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عــنوانهای مـهم

نشنالیزمافغانستان
با چالش وجودی روبهروست

ایاالت متحد امریکا و پاکستان یک چشمانداز مثبت را برای آینده
افغانستان در پیش رو قرار میدهند ،اما یک جنگ داخلی جدید هنوز
میتواند در کرانه مطرح باشد .شاه محمود قریشی؛ وزیر خارجه پاکستان
در  13ماه می گفت« :ما در خاک ما ،پای سربازان و یا پایگاههای نظامی
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مفتیاعظممصر:
جنگ افغانستان حرام و نارواست

«سقوطولسوالیها؛
ریشه در ضعف رهربی نهادهای امنیتی دارد»

وزارت امور خارجۀ کشور اعالم کرد که مفتی ،اعظم مرص جنگ و خشونت
جاری در افغانستان را با استناد از آیات قرآن ،احادیث معترب و احکام فقه اسالمی
حرام خوانده است .این وزارت روز جمعه (7جوزا) با نرش خربنامهیی گفته که به
ادامه اعالم محکومیت جنگ از سوی مراکز مذهبی و علامی بزرگ ...

همزمـان بـا کشانیدهشـدن جنـگ در عقـب دروازه شـهرهای افغانسـتان،
شماری از آگاهـان نظامـی معتقدنـد کـه رهبران حکومـت ،نهادهـای امنیتی
را بـه افـرادی واگـذار کردهانـد کـه بـه لحـاظ تجربـه و تخصـص ،مسـلکی
نیسـتند و عـدم توانایـی مدیـران امنیتـی باعث شـده کـه جغرافیـای جنگ در
کشـور توسـعه یابـد .برخـی از آگاهـان روابـط بینامللـل ،جامعـه جهانـی و به
ویـژه شـورای امنیـت سـازمان ملـل را بـه کوتاهـی در قبـال جنـگ افغانسـتان
متهـم میکننـد .در یـک مـاه اخیـر ،جنگجویـان وابسـته بـه گـروه طالبـان
جنـگ و یاهـم خشـونتها را شـدیدتر سـاخته و دامنـۀ آن را بـه عقـب
دروازههـای برخـی از شـهرهای افغانسـتان کشـاندهاند .الیتهـای لغمان،
2
دیگـــر خـــوانـدنـــیهـا در این شـــامره

زنان در اسناد تاریخی غور

اسناد تاریخی غور ،نوشتههای متعلق به قرن ششم
هجری قمری (قبل از مغول) است .این قطعات در سال
1370خورشیدی از روستای غلمین در سی کلیومرتی
شامل شهر فیروزکوه مرکز والیت غور ،در مغارۀ کوه پیدا
شده است .اسناد در سال  1388خورشیدی به وسیلۀ
نگارنده و میرزا خواجه محمد خان ،بازخوانی و بازنویسی
شده و در رسالهیی به نام «برگهایی از یک فصل» یا
«اسناد تاریخی غور» با شامرگان هزارنسخه ...

اسټن :د امریکايي پوځ د وتلو بهیر
ښايي تر وخت مخکې بشپړ يش
8

محقق:
وضعیت کشور «خراب و نابسامان» است
2

سازمان ملل نگران کاهش بودجۀ
کمکهایبشردوستانهبهافغانستان
2

صــدور ویــزای خــاص مهاجــرت بــرای
افغانهــای همــکار بــا قــوای امریــکا
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هرکه نانازعملخویشخورد...
(نخستین بانوان ترمیمکار موبایل در مزارشریف)
گوشۀ چادر خود را به دهن میگیرد ،هی
پیچکش میزند .بدنۀ سیمدار مارپیچ را گرم
میکند و بازهم پیچکش را تاب میدهد .در کنار
دخرتانِ جوانتر از خود ،بین دو ِد برخاسته از مواد
لیم ،به بدنۀ موبایل مرصوف میشود .بیآنکه
تاخیری داشته باشد مشغول کار روی بدنۀ موبایل
میشود.
«اینکارهـا بـرای زندگـی کـردن اسـت .اگـر راسـت
بگویـم؛ بـرای مـن امیـد اسـت .شـاید در آینـده
ترمیـمکار خوبـی شـوم یـا شـاید تنهـا زنِ ترمیمکار
موبایـل در افغانسـتان باشـم .باالخـره درآمـد میداشـته
باشـم».
عادلـه؛ خانـم سـیوپنج سـالهیی اسـت کـه در صنـف

 ٣٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ
 ١٠٠داﻟـﺮ

دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯽ

آموزشـی ترمیـم موبایـل در کنـار چهاردهتـن دختر جـوان
مشـغول یادگیـری ترمیـم موبایـل اسـت .وی یـک و نیـم ماه
میشـود کـه در ایـن صنـف اشتراک کـرده اسـت.. .

حقوق پناهندگان در نظام بیناملللی حقوق برش

ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ
ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ

آیا به پرتگاه نزدیک شدهایم؟
3

ﻫـﺰﯾـﻨﻪ اﺷـﱰاک

 ٦٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ
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میـدان وردک ،بغلان و فاریـاب از جملـه والیاتـی هسـتند کـه در ایـن روزهـا
شـاهد جنـگ شـدید میـان نیروهـای جنگـی هسـتند .در آخریـن مـورد،
تعـدادی از ولسـوالیها در والیتهـای لغمان و میـدان وردک بـه دسـت
طالبان ترصف شـده است.
انتظـار میرفـت بـا رشوع خـروج نیروهـای خارجـی ،گـروه طالبـان میـزان
خشـونتها را کاهـش و اعلام آتشبـس رسارسی کننـد؛ زیـرا دلیلـی بـرای
اسـتمرار وضعیـت جنگـی باقـی منانـده اسـت ،امـا نـه تنها ایـن انتظـار تحقق
نیافـت ،بـل بـه نظـر میرسـد ایـن گـروه سـعی دارد بـا خشـونت حکومـت
موجـود را سـاقط و خـود اداره کشـور را در دسـت گیـرد...

دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯽ
اسدالله پژمان
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 1ق رارداد دوبلین :پیامن نامه یا معاهده دوبلین ق رادادی است که در  ۱۵ماه جون سال ۱۹۹۷بین۱۲عضو جامعه مشرتکاملنافع آن موقع در اروپا در شهر دوبلین پایتخت ایرلند به تصویب رسید و از
سپتامرب سال ۱۹۹۷به اج را درآمد و در ادامه آن ق رارداد دیگری در ۱۸فربوری سال ۲۰۰۲به امضای
اعضای اتحادیه اروپا رسید که از اول مارچ ۲۰۰۳به اج را گذاشته شد.
قـرارداد دوبلیـن ۲جایگزیـن قـراداد قبلی گشـته و در مورخ جون سـال ۲۰۱۳متنی جدیـد با مقداری
تغییـر و اضافـات جایگزیـن قـرارداد دوبلیـن ۲گردید که ایـن قـرارداد از اول جنوری سـال ۲۰۱۴به اج را
درآمد و به نام ق رارداد دوبلین ۳شـناخته م یشـود .قانون دوبلین م یگوید که پناهجویان م یبایسـت
در هامن اولین کشـور امنی که رسـیدند اعالم پناهندگی در آن کشـور منایند و حق انتخابی جهت
ی که در یک یا چند کشـور اروپایی اثر انگشـت داشـته باشـد
کشـور را ندارند .در قانون دوبلین کسـ 
که...
کشـوری
اولین
به
کند
در هـر کشـور که تقاضـای پناهندگی
5
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سفیر چین :حلوفصل مساله افغانستان
تنها از راه صلح ممکن است
راه مدنیت :وانگ یو ،سفیر جمهوری چین در
کابل میگوید که کشورش معتقد است که حل و
فصل سیاسی مسله افغانستان ،تنها از راه صلح و
ثبات ممکن است و چنین نیز از این روند حامیت
میکند.
آقای یو این موضوع را در دیدار با سيد سعادت
منصور نادری ،وزير دولت در امور صلح مطرح کرده
است.
سفیر چین در کابل در تویترت نوشته« :چین
همیشه از اصل رهربی افغانها و متعلق به
افغانها حامیت میکند .کشورش معتقد است که
حل و فصل سیاسی مساله افغانستان تنها از راه
صلح و ثبات ممکن است».
همچنین وزارت دولت در امور صلح گفته که
در اين مالقات راجع به آينده مذاکرات صلح در
دوحه ،پروسه صلح کشور و چگونگی تقويت اجامع
منطقهیی و بنياملللی برای ختم خشونتهای
جاری در کشور و رسيدن به يک صلح عادالنه و
پايدار در افغانستان به بحث و تبادل نظر پرداخته
شد.
وزير دولت در امور صلح برقراری آتشبس و ختم
خشونتهای جاری در کشور را برای رسيدن به
يک توافق صلح پايدار مهم خوانده و گفت که
تالشها و همکاریهای جامعه بنياملللی و
کشورهای همسايه به ويژه چني در اين راستا از
مؤثريت ويژهیی برخوردار است.
سفیر چین در حالی این موضوع را مطرح میکند
که چندی قبل وزارت امور خارج ٔه کشور اعالم کرده
بود که مساله حامیت از نیروهای امنیتی و دفاعی
افغان به صورت جدی با چین مطرح شده و پاسخ
آن کشور به این موضوع «بسیار مثبت» بوده است.
اما این موضوع به معنی تغییر کالن «ژیوپولیتیک»
در منطقه نیست.
وزارت امور خارجه در مورد «چن دوچون» برنامه
حامیت چین از نیروهای امنیتی افغانستان
جزییات نداد ،اما تاکید کرد که نهادهای امنیتی
رویجزییات این برنامه کار میکنند.
همچنین محمدحنیف امتر ،وزیر امور خارجه
گفته که «صحبتهای خوبی» با همتای چینی
خود داشته است .به گفته او ،اهداف مشرتک
افغانستان و چین در چند مورد قابل مالحظه
است.
وزیر امور خارجه ترصیح کرد که هدف اول و
مشرتک افغانستان و چین ،تامین صلح در
افغانستان ،هدف دوم مبارزه با تروریزم ،هدف سوم
اتصال منطقهیی و رشد اقتصادی و هدف عاجل و
اضطراری دو طرف مبارزه با کویید ۱۹است.
آقای امتر میگوید که افغانستان همیشه با منطقه
و چین در امر مبارزه با تروریزم همکاری داشته
است و از تروریزم احساس خطر میکند .همکاری
چین با افغانستان براساس منافعش صورت
میگیرد و افغانستان نیز با این کشور روی منافع
مشرتک خود کار میکند.

مفتی اعظم مصر :جنگ
افغانستان حرام و نارواست

راه مدنیت :وزارت امور خارجۀ کشور اعالم
کرد که مفتی ،اعظم مرص جنگ و خشونت جاری
در افغانستان را با استناد از آیات قرآن ،احادیث
معترب و احکام فقه اسالمی حرام خوانده است.
این وزارت روز جمعه (7جوزا) با نرش خربنامهیی
گفته که به ادامه اعالم محکومیت جنگ از سوی
مراکز مذهبی و علامی بزرگ جهان اسالم ،اینبار
شوقی ابراهیم عالم ،مفتی بزرگ مرص ،ادامه
خونریزی و کشتار مردم در افغانستان را ناروا
خوانده است.
در ادامه آمده که شوقی ابراهیم عالم با استناد از
قرآن مجید ،احادیث پیامرب اسالم (ص) و احکام
فقه اسالمی تاکید کرده که خونریزی ،قتل و
کشتار مردم افغانستان مطلق حرام و ناروا است.
مفتی اعظم مرص تهدیدات امنیتی ،تجاوز بهجان
و مال و حیثیت مردم و تخریب داراییهای عامه را
از گناهان کبیره خوانده ،عامالن این نوع جرایم و
جنایت را مستحق عقوبت سخت در دنیا و آخرت
دانست.
شیخ عالم همچنان با استناد آیات قرآن و احادیث
پیامرب گرامی تاکید کرد که از نظر نصوص
اسالمی قتل یک انسان مساوی با کشنت متام
برشیت است و این عمل بدتر از هتک حرمت به
خانه خدا است.
وزارت امور خارجه کشور از این اقدام علامی
جهان اسالم به ویژه مفتی اعظم مرص در مورد ناروا
دانسنت جنگ افغانستان قدردانی کرده است.
طبق گفتههای وزارت خارجه ،این اقدام متناسب
با خواستهای مردم افغانستان است.
همچنین قبل از این شامری از علامی جهان
جاری افغانستان را حرام عنوان منوده و از
طرفهای درگیر خواسته بودند که هرچه زودتر
جنگ را متوقف و به توافق سیاسی و صلح پایدار
دست یابند.

رویدادها

m a d a n y a t d a i l y. c o m

محقق :وضعیت کشور «خراب و نابسامان» است
راه مدنیت :محمد محقق ،مشاور ارشد
رییسجمهور در امور سیاسی و امنیتی و
رهرب حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان
میگوید که با خروج نیروهای خارجی از
افغانستان ،وضعیت کنونی کشور «خراب
و نابسامان» است .با این حال ،او ابراز
امیدواری کرد که اوضاع خوب و صلح نیز
تامین شود.
آقای محقق این صحبتها روز جمعه
(۷جوزا) در مراسم دهمین سالیاد داوود
داوود ،فرمانده زون  ۳۰۳پامیر در شامل
کشور و شاهجهان نوری ،فرمانده پولیس
تخار مطرح کرد.
وی تاکید کرد که طالبان به این فکر
نباشند که با رفنت نیروهای بیناملللی از
افغانستان ،قضیه به نفع آنان متام میشود،
زیرا «قهرمانانی» که اتحاد جامهیر شوروی را
شکست دادند ،اکنون اگر خودشان نیستند،
نسل آیندهشان در برابر طالبان ایستادگی و
بیرق افغانستان را بلند نگه خواهند داشت.
محمد محقق از جامعه جهانی خواست که
«فریب کسانی را که نرمنرم سخن میگویند
و اکنون چهره عوض کردهاند» نخورد و
محاسبه جهان باید این باشد که افغانستان
به النه تروریزم بدل نشود.
مشاور سیاسی و امنیتی رییسجمهور افزود:
«شعار جنگ منیدهم و برای صلح آمادگی

دارم ،اما بارها گفته شده است که طرف
مقابل [طالبان] هیچ متایلی به صلح ندارد.
او تاکید کرد که هم برای صلح و هم برای
جنگ آمادگی دارم».
به گفت ٔه وی ،در  ۲۰سال گذشته برای
دموکراسی و درس و تحصیل کار کردهاند،
اما در جریان دو سال اخیر متوجه شده
است که وضعیت به گونهیی دیگری پیش
میرود .او افزود که در جریان این دو سال
آمادگیهای الزم را گرفتهاند و در صورتی که
صلح تامین نشود ،در کنار دولت و نیروهای
امنیتی و دفاعی در خط نظام جهوری
اسالمی خواهند ایستاد.

سازمان ملل نگران کاهش بودجۀ
کمکهای بشردوستانه به افغانستان
راه مدنیت :کمیشرنی عالی سازمان ملل
متحد در امور پناهندگان ( )UNHCRاعالم کرد
تهای جامعه جهانی برای افغانستان
که مساعد 
رو به کاهش بوده و کمکهای برشدوستانه برای
این کشور با کمبود بودجه مواجه است.
این کمیشرنی روز جمعه (7جوزا) با نرش
خربنامهیی گفته« :مساعدت و بودجه برای
افغانستان رو به کاهش بوده و کمکهای
برشدوستانه با بیشرتین کمبود بودجه روبرو
است .از  ۱۲۳.۵میلیون دالر درخواست مالی
اداره پناهندگان سازمان ملل متحد برای سال
 ،۲۰۲۱تنها  ۲۴درصد آن تامین شده است».
در ادامه بر ادامه کمکهای جامعه جهانی برای

مردم افغانستان ،به ویژه به بیجاشدگان داخلی
و مهاجرین افغان تاکید شده است.
از سویی هم ،رووف مازو ،معاون عملیاتی
کمیشرنی عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
در دیدار با مقامهای افغان گفته« :افغانستان در
برههیی حساس و تاریخی قرار دارد ،با تالشهای
مداوم برای یافنت صلح ،فعالیتهای برشی
و توسعهیی نیز باید به طور همزمان افزایش
یابد ».آقای مازو از تشدید خشونتها که سبب
افزایش بیجاشدگان داخلی در این کشور شده
است ،ابراز نگرانی کرده و اذعان کرده که از آغاز
سال جاری میالدی تا اکنون ،بیش از ۱۰۰هزار
افغان از مناطقشان آواره شدهاند .همچنین

همچنین او ابراز امیدواری کرد که جنگ
دیگری در افغانستان آغاز نشود.
در مراسم سالیاد داوود داوود و شاهجهان
نوری سایر سخرنانان بر تامین صلح در
کشور و ختم جنگ تاکید کردند.
روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان از
اول ماه می رسام آغاز شده است .این روند
قرار است تا  ۱۱سپتامرب سال جاری میالدی
کامل شود.
در عین امریکا و ناتو همواره تاکید کردهاند
که حتی پس از خروج ،به حامیتشان
از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ادامه
خواهند داد.

کمیشرنی عالی ملل متحد در امور پناهندگان
افزوده که در شش ماه اخیر ،کمکهای فوری
برش دوستانۀ را برای بیجاشدگان در رسارس این
کشور رسانده و این روند نیز ادامه دارد.
این کمیشرنی میافزاید که افغانستان در حال
حارض ،حدود ۳۵میلیون نفر جمعیت دارد که
آنان با چالشهای ناامنی و اقتصادی روبرو
هستند.
با این حال ،کمیسیون مستقل حقوقبرش
افغانستان دو روز پیش گفته بود که صدها
خانواده در والیت لغامن به دلیل جنگ از
مناطقشان آواره شده و به کمکهای فوری نیاز
دارند.

صدورویزایخاصمهاجرتبرایافغانهایهمکارباقوایامریکا
راه مدنیت :راس ویلسن ،کاردار سفارت
امریکا در کابل میگوید که صدور ویزای ویژهٔ
مهاجرت برای افغانهایی را که با قوا و حکومت
امریکا در افغانستان کار کردهاند «در اولویت»
قرار میدهد.
آقای ویلسن گفت که به کمک و حامیت از
افغانهایی که با نیروها یا حکومت امریکا در
افغانستان کار کردهاند و زندگیشان با خطر
روبهر و است ،همچنان متعه د است.
او افزود که وزارت خارجه امریکا صدور «ویزای
ویژه مهاجرت» را خیلی جدی میگیرد ،از
جمله رسیدگی هرچه رسیع به درخواستها.
سفارت امریکا در کابل گفته که به هدف
تکمیل مصاحبهها با درخواستکنندهها و
همچنان رسیدگی به درخواستهایی که به
دلیل شیوع کویید ۱۹در  ۲۰۲۰به تاخیر
افتادهبود ،اخیرا ً وزارت خارجه امریکا تعداد
کارمندان سفارت این کشور در افغانستان را
به طور موقت افزایش دادهاست.
کاردار سفارت امریکا در کابل تاکید:
«افغانهایی که با ایاالت متحده کار میکنند
یا کار کردهاند  ،فراموش نشده و نخواهند شد
و ما به پاس خدمات بیدریغشان ،به حامیت
از آنها همچنان متعهد هستیم».
سفارت امریکا گفته پس از خروج نیروهای
امریکایی از افغانستان ،سفارت این کشور
در کابل همچنان فعال خواهد بود« :برنامه
ویزای ویژه مهاجرت برای سفارت و بخش
کنسولی ،و همچنین همکاران ما در واشنگنت
همچنان از باالترین اولویت برخوردار خواهد
بود».
از سویی هم ،شبک ٔه خربی سیانان گزارش
داده که وزارت دفاع ایاالت متحدۀ امریکا
در مراحل مقدماتی برنامهریزی برای خروج
احتاملی هزاران شهروند افغان که در دو دهۀ
پسین با کشور در افغانستان کار کردهاند ،قرار
دارد که ترسیع روند صدور ویزۀ خاص مهاجرت
به امریکا بخشی از آن است.
سیانان به نقل از چهار مقام حکومت ایاالت
متحده گزارش داده که تا کنون قرص سفید
دستور رسمی در این مورد به پنتاگون نداده
است ،اما حکومت امریکا زیر فشار شدید

کانگرس و برخی گروههای دیگر قرار دارد تا
پیش از پایان روند خروج قوا از افغانستان،
افغانهایی که با این نیروها کار کرده اند ،از آن
بیرون کشیده شوند تا هدف حمالت طالبان
قرار نگیرند.
روند خروج کامل نیروهای امریکایی مستقر
در افغانستان در اول می سال روان آغاز شد و
قرار است تا تاریخ  ۱۱سپتمرب سال روان متام
قوای امریکایی از آن کشور بیرون شوند.
همچنین وزارت خارجۀ ایاالت متحدۀ

است ،به نظر منیرسد که در این مدت به متام
ت کنندگان ویزه صادر شود.
درخواس 
با این حال ،فرانک کنیت مکینزی ،فرمانده
ستاد مرکزی قوای امریکایی ماه گذشته ترسیع
برنامۀ ویزۀ خاص مهاجرت را بهرتین گزینه
برای بیرون کشیدن همکاران افغان قوای
امریکایی خواند و گفت که اگر به فرماندهان
مرکزی قوای امریکایی در این زمینه دستور
داده شود ،همکاری خواهد کرد.
وی تاکید کرد« :روند تخلیۀ هزاران شهروند

امریکا گفته که حدود ۱۸هزار شهروند
افغان برای دریافت ویزۀ خاص مهاجرت به
امریکا درخواست کردهاند و منتظر تایید
درخواستیهای شان و صدور ویزه اند.
به گفت ٔه وزارت خارج ٔه امریکا ،ویزۀ خاص
مهاجرت به ایاالت محتده برای آن شهروندان
افغان داده میشود که در دو دهۀ گذشته
چه به صفت ترجامن یا هم دیگر بخشها با
نیروهای امریکایی یا برای حکومت ایاالت
متحده در افغانستان کار کرده اند.
مقامهای امریکایی میگویند که روند صدور
ویزۀ خاص مهاجرت طوالنی بوده و با توجه به
اینکه فقط سه و نیم ماه دیگر به مهلت خروج
کامل قوای امریکایی از افغانستان باقیمانده

افغان که با قوای امریکایی همکار بودهاند،
بسیار پیچیده است ،به گونۀ مثال چه تعداد
آنان باید منتقل شوند ،چه تعداد پرواز برای
انتقال آنان نیاز است ،آیا آنان در جریانی که
درخواست ویزۀ شان طی مراحل میشود در
یک محل موقت بیرون از ایاالت متحده منتقل
شوند و پیچیدگیهای دیگری از این قبیل».
از سویی هم ،سخنگوی وزارت خارج ٔه امریکا
گفته که آن وزارت تالش دارد تا طی مراحل و
روند صدور درخواستهای ویزۀ خاص مهاجرت
در سفارت امریکا در کابل رسیع باشد ،اما به
گفتۀ وی درخواست کنندگان میتوانند در
سفارتهای امریکا در کشورهای همسایۀ
افغانستان نیز مراجعه کنند.

«هزاران خانواده آواره
شدهاند»

راه مدنیت :دررووف مازا ،معاون کمیشرنی
عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
میگوید که حالی روند خروج نیروهای بیناملللی
از افغانستان ادامه دارد ،جنگ و درگیری باعث
بیجا شدن هزاران خانوادهها در این کشور شده
است.
رووف مازا گفت که بر اساس گزارشها ،هزاران
خانواده رصف در والیت هلمند از مناطقشان
کوچیدهاند.
معاون کمیشرنی عالی سازمان ملل متحد در
امور پناهندگان بعد از پایان سفر چهار روزه
در افغانستان ،از جامعۀ بیناملللی و نهادهای
حامی مهاجرین خواسته که با بیجاشدهها در
این کشور کمک کند.
سیدمحمد رامین ابراهیمی ،رییس امور
مهاجرین هلمند ،او از نهادهای کمکرسان
میخواهد که در زمینۀ فراهم کردن کمکهای
عاجل اقدام کنند.
او افزود« :بسیاری از بیجا شدهها شکایت دارند
و میگویند که به آنها باید عاجل رسیدگی شود.
آنها در وضعیت بسیار بد قرار دارند .متاسفانه
سیستم موسسات اجازه منیدهد و بسیار تعداد
اندک افراد روزانه رسوی میشوند .بناء خواهش
ما و بیجا شدگان این است که اکنون که نیاز
دارند با آنها کمک شود .سه ماه بعد کمک را چی
کنند ،همین حال که رضورت است و شب برای
خوردن چیزی ندارند باید کمک صورت گیرد».
از سویی هم ،نورالرحمن اخالقی ،وزیر امور
مهاجرین و عودتکنندگان با اشاره به مهاجرین
افغانهای مقیم خارج میگوید که وضعیت
فعلی کشور بهدلیل ناامنیها ،برای بازگشت
مهاجران افغان از کشورهای دیگر مناسب نیست
و کشورهای میزبان مهاجران را بازگشت ندهند.
وی رعبافگنی و حمالت تروریستی گروه
طالبان را عامل اصلی مهاجرت و بیجاشدگی در
افغانستان خواند.
همچنین نیکمحمد نظری ،سخنگوی والی
بدخشان میگوید که گروه طالبان در روزهای
اخیر بر منازل مسکونی و غیرنظامیان در
ولسوالی یفتل پایین این والیت حمله منوده و
به زور وارد خانههای مردم شدهاند که بیش از
۵۰۰خانواده در این ولسوالی مجبور به ترک
خانههایشان گردیدهاند.
ادارۀ هامهنگی امور برشی ملل متحد (اوچا)
همچنلن گفته که درگیریهای شدید اخیر در
لغامن ،یازده هزار تا چهارده هزار تن را بیجا
شده کرده است.
این اداره تاکید کرد که صدها خانواده در ولسوالی
قره باغ والیت غزنی و ولسوالی یفتل پایین والیت
بدخشان مجبور به ترک خانههایشان شدهاند.
معاون کمیشرنی ملل متحد در امور پناهندگان
گفته که این اداره از آغاز سال روان میالدی به
اینطرف با بیش از صد هزار خانوادۀ بیجا شده
در افغانستان کمک کرده است.
به گفتۀ او نگرانی وجود دارد که جنگ امسال
دیگر هم تشدید خواهد یافت و از این بیشرت ،
مردم از مناطق خود بیجا خواهند شد.
***

اصابت مرمی راکت
به منازل مسکونی در هلمند
راه مدنیت :فواد امان ،معاون سخنگوی وزارت
دفاع کشور اعالم کرد که در نتیج ٔه اصابت مرمی
راکت بر خانههای مسکونی در والیت هلمند ،سه
نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدهاند.
آقای امان در توییتی نوشته که این رویداد روز
جمعه ( ۷جوزا) در ولسوالی گرشک والیت هلمند
رخ داده است .به گفت ٔه وی ،متام قربانیان این
رویداد همه غیرنظامیاناند.
معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی تاکید کرد که
این مرمیهای راکت از سوی جنگجویان گروه
طالبان شلیک شده است.
آقای عالوه کرد که متام زخمیان این رویداد
توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به
شفاخانه منتقل شدند.
تا اکنون گروه طالبان در این باره چیزی نگفته
است .والیت هلمند در جنوب کشور موقعیت
دارد .در بخشهایی از این جنگجویان گروه
طالبان حضور و فعالیت دارند.
در هفتههای گذشته ،این والیت شاهد درگیری
سنگین میان جنگجویان گروه طالبان و
نیروهای امنیتی و دفاعی بوده است ،اما سید
سمیع سادات ،فرماند ٔه قول اردوی  ۲۱۵میوند
در جنوب کشور از پایان عملیات نیروهای دولتی
در مربوطات لشکرگاه ،مرکز هلمند خرب داده و
گفته که طالبان از اول ماه می تا اکنون در جنگ
لشکرگاه  ۶۵۱کشته و بیش از  ۲۰۰زخمی
دادهاند.
او گفته که در جریان عملیات نیروهای امنیتی
در هلمند ۱۴ ،گروه جنگی طالبان نابود شدهاند
و  ۳۱فرمانده و معاون والی این گروه در جمع
کشته شدهها هستند.
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گزارش

یادداشت روز

«سقوط ولسوالیها ریشه در ضعف رهربی نهادهای امنیتی دارد»
سیدمهدی حسینی

گزارشگر

همزمـان بـا کشانیدهشـدن جنـگ در عقـب دروازه
شـهرهای افغانسـتان ،شماری از آگاهـان نظامـی
معتقدنـد کـه رهبران حکومـت ،نهادهـای امنیتـی را
بـه افـرادی واگـذار کردهانـد کـه بـه لحـاظ تجربـه و
تخصـص ،مسـلکی نیسـتند و عـدم توانایـی مدیـران
امنیتـی باعـث شـده کـه جغرافیـای جنـگ در کشـور
توسـعه یابـد .برخـی از آگاهـان روابـط بینامللـل،
جامعـه جهانـی و بـه ویژه شـورای امنیت سـازمان ملل
را بـه کوتاهـی در قبـال جنـگ افغانسـتان متهـم
میکنند.
در یـک مـاه اخیـر ،جنگجویـان وابسـته بـه گـروه
طالبـان جنـگ و یاهـم خشـونتها را شـدیدتر سـاخته
و دامنـۀ آن را بـه عقـب دروازههـای برخی از شـهرهای
افغانسـتان کشـاندهاند.
والیتهـای لغمان ،میـدان وردک ،بغلان و فاریاب از
جملـه والیاتـی هسـتند کـه در این روزها شـاهد جنگ
شـدید میـان نیروهـای جنگـی هسـتند .در آخریـن
مـورد ،تعـدادی از ولسـوالیها در والیتهـای لغمان
و میـدان وردک بـه دسـت طالبان ترصف شـده اسـت.
انتظـار میرفـت بـا رشوع خـروج نیروهـای خارجـی،
گـروه طالبـان میـزان خشـونتها را کاهـش و اعلام
آتشبـس رسارسی کننـد؛ زیـرا دلیلـی بـرای اسـتمرار
وضعیـت جنگـی باقـی منانـده اسـت ،امـا نـه تنهـا
ایـن انتظـار تحقـق نیافـت ،بـل بـه نظـر میرسـد
ایـن گـروه سـعی دارد بـا خشـونت حکومـت موجـود را
سـاقط و خـود اداره کشـور را در دسـت گیـرد .تـداوم
خشـونتهای فزاینـده از سـوی طالبـان ،واکنشهـای
برخـی از منایندگـی دیپلامتیک در کابـل را برانگیخته
ا ست .
کنونـی دسـتگاههای نظامـی افـراد
بـاالی ولسـوالیها و شـهرها
راس ویلسـن؛ رسپرسـت سـفارت امریـکا در کابـل
نظامی،
آگاه
این
غیـر مسـلکی هسـتند و منیتواننـد در
بـه خصـوص در والیـت لغمان،
از گـروه طالبـان خواسـت کـه از خشـونتها دسـت
سقوط ولسوالیهای کشور
جبهـات جنـگ دسـتآوردی داشـته
لوگـر ،میـدان وردک و سـایر
برداشـته و بـه میـز مذاکـره برگـردد.
ضعف
از
ناشی
را
با شـند .
والیـات ،حملـۀ آشـکار آنهـا
افغانسـتان
مردم
آقـای ویلسـن ،در توییتی نوشـته کـه
استراتژی امنیتی و حضور
در همیـن حـال ،شماری از آگاهـان
بـر مـردم افغانسـتان اسـت،
متعهدند
ثبـات
بـا
و بـه ویـژه زنـان این کشـور بـه آیندۀ
افراد غیرمسلکی میداند
روابـط بینامللـل معتقدنـد کـه جامعه
زیـرا ایـن حملات قربانیهـای
و واشـنگنت شـجاعت آنها را میسـتاید.
و تاکید میورزد :تا
جهانـی ،شـورای امنیـت سـازمان ملل
بیشماری از مـردم میگیـرد.
او بـا اشـاره بـه تشـدید جنـگ میـان نیروهـای امنیتی
متحـد ،اتحادیـه اروپـا و اداره بایـدن
زمانیکه چالشها در
و طالبـان تاکیـد ورزیـده کـه ایـن گـروه حملات خـود
بـا یـک سیاسـت کنـد و نـگاه آرام
ضعـف استراتژی نظامـی
رهبری نهادهای امنیتی و
را علیـه نیروهـای اردوی ملـی و خشـونتها علیـه
پیرامـون مسـاله افغانسـتان خاموشـی
حکو مـت
دفاعی برطرف نشود،
غیرنظامیـان را متوقـف و گفتگوهـا را بـا حکومـت
اختیـار کردهانـد.
محمـد رادمنـش کـه خـود
وضعیت ناامنی کماکان
افغانسـتان آغـاز کنـد.
اسـدالله زائـری؛ اسـتاد دانشـگاه و
چندیـن سـال در وزارت
بهجای خود باقی خواهد
بـا ایـن حـال ،شماری از آگاهـان نظامـی در پیونـد به
آگاه روابـط بینامللـل بـه روزنامـه
دفـاع ایفـای وظیفـه کـرده،
ماند« .کسانی که در
تشـدید جنگهـا میـان دو طـرف میگوینـد کـه هـم
راه مدنیـت گفـت :بـا وجودیکـه
راهربدهـای امنیتـی را زیـر
رهبری دستگاههای
دولـت افغانسـتان و هـم گـروه طالبـان تلاش دارنـد
میـزان خشـونتها در افغانسـتان بـه
سـوال میبـرد .او میگویـد کـه
امتیازاتـی را در جغرافیـای کشـور بـه دسـت آورنـد
قرار
امنیتی
و
دفاعی
گونـۀ روزافـزون اوج میگیـرد ،امـا
هرچنـد استراتژیهای نظامـی
و عـدم انعطـاف دو طـرف جنـگ ،منجـر بـه تلفـات
افرادی
باید
گیرند،
ی
م
او انتظـاری را کـه مـردم از جامعـه
بـر اسـاس دفـاع از حاکمیـت
غیرنظامیـان شـده اسـت.
باشند که مربوط به
جهانـی دارنـد ،توجـه نداشـته و بـه
ملـی و اسـتقالل کشـور
محمـد رادمنـش؛ آگاه نظامـی در صحبـت بـا روزنامـه
مسلک نظامی و امنیتی
شـکل جـدی عمـل منیکننـد.
اسـت ،امـا چیزیکـه مهـم
راه مدنیـت گفـت« :بـه نظـر مـن بایـد جامعـه جهانی،
باشد ،به خاطریکه
او افزود«:عـدم توجـه جامعـه جهانـی
بهنظـر میرسـد ،ایـن اسـت
شـورای امنیـت سـازمان ملـل و بـه خصـوص ایـاالت
شرایط در کشور نظامی و
بـه مسـاله افغانسـتان بـه پیچیـده
کـه نهادهـای امنیتـی چگونـه
متحـد امریـکا بـاالی دو جانـب (دولـت و طالبـان)
بـودن اوضـاع ایـن کشـور برمیگـردد
حامیـت شـوند و یـا هـم افرادی
جنگی است».
فشـار آورنـد تـا رونـد گفتگوهـای صلـح رسعـت داده
کـه معلـوم نیسـت آیـا گفتگوهـای
در راس ایـن نهادها قـرار گیرند
شـود تـا از ایـن طریـق بتـوان از حملات بـاالی افـراد
صلـح نتیجـه میدهـد یـا خیـر .از
کـه حداقـل از شایسـتگی،
ملکـی و نظامـی جلوگیـری شـود».
طـرف دیگـر ،جامعـه جهانـی و بـه خصـوص شـورای
تخصـص و مسـلک امنیتـی برخـوردار باشـند.
خودخواهـی و لجاجت طالبان
امنیـت ملـل متحـد هنـوز یـک برنامـه مشـخص ندارد،
ایـن آگاه نظامـی ،سـقوط ولسـوالیهای کشـور
آگاهـان نظامـی بـر ایـن باورنـد کـه دولـت افغانسـتان
مـا شـاهد فقدان برنامه ،پالیسـی و سیاسـت مشـخص
را ناشـی از ضعـف استراتژی امنیتـی و حضـور
بهعنـوان دولـت مشروع جمهـوری اسلامی حـق دارد
از سـوی شـورای امنیـت سـازمان ملـل در قبـال
افـراد غیرمسـلکی میدانـد و تاکیـد مـیورزد :تـا
کـه از منافـع ملـی ،حاکمیـت ملـی و جغرافیـای خـود
افغانسـتان هسـتیم».
زمانیکـه چالشهـا در
دفـاع کنـد کـه دیپلامسـی و حقوق
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا توجـه بـه همکاریهـای
رهبری نهادهـای امنیتـی
این استاد دانشگاه با
بینامللـل هـم همیـن حکـم را
همسـایگان و بهخصـوص اسلامآباد در رونـد صلـح
و دفاعـی برطـرف نشـود،
توجه به همکاریهای
میکنـد ،امـا طالبـان بـا لجاجـت
افغانسـتان خاطرنشـان کـرد که اگر افغانسـتان شـاهد
وضعیـت ناامنـی کماکان
و خودخواهـی ،جنـگ متامعیـار را
همسایگان و بهخصوص
شـکلگیری آرامـش نسـبی باشـد ،بـدون همـکاری
بهجـای خـود باقـی خواهـد
در پیـش گرفتـه کـه ایـن رشایـط،
پاکسـتان ناممکـن اسـت؛ زیـرا کشـورهای مثـل
مانـد« .کسـانی کـه در
اسالمآباد در روند صلح
فرصتهـای صلـح را کاملا از بیـن
پاکسـتان بازیگـران جـدی در قضایـای افغانسـتان
رهبری دسـتگاههای دفاعی
بـرده اسـت.
که
کرد
خاطرنشان
افغانستان
اسـت.
و امنیتـی قـرار میگیرنـد،
بـه گفتـۀ محمـد رادمنـش ،رونـد
بـا ایـن همـه ،بـه تازگـی مقامهـای ارشـد اسلامآباد
بایـد افـرادی باشـند کـه
اگر افغانستان شاهد
دوحـه و اسـتانبول هنـوز هـم بـه
گفتهانـد کـه پاکسـتان از یـک حکومـت همهشـمول
مربـوط بـه مسـلک نظامـی
شکلگیری آرامش نسبی
عنـوان یـک فرصـت حیاتـی بـرای
سیاسـی در افغانسـتان حامیـت میکنـد.
و امنیتـی باشـد ،بـه
مـردم افغانسـتان شـمرده میشـود
شـاهمحمود قریشـی؛ وزیـر خارجـه پاکسـتان در
باشد ،بدون همکاری پاکستان خاطریکـه رشایط در کشـور
و ایـن دو گزینـه میتوانـد رشایطی
مصاحبـه بـا بخـش اردوی صـدای امریـکا گفتـه کـه
نظامـی و جنگـی اسـت».
ناممکن است؛ زیرا کشورهای
را بـرای چگونگـی آینـده نظـام
صلـح در افغانسـتان زمانـی تامیـن خواهـد شـد کـه
او بـا بیـان اینکـه افـراد
سیاسـی فراهـم سـازد و بـر ایـن
مثل پاکستان بازیگران جدی
متـام جوانـب در رونـد مصالحـه دخیـل شـوند.
نهادهـای
غیرمسـلکی،
اسـاس ،فراهمسـازی رشایـط
در قضایای افغانستان است.
آقـای قریشـی افـزوده کـه کشـورش همـواره تلاش
امنیتـی را احاطـه کـرده،
مسـتلزم نشـان دادن انعطـاف از
کـرده تـا متامـی جوانـب دخیـل در افغانسـتان را بـه
علاوه منـود کـه هماکنـون
سـوی طالبـان اسـت؛ گذشـته از
صلـح ترغیـب کنـد ،امـا بـه گفتـه او «آنان مسـتقلاند»
شمار زیـادی از جنراالن
ایـن ،طالبـان بایـد درک کننـد کـه
افغانسـتان یـک کشـور مسـتقل اسـت و پاکسـتان
برجسـته نظامـی خانهنشـین
تشـدید جنـگ ،هرگونـه فرصتهـای صلـح را نابـود و
فقـط میتوانـد آنـان را متقاعـد سـازد.
شـدهاند؛ بهطـور مثـال ،افضـل لودیـن کـه یـک
افغانسـتان را بـه عقـب برمیگردانـد.
فـرد کارکشـته نظامـی اسـت ،امـا بـه حیـث مشـاور
او خاطرنشـان کـرد کـه حملات گروهـی طالبـان
***
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آیا به پرتگاه نزدیک شدهایم؟

سید آقاحسین سانچارکی

هفته گذشته نوشتیم چه کسانی از خروج نیروهای خارجی به هراس
افتادهاند و چه کسانی طی بیست سال گذشته از حضور جامع ٔه
بیناملللی نفع برده و سودهای کالنی به جیب زدند و چه کسانی
نه تنها هیچ سودی نصیبشان نشد؛ بل هر روز دسرتخوانشان
کوچکتر و تهیتر شد و بار سنگین درد و مصیبتشان افزونتر
گردید.
پرسشی که اکنون مطرح است این است :آیا به لب ٔه پرتگاه نزدیک
شدهایم؟ آیا تومار فصل جدید سیاسی کشور در حال پیچیده شدن
است؟
بر سنت تاریخ تغییر و تحول در افغانستان که روند آزادیها و
نوخواهیها گسسته ،کوتاه و مقطعی بوده است ،این بار نیز این
فصل ،آیا به پایان نزدیک شده و ما بار دیگر به محاق میرویم؟
ما در گذر تاریخ چند فصل کوتاه تجدد و نوآوری داشتیم ،دور ٔه
کوتاه امیر شیرعلی خان ،دوران امیر امانالله خان- ،ده سال -ده ٔه
دموکراسی ظاهرخان -ده سال -و حاال این دوره ،در بیست سالگی
آیا به پایان میرسد و تا زمانهای نامعلوم تاریکی دیگری کشور را فرا
خواهد گرفت؟
به نظر من ،مطالع ٔه اوضاع و رشایط کنونی در کشور ،منطقه و
جهان این را نشان منیدهد .با وجود سوءاستفادهها و خیانتهای
صورتگرفته ،طی بیست سال گذشته تغییرات بنیادین در کشور
پدید آمده ،ریشه گرفته و ظرفیتهای زیادی در حوزههای مختلف
سیاسی ،اجتامعی ،امنیتی و مدنی پیدا شده است که چانس طالبان
و گروههای افراطی را برای بازگشت به قدرت ناممکن میسازد.
کشور ،یک دوره کرثتگرایی و تنوع سیاسی را تجربه کرده و
یارگیریها و تعامالت سیاسی در این حوزه را خیلی استوار و قدرمتند
ساخته است.
سیاست و بحث سیاسی و رد و ابطال دیدگاه و عملکرد سیاسی در
کشور فراگیر و بر همه امور زندگی غالب شده است ،برچیدن و به
حاشیه راندن این موج تحول و نیروی پرتحرک و حاکم ساخنت یک
نظم سنگین و ساکن و مرده و نفسگیر سهل و آسان نیست.
در عرص ٔه اقتصادی ،کشور اهمیت سوقالجیشی جدیدی یافته و
نقش ارتباطدهندگی و پل بودنش در اتصال منطقه و داد و ستدهای
اقتصادی ،نقل و انتقال کاال و انرژی و مواد ساختامنی و محصوالت
غذایی و در کل تجارت منطقهیی پررنگتر شده است .فعالیتهای
تجارتی و اقتصادی با ثبات ،به نظم سیاسی با ثبات رضورت دارد.
طالبان و دیگر گروههای افراطی قادر به ایجاد این چنین نظمی
منیباشند.
برخالف دور ٔه پیش از طالبان که دولت مجاهدین با قلت نیرو،
ابزار و تجهیزات و اکامالت محدود مواجه بودند ،حاال افغانستان
صدهاهزار نیروی آموزشدیده ،مجهز و با تجرب ٔه غنی در امر مبارزه
با دهشتافگنان دارد که محدودیتی قابل تشویش در زمین ٔه تجهیز و
اکامل وجود ندارد.
حدود هفتاد درصد نفوس کشور را جوانان تشکیل میدهند که در
حوزههای امنیتی ،اداری ،مشاغل آزاد ،نظام آموزشی ،جامع ٔه مدنی،
رسانهها و شبک ٔه ورزشی فعالاند و ستون فقرات نظام و نیروی پویای
گردش چرخ زندگی به شامر میروند.
با هم ٔه مشکالت و مصیبتها ،مردم افغانستان از نظام حامیت
میکنند ،با امارت طالبان به شدت مخالفاند و حارضند در راه حفظ
نظام و دستآوردهای بیست ساله بازهم قربانی بدهند.
منطقه نیز از ثبات افغانستان سود میبرد نه از ناآرامی و فروپاشی
نظم سیاسی .افغانستان امروز نه تنها به بازار مرصف ملیاردها دالر
محصوالت و تولیدات کشورهای همسایه تبدیل شده است؛ بل
کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا از خطوط ارتباطی افغانستان
مستفید میشوند .سیر تحوالت و دگرگونیهای فکری و سیاسی در
منطقه و جهان چنان نیرومند و پر شتاب است که امارت طالبانی و
مفکور ٔه «رشیعت» به یک افسانه و جوک تاریخی تبدیل شده است.
کشورهای منطقه و جامع ٔه جهانی -حتی پاکستان -بارها با صدای
بلند اعالم کردهاند که با بازگشت انحصاری طالبان به قدرت و
تشکیل امارت طالبانی با قاطعیت مخالفاند و اجازه منیدهند بار
دیگر افغانستان بهجغرافیای تروریزم تبدیل شود.
جامع ٔه بیناملللی حامیت دوامدار از افغانستان ،روند بازسازی،
توسعه ،و اکامل ،تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی کشور را تعهد
کردهاند .استقرار بیش از ششصد نیروی نظامی ویژهٔ امریکا در کابل و
حضور دوامدار نیروهای نظامی ترکیه به عنوان بخشی از نیروهای ناتو
در افغانستان و مستقر شدن برخی پایگاههای نظامی امریکاییها در
برخی ماملک همسایه با هدف مراقبت از روند اوضاع در افغانستان
نشان ٔه آن است که دنیا به خاطر امنیت و منافع خودش هم که
شده افغانستان را تنها منیگذارد .هم ٔه نشانهها و رشایط به سود
افغانستان و نظام سیاسی جمهوریت است ،پس این همه تشویش
و رساسیمگی برای چیست؟ به نظر من ،هیچ خطری کشور را تا
آستان ٔه فروپاشی پیش نخواهد برد و هیچ خطر جدیی کشور را تهدید
منیکند و هیچ فشار و نیروی بیرونی قادر به سقوط نظام نیست؛ اما
تنها و یگانه خطری که نظام سیاسی موجود را تهدید میکند ضعف
رهربی سیاسی و نزاع داخلی در سطح نخبگان است.
اگر رهربی سیاسی کشور در مقطع تعیینکنند ٔه کنونی قادر به
همپذیری و اجامع سیاسی با دید فراختر و بینش بازتر نباشد ،چرخش
بر یک پای ٔه محدود را ادامه دهد و زمینه را برای مشارکت سازنده،
عادالنه و فراگیر هم ٔه طیف و جناحها در ساختارها و بهرهگیری و
استفاده از ظرفیتهای نوین فکری و سیاسی  -رصف نظر از تعلقات
زبانی ،قومی و سمتی آنان را فراهم نسازد ،نظام بدون فشار طالبان یا
کدام نیروی دیگر به طرف فروپاشی پیش خواهد رفت.
تاریخ افغانستان نشان داده که فروپاشیها قبل از همه از درون
حلق ٔه حاکمه و رقابتهای کمرشکن سیاسی نخبگان داخل نظام
صورت گرفته است .گپ آخر این که ما :از داخل نشکنیم ،از بیرون
منیشکنیم.
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فرهنگ

m a d a n y a t d a i l y. c o m

زنان در اسناد تاریخی غور
نبی ساقی

نویسنده

اسناد تاریخی غور ،نوشتههای متعلق به قرن ششم
هجری قمری (قبل از مغول) است .این قطعات در سال
1370خورشیدی از روستای غلمین در سی کلیومرتی
شامل شهر فیروزکوه مرکز والیت غور ،در مغارۀ کوه پیدا
شده است.
اسناد در سال  1388خورشیدی به وسیلۀ نگارنده و
میرزا خواجه محمد خان ،بازخوانی و بازنویسی شده و در
رسالهیی به نام «برگهایی از یک فصل» یا «اسناد تاریخی
غور» با شامرگان هزارنسخه در کابل چاپ شده است.
محتوای نوشتهها را قبالهها و اسناد زمین و امالک ،دعاوی
حقوقی ،پرسشهای حقوقی و فقهی ،حوالهها و رسیدات
حکومتی ،رشح مالیات و عرش روستاها ،نامههای خصوصی،
مکتوبهای حکومتی ،آیات قرآن ،مطالب عرفانی و نیایشی

قطعۀ شماره ( 10صفحۀ )37
مورد جالبی است .در این سند
سپهساالر شمسالدین امیرعلی
اقرار میکند که «اگر از پیش
زوجۀ خود ماهبیبی بنت محمود
غزنوی غایب گردد ،غیبتا منقطع و
از غیبت این شمسالدین امیرعلی
چهارماه پیوسته بگذرد که تن
این امیرعلی یا نفقۀ این امیرعلی،
چنانکه از این دو یکی ،بدین ماه
بیبی ...نرسد ،امر طالق ما ه بیبی
به دست ما ه بیبی کرد ،تا بعد از
وجود این شرطها ،پای خود را از
عقد و نکاح امیرعلی به یک طالق
باین کشاده کند ،در هرمکانی که
باشد و هر وقت که خواهد» .سند
در جمادیاالخر سنۀ  591هجری
قمری نوشته شده است.

وغیره تشکیل میدهد.
در سالهای پسین بیبیسی فارسی ،روزنامۀ هشت صبح
و برخی رسانههای دیگر نیز در مورد این اسناد گزارشها
و مطالبی نوشتند .رسانجام در سال 1399اسناد تاریخی
غور ،توسط مالک آن میرزاخواجه محمد خان غوری ،در
حضور رییسجمهور غنی به آرشیف ملی
افغانستان سپرده شد.
در این نوشتۀ کوتاه از زنانی یاد میشود که در
اسناد تاریخی غور حضور دارند .نگارنده چندی
قبل مطلب دیگری در مورد «نام جایها در
اسناد تاریخی غور» نوشته بودم که در وبسایت
روزنامۀ هشت صبح ،قابل دریافت است.
در قطعۀ شامره ( 5صفحۀ  )27کتاب اسناد
تاریخی غور در مورد اقرار محمد بن ابوبک ِر
حمزه و زلیخا بنت فخرالدین ابوبکر حمزه آمده
است که «یک رس کنیزک هندی میانه باال،
کشاده ابرو ،پارسیگو  ...به نام شیرین را آزاد
کردند ».سند در جامدیاالول سنه  598ه.ق
نوشته شده و متام قطعه سامل و قابل خوانش
است .در این قطعه از دو زن یاد شده است،
یکی زلیخا بنت ابوبکر و دیگری کنیز هندی
پارسیگو به نام شیرین که توسط زلیخا و
برادرش آزاد شده است .قطعۀ شامره ( 6صفحه
 )29از حره بنت علی بن مسعود و منکوحۀ
محمود حره بنت شجاعالدین حسن بن بهرام
یاد کرده که «بفروختند به رضای یکدیگر یک
قطعه زمین که ایشان را بود اندر حدود قصبه
طاق».
این سند تاریخ  587هجری را با خود دارد.
حره اسم خاص نیست و به هر زن آزادی اطالق
میشده است و تقریبا مثل لفظ بانو یا خانم
است که امروزه در زبان فارسی رایج است.
در این اسناد و سایر اسناد دوران کهن ،گرفنت

نام زنان گاهی تابو به
نظر میرسیده و به جای
درج نام آنها در اسناد
و نوشتهها از لفظ «حره»
که به معنای زن آزاد
است یاد میشده و بعد از
آن ،اسم پدر و پدرکالنش
آورده میشده تا مشخص
باشد که سند در مورد چه
کسی است .در این سند
از دخرت علی بن مسعود و
زوجۀ محمود با لفظ حره
بدون ذکر نام آنها یاد
شده است.
قطعۀ شامره ( 10صفحۀ
 )37مورد جالبی است.
در این سند سپهساالر
شمسالدین امیرعلی
اقرار میکند که «اگر
از پیش زوجۀ خود
ماهبیبی بنت محمود
غزنوی غایب گردد ،غیبتا
منقطع و از غیبت این
شمسالدین امیرعلی
چهارماه پیوسته بگذرد
که تن این امیرعلی
یا نفقۀ این امیرعلی،
چنانکه از این دو یکی،
بدین ماه بیبی ...نرسد،
امر طالق ماه بیبی به
دست ماه بیبی کرد ،تا
بعد از وجود این رشطها،
پای خود را از عقد و نکاح
امیرعلی به یک طالق
باین کشاده کند ،در
هرمکانی که باشد و هر
وقت که خواهد» .سند
در جامدیاالخر سنۀ  591هجری قمری نوشته شده است.
قطعۀ شامره ( 13صفحه  )43در مورد فروش درخت است:
«اقرار کرد عایشه بنت محمد الحسین که بفروخت یک تنه
سیب وصل  ...به پانزده دینار زر فیروزکوهی  ...به امیر
زینالدین حسن از ِدیه بردیز» .سند در  27رجب سال
 613نوشته شده است و زنی به اسم عایشه مالک درختی
بوده که آن را به پانزده دینار پول فیروزکوهی به امیر حسن
از قریۀ بردیز فروخته است .بردیز امروزه متعلق به ولسوالی
چهارسدۀ والیت غور است.
رودمرغاب از چهارسده میگذرد و این منطقه در دوران
قدیم ،مرکز غرجستان تاریخی بوده است .قصبۀ طاق نیز
که در قطعۀ شامره  6از آن یاد شد ،در همین ولسوالی واقع
شده است .فاطمه از منطقۀ مرغاب زن دیگری است که
در قطعه شامره (14صفحه  )45از او نام برده شده است.
فاطمه در این سند خانۀ را میفروشد و برادرش را وکیل،
تعیین میکند .سند در  26رمضان سال پنجصد وچند
نوشته شده است.
سال پنج صد و واضح است و ادامۀ آن که پنجصد و چند
باشد ،قابل خوانش نیست و از میان رفته است.

در قطعۀ شامره  19در صفحۀ  53نیز از زن دیگری به نام
عایشه یاد شده است .این قطعه تاریخ ندارد ،اما کاغذ و
خط ،نشان میدهد که این سند نیز متعلق به هامن دوره
است .قطعه شامره ( 20صفحۀ  )55در مورد میراث زنی
است که شوهر او سهم خامنش را از برادرزن خود طلب
دارد و این دعوی از مفتی یا حاکم پرسیده میشود و
مفتی یا مقام مسوول دولتی به آن پرسش جواب ارایه کرده
است .در نهایت قطعۀ شامرۀ ( 68صفحۀ  )109یک نامۀ
شخصی است .اول و آخر نامه از میان رفته است و نویسنده
و گیرندهاش مشخص نیست .در قسمتی از نامه آمده است
که «خواهر فاطمه را و سیمین را سالم برساند و آرزومندی
مناید ما را به دعا یاد دارند».
در مورد اسناد تاریخی غور از جهات بسیار دیگر میتوان
تحقیق کرد و مطلب نوشت .امیدوارم اهل تحقیق و پژوهش
با مراجعه به آرشیف ملی افغانستان یا کتاب «اسناد تاریخی
غور» جنبههای گوناگون این اسناد ارزشمند را تحقیق کنند
و رازهای پنهان آن را برای عالقهمندان باز کنند و بگشایند.
منبع:
اسناد تاریخی غور( )1388میرزا خواجه محمد و نبی
ساقی ،کابل :انتشارات سعید.

روایتی شاعرانه از یک سفر
نگاهی به کتاب « نور .یادداشتهایی از افغانستان» /مونیکا
بوالی /دروتا سواپا
مونیکا بوالی؛ نویسنده لهستانی مقیم ایتالیا ،گزارشگر و
پژوهشگر است .خاورمیانه ،اروپای رشقی ،آفریقا و امریکای
التین از حوزههای تحقیقاتی مورد عالقۀ او به حسـاب میآید.
وی تاکنون هشت کتاب منترش کرده و مقاالت متعــددی را در
مجــالت معتبــر به چاپ رسانده است.
نویسنده کتاب «نور .یادداشتهایی از افغانستان» کــه تصاویر
رســانهیی از افغانستان را باور نکرده ،چند سال پیش خود
عازم ســفر میشود تا به چشم خــود ببیند کابل ،هرات ،بلخ،
خوســت ،بدخشــان ،مزار شــریف و دیگر شهرها و روستاهای
افغانستانچگونهاند.
مرزهای افغانســتان را از ایــران تا رشــتهکوههای غرق در
برف پامیر پیموده ،مساحتهای زیــادی را گاهــی بــا بس و
تاکســی ،گاهی بــا موتر بار و پای پیــاده و گاهی نیز با اسب و
قاطر رفته و گرسنگی ،خواب ،خســتگی ،دعا ،ســرما ،وحشت،
اشک ،نجوا و خنده را با مردم افغانســتان چون نان روز تقسیم
کرده است.
مالقات با انسان افغانستانی از اهداف اصلی سفر این
پژوهشــگر بوده است .او دوست داشــت به چشم خود
ببیند مردم افغانســتان به چند زبان رؤیــا میبینند ،از چه
چیزی وحشــت دارند و چه چیزی آنها را میخندانــد .او
میخواســت »انســان» را ببیند ،چون تصاویری که در رسانهها
میدید مناطقجنگز دهیی بود که ویرانی و ویرانه داشــت ،اما
انسانی در آن ویرانهها دیده منیشــد؛ شــاید چون شــهری که
انسان نداشته باشد ،راحتتر میتواند با خاک یکسان شود.
در جنگــی کــه مونیــکا بــوالی در افغانســتان میبیند،
همه نشانهگیریها بهســوی کودکان اســت؛ «جنگی برای
کودکان ».او متوجه میشــود محرومیتی کــه اینجنگ بــرای
کودکان بــه ارمغان میآورد ،به معنــای از بین رفنت آیندۀ
کشور اســت و درمییابد که جنگ مداوم یعنــی تنهایــی
بیدرمان ،همــراه با نیاز بیپایان به دیگران.
مونیــکا بــوالی ،افغانها را کوچیهای دایمــی میدانــد،
نوعــی
 people displacedکه بر بار و بندیل ِ همیشــه آماده
نشستهاند و مرتصد گریز و فرارند .انسانهایی که مانند
صحنههای تیاتر ،بهطور پیوسته بین تراژدی و کمدی ،و بیــن
درد و خنده در نوســاناند .خنــ دهیی که چون شعلۀ آتش،
امید را روشن نگه میدارد.
بوالی رشایط افغانستان را به یکی از تراژدیهای یونان باستان
تشبیه میکند که در آن ،هرچنــد هرچه جریان دارد به زمان
حال مربوط است ،اما در واقع پیشاپیش در گذشتهیی که
داشته ،تعیین و ترسیم شده است و حتی بر هامن اســاس،
آینــدۀ آن نیز پیشــاپیش پیشبینی شــده اســت.
او از فراوانی مساحتی که هر افغان در هر شــبانهروز طی
میکند ،متعجب شده و حدس میزند شاید روح مردم این
ســرزمین در کفشهایشان نهفته باشــد؛ و شــاید شــاعر
بزرگ هایکونویس جاپانی راست گفته که مسیر ،تنها خانۀ
ماست.
مونیکا بوالی کمکم در مییابد که اعرتاف به مادر پســرها
بودن ،برای زنی که در افغانســتان تنها ســفر میکند،
احســاس امنیت بیشــرتی به وجود میآورد .اینکــه مردمان
این دیار به ســختی بــه آدمی اعتامد میکنند که به هیچ
دینی وفادار نیســت ،خالی وحشت را در او بــه وجود میآورد.
نزد ایــن مردم ،اعتقاد به هر چیزی ،از اعتقاد نداشنت به هیچ
چیز بهرت است و آزادی محض ،خطرناک.
در کتــاب «نور .یادداشتهایی از افغانستان» تجربه،
مشــاهدات و احساســات شــخصی نویسنده ،بــر اطالعــات
غلبــه دارد .نویســنده عــالوه بــر بیان احساساتی که فضاهای
مناطق مختلف در او به وجود میآورد ،صحبتهای محققــان و
مورخان دنیا درباره افغانســتان را هم درجایجای کتاب یادآور
میشود؛ مثال نظر پروفیرس آملانیجغرافیا« ،هرمان کروتزمان«
را که معتقد اســت در افغانســتان مرزی نیست که به منظور
جدایی بومیها بین خودشــان بهوجود نیامده باشــد؛ و یا
شخصیت و آثار شــاعر پشتون« ،بهاءالدین مجروح» را.
مونیکا با طی کردن خیابانهای شــهر و ســر زدن به
شفاخانههای شــهر ،درمییابد که امکان دریافت پاهای
مصنوعی برای معلوالن ،همیشــه خوشبختی به حســاب
منیآید ،بل گاهی بدبختی اســت؛ چون شغل نســبتا خوب
«گدایی» را از دســت میدهند .او وقتی که وارد «داالن واخان»
شامل رشق افغانستان میشــود ،آنجا را نســبت به جاهای

در
دیگر کشور امنتر مییابد .جایی که برقع الزم نیســت،
تکههای نان را در چای خرد میکنند و حضور انســان در
فضای خشک طبیعت ،بسیار اتفاقی به نظر میآید.
مونیکا انســان افغانستانی را پررمز و راز ،اما رسشار از درد و
خســتگی مییابد؛ انســانی در حال رام کردن و اهلی کــردن
مرگ؛ مثــل مادری تاجیــک که وقتی نوزادش میمیرد ،اســم
فرزند بعدیاش را «گرگ» میگذارد تــا هیچکس او را نخواهد،
حتــی مرگ .و وقتی از یک رانندۀ تاکســی در کابل آرزویش
را میشنودmy dream? Forget all and sleep.without :
American and taliban
به فکر فرو میرود که آیا این احتمــاال آرزوی همۀ انســانهای
افغانســتانی نیســت؟ شــاید بعضیها آرزوهایی بزرگرت از
این هم دارند؛ مثــل مردی کــه وقتی اصلیتش را میپرســد،
جــواب میدهد« :کی هســتم؟ از من نپرس پشتون هســتم
یا تاجیک ،شیعه یا سنی .سعی میکنم انسان باشم و این
توضیح باید برای تو کافی باشد .به خانه من خوش آمدی».
کتــاب «نور .یاداشــتهای افغانســتان» محصول چنین
ســفری اســت؛ روایتی شــاعرانه که بیشــرت به خاطــ رهیی
رؤیایــی شــباهت دارد تا گزارشــی حاوی اطالعات دقیــق.
کتاب دارای اشــارهها و ارجاعهای فراوانی به فرهنگ و آداب و
رســوم و عرفان و فلسفۀ رشق اســت.
اگر همۀ این ارجاعها ،بــاز هم برای خوانندۀ کنجــکاو کافی
نباشــد ،تصویرهای به کار رفتــه در کتــاب ،قطعا میتوانــد تا
انــدا زهیی رضایت خواننده را بهدســت آورد.
عکسها که بیشــرت ســیاه و ســفیدند و کمرت از نصف کتــاب
را در برمیگیرند ،فضــای افغانســتان و حاالت مــردم آن را بــه
خوبی و روشنی بیان میکنند .عکاس همۀ عکسهای کتاب
هم ،هامن نویسنده منت کتاب است.
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اجتامع

هرکه نان از عمل خویش خورد ...

(نخستین بانوان ترمیمکار موبایل در مزارشریف)
سید احمد سادات

گوشـۀ چـادر خـود را به دهـن میگیرد ،هـی پیچکش
میزنـد .بدنـۀ سـیمدار مارپیـچ را گـرم میکنـد و بازهـم
پیچکـش را تـاب میدهـد .در کنـار دخترانِ جوانتـر از
خـود ،بیـن دو ِد برخاسـته از مـواد لیـم ،بـه بدنـۀ موبایـل
مصروف میشـود .بیآنکـه تاخیری داشـته باشـد مشـغول
کار روی بدنۀ موبایل میشود.
«اینکارهـا بـرای زندگـی کـردن اسـت .اگـر راسـت بگویم؛
بـرای مـن امیـد اسـت .شـاید در آینـده ترمیـمکار خوبـی
شـوم یـا شـاید تنهـا زنِ ترمیـمکار موبایـل در افغانسـتان
باشـم .باالخـره درآمـد میداشـته باشـم».
عادلـه؛ خانـم سـیوپنج سـالهیی اسـت کـه در صنـف
آموزشـی ترمیـم موبایـل در کنـار چهاردهتـن دختر جـوان
مشـغول یادگیـری ترمیـم موبایـل اسـت .وی یـک و نیم ماه
میشـود کـه در ایـن صنـف اشتراک کـرده اسـت.
پرسـتو خیـرزاد ،معـاون موسسـه توامنندسـازی اجتامعی و
حقوقـی پیونـد میگویـد« :شـش ماهـه اسـت و بودجـ ه آن
را دفتر اکتیـد میپـردازد .موسسـۀ  SEOایـن پـروژه را در

سـال  1399بـا اشتراک در یـک رقابت آزاد از میـان پنجاه
موسسـه بهدسـت آورده اسـت .این پروژه دو مرحلـه ،مرحله
آموزش/یادگیـری و مرحلـه کار عملـی در بـازار میباشـد.
در سـه مـاه اول پـروژه سـعی میشـود کـه بـرای پانزدهتـن
دخرتخانـم ترمیـم موبایـل بـه طـور عملـی و نظـری آمـوزش
داده شـود .بعـد از سـه مـاه؛ موسسـه  PLSEOدر پنـج
نقطـۀ شـهر پنـج دکان ایجـاد خواهـد کـرد و در هـر دکان
سـه دختر خانـم موظـف بـه ترمیـمکاری خواهنـد شـد.
متامـی ابـزار و وسـایل مـورد نیـاز ترمیـم و حتـی سـه مـاه
کرایـه دکان ،صفایـی شـهری و بـل بـرق دکان از سـوی
موسسـه پرداخـت خواهـد شـد .ایـن خدمـات بـرای پانـزده
تـن دخرتخانـم رایـگان فراهـم میشـود».
بانـو خیـرزاد میافزایـد :موسسـه  PLSEOمیخواهـد بـا
تطبیـق ایـن پـروژۀ ترمیـم موبایـل توسـط بانـوان؛ نـه تنهـا
بانـوان را حامیـتکنـد بـل سـعی دارد تـا آنهـا را توامننـد
سـاخته و انگیـزه کار کـردن در بیـرون از منـزل را در
ِ
سـنت
اذهـان آنهـا و شـهروندان ایجـاد کنـد .همینطـور

نسـبتدهی کار بـه جنسـیت فـرد را کاهـش دهـد.
بانـو صبرگل ،دخرتیسـت کـه روزانـه چهـار کیلومتر را به
منظـور آموختن ترمیـم موبایل طی میکند و بـه این صنف
آموزشـی اشتراک میکنـد .وی میگویـد« :چشـم و امیدم
به همی کار بسـته شـده اسـت .وقتی که رسویکنندههای
ایـن دفتر بـه منطقـه مـا آمـده بودنـد؛ فکـر منیکـردم مـن
هـم انتخـاب شـوم؛ اما انتخاب شـدم».
بانـو زاهـده ،نیـز یکـی از دخرتانیسـت کـه پـس از ایـن
بایـد ترمیـمکار موبایـل شـود و سـقف امنـی را بـرای بقیـه
دخرتخانمهـا ایجـاد کنـد .وی میگویـد« :گرچنـد اسـتاد
ورزیدهیـی بـرای مـا اسـتخدام کردهانـد ،امـا سـه مـاه دوره
یادگیـری خیلـی اندک اسـت و اگر میشـد کـه کمی زمان
تدریـس آن بیشتر شـود مـا بهتر یـاد خواهیـم گرفـت».
احمـد شـبیر احمـدی؛ آمـوزگار مرکـز آموزشـی ترمیـم
موبایـل بـرای بانـوان میگویـد« :در چنیـن رشایطـی کـه
هنـوز هیـچ دختری ترمیـمکار موبایـل همـراه در کشـور
نیسـت و ایـن نخسـتین ابتـکار موسسـه توامنندسـازی
اجتامعـی و حقوقـی پیونـد اسـت کـه بانـوان را حامیـت
میکنـد .یاددهـی ایـن دختران کار مشـکلی اسـت ولـی
پشـتکار زیـاد و تدریـس به طـور عملی تااکنون باعث شـده
کـه نتیجـۀ خوبـی بگیریـم».
حسـینه حیـدری ،کارمنـد موسسـه  PLSEOمیگویـد:
«از آنجـا کـه نبـض ایـن پـروژه ،حامیـت و تقویـت زنـان
مسـتحق بـود مـا تیـم رسویکننده موسسـه توامنندسـازی
ِ
لیسـت از
بـه همـکاری شـورای مردمـی شـهر مزاررشیـف
دختران و زنـان مسـتحق را از متامـی نواحـی شـهر مـزار
تهیـه کردیـم .سـپس خانـه بـه خانـه ،ناحیـه بـه ناحیـه و به
درب هریـک از دختران مستفیدشـونده رفتیـم و
پشـت ِ
رسوی کردیـم .از میـان پنجـاه و دو تـن دختر و زن پانـزده
تـن مسـتحقتر را انتخـاب کردیـم و در صنـف آموزشـی
شـامل شـدند».
شـهروندان بلـخ چنیـن ابتـکارات و فعالیتهایـی را بـرای
دختران نیازمنـد ،خیلـی موثـر دانسـته و خوشبیننـد.
فرنـوش کریمـی؛ دانشـجوی رشـته روابـط عامـه دانشـگاه
بلـخ اسـت.
وی میگویـد« :همچـون فرصتهـا و مراکـز آموزشـی بـرای
دختران ،خیلـی ارزنـده و موثـر اسـت؛ زیـرا درجامعه¬یـی
کـه فقـر حاکـم آن اسـت ،زمینههـای اشـتغالزایی؛ یکی از
راههـا بـرای از بیـن بـردن فقر می¬باشـد».

گردآوری و ترجمه؛
دکتور جواد یکتا

بازگشت به زندگی

راههایــی بــرای تــابآوری افــراد ناتــوان جســمی در
جامعــه

اشاره :از آنجا که در افغانستان به دلیل دههها جنگ
و آشوب داخلی تعداد کسانی که به لحاظ جسمی
معلول و ناتوان شدهاند قابل توجه است این مقاله
انتخاب شد تا در اختیار خوانندگان عزیز راه مدنیت
قرار گیرد.
بین ناتوانی جسمی ،محرومیت و نابرابری اجتامعی-
اقتصادی پیوندی قوی وجود دارد و این عوامل بسته
به نوع ناتوانی جسمی افراد ،مکان زندگیشان،
فرهنگ ،موقعیت اجتامعی -اقتصادی و جنسیت
آنها متفاوت است .در این راستا سازمان جهانی
صحت نیز ناتوانی جسمی را این گونه توصیف
میمناید:
«ناتوانی جسمی بسان چرتی است که هم اختالل،
محدودیت فعالیت و مشارکت را شامل میشود.
اختالل ،مشکلی در عملکرد و ساختار بدن است؛
محدودیت فعالیت ،مشکلی است که فرد در انجام
امور خود با آن مواجه میشود و محدودیت مشارکت،
مشکل او در زندگی اجتامعی اوست».
ایجاد تابآوری در افراد با ناتوانی جسمی از اهمیت
باالیی برخوردار است اما الزم به ذکر است که هر
نوع از روشهای تابآوری با توجه به نیازهای فردی،
میزان ناتوانی ،موقعیت و اشتیاق فرد برای رشد
شخصی میتواند اصالح شده و با جزییات بیشرتی
توسعه یابد .همچنین نگرش و آگاهی افراد از نحوه
به کارگیری هر کدام از روشهای تابآوری مهم بوده
تا بتوانند طرحی بلندمدت از رفتاری انعطافپذیرانه
از آن روشها استخراج منایند.
گام اول در آگاهی نسبت به عادات فردی ،مبتنی بر
خودشناسی است .مشاوران و مددکاران میتوانند از
فعالیتهایی استفاده منایند که خودشناسی فرد را

ارتقا داده و به وی
کمک میمناید تا
از تواناییهایش
آگاهی یافته و
تابآوری خود را
نشان دهد .برای
میتوان
مثال
متونی را پیرامون
افکار ،احساسات و رفتار شخص هنگام مواجهه با
حوادث چالشبرانگیز زندگی آماده منود؛ برای منونه
عبارتی همچون« :مقابله با چالشها از من فردی
قویتر میسازد».
برای افرادی که به چنین نگرشی معتقد نیستند
میتوان از رسگذشت و تجربیات افرادی که در
موقعیت مشابه بودهاند کمک گرفت و راه حلهایی
که آنها برای توامنندسازی خودشان یافتهاند
را با دیگران به اشرتاک گذاشت؛ یا میتوان از
بیان افرادی که نکات فراوانی درباره خودشان و
تواناییهایشان یاد گرفتهاند بهره جست .در این
گونه رشایط افراد ،اغلب ظرفیت و توانایی بیشرتی را
در خود نسبت به آن چه که در گذشته میپنداشتند،
کشف میکنند.
گام دوم پرسش از افراد در مورد این موضوع است
که کدام بخش از ابعاد زندگی آنها به دلیل
ناتوانی جسمی تحت تاثیر قرار گرفته است .هدف
مشاوران حرفهیی از این کار ،مکامله با افراد پیرامون
نحوه استفاده از روشهای تابآوری برای ارتقای
واکنشهای مناسب نسبت به ناتوانی جسمی است.
روشهای نوین تابآوری اینگونه است که مشاوران
و مددکاران افراد را تشویق میکنند تا از نگرشهای

نشات گرفته از فعالیتهای خودارزیابی برای
اهداف خاص زندگی و اولویتهایشان بهره بربند و
از اطالعات دریافتی برای درک گذشته افراد و ایجاد
تغییر در آینده استفاده منایند.
رشوع کار ،درک حوزههای عمومی زندگی نظیر
عملکرد شخصی ،روابط خانوادگی ،شغل و تفریح
است .هامنطور که به مفهوم تابآوری مربوط
است افراد میتوانند به صورت مثبت و سازگارانه
در بخشهایی از زندگی ،احساس و عمل کنند در
حالی که برای انجام هامن کار در سایر حوزهها
در چالش قرار گیرند .در این موقعیت افراد ترغیب
میگردند تا مهارتهای مورد استفاده در غلبه بر
مشکالت را شناسایی کنند.
گام بعدی شناسایی موانع بالقوه بین نوع نگرش
و طرز رفتار افراد ناتوان جسمی است .برای مثال
وقتی شخصی موقعیتی منفی و غیر قابل تغییر را
درمییابد به او احساس بدی دست داده و او را
به تسلیم سوق میدهد؛ باید دانست که رشایط
بیالوژیکی در افراد ناتوان ،واقعا رشایط سختی است
اما با ایجاد تابآوری میتوان رفتار او را انعطافپذیر
ساخت .در ضمن باید موانع سخت محیطی را نیز
در دشوارتر کردن رشایط برای افراد ناتوان جسمی
در نظر گرفت.

m a d a n y a t d a i l y. c o m
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حقوق پناهندگان در نظام
بیناملللی حقوق برش
اسدالله پژمان
کارشناس حقوق برش /قسمت شانزدهم
 -1ق رارداد دوبلین :پیامن نامه یا معاهده دوبلین ق رادادی اسـت که
در  ۱۵مـاه جـون سـال ۱۹۹۷بیـن ۱۲عضـوجامعه مشترکاملنافع
آن موقع در اروپا در شـهر دوبلین پایتخت ایرلند به تصویب رسـید
و از سـپتامرب سـال ۱۹۹۷به اجـرا درآمد و در ادامـه آن ق رارداد دیگری
در ۱۸فبروری سـال ۲۰۰۲بـه امضای اعضای اتحادیه اروپا رسـید که
از اول مارچ ۲۰۰۳به اج را گذاشـته شـد.
قـرارداد دوبلیـن ۲جایگزیـن قـراداد قبلـی گشـته و در مـورخ جـون
سـال ۲۰۱۳متنـی جدیـد بـا مقـداری تغییـر و اضافـات جایگزیـن
قـرارداد دوبلیـن ۲گردید که این قـرارداد از اول جنوری سـال ۲۰۱۴به
اجـرا درآمـد و بـه نـام قـرارداد دوبلین ۳شـناخته م یشـود.
قانـون دوبلین م یگویـد که پناهجویان م یبایسـت در هامن اولین
کشـور امنـی کـه رسـیدند اعلام پناهندگـی در آن کشـور مناینـد و
حـق انتخابی جهـت کشـور را ندارند.
ی کـه در یـک یـا چنـد کشـور اروپایـی اثـر
در قانـون دوبلیـن کسـ 
انگشـت داشـته باشـد در هر کشـور که تقاضای پناهندگی کند به
اولین کشـوری که در آنجا اثر انگشـت داشـته باشـد پس فرسـتاده
م یشـود حتـی داشتن اثـر انگشـت مرزی چـه هنگام داخل شـدن
بـه یـک کشـور و چـه هنگام خـروج شـدن از یک کشـور فقـط اف راد
ی در
زیـر سـن قانونـی شـامل ایـن قانـون من یباشـند و تنهـا وقتـ 
کشـورهای دیگـر ی تقاضـای پناهندگـی داده باشـند بـه آن کشـور
پس فرسـتاده م یشـوند.
در قـرارداد دوبلیـن ۳کـه نسـخه تکمیـل شـده قـرارداد دوبلیـن
م یباشـد رشایط پذیرش و نحوه رسـیدگی به درخواسـت آن دسـته
از پناهجویانـی را کـه درخواسـت پناهندگ یشـان را در یـک کشـور
اتحادیـه اروپـا ارایـه دادهانـد امـا ویـزای یک کشـور دیگر را داشـته یا
از کشـور دیگـری عبـور کـرده یـا در کشـور دیگـر در اتحادیـه اروپـا
قبلاً درخواسـت پناهندگـی داده بودند را تعریف تعیین ومشـخص
م یکنـد.
قـرارداد دوبلیـن بیان م یکند که کدام کشـور مسـوولیت رسـیدگی
بـه درخواسـت پناهندگـی از طـرف پناهجـو را داشـته و در چـه
صورتـی پناهجـو به کشـور دیگری از کشـورهای عضـو اتحادیه اروپا
بازگردانـده م یشـود .
وقتـی فـردی در یـک کشـور اتحادیـه اروپـا درخواسـت پناهندگـی
م یدهـد وظیفـه اداره امـور پناهندگـی آن کشـور اسـت کـه ابتـدا
کنترول منایـد آیـا فـرد متقاضـی قبلا در یـک کشـور دیگـر عضـو
اتحادیـه اروپـا یـا عضـو پیمان شـنگن درخواسـت پناهندگـی داده
بـوده اسـت یـا خیر.
مطابـق قانـون پناهندگی در اتحادیه اروپا وقتی مشـخص شـود که
متقاضـی درخواسـت پناهندگـی داده ،امـا ویـزای یـک کشـور دیگر
عضـو پیمان شـنگن را داشـته باشـد بـه کشـور صادرکننـده ویـزا
برگشـت داده خواهـد شـد .مهـم نیسـت کـه آیـا شـخص متقاضـی
در آن کشـور بـوده یـا خیـر ،مهـم صـادر کردن ویزا توسـط آن کشـور
م یباشـد که طبق قانون دوبلین کشـور صادرکننده ویزا مسـوولیت
رسـیدگی بـه درخواسـت پناهندگـی آن فـرد را بـه عهـده خواهـد
داشـت .یکـی از قوانین دوبلین در خصوص حقـوق پناهجویان این
اسـت کـه چنانجـه پناهجو نتوانـد هزین ههای مالـی پرداخت وکیل
را پرداخـت کنـد .هـر کشـور عضـو پیمان دوبلیـن مطابـق قوانیـن
همان کشـور وظیفـه دارد هزین ههـای مالی به خدمـت گرفنت یک
وکیـل از سـوی پناهجـو را بپذیـرد یـا رشایـط دسرتسـی پناهجـو به
وکیـل را ف راهـم منایـد .در قانـون دوبلین 3تالش شـده که مسـایل
حقـوق بشری ،ب هویـژه حقـوق کـودکان ،بیماران و اف راد آسـی بپذیر
خانوادههـا و عـدم جدایـی اعضـای خانـواده از هـم بیشتر مـد نظر
گرفته شـود.
مطابـق قاعـده دوبلیـن 3یـک کشـور در یـک «وضعیـت بشری
اضطـراری» م یتواند کامال مسـوولیت بررسـی تقاضـای پناهندگی
یـک مهاجـر را بـه عهـده بگیـرد ،اما ایـن یک اقـدام اسـتثنایی بود.
بر اسـاس قاعده کلی دوبلین ،هامن کشـوری مسـوول رسـیدگی به
تقاضـای پناهندگـی یـک مهاجـر اسـت که فـرد مذکور بـرای اولین
بـار در آن کشـور عضـو اتحادیـه اروپا داخل شـده اسـت .ایـن قاعده
کارکرد درسـت نداشـته اسـت؛ مثال بسـیاری از مهاج ران با وجود آن
کـه ابتـدا بـه ایتالیـا یا یونـان پـا گذاشـت هاند و اصال بایـد در همین
کشـورها درخواسـت پناهندگـی م یدادنـد ،توانسـت هاند بـه کشـور
مـورد عالق هشـان به سـفر ادامـه دهند.
در ایـن مـورد از «مهاجـرت دومـی» سـخن گفتـه م یشـود .بـه ایـن
ترتیـب بسـیاری مهاجـران در سـالهای  ۲۰۱۵و ۲۰۱۶به کشـورهای
آملـان ،اتریـش و سـویدن آمدنـد ،گرچـه بایـد بـه لیتوانیا یـا پرتگال
انتقـال داده م یشـدند .تالشهـای موجـود تـا کنـون بـرای «انتقال
مجـدد» ب ینتیجـه بـوده اسـت .در این صـورت حـق آزادی رف توآمد
بـرای پناهجویـان محـدود م یگردد .ق رار اسـت با قاعـده دوبلین،۴
خالهـای پیشـین قاعـده دوبلیـن از میان برده شـود .کونسـتانتین
هروشـکا ،از انسـتیتوت ماکـس پلان در امور حقـوق پناهندگی در
مونشـن توضیـح م یدهـد که یـک دولت عضو باید به صـورت ثابت
مسـوول رسـیدگی به تقاضای پناهندگی باقی مباند و ق رار نیسـت
کـه این کشـور حتام نخسـتین کشـوری باشـد کـه پناهجـو وارد آن
شـده است.
منابع:
 دویچهولـه ،قاعـده دوبلیـن 4چـه تغییـرات را در سیاسـت اروپـاایجـاد م یکنـد ،برگرفتـه شـده :حمـل  1397آدرس:
https://www.dw.com/fa-af
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رنگارنگ

ازانقالبفرهنگیچهمیتوانآموخت؟
منبع :نیویورکر /پانکاج میشرا

در  24سپتامرب  ،1970گروه رولینگ استونز کنرست خود در «کاخ ورزش» در
پاریس را قطع کرد تا یک فرانسویِ مائوییست بهنام ِسژ ژولی را به روی صحنه دعوت
کند .اخبار رویداد تکاندهندهیی موسوم به «انقالب فرهنگیِ پرولتاریاییِ کبیر» از
سال 1966کمکم به خارج از چین درز کرده بود.
اطالعات کمیاب بود اما بسیاری از نویسندگان و فعاالن در غرب که با امریکا و
جنگ در ویتنام مخالف بودند و از مارکسیزم شورویمآب دلرسد شده بودند رسگرم
روی آوردن به افکار مائو تسهتونگ بودند .ژان پل سارتر نسخههایی از یک روزنامۀ
مائوییستیِ ممنوع را در پاریس پخش میکرد ،و میشل فوکو هم از کسانی بود که
چین را منبع الهام سیاسی خود میدانستند .در آن زمان ،سارتر از «شکلهای
جدیدی از نربد طبقاتی در دوران رسمایهداریِ سازمانیافته» سخن میگفت.
رسدبیران مجله فرانسویِ بانفوذ «تِل کِل» چینی یاد گرفتند تا اشعار مائو را ترجمه
کنند .یکی از آنها ژولیا کریستوا ،منتقد فمینیست بود که بعدها همراه با روالن بارت
به چین سفر کرد .جنبشهای آزادی زنان در غرب این شعار مائو را تکرار میکردند
که «نیمی از آسامن روی دست زنان ایستاده است» .در سال  ،1967هیوئی پی.
نیوتن و بابی سیل ،رهربان جنبش «پلنگهای سیاه» ،با فروش نسخههایی از
کتابچ ه رسخ مائو هزینه خرید اسلحه را تأمین کردند .در سال  ،1971جان لنون
گفت که اکنون نشان مائو را بر گردن آویخته است و حساب خود را از حساب ترانه
سال 1968گروه بیتلز «انقالب» ،جدا کرد که میگفت «اگر تصاویری از صدر مائو
را در دست گرفتهای/بدان که هیچکس همراهت نخواهد شد» .اما کنرست رولینگ
استونز در پاریس بزرگترین منایش مائوییزم بود .ژولی ،که بعدها با سارتر ،روزنامه
«لیرباسیون» را تأسیس کرد ،از جمعیت خواست که از مائوییستهای فرانسویی که
به علت عقاید خود زندانی شده بودند ،حامیت کنند .حارضان در کنرست ایستاده
به ابراز احساسات پرداختند ،و سپس میک َج ِگر رشوع به خواندن ترانه «همدلی با
شیطان» کرد.
اگر روشنفکران و هرنمندان غربی از مصائب همتایان خود در چین اطالع داشتند،
ِ
جیشنگ،
با شیطان همدلی منیکردند .کتاب جدید دنیای وارونه ،به قلم یانگ
فهرستی طوالنی از فجایع ،اشتباهات فاحش ،جاروجنجالها و خدعه و نیرنگهای
ایدیالوژیک انقالب فرهنگی را ارائه میکند.
یانگ به گروهی از نویسندگان سالخورده در بجینگ اشاره میکند که در اگست
 ،1966سه ماه پس از آغاز رسمی انقالب فرهنگی« ،اجن ه گاو و ارواح مار» (اصطالح
محبوب مائو برای دشمنان طبقاتی) خوانده شدند و به دست دخرتان نوجوان با
کمربند و چوب خیزران لت خوردند .یکی از نویسندگانی که در این «جلسه مبارزاتی»
ک درشکهچی» بود .او
تنبیه شد الئو شی ،داستاننویس نامدار و خالق رمان «پرس 
یک روز بعد خودکشی کرد.
در آن ماه -که بعدها به «اگست خونین» شهرت یافت -اتفاقات دیگری هم رخ داد
که شاید فوکو در صورت اطالع از آنها در نظرش دربارهی مائوییزم تجدید نظر
میکرد و دیگر آن را راهورسمی ضداستبدادی منیدانست .در یک لیسه مشهور در
بجینگ ،که دخرتان مائو تسهتونگ و دنگ شیائوپینگ هم در آن تحصیل میکردند،
دانشآموزان معلمی به نام بیان ژونگیون را وحشیانه لت کردند و او را روی کراچی
ن بازد .در پوسرتی که هواداران انقالب فرهنگی در گوشه و
دستی رها کردند تا جا 
کنار چین به منایش درآوردند با حروف بزرگ نوشته شده بود که یکی از جرایم بیان
ژونگیون این بوده که به اندازه کافی به مائو احرتام منیگذاشته است .ماجرا از این
قرار بود که در مترین امدادرسانی در هنگام زلزله ،این معلم بر اهمیت نجات دادن
پرتره مائو تأکید نکرده بود.
بعد از مدتی کوتاه «گاردهای رسخ» -عنوانی شبهنظامی که دانشآموزان لیسه و
دانشجویان مدافع مائو برای خود برگزیده بودند -در رسارس چین ظاهر شدند که
مردم را به جرایمی کامالً مضحک متهم و در برابر متاشاچیان پرهیاهو مرضوب
میکردند .بعد از سال  1966جنون مرگباری حاکم شد اما منادینترین تصاویر
انقالب فرهنگی عبارت است از تصاویر جلسات مبارزاتی :قربانیان رسافکندهیی
که کاله هرمی بر رس دارند و تابلوی سنگینی بر گردنشان آویخته شده که روی
آن با خط نامنظم اتهامات عجیبوغریبی علیه آنها نوشتهاند .چنین تصاویری در
کتاب «خاطره ممنوع» ،به قلم ِسینگ وورس ،شاعر و فعال تبتی نشان میدهد
که حتی تبت ،منطقه دوردستی که از سال 1950در اشغال چین بوده است ،از
این آشوب در امان مناند .در دوران انقالب فرهنگی سنتهای بوداییِ تبت از بین
رفت و کارزاری برای تحقیر سالخوردگان و نابودیِ چهار «امر کهنه»« -اندیشه کهنه،
فرهنگ کهنه ،آداب و رسوم کهنه ،و عادتهای کهنه طبقات استثامرگر» -به راه
کتاب وورس پدرش است که رسباز ارتش چین بوده ،و
افتاد .عکاس تصاویر موجود در
ِ
این عکسها پس از مرگ او توسط دخرتش پیدا شده است .در این تصاویر میبینیم
که صومعهها تخریب ،و کتابها و دستنوشتهها سوزانده شدهاند -این اسناد و
ِ
مدارک کمیاب حاکی از قصه پرغصهی آدمهای معمولیی است که بر اثر هذیان
ایدیالوژیک به هیوالهایی تبدیل شدند که همنوعان خود را از بین بردند( .جالب
اینکه تقریباً همه عامالن فجایع در این تصاویر تبتی هستند ،نه چینیِ هانتبار) .در
عکسی گویا ،نامدارترین المای زن تبت ،که زمانی او را به علت طرد کردن داالیی
الما میهنپرست واقعی میخواندند ،در برابر یک زن جوان تبتی که مشتهایش را به
نشانه همبستگیِ کمونیستی گره کرده ،قوز کرده است.
در شیان که به کانون رویدادها نزدیکتر بود« ،گاردهای رسخ» شی ژونگشون ،یک
طرفدار دوآتشه انقالب کمونیست چین که با مائو درافتاده بود ،را سوار بر موتری در
شهر گرداندند و تنبیه کردند .زنش ،در بجینگ مجبور شد که بهطور علنی پرسشان،
شی جینپینگ ،رییسجمهور فعلیِ چین را به باد انتقاد بگیرد .بر اساس گزارشهای
رسمی ،خواهر ناتنیِ شی جینپینگ تا «رسحد مرگ آزار و اذیت شد»؛ به احتامل
زیاد او مثل بسیاری از کسانی که به دست گاردهای رسخ شکنجه شدند ،خودکشی
کرد .شی جینپینگ چند سال در یک غار زندگی کرد؛ او یکی از 16میلیون نوجوانی
بود که توسط مائو به نواحی روستایی تبعید شدند.
یانگ میگوید که بنا بر تخمینها ،در انقالب فرهنگیی که یک دهه ــ از 1966
تا زمان مرگ مائو در 1976ــ طول کشید یکونیم میلیون نفر به قتل رسیدند،
36میلیون نفر آزار و اذیت شدند ،و در مجموع یکصد میلیون نفر آسیب دیدند .بر
اساس فرامین مائو ،که روزنامه «پیپلز دیلی» آنها را رشح و بسط میداد ،مخاطبان
موظف بودند که «هیوالها و اهریمنان را نابود کنند ».در ایالت گوانگشی ،که آمار
رسمی قربانیان به حدود نود هزار نفر رسید ،بعضی از قاتالن گوشت قربانیان خود
را خوردند .در ایالت هونان ،منازعه خونین دو جناح رقیب چنان شدید بود که یک
رود پر از اجساد متورم قربانیان شد .در نتیجه ،سدی در پاییندست بند آمد و آب
مخزناش قرمز شد.
در سال ،1981حزب کمونیست چین انقالب فرهنگی را اشتباه خواند .این حزب با
دقت نقش مائو را نادیده گرفت و در عوض زیادهرویها را به گردن همرسش جیانگ
کینگ و سه مائوییست افراطیِ دیگر انداخت که به «باند چهارنفره» شهرت داشتند
و همه از آنها میترسیدند .در دوران انقالب فرهنگی با دنگ شیائوپینگ ،رهرب چین
که بر این شبهکالبدشکافی نظارت میکرد ،بدرفتاری شده بود اما او در عین حال
به انقالب فرهنگی کمک کرده بود و دوست داشت که وارسی دقیق ]این رویداد
هولناک[ را برای مدت نامحدودی به تعویق بیندازد .او به چینیها گفت که «متحد
شوید و به آینده ناظر باشید ».وقتی تالش برای صعود از نردبان ترقی جایگزین نربد
طبقاتی شد ،دیگر مصلحت اقتضا میکرد که گذشته انکار شود .شگفت نیست که
مردم به لطف بازی با الفاظ ،شعار دنگ را چنین تغییر دادند« :دنبال پول باشید».
در چهار دههیی که از آن زمان گذشته ،چین از مرکز انقالب جهانی به کانون

رسمایهداریِ جهانی تبدیل شده است .رهربان چین میتوانند به طور معقولی ادعا کنند
که رسیعترین تغییر جهت اقتصادی در تاریخ را رقم زدهاند :نجات صدها میلیون نفر از
فقر در کمرت از سه دهه ،و ایجاد زیرساخت مدرن .اما هنوز چند معامی بزرگ حل نشده
است :چطور یک حزب سیاسیِ سازمانیافته ،منضبط ،و موفق دل و رودهی خودش را
بیرون ریخت؟ چطور یک حکومت به شدت متمرکز با این رسعت ازهم پاشید؟ چطور
خواهران و برادران ،همسایگان ،همکاران و همصنفیها با چنان بیرحمی به یکدیگر
حمله کردند؟ و چطور قربانیان و ستمگران -نقشهایی که با رسعتی حیرتآور تغییر
میکرد -پس از آن کنا ِر یکدیگر زندگی میکنند؟ پاسخ کامل این پرسشها را منیدانیم،
نه تنها به این علت که اکرث بایگانیها به روی پژوهشگران بسته است؛ بل چون انقالب
فرهنگی در اصل نوعی جنگ داخلی بود و تقریباً همه رهربان چین در آن دست داشتند.
بحث درباره آن در چین آنقدر تابو است که یانگ حتی از شی جینپینگ نام منیبرد،
یعنی از کسی که بیتردید اکنون نامدارترین و مهمترین بازمانده «آشوب زیر آسامن» در
دوران مائو است.
بهرغم این قصور مهم ،کتاب یانگ جامعترین روایت روزنامهنگارانهیی است که تا
کنون درباره شوک روحیِ چین معارص ارائه شده است .خاطرات انقالب فرهنگی،
که انتشارشان در دهه  1980رشوع شد ،اکنون ژانر غیرداستانیِ مستقلی را تشکیل
میدهند ــ از اعرتافات اعضای نادم سابق گاردهای رسخ («قوهای وحشیِ » جونگ
چانگ« ،غروب خونین ِ
رنگ» ما بو) تا روایتهای تکاندهنده قربانیان («طویله» جی
شیانلین) و داستانهای بلند خانوادگی («دروازه قرمز» آیپینگ مو) .خشونتهای این
دوران دستمای ه آثار بسیاری از رماننویسان نامدار چین ،از جمله وانگ آنیی ،مو یان،
سو تونگ ،و ،از همه بارزتر ،یو هوا است ــ رمان دوجلدیِ «برادران» به قلم یو هوا ماجرای
به دار آویخنت یک قربانی را به تفصیل رشح میدهد ،با جزئیاتی که باورنکردنی به نظر
میرسد اما شهادت بسیاری از ناظران صحت آن را تأیید میکند.
یانگ نه تنها منونههایی از ظلم و ستم را روایت میکند بل اوضاع واحوال سیاسیِ آن
دوران را هم رشح میدهد .در ابتدای انقالب فرهنگی ،یانگ رسگرم تحصیل مهندسی
در دانشگاه معترب تسینگهوا ،و یکی از دانشجویان پرشامری بود که برای تبلیغ انقالب
فرهنگی به گوشه و کنار کشور سفر میکردند .در سال ،1968او خربنگار خربگزاری
شینهوا شد و در نتیجه به بسیاری از منابعی دسرتسی یافت که دیگران از آن محروم
بودند .او در کتاب تحسینشده قبلیِ خود« ،سنگقرب» ( )2012به تاریخ «قحطیِ
بزرگ» پرداخت که از پیامدهای «جهش بزرگ به پیش» مائو بود .کتاب جدید او تقریباً
ادامه کتاب قبلی است ،و باز هم مائو شخصیت اصلیِ آن به شامر میرود :رهرب بالمنازع
چین ،که عزمِ خود را جزم کرده بود که کمونیزم واقعی را به رسعت بر کشور حاکم کند.
مائو امیدوار بود که «جهش بزرگ به پیش» با ترویج تولید فوالد خانگی چین را صنعتی
کند .اما به نظر میرسید که هدف مائو از انقالب فرهنگی کنار گذاشنت توسعه اقتصادی
به نفع مهندسیِ افکار عمومی در ابعاد کالن است .به نظر او ،برابریِ اجتامعی معلول
درگیر کردن چینیها در «انقالب مستمر» بود ،نوعی جنگ طبقاتی که آگاهیِ سیاسی
تودهها را برای همیشه برخواهد انگیخت.
یانگ توضیح میدهد که چرا مائو تغییر جهت داد .خروشچف در سال  1956استالین
را به باد انتقاد گرفت و در سال  1964خودش مغضوب و برکنار شد .مشاهده این
رویدادها سبب شد که مائو بیش از پیش نسبت به «تجدیدنظرطلبان» نگران شود .او
میترسید که انقالب چین که به بهایی گزاف به دست آمده بود ،به نوعی بروکراسیِ
شوروی ِ
مآب خودبزرگمنا و بیارتباط با مردم معمولی تنزل یابد .مائو همچنین از ناکامیِ
آشکار سیاستهای اقتصادی خود و از انتقادهای ضمنیِ همکارانی مثل لیو شائوکی،
رهرب بالفعل چین از سال  1959به بعد ناراحت بود .یانگ با ارائه جزییاتی چشمگیر،
جنگ قدرت داخلیِ پیچیده منتهی به انقالب فرهنگی را رشح میدهد .مائو با گروه
کوچکی از رازداران مشورت میکرد و بعد با آنها درگیر میشد؛ از جمله همرسش که
پیشرت هرنپیشه بود؛ نخستوزیر دیرین چین؛ ژو اِنالی؛ و قهرمان نظامی لین بیائو ،که
در سال  1959به عنوان وزیر دفاع جانشین پِنگ ِدهوای ،منتقد رسسخت مائو شد و
«ارتش آزادیبخش خلق» را به سنگر هواداران مائو تبدیل کرد.
مائو که به مخالفت سیاسی در درون حزب خود پی برده بود ،برای یافنت متحدان جدید
به رساغ مردمی رفت که پیشرت در سیاست فعال نبودند .او از نارضایتیِ گسرتده در میان
دهقانان و و کارگرانی بهرهبرداری کرد که احساس میکردند انقالب چین برای آنها کاری
نکرده است .به طور خاص ،گاردهای رسخ به مائو اجازهدادند که حزب را دور بزند و در
میان آدمهای عادی هواداران پروپاقرصی پیدا کند .وقتی که دانشجویان تازهقدرتگرفته
سازمانهای خلقالساعه تأسیس و به نهادها و مسووالن حمله کردند ،مائو گفت که
«شورش موجه است» و اعالم کرد که دانشجویان نباید در «حمله به ستادها» درنگ کنند.
در اواخر سال  ،1966نیروهای مسنتری که واحدهای رقیبی به نام «گارد رسخ» را
تشکیل میدادند با نیروهای جوانتر «گاردهای رسخ» به مخالفت برخاستند؛ آنها هم ،به
نوبه خود ،با مخالفت «نیروهای شورشی»یی روبهرو شدند که تا بُن دندان مسلح بودند.
هم ه این جناحها خود را یگانه مدافع برحق مائو میدانستند .در اوایل سال ،1967
کارگران هم درگیر این منازعه شدند ــ بیش از همهجا در شانگهای که شور و حرارت
انقالبیشان حتی از «گاردهای رسخ» هم بیشرت بود .تأسیس «کمونهای خلق» به
دست آنها مایه نگرانیِ مائو شد ،هرچند او و پیروانش اغلب از «کمون پاریس» ()1871
به عنوان الگوی دموکراسیِ تودهیی یاد کرده بودند .بلوای نظامی در ووهان چنان شدید
بود که مائو ،که برای میانجیگری میان گروههای رقیب به آن شهر رفته بود ،مجبور شد
که با یک جت نظامی از ووهان بگریزد .در آن زمان شایع شده بود که شناگری را چاقو
در دهان در دریاچه کنار ویالی مائو دیدهاند .وقتی مائو سوار هواپیام شد ،خلبان از او
پرسید« :به کدام طرف بروم؟» مائو پاسخ داد« :فعالً فقط از زمین بلند شو».
مائو که از انقالب مستمر نگران شده بود ،کوشید تا نظم را به شهرها بازگرداند و
میلیونها زن و مرد جوان شهرنشین را به نواحی روستایی تبعید کرد تا «از دهقانان درس
بگیرند ».او لیو شائوکی را برکنار کرد ــ که مدت کوتاهی پس از پاکسازی از دنیا رفتــ و
دنگ شیائوپینگ را به ایالت روستاییِ دوردستی تبعید کرد تا در کارگاه تعمیر تراکتور به
کار مشغول شود .مائو برای به دست گرفنت زمام امور بیش از پیش به ارتش آزادیخواه
خلق تکیه کرد .او «کمیتههای انقالبی» را جایگزین ساختارهای درهمشکسته دولت
کرد .این کمیتهها ،که تحت کنرتول فرماندهان ارتش آزادیخواه خلق بودند ،در عمل
نوع دیکتاتوریِ نظامی را در بسیاری از نقاط چین برقرار کردند.
بحرانهای داخلی و چالشهای خارجی مائو را مجبور کرد که درهای چین را به روی
امریکا باز کند .او در اوایل سال  1972در بجینگ با ریچارد نیکسن و هرنی کسینجر
دیدار کرد ،امری که مایه حیرت غربیهایی شد که چین را پرچمدا ِر مقاومت در برابر
امپریالیزم امریکایی در دنیا میدانستند( .وقتی کسینجر هندوانه زیر بغل مائو گذاشت
و گفت که دانشجویان دانشگاه هاروارد مجموعه آثار او را به دقت مطالعه کردهاند ،او
با متانت پاسخ داد« :در نوشتههایم هیچ چیز آموزندهیی وجود ندارد )».سال بعد ،مائو
دنگ شیائوپینگ را از تبعید بازگرداند و زمام اقتصاد بیامر چین را به دست او سپرد .اما
وقتی فهمید که غرضورزیِ مستمر «باند چهارنفره» سبب شده است که مردم از دنگ
حامیت کنند ،دوباره نظرش عوض شد .مائو دوباره دنگ را عزل کرد و کارزار جدیدی
علیه «خطمشی رسمایهدارانۀ» او به راه انداخت.
اندکی بعد ،در سپتامرب  1976مائو درگذشت .در کمرت از یک ماه ،اعضای «باند
چهارنفره» زندانی شدند( .جیانگ کینگ ،همرس مائو ،به حبس ابد محکوم شد و در
زندان به تولید گدیگکهای صادراتی پرداخت اما پس از مدتی مسووالن دریافتند
که او اسم خودش را روی همه گدیگکها سوزندوزی کرده است؛ او در سال 1991
خودکشی کرد« ).انقالب فرهنگی» متام شد ،و پس از مدتی کوتاه دنگ چین را به دوران
فراموشیِ خودخواسته و «پولجویی» هدایت کرد.
منیتوان باور کرد که اتفاقات شگفتانگیز «انقالب فرهنگی» در کشوری رخ داده است
که امروز بنا به بعضی تخمینها ،بیش از هر جای دیگری در دنیا میلیاردر دارد .اما

m a d a n y a t d a i l y. c o m
سیاستهای شی جینپینگ ،که به ثبات و رشد اقتصادی بیش از هر چیز دیگری
بها میدهد ،به ما یادآوری میکند که «انقالب فرهنگی» نقش بنیادینی در بازسازی
سیاست و جامعه چین داشت .هرچند یانگ منیتوانسته به مسیر به قدرت رسیدن
شی اشاره کند اما خوانندگان کتاب او به روشنی میفهمند که «پیروز نهاییِ » انقالب
فرهنگی چه کسانی بودهاند :کسانی که آنها را «باند بروکرات» مینامد ،و فرزندان
طبقه ممتاز.
رس کار خود برگشتند ،فرزندانشان را
وقتی اعضا و مسووالن ارشد حزب دوباره به ِ
به بهرتین دانشگاهها فرستادند .در نظامی که دنگ پس از «انقالب فرهنگی» ایجاد
کرد ،بروکراسیِ بسیار بزرگتری برای «اداره جامعه» شکل گرفت .بروکراتها ،که
ارتباطات عمیقی با طبقات ثرومتند چین داشتند ،زمام اداره «همه منابع کشور و
مسیر اصالحات» را در دست گرفتند و تعیین کردند که «چه کسی هزینه اصالحات
را خواهد پرداخت و سود اصالحات چطور توزیع خواهد شد».
اندرو والدر ،نویسنده چند کتاب مرجع درباره چین دوران مائو ،با رصاحت میگوید:
«امروز چین دقیقاً هامن چیزی است که انقالب فرهنگی میخواست از آن جلوگیری
کند»؛ یعنی نوعی «الیگارشیِ رسمایهدارانه با میزان بیسابقهیی از فساد و نابرابری».
یانگ تأکید میکند که چین به نظام سیاسیی احتیاج دارد که هم از خودکامگی و
استبداد جلوگیری کند و هم بر «حرص و آز» رسمایه افسار زند .اما «انقالب فرهنگی»
بسیاری از چینیها را از نظر سیاسی فلج کرده است؛ آنها فهمیدهاند که تالش برای
دستیابی به برابریِ اجتامعی میتواند به فاجعه بینجامد.
در خارج از چین ،میراث «انقالب فرهنگی» حتی از این هم پیچیدهتر است .جولیا
الوِل ،در کتاب اخیر خود ،تاریخ جهانیِ مائوییزم ،نشان میدهد که چطور حامیت
پرشو ِر غربیهای ناآگاه از مائو رسانجام به بیاعتباریِ و دودستگیِ چپگرایان در
ِ
راست سیاسی اجازه داد که مدعی برتریِ اخالقی شود.
اروپا و امریکا انجامید و به
بسیاری از هواداران متعصب مائوییزم در غرب به منتقدان افراطگراییِ ایدیالوژیک
ِ
غیرسفیدپوست امپریالیزم و بردهداری
و دینی تبدیل شدند .همدلی با قربانیان
و به طور کلی مردم زحمتکش مستعمرههای سابق ،به مایه بدنامی و نشانه
احساساتیگریِ شدید تبدیل شد.
این تغییر موضع -از هواداری از جهان سوم به دفاع از برتریِ غرب -را میتوان در
عنوان سه کتاب پاسکال بروکرن ،یکی از حامیان سابق مائوییزم در فرانسه مشاهده
کرد :اشکهای انسان سفیدپوست :ترحم به مثابه تحقیر ( ،)1983مصیبت گناه:
جستاری درباره خودآزاریِ غربی ( ،)2006و نژادپرستیِ موهوم :اسالمهراسی و گناه
(.)2017
این گفتامن کوتهبینانه آکنده از تصورات نادرست درباره چین است .پس از تجربه
ناکام اصالحات سیاسی و اقتصادی در اتحاد جامهیر شوروی و فروپاشی این نظام،
تصور میکردند که چین ،آخرین ابرقدرت ــ باقیمانده کمونیست ،چارهیی جز
پذیرش دموکراسیِ چندحزبیِ غربی و رسمایهداری ندارد .اما چین عمدتاً به لطف
«انقالب فرهنگی» ــ موفق شده است که پایان تاریخ را به تأخیر بیندازد.
در اتحاد جامهیر شوروی ،وقتی میخائیل گورباچف برنامههای نویدبخش خود مبنی
بر گالسنوست و پروسرتویکا را ارائه کرد ،حزب کمونیست و نظامیان از زمان مرگ
استالین با مخالفت داخلیِ زیادی علیه اقتدار خود مواجه نشده بودند؛ آنها همراه
بروکراتهایی که طی دههها رکود اقتصادی و سیاسی با آرامش خیال جیب خود
را پر کرده بودند ،توانستند در برابر گورباچف قد علم کنند و در نهایت ،نقشه او را
نقش بر آب کردند.
برعکس در چین چنین نهادهایی بر اثر «انقالب فرهنگی» به شدت آسیب دیده بودند
و در نتیجه وقتی دنگ در پی بازسازی آنها به شیوه دلخواه خود برآمد با مخالفت
بسیار کمرتی روبهرو شد .مبارزه طبقاتی در دوران «انقالب فرهنگی» هم قدرمتندان
گذشته و هم تودههای انقالبی را به شدت فرسوده کرده بود و همه در آرزوی ثبات
و آرامش به رس میبردند .دنگ مسووالن پاکسازیشده را دوباره به کار گامشت و
به اعاده حیثیت بسیاری از قربانیان «گاردهای رسخ» ،از جمله الئو شی ،رمان ِ
نویس
درگذشته ،پرداخت؛ در نتیجه ،اقتدار و محبوبیت دنگ افزایش یافت.
در بدترین سالهای «انقالب فرهنگی» ،مائو هرگونه پیشنهاد اصالح در سیاستهای
اقتصادیِ خود را رد میکرد .حتی وقتی که چین در آستان ه سقوط اقتصادی بود ،مائو
«خطمشی رسمایهدارانه» را به با ِد انتقاد گرفت .دنگ نه تنها بازاریسازیِ اقتصاد
چین را ترسیع کرد بلکه به تقویت هامن حزبی پرداخت که مائو به تضعیفاش همت
گامشته بود؛ دنگ مناصب مهم را به آدمهای گمنام اما ماهر در امور اداری و فنی
واگذار کرد .اگر «انقالب فرهنگیِ » مائو همهچیز را با خاک یکسان نکرده بود ،تحقق
«الگو»ی منحرصبهفرد چین ــ اقتصاد بازاری تحت نظر یک دولت حزبیِ تکنوکرات
ــ امکانپذیر نبود.
زمانی ای .ام .سیوران نوشت« :تاریخ عبارت است از استمرار رویدادهای شگفت».
وقوع انقالبهای فرهنگی در کانون دموکراسیهای غربی مؤید این سخن است.
اکنون رهربان آشوبدوست با وعده بازگرداندن حاکمیت به مردم و با طرد و لعن
تشکیالت حزبی به قدرت رسیدهاند .مائو میگفت« :هرکس که خواهان براندازیِ
حکومت است ابتدا باید به افکار عمومی شکل دهد» .اگر او امروز زنده بود ،میفهمید
که پدیده موسوم به «پوپولیزم» از بعضی معامهای الینحل قدیمی پرده برداشته
است :یک حزب سیاسی مناینده چه چیز یا چه کسی است؟ در جامعهیی متشکل از
گروههای اجتامعیاقتصادیِ گوناگون که منافع متضادی دارند ،منایندگیِ سیاسی
چطور میتواند مؤثر باشد؟
جذابیت مائوییزم برای بسیاری از فعاالن غربی در دهههای  1960و  1970ناشی
از وعدهی دموکراسیِ مستقیمِ خودجوش ــ فعالیت سیاسی ورای چارچوب رایج
انتخابات و احزاب ــ بود.
به نظر میرسید که این راهی برای خروج از بحرانِ ناشی از بوروکراسی متصلب
حزبی ،نخبگان خودخواه و فجایع ظاهرا ً مهارناپذیرشان ــ از جمله جنگ طوالنی در
ویتنام ــ است .اختالل منایندگیِ سیاسی که به طغیان چپگرایان انجامید ،اکنون
در ابعاد کالن در غرب رخ داده است .این بار نوبت راستگرایان افراطی است که
میخواهند حاکمیت را به مردم بازگردانند ،طبقه قدیمیِ حاکم را از اریک ه قدرت
ساقط کنند ،و مقدسترین هنجارهای آن را از بین بربند .حال که دونالد ترمپ کاخ
سفید را ترک کرده ،امریکا نیز با هامن پرسش مهم دربارهی انقالب فرهنگیِ چین
روبهرو است :چرا جامعهیی ثرومتند و قدرمتند ناگهان رشوع به نابودیِ خود کرد؟
حمله ترمپی به «قدیمیها»ی غرب از مدتها قبل رشوع شده و دستکم تا حدی،
پیامد فساد سیاسی و انجامد فکری است ــ شبیه به هامن وضعیتی که مائو در حزب
خود میدید .از دهه ،1980دموکراتها و جمهوریخواهان (و محافظهکاران و چپ
جدید در بریتانیا) درباره محاسن آزادسازی ،خصوصیسازی ،مالیسازی و تجارت
بیناملللی به اجامع دست یافتند .احزاب سیاسی هویت قدیمی و متامیز خود به
عنوان مناینده گروهها و طبقات خاص را از دست دادند؛ دیگر آنها رقبای سیاسیی
نبودند که بخواهند اصول اساسیِ خود ــرفاه اجتامعی برای چپ لیربال ،ثبات و
تداوم برای راست محافظهکارــ را در سیاستهایشان بگنجانند .در عوض ،آنها به
دستگاههای بروکراتیکی تبدیل شدند که هدف اصلیشان عبارت بود از پیشربد
منافع تعدادی از سیاستمداران و حامیان مالیِ آنها.
ترمپ از پاکسازیِ همه نخبگان قدیمی ناکام ماند ،عمدتاً به این علت که مجبور
شد به آنها تکیه کند و گروه «پرسان مغرور» هم از نظر درندهخویی و نفوذ به هیچوجه
به پای «گاردهای رسخ» منیرسید .با وجود این ،رسسختترین هواداران ترمپ با
حمله به مخالفان او و هجوم به ساختامنهای دولتی در واشنگنت دی.سی ،جامعه
را تا آستانه جنگ داخلی پیش بردند ،آن هم در حالی که ترمپ آشکارا از این بلوا
لذت میبرد.
به نظر میرسد که نظم و ترتیب به طور موقت دوباره برقرار شده است (تا حدی
به لطف حذف حسابهای ترمپ در شبکههای اجتامعی توسط رشکتهای بزرگ
فناوری که پیشرت به قدرت گرفنت او کمک کرده بودند ).اما مشکل منایندگیِ سیاسی
در جامعهیی دوقطبی ،نابرابر و اکنون از نظر اقتصادی ضعیف حل نشده است .چهار
سال تکاندهند ه ریاست جمهوریِ ترمپ دارد به تاریخ میپیوندد اما به نظر میرسد
که رصف نخستین مرحله از انقالب فرهنگیِ امریکا به پایان رسیده است.
ترجمه :عرفان ثابتی
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تعداد سگرتیهای جهان به ۱.۱میلیارد نفر رسید

یک تحقیق تازه حکایت از آن دارد که تعداد
جوانانی که به سگرت کشیدن روی میآورند در چند
سال گذشته افزایش یافته و هماکنون ۱.۱میلیارد نفر
در رسارس جهان سگرتی هستند.
به گزارش رادیو فردا ،بر اساس نتایج این تحقیق که در

نرشیه معترب ل ِ
َنست منترش شده ،در سال ۲۰۱۹نزدیک
به هشت میلیون نفر جان خود را در اثر سگرت کشیدن
از دست دادهاند.
لنست مینویسد که تالش برای تشویق مردم به ترک
سگرت در برابر افزایش جمعیت در سالهای گذشته

چندان اثر و کارایی نداشته است.
بر اساس همین گزارش ،در عرض  ۹سال از سال
 ۱۹۹۰حدود ۱۵۰میلیون نفر به سگرت کشیدن روی
آوردهاند.
نویسندگان این گزارش میگویند که همگام با افزایش
جمعیت در جهان ،دولتها باید تالش خود را بر جوانان
متمرکز کنند ،چرا که ۸۹درصد از نوسگرتیها تا سن
۲۵سالگی به این عادت روی میآورند ،و پس از این
سن کمرت اتفاق میافتد که فردی سگرتی شود.
آمارها نشان میدهد که دو سوم از کل جمعیت سگرتی
دنیا تنها در ده کشور زندگی میکنند :چین ،هند،
اندونزی ،ایاالت متحد امریکا ،روسیه ،بنگالدش،
جاپان ،ترکیه ،ویتنام و فیلیپین.
از هر سگرتی جهان یک سگرتی در چین زندگی
میکند ،یعنی ۳۴۱میلیون نفر.

هجوم میلیونها موش به مزارع در اسرتالیا

کشاورزان در زمینهای وسیع در نیوساوتولز
اسرتالیا در معرض خطر طاعون موشها قرار دارند که
دولت ایالتی آن را «کامال بیسابقه» توصیف کرده است.
به گزارش یورو نیوز ،اینکه چند میلیون از این جوندگان
مزارع کشاورزی در رسارس این ایالت را آلوده کردهاند
همچنان در حد حدس و گامن است .اما بسیاری از
باشندگان این منطقه چند ماهی است که قبل از رفنت به
رس کار موشهای مرده را جمعآوری میکنند.

آدام مارشال ،وزیر کشاورزی ایالت گفته که اگر تعداد
موشها به میزان قابل توجهی کاهش نیابد ،نیوساوتولز
با «یک بحران اقتصادی و اجتامعی مطلق» روبرو
میشود .خطر این وجود دارد که موشها در زمستان
نیمکره جنوبی ،تعداد خود را حفظ کرده و گندم ،جو و
کلزا را قبل از برداشت ببلعند.
کشاورزان نیوساوتولز ،بزرگرتین انجمن کشاورزی

ایالت ،پیشبینی میکنند که طاعون بیش از یک میلیارد
دالر اسرتالیا به محصوالت کشاورزی آسیب بزند.
دولت ایالتی پنج هزار لیرت سم برومادیولون را از هند
سفارش داده است .دولت فدرال هنوز برنامه اضطراری
برای استفاده از این سم ممنوعه در محیط محصوالت
کشاورزی را تایید نکرده است .منتقدان واهمه دارند که
این سم عالوه بر موشها ،حیواناتی را نیز که از آنها
تغذیه میکنند از جمله عقاب دمگوهیی و حیوانات
خانگی را از بین بربد.
پرجمعیتترین ایالت اسرتالیا پیش از این با آتشسوزی،
سیل و همچنین مشکالت مربوط به همهگیری کرونا
دست و پنجه نرم کرده بود.
این منطقه چندین ماه است که پس از بارش شدیدترین
بارندگیها در سالهای اخیر با موشها مبارزه میکند.
بدترین حالت پس از تاریکی هوا رخ میدهد زمانی که
میلیونها موش که در طول روز مخفی شد ه بودند ،فعال
میشوند .در طول روز بحران کمرت منایان است.
الشه موشها و فضوالت آنها در پشت بامها ،مخازن آب
کشاورزان را آلوده میکند.

دلیل قطع همکاری نایک با نیمار:کارشکنی در تحقیقات تعرض جنسی

نایک اعالم کرد که به دلیل کارشکنیهای ستاره برازیلی
پاریسن ژرمن در پیشربد تحقیقات بر رس آزار جنسی یکی
از کارمندان این رشکت تولیدکننده پوشاک ورزشی ،به
همکاری با نیامر پایان داده است.
به گزارش یورو نیوز ،این تحقیقات داخلی پس از آنکه یکی
از کارمندان رشکت نایک نیامر را به آزار و تعرض جنسی
متهم کرد کلید خورد.
نایک شامگاه پنجشنبه ۲۷می با انتشار بیانیهیی ضمن
اذعان به این نکته که تحقیقات به دلیل عدم همکاری
نیامر بینتیجه بوده است ،ترصیح کرد« :به دلیل امتناع
نیامر از همراهی با تحقیقاتی که از روی حسن نیت برای
بررسی ادعاهای معت ِ
رب مرتبط با انجام اعامل نادرست
علیه یک کارمند زن رشکت صورت گرفته ،تصمیم به قطع
همکاری با این ورزشکار گرفته شد».

والاسرتیت ژورنال پیش از انتشار بیانیه نایک در گزارشی
دلیل قطع همکاری نایک با نیامر را که سپتامرب گذشته
صورت گرفت اما علت اصلی آن رسانهیی نشد آزار جنسی
یکی از کارمندان برند معروف تولیدکننده پوشاک ورزشی
توسط ستاره برازیلی عنوان کرده بود.
نیامر پس از این قطع همکاری ،رشکت پوما را به عنوان
حامی مالی خود برگزید و با این رشکت قرارداد امضا کرد،
این در حالیست که نایک در زمان قطع همکاری با نیامر به
جزئیات و دلیل اصلی این تصمیم اشاره نکرده بود.
مدیران رشکت نایک حاال میگویند که تحقیقات داخلی
در خصوص این ماجرا به دلیل همکاری نکردن نیامر
بینتیجه مانده است.
در بیانیه رشکت نایک آمده« :نتیجه تحقیقات قطعی نیست
زیرا مجموعه واقعیتهایی که به ما اجازه دهد درباره اصل

ماجرا اظهار نظر کنیم و تصمیم بگیریم را در دست نداریم.
لذا شایسته نیست که نایک بدون در اختیار داشنت شواهد
قابل استناد ،اتهامهایی را مطرح کند».
سخنگوی نیامر در گفتگو با والاسرتیت ژورونال تاکید
کرده که ستاره برازیلی پاریسن ژرمن «در صورت هرگونه
ادعای رسمی بی اساس در این خصوص که تاکنون مطرح
نشده ،با قدرت از خود دفاع خواهد کرد».
والاسرتیت ژورنال در گزارش خود مدعی شده که کارمند
زن رشکت نایک به همکاران خود گفته که نیامر در سال
 ۲۰۱۶سعی داشته وی را مجبور به انجام سکس دهانی
کند .این اتفاق به ادعای کارمند رشکت نایک در اتاق
هوتلی صورت گرفته که وی برای هامهنگی و تدارکات یک
رویداد تبلیغی در آن مستقر شده بود.
نایک در بیانیه خود ترصیح کرده که سال ۲۰۱۸زمانی که
کارمند رشکت برای نخستین بار ادعای خود را مطرح کرد
آمادگی داشته تا تحقیقات در این خصوص را آغاز کند اما
به خواست اولیه کارمند یاد شده برای محرمانه نگاه داشنت
این موضوع و جلوگیری از آغاز تحقیقات احرتام گذاشته
است.
رشکت امریکایی تولید کننده البسه ورزشی بدین ترتیب
از به اشرتاک گذاشنت اطالعات مربوط به این ماجرا با
محاکم قضایی و یا اشخاص ثالث خودداری کرد؛ اما وقتی
کارمند رشکت خواستار پیگیری پرونده شد ،نایک گروهی
از وکال را برای انجام تحقیقات به خدمت گرفت.
نیامر در هامن سال متهم به تجاوز جنسی به یک زن
دیگر در برازیل شد .این پرونده که در نهایت با انکار شدید
اتهامات از سوی نیامر به رسانجام نرسید به محبوبیت و
اعتبار ستاره برازیلی آسیب زیادی وارد کرد.

چهارمین پیروزی
بشار اسد

بشار اسد ،روز پنجشنبه برای چهارمین بار پیاپی در انتخابات
ریاست جمهوری سوریه اعالم پیروزی کرد .بر اساس آمارهای
رسمی بیش از ۹۵درصد آرا به نام اسد در صندوقها ریخته
شده بود .والدیمیر پوتین ،رییس جمهوری روسیه و همچنین
مقامهای جمهوری اسالمی ایران به عنوان دو متحد اصلی
دمشق پیروزی اسد را تربیک گفتهاند.
به گزارش رادیو فرانسه ،پیروزی اسد را حموده صباغ؛ رییس
پارملان این کشور شامگاه پنجشنبه اعالم کرد .بر اساس اعالم
رسمی۱۴.۲ ،میلیون نفر در این انتخابات رشکت کردند که با
توجه به جمعیت ۱۸.۱میلیون نفری واجدان رشایط رایدهی،
میزان رشکت در این دوره از انتخابات ۷۶.۶۴درصد بوده است.
عبدالله سلوم عبدالله و محمود مرعی دو نامزد دیگر این
انتخابات هر کدام  ۱.۵و  ۳.۳درصد رای آوردهاند.
والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در پیامی کتبی،
پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه را به
وی تربیک گفت.
به گزارش دفرت مطبوعاتی کاخ کرملین ،پوتین روز جمعه
در پیام خود به بشار اسد نوشت « :نتایج انتخابات ریاست
جمهوری ،بطور کامل اعتبار سیاسی باالی شام و اعتامد
شهروندان سوری به سیاستی که تحت رهربی شام برای تثبیت
اوضاع سوریه و تحکیم مراجع حکومتی آن اجرا میشود را
تایید کرد».
رییس جمهوری روسیه در پیام خود ادامه داد« :طرف روسی
قصد دارد همچنان از رشیک سوری در مبارزه با تروریستها
و افراطگرایان و پیشربد روند حل و فصل سیاسی اوضاع این
کشور و بازسازی زیرساختهای آن در دوره پسامناقشه حامیت
کند».
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز با صدور بیانیهیی
برگزاری موفق انتخابات سوریه و پیروزی بشار اسد را به دولت
و ملت سوریه تربیک گفت.
به گزارش روز جمعه ایرنا از گزارش اداره کل اطالعرسانی و
امور سخنگویی وزارت امور خارجه ،در این بیانیه آمده است:
«برگزاری موفق انتخابات و مشارکت گسرتده مردم سوریه گام
مهمی در استقرار صلح ،ثبات ،آرامش ،بازسازی و شکوفایی
سوریه است».
در این بیانیه تاکید شده« :جمهوری اسالمی ایران ضمن
احرتام به تصمیم مردم سوریه از حق تعیین رسنوشت ملت
سوریه و آینده آن کشور بدون هرگونه دخالت خارجی حامیت
کرده و پیروزی قاطع بشار اسد رییس جمهوری سوریه در این
انتخابات را به ایشان و مردم مقاوم سوریه تربیک میگوید».
این در حالی است که کشورهای غربی انتخابات سوریه را
غیرآزاد و ناعادالنه خواندهاند.
پیشرت امریکا و چهار کشور اروپایی بریتانیا ،فرانسه ،آملان
و ایتالیا به مناسبت دهمین سالگرد آغاز اعرتاضات سوریه با
انتشار بیانیه مشرتکی خشونتهای صورت گرفته از سوی رژیم
بشار اسد طی یک دهه گذشته در این کشور را محکوم کردند
و نسبت به برگزاری غیرعادالنه و غیرآزاد انتخابات ریاست
جمهوری در این کشور هشدار دادند.
این چهار کشور غربی در بیانیه خود همچنین خواستار
آن شدهاند که رژیم و طرفدارانش اجازه دهند کمکهای
برشدوستانه به دست مردم مورد نیاز در سوریه برسد .همچنین
اعالم کردند که برگزاری انتخابات ناعادالنه در سوریه نباید
منجر به عادیسازی روابط بیناملللی با حکومت بشار اسد
شود.
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زیدان از رئال مادرید جدا شد

باشگاه رئال مادرید با انتشار خربنامهیی رسام اعالم داشت که رسمربی فرانسوی این تیم تصمیم گرفت ه قراردادش را به پایان برساند.
در خربنام ه آمده« :اکنون وقت آن است که به تصمیم زیدان احرتام بگذاریم و از او به خاطر حرفهیی بودن ،فداکاری و اشتیاقش برای نشان دادن
یک رئال مادرید خوب ،قدردانی کنیم .زیدان یکی از اسطورههای بزرگ رئال مادرید است و افسانهاش فراتر از آن چیزی است که او به عنوان مربی و
بازیکن باشگاه ما بوده است .زیدان میداند که او قلب رئال مادرید است و رئال مادرید همیشه خانه او باقی خواهد ماند».
زیدان ابتدا از  2016تا  2018هدایت رئال را به عهده داشت و سه بار متوالی قهرمان اروپا شد و در پی سومین قهرمانی متوالی ،از این تیم خداحافظی
منود .در نیمههای فصل 2019دوباره برگشت و تیمش را تا قهرمانی اللیگا پیش برد ،اما در این فصل نتوانست جامی کسب کند و در نهایت تصمیم
به ترک رئال گرفت.
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ترجمه

و سایر امور مرتبط با صلح در یک سطح عالیتر میباشد)
و مورد حمایت خلیلزاد است ،امید است جنگساالران و
سایر سهمداران را برای ایجاد یک منشور (پالتفارم) جهت
حل اختالفات بدون توسل به قوه ،همراه گرداند .البته اینکه
این شورا تا کجا قدرت تصمیمگیری خواهد داشت ،در تجربه
دیده خواهد شد.
به عین ترتیب ،سازش روی معضل خط دیورند تا حد زیادی
به مسایل کمک میکند .با این هم ،هنگامی «دیر اشپیگل»
در این مورد از حامد کرزی رییسجمهور پیشین سوال نمود،
او محتاطانه چنین پاسخ داد« :هرگاه ما بتوانیم با پاکستان
روابط مشابه نمونه اتحادیه اروپا داشته باشیم ،شاید راه
حلی پیدا شود .در آن صورت خط دیورند بیشتر از اینکه یک
مرز ثابت باشد ،یک حوزه خواهد بود و رسماً به موجودیتش
ادامه خواهد داد .ما میخواهیم مراودات آزادی بین مردم دو
طرف ،بدون کنترول مرزی و آزادی رفتوآمد ،شبیه آنچه به
وجود آید که امروز بین آلمان و فرانسه وجود دارد».
متن کامل مصاحبه کرزی با «دیر اشپیگل» زیر عنوان «ما
افغانها علیه یکدیگر استعمال میشویم» انتشار یافته است.
با این همه ،قریشی با بازسازی پل با مقامات بلندپایه
سیاسی در واشنگتن ،آغاز خوبی را رقم زده است .در یک
تبصره «صدای امریکا» آمده است که «:به نظر میرسد
تالشهای ایاالت متحد امریکا برای تحکیم برنامههای بعدی
در روزهای اخیر از ارجحیت جدیدی برخوردار شده است تا
به مدد حمایت کاخ سفید و پنتاگون یا وزارت دفاع ایاالت
متحد امریکا بر مناسبات تنشآلود یک دهه غلبه نموده و
حمایت مقامات پاکستانی را بهدست آورد.
قبال مقامات ایاالت متحد امریکا یک اندازه خوشبینی در
مورد مذاکرات اولیه بین جیک سلیوان؛ مشاور امنیت ملی
ایاالت متحد امریکا و موید یوسف؛ همتای پاکستانیاش
ابراز داشته بود که روز یکشنبه در جنیو به خوبی صورت
طیفهای سیاسی و نهادهای حکومتی و غیرحکومتی
گرفته است.
میدهد.
«پنتاگون یا وزارت دفاع به عین صورت بهدنبال مکالمه
نکته بسیار مهم آن است خلیلزاد افشا نمود که طالبان به
تلیفونی روز دوشنبه بین للوید اوستین؛ وزیر دفاع ایاالت
وی اعتراف نمودهاند که آنها «خوب حکومت نکردهاند»،
متحد امریکا و جنرال جاوید با جوا؛ لوی درستیز (رییس
زیرا در سال  1996بهصورت «غیر منتظره» به قدرت
ستاد ارتش) پاکستان ابراز اعتماد نموده است .در اعالمیه
رسیده و از آن به بعد از اشتباهاتشان «پند گرفتهاند».
آمده است« :وزیر دفاع قدردانیاش را از حمایت پاکستان
او عالوه نمود که طالبان از «تاوانهای» سنگینی که از
از مذاکرات صلح افغانستان تکرار نموده و آررزومندیاش
ناحیه حمالت یازده سپتمبر متقبل شدهاند ،بهویژه زندان
را برای ادامه مناسبات مستحکم دوجانبه بین ایاالت متحد
کمپ خلیج گوانتانامو ،مسدود شدن حسابهای بانکی
امریکا و پاکستان ابراز داشت».
و تحریمها توسط ملل متحد و 19سال جنگ آگاهند.
اما همین که قریشی به بازدیدش
سه چیزی که از این استماع مجلس
پایان داد ،سبراهمانیام جی
نمایندگان امریکا برداشت میشوند
شنکر؛ وزیر خارجه هند به ایاالت
آنچه نفسگیر میباشد،
عبارتند از :نخست خلیلزاد بهطور
متحد امریکا رسید .خرابی روابط
منطقی مطمین بهنظر میرسید
است
زاد
ل
خلی
تخمین
آن
دیپلوماتیک بین هند و پاکستان
که مرحله بعد از سپتامبر 2021را
ادامه دارد.
که «انگیزه دادن» به
سمتوسو میدهد .دوم ،او همراهی
دهلی جدید عمیقا در مورد این
نمایندگان را با خط مشی حکومت
طالبان و «تقابل با آنها
اجماع فزاینده بینالمللی دچار
دایر به تعامل با افغانستان بدون
شک و تردید است که سیاست
برای پرداخت بها» در
توسل به عملیات جنگی با خود
پاکستان در مورد افغانستان
ممکن
را
عهدشکنی
صورت
داشت .سوم ،او نمایندگان را در
عالیم تغییر استراتژیک نشان
مورد امر انصرافناپذیر کار نزدیک با
میداند .او بهطور خاص
میدهد و اسالمآباد دیگر
پاکستان ،حساس گردانید.
نمیخواهد طالبان بر افغانستان
چیزی نگفت ،اما واضحا
در سالهای اخیر تصویر پاکستان
مسلط گردد که همسایه
در نزد مقامات بلندپایه سیاسی
کمک هنگفت به افغانستان،
بالفصلش میباشد .هند تاکید
خدشه برداشته بود .از این رو ،قبول
میکند که این اظهارات فریبنده
به این کشور اهرم توانایی و
عام اهمیت مشارکت با پاکستان
برای کتمان واقعیت است.
در حلقههای بلند سیاسی ،کلید
«قدرت نرم» نهتنها در
با وجود این ،هند به مشکل
دروازهیی است که بهسوی صلح در
در موقعیتی است که در تخته
برابر طالبان؛ بل بر همه
افغانستان باز میشود .این امر تاثیر
شطرنج افغانستان ادعایی نماید.
عمیقی برای امنیت منطقهیی دارد.
و
سیاسی
های
ف
طی
حکومت هند در دام بیماری
قریشی هیچ فرصتی را برای
نهادهای حکومتی و
همهگیر کرونا افتاده است که
دستیابی به یک نتیجه مطلوب در
پایانی برای آن در چشمرس قرار
غیرحکومتی میدهد.
جهت همکاری آینده با پاکستان از
ندارد .دستور کار سفر جی شنکر
دست نداد که بر یک زمینه مناسب،
به ایاالت متحد امریکا بهطور
در ابتکار خلیلزاد برای ترتیب یک
سنگینی معطوف به مذاکرات
نشست خاص استماعی مجلس
با جانب امریکایی در ارتباط با
نمایندگان به وجود آمده بود.
واکسین میباشد.
با وجود این ،با توجه به آرزومندی پاکستان برای یک
با این هم ،هند یک حالت پرتنش مرزی با چین دارد و
مشارکت «دارای پایه وسیع و همهجانبه» با ایاالت متحد
مناسبات چین و هند در حالت سقوط آزاد میباشد .دهلی
امریکا که باید فراتر از همکاری در مورد افغانستان برود،
بهطور گزینشی تعامالتش را با آن کشورهایی مانند ایاالت
چنانکه وی در مکالمه تلیفونی اخیرش با انتونی بلینکن،
متحد امریکا ،بریتانیا ،اتحادیه اروپا و «کواد» (ایاالت متحد
قبل از دیدار از ایاالت متحد امریکا ،بدان اشارت نموده
امریکا ،هند ،استرلیا و جاپان) فشرده میسازد که از عروج
است ،یک ماموریت چالشبرانگیز دارد.
چین دچار نگرانیاند و میخواهند آن را عقب بزنند .این امر
کابل احتماالً این رخداد را با یک احساس قبالً
در مرکز سیاست خارجیاش قرار دارد.
پیشبینیشده دنبال میکند .یک احساس تلخ تا زمانی
در اساس بسیار غیر محتمل است که هند کاری نماید که
باقی میماند که چیزهای بیشتری تغییر کنند .شک و
استراتژی ایاالت متحد امریکا در افغانستان را که یک بعد
تردید مداومی در مورد نیات ایاالت متحد امریکا ادامه
«اندو -پاسفیک» نیز دارد ،تضعیف نماید.
دارد.
خلیلزاد هفتۀ گذشته در نشست استماع مجلس نمایندگان
البته هرگونه اشتراک مساعی ایاالت متحد امریکا و
امریکا ،هنگامی که قانونگذاران به وی خاطرنشان کردند
پاکستان ،سرانجام به تقویت جو حاکم جاری در منطقه
که بگرام «تنها پایگاه ایاالت متحد امریکا در مرز چین است»
دایر به قبولی عادی شدن طالبان به مثابه بخشی از یک
تصادفا با چشمکزدنی ابراز اعتماد کامل نمود که ایاالت
ترتیبات مشارکت در قدرت با پایههای وسیع منجر خواهد
متحد امریکا ظرفیت آن را دارد که «خیلی سریع» به پایگاه
شد.
بگرام برگردد .او به قانونگذاران توصیه نمود تا در این مورد
پیشنهاد جاری برای به اصطالح ایجاد «شورای عالی
با پنتاگون یا وزارت دفاع مشورت کنند.
دولتی» (طرحی که در جهت ایجاد اجماع پیرامون صلح

نشنالیزمافغانستانباچالشوجودیروبهروست

یک سناریوی غیر آخر زمانی

اندین پنچ الین نویسنده :بهادرا کومار /مترجم :رسول رحیم

ایاالت متحد امریکا و پاکستان یک چشمانداز
مثبت را برای آینده افغانستان در پیش رو قرار
میدهند ،اما یک جنگ داخلی جدید هنوز میتواند
در کرانه مطرح باشد.
شاه محمود قریشی؛ وزیر خارجه پاکستان در 13
ماه می گفت« :ما در خاک ما ،پای سربازان و یا
پایگاههای نظامی را اجازه نمیدهیم ».اشاره او به
عملیات امنیتی آینده ایاالت متحد امریکا در منطقه
بود.
موضع اعالمشده پنتاگون یا وزارت دفاع ایاالت
متحد امریکا نیز حاکی از ایجاد پایگاههای جدید
در منطقه نمیباشد ،اما صرف میگوید که «همه
گزینههای مختلف را که ما با همکاران ما از جماعت
استخباراتی و وزارت خارجه در اختیار داریم ،به
کار میگیریم تا انواع ترتیباتی را به وجود آوریم که
دسترسی اساسی و امکان پرواز ضروری ما را در قبال
تهدیدهای تروریزم فراهم آورد».
با توجه به این سنجههاست که بازدید اخیر قریشی
از ایاالت متحد امریکا کسب اهمیت مینماید.
ظاهرا قریشی این سفر را برای شرکت در مباحثات
ملل متحد روی مساله فلسطینی انجام داده ،اما این
سفر او مصادف است با نشست استماعی فوقالعاده
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایاالت
متحد امریکا در  18ماه می که عنوان آن« :روابط
ایاالت متحد امریکا و افغانستان بهدنبال بیرون رفتن
نظامی» میباشد.
این استماع به ابتکار زلمی خلیلزاد؛ فرستاده خاص
ایاالت متحد امریکا برای آشتی در افغانستان برگزار
شده بود .همچنان این نخستین استماع خلیلزاد در
کانگرس بهمثابه نماینده ویژه امریکا در افغانستان
میباشد.
گوش فرادادن از نزدیک به این استماع سهونیم
ساعته برای همه کسانی ضروری میباشد که بهطور
جدی عالقهمند دنبال کردن ردیابی دیپلوماتیک در
مورد مساله افغانستان میباشند.
برجستگی این روند در پذیرش مجدد نخبگان سیاسی
ایاالت متحد امریکا برای قبول نقش پاکستان در
جهت نورمال گردانیدن و یا متعارف ساختن طالبان
برای تامین صلح و ثبات در افغانستان و جلوگیری از
تهدیدهای تروریستی میباشد.
خلیلزاد در پیشبینیهای آخرزمانی دایر بر جنگ
داخلی قریبالوقوع و یا هرجومرج در افغانستان
شریک نیست .او تاکید نمود که «داستان رها کردن
افغانستان به حال خودش» بیدلیل بوده و آنچه در
حال وقوع هست ،صرف «تغییری در شکل تعامل»
بعد از سپتامبر است.
طبق گفته او« :نیروهای جنگی در آینده بخشی از
این تعامل نمیباشند ،اما کمک قابل توجهی فراهم
خواهد شد».
آنچه نفسگیر میباشد ،آن تخمین خلیلزاد است
که «انگیزه دادن» به طالبان و «تقابل با آنها برای
پرداخت بها» در صورت عهدشکنی را ممکن میداند.
او بهطور خاص چیزی نگفت ،اما واضحا کمک
هنگفت به افغانستان ،به این کشور اهرم توانایی
و «قدرت نرم» نهتنها در برابر طالبان؛ بل بر همه
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اسټن :د امریکايي پوځ د وتلو بهیر
ښايي تر وخت مخکې بشپړ يش

Sat

د امریـکا دفـاع وزیـر لوییـډ اسـټن وايـي ،ښـايي تـر ټاکلـې
نېټـې مخکـې لـه افغانسـتان د ټولـو امریکايـي او ناټـو
ځواکونـو د وتلـو بهیـر بشـپړ يش.
د امریـکا ولسـمرش جـو بایـډن تېر اپرېـل کې وویـل ،د دغه
هېـواد ځواکونـه بـه د سـپټمرب تر یوولسـمې له افغانسـتان
ووځـي ،خـو لوییـډ اسـټن د پنجشـنبې پـه ورځ د کانګرس
دفاعـي بودیجـې جرګـه ګـۍ تـه وویـل ،دا بهیـر ښـايي لـه
ټـاکيل وخـت مخکې بشـپړ يش:
«د رستېـرو د اېسـتلو بهیـر لـه پلان رسه سـم روان دی ،پـه
حقیقـت کـې ان لـږ وړانـدې .مـوږ هغـه ماموریـت بشـپړ کړ
چـې تـر رسولـو لپاره یې افغانسـتان تـه لېږل شـوي وو او زه
پرې ویـاړم».
د امریـکا دفـاع وزیـر دا څرګندونـې د کانګـرس لـه هغـې
غونـډې وړانـدې وکـړې چـې ټاکلـې ده غـړي یـې د دفـاع
وزارت لپـاره د ۷۱۵میلیـارد ډالـرو پـر بودیجـه غـور وکـړي.
لوییـډ اسـټن لـه افغانسـتان لـه مهـال وېـش وړانـدې د
ځواکونـو بشـپړېدو په تړاو نـور څه ونه ویل ،خـو څرګندونې
یـې د دفـاع وزارت یـا پنټـګان د تېـرې سـې شـنبې له هغه
رپـوټ رسه همغـږې وې چـې وايي ،د ځواکونو اېسـتلو بهیر
یـې وار مخکـې لـه شـپاړس سـلنې تـر پنځویشـت سـلنې
بشـپړ شـوی دی.
د رپـوټ لـه خپرېـدو وروسـته د پنټـګان ویانـد دا هـم زیاتـه
کـړه چـې د امریـکا مرکـزي قومنـداين پـر افغانسـتان څـار
سـايت او هېـواد یـې له دغـه هېـواد رسه ډيپلوماټیکـو اړیکو
تـه دوام ور کـوي.
لـه بلـې خـوا د امریـکا د پـوځ لـوی درسـتیز مـارک میلي
وايـي ،لـه افغانسـتان د ټولـو ځواکونـو تـر وتلـو مخکـې د
هغـو افغانانـو د اېسـتلو پلان پـر «چټکـول» کار کـوي چـې
لـه امریکايـي ځواکونـو رسه یـې کار کـړی دی.
د نومـوړي پـه خبره ،ډېـری هغـه ژبـاړن او نـور کسـان چـې
لـه امریـکا رسه یـې کار کـړی دی د طالبانـو د بریدونـو لـه
خطـر رسه مـخ دي.
د یـوه ځانګـړي پروګـرام لـه مخـې نـږدې ۱۸زره افغـان وګړو
امریـکا کـې د کډوالـۍ غوښـتنه کـړې ،خـو دا پروګـرام
وځنډېـد او لـه املـه یـې لـه کلونـو راهیسـې منتظـر دي.
د ج نرال مېلي د خبرو متن د نومـوړي دفتر خپـور کـړی
چـې پکـې راغيل« :زه پوهېـږم چې پـام وړ افغانانو د متحده
ایالتونـو او ټلوالـې مالتـړ کړی او ښـايي په خطـر کې وي»..
نومـوړي زیاتـه کـړه «مهمـه مسـله دا ده چـې اوس مـوږ دغو
افغانانـو تـه ژمـن اوسـو او د دوی د خوندیتـوب لپـاره اړیـن
کارونـه وکړو».
ښـاغيل میلي دا هـم ویلي چـې بهرنیـو چـارو وزارت دا
مسـله څـاري.
لـه بلـې خـوا متـه ده د امریـکا دفـاع وزارت اسـیا پسـیفیک
کـې یواځنـۍ الوتـک لېږدوونکـې بېـړۍ لـه افغانسـتان
د ځواکونـو اېسـتلو بهیـر رسه د مرسـتې لپـاره د منځنـي
ختیـځ پـه لـور وخوځـوي.
د یـو اېـس اېـس رونالـډ رېګـن پـه نـوم دا بېـړۍ چـې اوس
جاپـان کـې ده ښـايي د دويب پیـل کـې د افغانسـتان پـه
لـور خوځښـت پیـل کـړي او سـیمه کې بـه څلور میاشـتې
فعالـه وي.
پـه دا مهـال د بریتانیـا سـان ورځپاڼـه وايـي ،امریـکا غـواړي
د خپلـو ټولـو ځواکونـو تـر وتلـو مخکـې  ۶۰۰سمندرسـايت
ځواکونـه کابـل تـه ولېـږي چـې د طالبانـو الس تـه د
پالزمېنـې د ورتلـو مخـه ونیسي.
دا ورځپاڼـه زیاتـوي د ترکیـې یـو پوځـي یونـټ بـه د کابـل
هوايـي ډګـر امنیـت ونیسي.
دا رسـنۍ وايـي ،دې برخـه کـې بـه بریتانـوي ځواکونـه هـم
لـه امریکایانـو رسه مرسـته وکـړي.
سـان ورځپاڼـه کابـل هوايـي ډګـر کـې د تـرک ځواکونـو د
مېشـتېدو پـه هکلـه د یـوې رسچینـې لـه خولـې وايـي« :دا
هوايـي ډګـر مهـم ځـای دی او ترې پرتـه د بهرنیـو ځواکونو
د وتلـو امـن الر نشـته».
دا رسچینـه زیاتـوي« :تـرک ځواکونـه مسـلامن دي ،ځکـه
طالبـان هـم نـه يش ویلـی چـې کافـران افغـان خـاوره کـې
دي .خـو تـرکان یـوازې دا ماموریـت بشـپړول نـه غـواړي او
پوښـتنه دا ده چـې څـوک بـه ور رسه مرسـته کـوي».
د ترکیـې یـوې پوځـي رسچینـې هـم ویلي کـه افغانـان
وغـواړي ځواکونـه بـه یـې افغانسـتان کـې پاتـې يش.
ترکیـه د ناټـو چـوکات کـې شـپږ سـوه رستېـري افغانسـتان
کـې لـري« .بی.بی.سـی»

