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پایان یک انتظار؛ پاسخ منفی گروه طالبان به حکومت افغانستان و پاکستان

ــــــــــسرمقاله

بن بست صلح چگونه
باز خواهد شد
محمدرضا هویدا

گروه چهار جانبه ،یعنی افغانستان ،پاکستان ،چین و امریکا چهار
دوره گفتگوهایشان را انجام دادند و قرار شد تا در اولین هفته ماه
مارچ مذاکرات مستقیم میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان
صورت بگیرد ،ولی مقامات افغانســتان در روزهای اخیر گفتند
که این گفتگوها را حداقل دو هفته بــه تاخیر انداخته اند .همه
کشورهای عضو گروه چهارجانبه نســبت به این مذاکرات اظهار
خوشــبینی کرده اند و حضور دو کشور قدرتمند در این گروه ،از
دید بسیاری از کارشناسان به معنای تضمینی بزرگ برای موفقیت
مذاکرات میان افغانســتان و طالبان بود .اما طالبان باری دیگر بر
مواضع خود را تاکید کرده اند که «تا هنگامی که حضور نیروهای
خارجی پایان نیابد ،تا وقتی که نام طالبان از فهرســت سیاه بین
المللی پاک نشــود و تا وقتی که زندانیــان طالبان آزاد نگردند،
گفتگوها هیچ نتیجه ای نخواهند داشت».
انتظار از کشــورهای عضو گروه چهار جانبه ،بیشتر از این ها بود.
همان گونه که مشــاور امنیت ملی پاکستان گفته است ،انتظار بر
این بود که پاکســتان با تمامی اعضای بلنــد رتبه طالبان تماس
گرفته و آنها را وادار به حضــور در مذاکرات نماید .انتظار دولت
افغانســتان این بود که دولتمردان پاکســتان ،قناعت سران و
مقامات طالبان را برا حضور در مذاکرات بدست بیاورند ،و در غیر
آن صورت فشارهای الزم را بر طالبان وارد کنند تا طالبان مجبور
به حضور در مذاکرات گردند.
طالبان بر شــرط هایی پافشاری می کنند و کرده اند ،که برآورده
شــدن آنها برای دولت افغانستان دشــوار است .لحن طالبان در
بیانیه های شــان نیز قابل تامل اســت .طالبان طوری حرف می
زنند و بیانیه صادر می کنند کــه گویا در موضع برتر قرار دارند.
دولتمردان افغانســتان در بسیاری از سخنرانی هایشان از موضع
تضرع صحبت کرده اند و می کنند .برخــاف آنها ،اما طالبان با
صراحت خواسته های شان را بیان می دارند .موضع طالبان به هر
صورت برای عموم مردم افغانستان و جهان قابل فهم است .عالوه
بر این ،موضــع طالبان ،با عملکرد آنها نیز همخوانی دارد .طالبان
حد اقل در یکی – دو سال اخیر به صورت کامال تهاجمی عمل کرده
اند ،و از طرفی سیاست منظمی را نیز برای گسترش دامنه ناامنی
ها از جنوب به شــمال و مرکز را نیز پیروی نموده اند .اما دولت
افغانستان حتا در خطاب به طالبان سیاست واضح و مشخصی را
دنبال نکرده است و حتا سیاستمداران دولت افغانستان در سطوح
مختلف نمی توانند تعریف واضح و روشنی از طالبان و یا دشمنان
مردم افغانستان برای خود و مردم ارایه کنند.
هر چند شماری از آگاهان احتمال می دهند که طالبان با دریافت
امتیازهایی و فشارهای کشورهای ذینفوذ بر طالبان ،تا حدودی به
مذاکرات تن خواهند داد ،اما نفس رد درخواست مذاکره از سوی
طالبان در حال حاضر به اتوریته دولت افغانســتان صدمه کالنی
خواهد زد .این بدان معنا اســت که دولت افغانستان باید امتیاز
بیشتری برای حضور طالبان در میز مذاکره بدهد .دولت افغانستان
اکنون در وضعیتی قرار دارد که نمی تواند از راهی که رفته است
برگردد.
دولت افغانستان مجبور است به بخشی از ارزشهای کنونی مقید و
پایبند باشد و به خواسته های مردم نیز احترام بگذارد .در چنین
حالتی چه چیزی می تواند از ســوی دولت افغانستان به عنوان
امتیاز به طالبان پیشکش شود تا آنها را دلگرم برای حضور در میز
مذاکره با دولت کند .و آیا فشــارهایی ک بعضی از کشورها گفته
اند بر طالبان وارد می کنند و یا انتظار می رود بعضی از کشورهای
دیگر بر طالبان وارد کنند ،قادر است طالبان با وادار به حضور در
مذاکره مســتقیم با طالبان نماید؟ باور عموم بر این است که باید
منتظر اقدام جدی کشورهای عضو گروه چهار جانبه بود و دید که
آنها بر طالبان چگونه فشــار وارد خواهند کرد تا راه مذاکره را در
پیش گیرد.

گروه طالبان ،شــاخه اختر محمد منصور با
انتشــار خبرنامهای اعالن نموده است که
نماینــده خود را در گفتگــوی رو در روی
صلح با حکومت افغانســتان نمی فرستد.
در خبرنامه این گروه آمده اســت تا زمانی
که شرایط شــان مورد پذیرش قرار نگیرد
این گروه وارد گفتگــوی صلح با حکومت
افغانســتان نخواهد شد .آن ها در نشست
پگواش که چندی پیش در قطر برگزار شده
بود پایان اشغال افغانستان از سوی نیروهای
بین المللی ،برداشــتن این گروه از لیست
سیاه و آزادی زندانیان را از شرایط و پیش
شرط های گفتگوی صلح دانسته است .در
خبرنامه آن ها آمده است« :آمریکاییها به
افغانستان نیروی تازه میفرستند ،بمباران
در جبهههای مختلف را ادامه میدهند ،در
عملیات شبانه نقش دارند ،دولت افغانستان
هم جنگ را در والیات مختلف گســترش
داده اســت و هزارها خانواده را در جریان
زمستان آواره کرده اســت» .خبرنامهای
گروه طالبان زمانی منتشــر شــده بود که
چهار کشور افغانســتان ،پاکستان ،ایاالت
متحده آمریکا و چین منتشــر واکنش این
گروه در قبال دعوت حکومت افغانستان و
پاکســتان از این گروه بود .انتظار به پایان
رسید .اکنون این ســوال مطرح است که
سرنوشت گفتگوی چهار جانبه چه خواهد
شد؟ حکومت افغانستان چه سیاست را در
قبال گروه طالبان در پیش خواهد گرفت؟
ایاالت متحده آمریکا برای چه سیاســت را
در پیش خواهد گرفت؟ رابطه گروه طالبان و
پاکستان چه خواهد شد؟
خبرنامهای گروه طالبان در حالی منتشــر
شده است که چند روز پیش ،سرتاج عزیز،
مشاور روابط خارجی نخست وزیر پاکستان
گفتــه بود که حکومت پاکســتان بر گروه
طالبان نفوذ دارد ،رهبران و خانواده آن ها
در این کشــور زندگی می کند و از خدمات
صحی پاکســتان بهرمند است .او همچنین
گفته بود که اگر گروه طالبان به دعوت این
کشور پاسخ مثبت ندهد بر این گروه فشار
وارد نخواهد نمود .اینکه پاکســتان بر این
گروه فشار وارد خواهد نمود یا خیر گذشت

رحیم حمیدی

زمان مشخص خواهد ســاخت .اما واکنش
منفی گروه طالبان یک مسئله دیگری را نیز
به تلویحی بیان داشت و آن اینکه این گروه
مستقل اســت و وابستگی به هیچ سازمان
بیرونی ندارد .به دیگر ســخن ،بی توجهی
گروه طالبان به دعوت حکومت پاکستان و
افغانستان رد ادعای حکومت افغانستان و
صحه گذاشتن بر سخنان مقامات پاکستانی
بود .در گذشــته ،حکومت افغانستان بارها
ادعا نموده بود که حکومت پاکســتان و به
صورت مشــخص ارتش این کشور بر گروه
طالبان سیطره کامل دارد .گروه طالبان به
امر ارتش پاکستان در افغانستان می جنگد.
اما حکومت پاکســتان همواره این ادعای
حکومت افغانستان را رد می نمود .واکنش
منفی گــروه طالبان در واقــع ،رد ادعای
حکومت افغانستان را نیز می رساند.
حکومت پاکستان می تواند از مجراهای زیر
بر گروه طالبان فشــار وارد نماید. با توجه
به گفته های ســرتاج عزیز ،این کشور می
تواند رهبران و خانــواده گروه طالبان را از
پاکستان اخراج و یا دســتگیر نموده و به
حکومت افغانستان بســپارد .دستگیری

دیروزقهرمان ،امروز بربر

رزمندگان جنگ مقدس»
«افغان هــا ازیک حجــب و تقدیرگرایی
برخوردارنــد که آنان را مطلقا نســبت به
اراده اهلل معتقد می ســازد .می توان گفت
که برایشان شــیوه زندگی ای جذاب تر و
پیشه ای برتر از رزمندگی درجنگ مقدس
وجود ندارد .این امر هریک از آنها را به نحوه
زندگی پیامبر نزدیک مــی کند»( .کاترین
شاتار ،لوموند ۲۰ ،مه .)۱۹۸۵
بی انضباط ،مغرور ،پرحرف ولی شجاع
«مجاهد مانند دیروز همچنان بیش از هرچیز
یک روستایی وابسته به زمین خویش است.
او قــادر به دفاع سرســختانه از زمین خود
اســت اما غالبا اگر در معرض تهدید نباشد
حالت تهاجمی خود را ازدست می دهد ()...
عیب های ویژه شخصیت افغان بی انضباطی،
گرایش به تندزبانی و داشــتن مشــکل در
رازداری نباید خصلت های نیک این مردان را
به فراموشی بسپارد .شجاعت و توانایی تحمل
رنج آنها واقعی اســت و درصــورت لزوم از
جسارتی قابل مالحظه برخوردارند»( .پاتریس
فرانسشی ،لوپوئن ۲۷ ،دسامبر .)۱۹۸۲
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رهبران گروه طالبان می تواند تا حدودی
نقطه پایان به جنگ افغانســتان باشد .در
کنار این ابزار فشــار ،حکومت پاکستان
می تواند مانــع ترانزیت کاالهای وارداتی
گروه طالبان از کشــور ها به پاکستان و
از آنجا به افغانســتان گردد .این در واقع
قطع کمک ها و مواد لجیستیگی بر گروه
طالبان به حساب می آید .قطع کمک های
لجیستیگی در میدان جنگ به معنی پایان
جنــگ و باخت آن اســت .در عین حال،
برخورد جــدی با فــروش و قاچاق مواد
مخدر می تواند فشار جدی بر گروه طالبان
وارد نماید .پاکســتان یکی از کشور های
ترانزیتی مواد مخدر اســت .گروه طالبان
بخش از مواد مخدر را از پاکستان به کشور
های دیگر می فرستد .این مهم می تواند
قدرت خرید مواد تسلیحاتی گروه طالبان
را پایین آورد و ضربه جدی بر این گروه در
میدان جنگ وارد نماید.
اینکه حکومت افغانســتان چه واکنش و
سیاست را در پیش خواهد گرفت مشخص
نیســت .در درون حکومت چنددستگی
به صورت آشکار دیده می شود .حلقهای

در درون ارگ سیاســت مدارا و تساهل
را در قبال گروه طالبــان در پیش گرفته
اســت. رئیس جمهور و حلقات دور و بر
او به خاطر گفتگوی صلح این سیاســت را
در پیش گرفته اســت .در حلقه دیگر اما،
تمایل به ســرکوب گروه طالبان دارد اما
دست شان تا حدودی کوتاه است. برخی
سران مجاهدین در درون حکومت تمایل
به سرکوب گروه طالبان دارد .چندی پیش،
احمدضیاء مســعود ،نماینده خاص رئیس
جمهور در امور اصالحات و حکومت داری
خوب در برابر سیاست تساهل و مداراگری
حلقات در درون ارگ واکنش نشــان داد
و بیان داشــت که عدهای مانع سرکوب و
حمله نیروهای امنیتی بر گروه طالبان می
شود. در هر صورت ،دو دستگی از قبل در
درون حکومت افغانســتان در قبال گروه
طالبان وجود داشت .با این حال ،احتمال
یک دستگی ضعیف است .زیرا ،در چنین
مواردی نوک پیکان سیاست معموال کشور
های بیرونی را نشانه می رود و کمتر منجر
به تغییر سیاست داخلی می شود.
قبل از این ،وزارت دفاع ملی اعالن نموده

هنگامی که جهادگران دوستان ما بودند
منبع :لوموند دیپلماتیک /قسمت سوم و پایانی

«اسالم آنان برتر از کمونیسم شوروی است»
«مخالفانی کج تاب و بدعهد وجود دارند که
می پرسند آیا ارزش مقاومت کنندگان بیش
از اشغال گران است ،آیا اسالم آنان «بدوی
و وحشی» نیست ،آیا باید به طور قطع خطر
«مردن برای کابل» را پذیرا شد؟ اینها حرف
هایی است که ازهرسو به ما گفته می شود،
درحالی که افغان ها کشته می شوند و کمک
می طلبند .دربرابر این یاری طلبان می باید
با صدای بلند اعالم کرد که مقاومت افغان ها
علیه اشغال گران شوروی مانند همه جنگ
های آزادی بخش دیگر برحق است ( )...در
ورای این که آیا اسالم آنان برتر از کمونیسم
شوروی اســت و این که اولی همان قدر «از
نظر جهانی مثبت» است که دومی ،شرم آور
است درزمانی که آنان به شیوه ای قهرمانانه
به دفاع مشــغولند درباره تمدن ایشــان
پرسش شود» (ژان دانیل ،نوول ابزرواتور۱۶ ،
ژوئن .)۱۹۸۰
روزنامه نگار مجله فیگارو «با حســن نیت»
قرآن را می بوسد
«پیــش از هرحمله دعا خوانده می شــود:
دعایی سریع که هرکس درآن روح خود را
به اهلل پیشــکش می کند .سپس مجاهدین
از زیر پرچمی می گذرند که قرآنی کوچک
درآن پیچیده شــده است .برخی آن را می
بوســند و دیگران به نشانه شوق مذهبی به
آن کرنش می کنند .آیــت اهلل اصرار کرده
که من نیز در این آیین شــرکت کنم و این
کار را از صمیــم قلب انجــام دادم .درواقع
اســام عامل محرک مردم افغانستان برای
حفظ پیوستگی و روحیه شان برای مقاومت
اســت .جهاد و خصلت اسالمی این مقاومت
می تواند موجب هراس شــود ،ولی با چند
استثنا ،در آنها شکل تعصب آمیز دیده نمی
شود»( .استن یوافن – ویویه ،مجله فیگارو،
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 ۵دسامبر .)۱۹۸۷
 .۴مساله ناراحت کننده زنان
مقاومت و شجاعت ،همبستگی اجتماعی و
زیبایی گرمسیری نمی تواند موجب اجتناب
از مساله جبرا ناراحت کننده [زنان] شود.
این امر به ویژه درمورد فرانســویان صادق
است که آگاهی سیاسی شان براثر مبارزات
فمینیســتی وضعیت زنان افغان دگرگون
شده است.این مشــکل ازآنجا کمتر قابل
انکار اســت که کمونیســت های افغان
ازدواج کودکان را ممنوع کرده و از اهمیت
مهریه کاســته بودند .ولی مشکل به خاطر
هشدار علیه درکی خیلی غربی از وضعیت
افغانســتان برطرف شده اســت .اکنون
توضیح داده می شــود که برخی رفتارها
و نمادها در کشــورهای مختلف دگرگون
می شــود .این امر به خودی خود نادرست
نیســت .اما چنین نسبیت گرایی فرهنگی
ای به محض آن کــه رزمنده ای «که به ما
شباهت ندارد» ازمتحد ما به حریف تغییر
موقعیت دهد جاری نمی شود.
«مرکزگرایی تام اروپایی» به درک شرایط
زن افغان کمک نمی کند.
«دراین سیستم «سرکوب» زن افغان تنها
بخشی از موضوع اســت .مرکزگرایی تام
اروپایی به هیچ وجه به درک عملکرد این
جامعه کمک نمی کند .در شــرایطی که به
عنوان نمونه «سرکوب» غالبا به یک اندازه
برمردان و زنان درمــورد ازدواج تحمیلی
ترتیب داده شــده توسط والدین سنگینی
می کند»( .امانوئل تــود ،لوموند ۲۰ ،ژوئن
.)۱۹۸۰
زنان الزاما توســط زنان دیگر درمان می
شوند
«یک زن افغــان هرگز اجــازه نمی دهد
توسط پزشک مرد معاینه شود ( )...درزیر

چادرهایی مجهز به تجهیــزات ضروری،
زنان افغان پیچیده شده درچادر به حرکت
جمعی ادامه می دهند زیرا در آنجا توسط
پزشــکان زن پذیرفته می شوند ،به حرف
هایشان گوش داده می شود و فرزندان خود
را نیز همــراه می آورند که غالبا به بیماری
های چشمی و پوستی یا سل مبتال هستند.
(فرانسواز ژیرو ،وزیر امور زنان در فرانسه،
لوموند ۲۵ ،جنوری .)۱۹۸۳
«ارتش سایه ها در مقاومت افغان»
«زمانی کــه من از وجود زنان مســلمان
رزمنده دردیگر کشورهای مسلمان صحبت
می کنم ،آنها رویازده به جا می مانند .البته
درمیان مجاهدین هیــچ زنی وجود ندارد
ولی زنانی هستند که درزیر چادر خود مواد
منفجره حمل مــی کنند یا به عنوان مامور
رابــط برای انتقال پیام درشــهرها از آنها
استفاده می شود»( .کاترین شاتار ،لوموند،
 ۲۰مه .)۱۹۸۵
مانــع از آن که آن طور کــه می خواهند
زندگی کنند نشــوید «یــک زن عکاس
فرانســوی درمیان ما اســت .زن دیگری
نیست .با این حال ،او بدون مشکل و هیچ
گونه حجاب پذیرفته شده ،چیزی که هرگز
در چنین شــرایطی درایران پذیرفته نمی
شد .مثل این که دراینجا مانند ایران اسالم
ابزار اعمال سیاســت نیست ،بلکه چیزی
اساسی تر و ساده تر است ( )...به نام کدام
پیشرفت می توان مانع زندگی کردن افغان
ها به شیوه ای که می خواهند شد؟»( .پی
یر بالنشه ،نوول ابزرواتور ۵ ،ژوییه .)۱۹۸۰
«معیارهای مــا ،درجامعــه ای که آن را
درک نمی کنیم چه ارزشــی دارد؟» «بنابر
معیارهای ما ،می توان از سلب حقوق زنان
در افغانستان صحبت کرد .اما معیارهای ما
در جامعه ای که آن را درک نمی کنیم چه

بود که در بهار پیــش رو ،نیروهای امنیتی
کشــور از حالت دفاعی به حالت تعرضی
در خواهد آمد .این مــی تواند یک تغییر
در سیاست کشور در قبال گروه طالبان به
حســاب آید اما اینکه نخبگان سیاسی از
این تغییر حمایت خواهد کرد یا خیر معلوم
نیســت .مشــکل جدی نیز اراده نخبگان
سیاسی و حمایت آن ها از نیروهای امنیتی
کشور بوده است.
ایاالت متحده آمریکا با وجود اینکه تعدادی
از اعضای ارشــد گروه طالبان را در لیست
سیاه قرار داده است اما بارها مقامات رسمی
این کشور بیان داشــته است که نیروهای
این کشــور اعضای گــروه طالبان را تحت
تعقیب قرار نمی دهد .این ســخن در واقع،
پایان جنگ این کشــور در افغانســتان را
نشــان می دهد .مسئولیت جنگی نیروهای
این کشور اگر چه در افغانستان پایان یافته
است اما در وضعیت کنونی ضرورت جدی به
حمایت نظامی از نیروهای امنیتی در میدان
جنگ و ســرکوب گروه طالبان مشاهده می
شــود .زیرا ،گروه طالبان به شکل بی سابقه
قدرتمند شدهاند .براســاس گزارشها ،در
یک و نیم دهه گذشــته این گروه به شکل
کنونی قدرتمند نبوده است .هیچ نشانهای
مبنی بر تغییر سیاست آمریکا در قبال گروه
طالبان دیده نمی شود .باراک اوباما ،رئیس
جمهور آمریکا پایان وعده بازگشت نیروهای
آمریکایی از افغانستان و عراق را داده بود.
کاندیدان ریاســت جمهوری این کشور در
سیاست ها و برنامه های انتخاباتی خود هیچ
حرف و سخنی در مورد افغانستان نمی گوید.
افکار عمومی ایاالت متحده آمریکا نسبت به
جنگ افغانستان منفی است.
در پایان باید گفت که عدم مشارکت گروه
طالبان در نشست رو در روی گفتگوی صلح
را می توان شکســت گفتگوی چهار جانبه
دانست .در عین حال ،ســال دشوار برای
نیروهای امنیتی کشــور و مردم افغانستان
در پیش رو است .اگر سیاست حکومت در
قبال این گروه تغییر نکند از هم اکنون می
توان سال خونین را برای نیروهای امنیتی و
مردم افغانستان پیش بینی نمود.

ارزشــی دارد؟ کهنگی روابط مرد – زن در
افغانســتان ما را شوکه می کند ،اما این امر
تنها می تواند درجریان یک تحول با ضرب
آهنگ و زمان انتخاب شــده توســط خود
زنان افغــان رخ دهد و نمی تواند از خارج و
به وسیله سربازان و تانک ها تحمیل شود».
(آنی زورز ،لو تام مدرن ،ژوییه -اوت .)۱۹۸۰
«نظام «پرداخت پول بــرای ازدواج» که در
جوامع بســیاری در دنیا ،از آسیا تا آفریقا
رواج دارد ،پیــش از ازدواج بــا یک دختر
جوان بی گمان ناهنجــاری هایی ،به ویژه
برای جوانانی که ازدواج می کنند دربردارد.
با این حال ،درجوامع روستایی فقیر ،این امر
بی تردید نوعی پشتوانه برای عروس است.
نهادینه شــدن نظام پرداخت برای ازدواج
[مهریه] در افغانستان به عنوان نشان اهمیت
زن دیده می شود .درچنین جامعه ای ،حذف
یکباره آن به منزله کاســتن از ارزش زنان
است .برای روستایی ،مهریه نشان احترام و
ارج گذاری برای دخترش و خود او اســت و
به این معنا اســت که نمی خواهد دختر را،
بدون آن که آینده اش تامین شــده باشد،
به هرکســی بدهد»( .برنار دوپاین ،اخبار
افغانســتان ،اکتبر « .)۱۹۸۶تعدد زوجات
دربرخی موارد برای مرد ابزار اداره تمایالت
جنســی و گاه ضرورت های اقتصادی است.
اما این امر ابزاری هم برای زن نازا است که
به این ترتیب می توانــد دریک خانواده و
درنتیجه در بافت اجتماعی باقی بماند ()...
جهیزیه و مهریه در برخی کشــورها مانند
افغانســتان تضمینی برای زن اســت ،زیرا
در هنگام طــاق می تواند هرآنچه را که در
هنگام ازدواج داشته بازپس گیرد ( )...برخی
دیگر به شما می گویند که پوشیدن چادر به
خودی خود نه یک رفتار واپسگرایانه ،بلکه
ابزاری عملی برای حفظ احترام و نیزمساله
حیثیت و آبرو است ( )...آنچه که غربیان به
عنوان نشانه های «سرکوب» می بینند ،غالبا
واقعیتی پیچیده تر دارد ( )...ازاین رو ،نقش
زنان خیلی ارج گذاری شده و باارزش است».
(شانتال لوباتو ،اوترمان ،دسامبر .)۱۹۸۷
نتیجه گیری (موقت)
رژیم کمونیســتی محمد نجیب اهلل تا زمان
عزیمت نیروهای شوروی در فبروری ،۱۹۸۹
 ۳سال دوام آورد .پس از آن ،درسال ،۱۹۹۶
پس از ســال ها درگیری های مرگبار بین
طایفه های ضد کمونیســت رقیب ،کابل به
دســت طالبان افتاد .آنها نجیب اهلل که به
یک ساختمان ســازمان ملل پناه برده بود
را دستگیر ،شکنجه و اخته کردند و پس از
تیرباران جســدش را به یک تیر چراغ برق
آویختند .در  ۱۵جنوری  ،۱۹۹۸نشریه نوول
ابزرواتور از آقای برژینسکی پرسید «آیا از
این که به بنیادگرایی اســامی پروبال داده
و به تروریســت های آینده سالح و مشاوره
داده اید متاسف نیســتید؟» .پاسخ او این
بود که« :ازنگاه تاریخ جهان چه چیز مهم تر
است؟ طالبان یا سقوط امپراتوری شوروی؟
چند مسلمان تهییج شده یا آزادی اروپای
مرکزی و پایان جنگ سرد؟».
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مسئولیت مقاالت به عهدة نویسندگان آنها است و تنها سرمقاله بیانگر
دیدگاه روزنامه افغانستان ميباشد.
روزنامه افغانستان بخش دری و پشتوی روزنامه اوت لوک افغانستان است.

www.dailyafghanistan.com
Email: thedailyafghanistan@yahoo.com

