھای مورد نياز اف

 ۀھم .پيدا نمود  اھميتیحزب روابط به جای دانش،  مدهآ نيئپا سويۀ تعليمی در افغانستان  ثور ھفت یكودتا بعداز

  . بود حزب خدمت در و مراکز تعليمی پوھنتون، مكاتب

به قدرت رسيدند، نسبت ده ھا دليل من جمله جنگ و عدم جنگسالرانھا و  یاخوان كهي زمان نابودی نوکران روساز بعد

اعتقاد اخوانيت به معارف عصری، رکودی بس دردانگيز در معارف افغانستان به وجود آمد مصيبت رکود زمانی به 

 و فرھنگ، طالب بنا بر ماھيت عقبگرايانه اش در ضديت آشکار با علم. اوج خود رسيد که طالب به قدرت رسانيده شد

به عالوۀ آن که درب تمام مکاتب و پوھنتون و مراکز علمی را بر روی نصف نفوس افغانستان، يعنی زنان ميھن ما 

  . بست، در نصف بقيه ھم به جز خرافات مذھبی و ايجاد نفرت بين اقوام و مذاھب متعدد کار ديگری انجام نداد

جفا و ظلم در حق معارف افغانستان در پوشش ايجاد کای جنايات آنھا، با اشغال افغانستان به وسيلۀ امريکا و ناتو و شر

اجباری بودن . مکاتب، پوھنتون ھا و مراکز تعليمی شخصی و خصوصی ساختن فعاليت ھای آموزشی ادامه پيدا کرد

ی ساخت و مجانی بودن تحصيالت که يکی از افتخارات دولت امانيه بود و اين امکان را مساعد م) ھرچند روی کاغذ(

تا درب مکاتب برروی اکثريت فرزندان کشور باز باشد و تا حدی به تحصيالت عالی نيز دست يابند، با آمدن اشغالگران 

به بازيچۀ دست استخبارات منطقه تبديل شده، ھريک " غنی احمدزی"و بعد تر " حامدکرزی"و نصب گدی ھای کوکی 

يادت در جمع رقباء زير نام مکاتب و پوھنتون ھا و مراکز از کشور ھای ھمسايه برای حفظ موقف و رسيدن به س

  . آموزش، شبه ھای استخباراتی و جاسوس پروری شان را داير نمودند

به گفتۀ استادان با تجربه ای که از وضعيت معارف فعلی افغانستان اطالع دقيق دارند، وضع کنونی معارف در کشور 

 نه تنھا اعمال اربعه را در رياضی بلد نيست و چيزی به نام ضرب ١٢ف ما تا حدی سقوط نموده که فارغ التحصيل صن

  .زبانی به گوشش نخورده است، حتا در نوشتن نامش نيزدچار مشکل می باشد

در چنين فضائی است که ميدان جذب و سازماندھی برای عقب مانده ترين نيرو ھا به خصوص اگر از امکانات مالی 

عد گرديده، نه تنھا به ھزاران مدرسۀ شخصی مذھبی، به توليد انبوه مال و چلی مشغول خوبی ھم برخوردار باشند، مسا

نظام .  فارغ التحصيلی بيرون داده نمی شودبه جز داعش و القاعدهاز لحاظ فکری است، بلکه از معارف افغانستان ھم 
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در آينده سرنوشت کشور و مردم ما را در تحت فرمان امپرياليسم و ارتجاع آگاھانه چنين سياستی را پيش گرفته اند تا 

  .نيروھای ارتجاعی و سياه در خدمت امپرياليسم قرار داده بتوانند

  


