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جسد یک زن نظامی 
پیشین در کابل پیدا شد

کابل  در والیت  منابع محلی  ۸صبح، کابل: 
می گویند که جسد یک زن که در حکومت 

پیشین نظامی بوده، در کابل پیدا شده است.
با  صحبت  در  قوس،   ۱۱ جمعه،  روز  منابع 
زرغونه،  جسد  که  می گویند  ۸صبح  روزنامه 
هفتم  ناحیه  از  گذشته  روز  پیشین،  نظامی 

شهر کابل پیدا شده است.
منبعی دیگر به روزنامه ۸صبح تایید می کند 
که این زن جوان در ریاست عمومی تحقیقات 
پیشین  حکومت  جنایی  جرایم  با  مبارزه  و 

وظیفه اجرا می کرد.
سوی  از  زرغونه  که  می کند  ادعا  منبع  این 
رسیده  قتل  به  »بی رحمانه«  به شکل  طالبان 

است.
طبق ادعای منبع، طالبان این نظامی پیشین 
را پس از شکنجه به قتل رسانده و جسدش را 
ناحیه هفتم شهر کابل  بوجی در  داخل یک 

انداخته اند.
گزارش های  طالبان،  قدرت گیری  از  پس 
بازداشت،  از سراسر کشور در مورد  متعددی 
شکنجه و قتل نیروهای امنیتی پیشین به نشر 

می رسد.

گالوپ  موسسه  بررسی های  کابل:  ۸صبح، 
نشان می دهد که پس از بازگشت طالبان به 
قدرت، مردم افغانستان امیدشان به آینده را از 
دست داده اند و ۹۸ درصد نفوس این کشور در 

رنج و عذاب به سر می برند.
چندین  در  خود  بررسی های  گالوپ  موسسه 
قوس ،   ۱۰ پنج شنبه،  روز  ناوقت  را  بخش 
منتشر کرد. در این گزارش آمده است که پس 
از تسلط طالبان بر افغانستان، رنج و عذاب در 
این کشور به باالترین حد خود رسیده و مردم 
به  نسبت  امید خود  کامل  به طور  این کشور 

آینده را از دست داده اند.
در  افغانستان  مردم  وضعیت  موسسه  این 
کرده  مقایسه  را   ۲۰۲۲ و   ۲۰۲۱ سال های  
درصد   ۹۸ آن،  یافته های  براساس  که  است 
آمار،  این  می کنند.  زنده گی   رنج  در  مردم 
افزایش چهار درصدی را در سال جاری نشان 

۸صبح هرات: منابع محلی از هرات گزارش 
والیت  این  در  جمعه  امامان  که  می دهند 
مکلف شده اند تا نام هبت اهلل آخوندزاده، رهبر 
طالبان را در خطبه های نماز جمعه یاد کنند.

دستور  این  که  می گویند  ۸صبح  به  منابع 
نماز  در  رهبرشان  نام  گرفتن  برای  طالبان 
بیشتر  در  قوس(   ۱۱ )جمعه،  امروز  جمعه 

می دهد.
بر اساس گزارش گالوپ از هر چهار تن، یک تن 

زنده گی خود را تمام شده می داند.
موسسه گالوپ نوشته است: »۹۸ درصد زنان و 
۹۷ درصد مردان در سال ۲۰۲۲ زنده گی خود 
را به اندازه ای ضعیف ارزیابی می کنند که رنج 
تلقی می شود.« به گفته این موسسه، بیشترین 

افزایش رنج در سال گذشته در میان مردان 
بوده است.

می شود  منتشر  حالی  در  بررسی  این  نتایج 
که اوچا در گزارشی تازه گفته است، در سال 
۲۰۲۳ بیش از ۲۰ میلیون انسان با گرسنه گی 
و شش میلیون دیگر با قحطی روبه رو خواهند 

شد.

مساجد جامع هرات اجرا شده است.
به  جمعه  امامان  منابع،  معلومات  براساس 
اجبار و طبق دستور طالبان نام مال هبت اهلل 
آخندزاده را در خطبه های شان ذکر و برای او 

و بقای حکومتش دعا کرده اند.
ناحیه ششم شهر هرات،  باشنده  فریداحمد، 
می گوید که خطیب مسجد جامع شان امروز 

طالبان  رهبر  نام  به  را  جمعه  نماز  خطبه 
کرده  یاد  امیرالمؤمنین  بنام  او  از  و  خوانده  

است.
پیش از این وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان 
در اعالمیه ای از ترتیب »خطبه واحد« برای 

تمام خطبای مساجد جامع خبر داده بود.
در اعالمیه این وزارت آمده است: »دعای خیر 
استقامت اش  و  حاکم  و  امیر  برای  صالح  و 
جمله  از  دشمنان  بر  نصرتش  و  شریعت  بر 

مستحبات خطبه نماز جمعه است.«
طبق این دستور طالبان، امامان نماز جمعه و 
در سراسر کشور خطبه ای  خطیبان مساجد 
رهبر  نام  و  می شود  تهیه  طالبان  توسط  که 
این گروه در آن ذکر است، دریافت می کنند و 

مکلف به خوانش آن هستند.

بازمانده گان عدالت می خواهند

شکایت راننده گان و مسافران 
از کندی کار بازسازی شاهراه 

ـ غزنی کابل 

برگشت طالبان؛ مردم افغانستان امید به آینده را از دست داده اند

ذکر نام مال هبت اهلل در خطبه های نماز  جمعه در هرات اجباری شد

سفیران خارجی به قندهار 
به دنبال چه می روند؟
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پس از تحول سیاسی اخیر در افغانستان، موج مهاجرت شهروندان به 
کشور های همسایه به ویژه ایران شدت گرفته است. سقوط دولت به دست 
طالبان سبب شد که هزاران نظامی، کارمند اداره های دولتی و غیردولتی، 

موسسه های ملی و بین المللی که شرایط قانونی خروج از افغانستان برای شان 
فراهم نبود، به دلیل هراس از تهدیدهای امنیتی به گونه قاچاقی به ایران پناه 

ببرند.

»مجبوریم به ایران برگردیم«

به نیروهای ضد طالبان در عرصه بین المللی 
فرصت اتحاد و گفت وگو داده شود 3

افزایش اخراج مهاجران افغان از ایران؛

رهبران پیشین افغانستان:

رویداد خونین سیوک ؛ 

وزیر تحصیالت 
عالی طالبان باید 

عذرخواهی کند

واکنش ها به اظهارات ندیم؛



 

آقای حکمتیار که عمر سیاسی اش را در تبلیغ و ترویج 
بارها  اخیر  در سال های  است،  کرده  افراط گرایی سپری 
از حمالت انتحاری در رسانه ها دفاع نموده و در توجیه 
مرگ حمیده  برمکی، شوهر و دو کودکش که در حمله 
انتحاری یکی از اعضای حزب او در کابل کشته شدند، 
باری در مصاحبه ای توجیهات مذهبی تراشید؛ اما دیروز 
و  بردند  هجوم  او  اقامت  محل  به  انتحاری ها  از  گروهی 
مشهور  رهبران  و  مبلغان  از  یکی  جان  گرفتن  برای 
افراط گرایی به همان روشی که سال ها تبلیغ کرده بود، 
تالش ورزیدند. سوءقصد به آقای عبیدالرحمان نظامانی، 
با ظاهر  او  است.  از آن دست  اتفاق  نیز  پاکستان  سفیر 
و  یک قبضه ای  ریش  پاکستانی،  مولوی های  و  مفتی ها 
که  می کند  نماینده گی  کشوری  از  تراشیده،  بروت های 
به  را  آن  است،  سیاسی اش  برند  برجسته ترین  تروریزم 
پرورش  محل  و سال ها  می کند  چهارسوی جهان صادر 
و پناه گاه سازمان های تروریستی بوده است که از قفقاز 
تا سین کیانگ و از آن جا تا شبه جزیره عرب و شاخ افریقا 
آن  پرخچه های  و  تقسیم می کنند  و جنگ  نفرت  آتش 
شعله  گاهی  نیز  غرب  شهرهای  آرام ترین  در  آتش ها 
می کشد. اما اکنون او در محوطه سفارت پاکستان و در 
شهری که دست پرورده گان جهادی شان پارسال »فتح« 

کردند، امنیت ندارد.
سایر  مثل  نیز  طالبان  برگشت  از  قبل  حکمتیار  آقای 
با  را  اقامت گاهش  جمهوریت  دوران  سیاست مداران 
دیوارهای سمنتی احاطه کرده بود و محافظان بسیار از 
برای  امنیتی  تدابیر  و  دیوارها  آن  می کردند.  نگه بانی  او 
یا  او و  از یخن  دور نگه  داشتن دست قربانیان جنگ ها 
حفاظتش در برابر انتقام نیروهای غیرجهادی نبود، چرا 
تروریستی  و حمالت خون بار  انتحار  سال ها  این  در  که 
آقای  و  است  بوده  افراطی مذهبی  انحصار گروه های  در 
بر  را  حمالت  چنین  خود  آن که  علی رغم  حکمتیار 
مخالفانش موجه می دانست، درعین حال آگاه بود که او 

می تواند هدف »مشروع« حمله انتحاری برادرانش باشد.
تروریزم و افراط گرایی پیروزی ندارد و بقایش در جنِگ 
با خود درگیر  نماند،  اگر دشمن دیگری  است.  بی پایان 
می شود، در درونش دشمن می جوید و اعضای تن خودش 
را قلع و قمع می کند؛ چرا که افراطیت در پی همسان سازی 
پایان  را  تفاوت ها  که  حالی  در  است.  تفاوت ها  حذف  و 
نیست. مصداق آن جنگ داعش و طالب است. با حذف 
طالب،  دیگر  نیمه  داعش،  اکنون  غیرطالبانی  نیروهای 
تمام  و  گردیده  بدل  طالبانی  امارت  »اصلی«  به دشمن 
آنانی که داعشی نمی باشند، از طالب و اخوانی گرفته تا 
شیعه و صوفی هدف مشروع جهاد داعیشان شده اند. از 
همین روی، راه نجات ما افراطیت زدایی جامعه و ترویج 
که چون حکمتیار  آنانی  است.  هم پذیری  و  دموکراسی 
افراطیت را تبیلغ می کنند و برای حمالت انتحاری توجیه 
می تراشند، برای خود و فرزندان شان نیز سرنوشت خونین 

رقم می زنند. 
به  را  طالبان  است،  کوشیده  سال ها  این  طی  پاکستان 
خوب و بد تقسیم کند و کسانی را که در درون خاک 
آن کشور در پی جهاد بوده اند تروریست و طالبانی را که 
بیرون از آن کشور به همان کارها و بدتر از آن ها اقدام 
استراتیژیک  دوستان  و  خدا  راه  مجاهدان  می کرده اند، 
آتش  شعله ورشدن  از  آشکار  نشانه های  اکنون  بخوانند. 
تاسف  با  و  می شود  دیده  پاکستان  دامن  در  تروریزم 
می کوشند،  هنوز  کشور  آن  سیاسی  و  نظامی  رهبران 
با اعمال فشار بر  خود را لگام دار تروریزم جلوه دهند و 
طالبان افغانستان و نیز از طریق مذاکره و امتیازدهی مانع 
گسترش جنگ با خاک پاکستان گردند و تروریزم را به 
مسیر منافع منطقه ای و استراتیژیک خود مدیریت کنند. 
اما هزاران طالب پاکستانی و افراطی های همسو با آنان که 
به چشم سر دیده اند. چگونه همتایان افغان شان به خاطر 
داشتن پناه گاه و پشت جبهه سال ها دوام آوردند و عاقبت 
کشوری را تسخیر کردند. اکنون که خود صاحب پشِت 
امتیازات  با  و  آسانی  به  آیا  شده اند،  پناه گاهی  و  جبهه 
فتح  برای  جهاد  از  دست  تا  شد  خواهند  حاضر  جزیی 

پاکستان بردارند؟
است  این  طالبان  مجدد  قدرت گیری  درس  مهم ترین 
که افغانستان طالبانی برای هیچ کسی امن نخواهد بود 
و تروریزم ازین جا به کشورهای همسایه و منطقه لبریز 

خواهد شد.

افغانستان طالبانی برای 
هیچ کسی امن نخواهد بود
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مایکل مک کال، نماینده جمهوری خواه عضو مجلس 
نماینده گان امریکا، برخی از نهادها در حکومت بایدن 
را به دلیل اخالل در روند نظارت کمک های امریکا به 

افغانستان، به نقض قانون متهم کرده است.
دسامبر،  روز جمعه، ۲  هیل«  »ده  امریکایی  سایت 
گزارش داده است که مایکل مک کال نامه ای به وزارت 
و  این کشور  وزارت خزانه داری  امریکا،  امور خارجه 
 )USAID( متحده  ایاالت  بین المللی  توسعه  اداره 

ویژه  گزارشگر  بنت،  ریچارد  کابل:  ۸صبح، 
خواستار  افغانستان،  برای  متحد  ملل  سازمان 
تحقیق فوری و مستقل در مورد کشتار اعضای 

دو خانواده هزاره در دایکندی شده است.
او روز جمعه، ۱۱ قوس، در توییتی گفته است 
اعضای  قتل  »از  نگران کننده   گزارش های  که 
توسط  دایکندی«  والیت  در  هزاره  خانواده  دو 

نیروهای طالبان وجود دارد.
به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، در مورد این 
رویداد که در آن یک زن و سه کودک نیز کشته 
شده اند، به »یک تحقیق مستقل، شفاف و فوری 

ضروری است.«
ملل  سازمان  سیاسی  نماینده گی  گذشته،  روز 
جدی  گزارش های  که  کرد  اعالم  نیز  کابل  در 
از تلفات غیر نظامیان از جمله کودکان در حمله 
طالبان بر روستای سیوک دایکندی وجود دارد.

نماینده گی سیاسی سازمان ملل متحد )یوناما( 
می گوید که این سازمان در مورد کشتار کودکان 
و غیر نظامیان توسط طالبان در دایکندی تحقیق 

می کند.
نامه ای  در  امروز  قربانیان،  خانواده های  اعضای 
سرگشاده، از جامعه جهانی خواسته اند که حمله 
نسل کشی  از  بخشی  به عنوان  را  دایکندی  بر 

هزاره ها از سوی طالبان، محکوم کند.
در این نامه گفته شده است که طالبان به هر 
دایکندی،  در  کشته شده  فرد  هشت  از  کدام 
بیش از ۶۰ مرمی شلیک کرده بود ند؛ طوری که 

شستن اجساد غیرممکن شده بود.
پیش از این ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان، 
فرد  نه  گروه  این  نیروهای  که  بود  کرده  اعالم 
مسلح را که او آنان را »شورشگر« خوانده است، 

در روستای سیوک دایکندی کشته اند.

حزب  رهبر  حکمتیار،  گلبدین  کابل:  ۸صبح، 
اسالمی، ساعاتی پس از حمله بر دفتر حزب او، 
در پیامی گفت که دو مهاجم انتحاری با چادری 

زنانه بر این دفتر حمله کرد ند.
این پیام ویدیویی  او روز جمعه، ۱۱ قوس، در 
گفت که در تیراندازی این مهاجمان در هنگام 
خروج نمازگزاران، یک تن کشته و دو تن دیگر 

زخمی شده اند.
به گفته حکمتیار، مهاجمان انتحاری نیز پیش از 

آن که به هدف برسند، کشته شدند.
بر اساس گزارش ها، امروز افراد مسلح هنگام ادای 
نماز جمعه به مسجد حزب اسالمی واقع در دفتر 
مربوطات  در  داراالمان،  در  حزب  این  مرکزی 

حوزه ششم امنیتی شهر کابل، حمله کردند.
به گفته منابع، مهاجمان که با یک موتر کروال 
خود را به محل رسانده بودند و تیراندازی کردند، 
خطبه نماز جمعه رهبر حزب اسالمی را مختل 

کردند.
حزب اسالمی با انتشار بیانیه ای گفته است که 
در این حمله به آقای حکمتیار و دیگر رهبران 

این حزب آسیبی نرسیده است.
کرده  اعالم  پاکستان  دولت  حال  همین  در 
هدف  امروز  نیز  کابل  در  کشور  این  سفیر  که 
تیراندازی قرار گرفته و دست کم یک تن در این 

حادثه زخمی شده است.

ارسال کرده و از این نهاد ها به دلیل امتناع از همکاری 
با اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان 

)سیگار( انتقاد کرده است.
امور  وزارت  »امتناع  است:  نوشته  مک کال 
به  دادن  جواب  از   USAID و  خزانه داری  خارجه، 
قبول  قابل  غیر  و  غیرقانونی  سیگار  درخواست های 

است.«
این نماینده جمهوری خواه در ادامه نامه نوشته است: 
»من از شما می خواهم به نهادهایی که شما را رهبری 
می کند، سریعاً بگویید که به انسداد همکاری با سیگار 
پایان داده اید و قبل از آن که اقدامی از سوی کنگره 

الزم شود، به برنامه نظارتی این اداره برگردید.«
او به مقامات ارشد حکومت بایدن مهلت دو هفته ای 
داده است تا تمام اطالعات مورد نیاز برای نظارت و 
بررسی، از آغاز خروج نیروی های امریکا از افغانستان 

را به سیگار ارایه کنند.
پیشتر از این اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی 
افغانستان گزارش داده بود که چندین نهاد حکومت 
بایدن با این اداره در زمنیه ارایه اطالعات همکاری 

نکرده است.

نماینده  کانگرس:  
حکومت بایدن بر روند نظارت باالی کمک ها 

به افغانستان سنگ اندازی می کند

طالبان در یک مکتب در تخار مراسم عروسی برگزار کردند

بررسی اوچا از وضعیت مردم افغانستان در سال۲۰۲۳

پاکستان سوء قصد به جان سفیرش در کابل را »خطای 
امنیتی بسیار جدی« عنوان کرد

بنت: کشتار دو خانواده 
هزاره در دایکندی توسط 

طالبان نیاز به تحقیق 
مستقل و فوری دارد

حکمتیار: دو انتحاری با 
پوشش زنانه پیش از رسیدن 

به هدف کشته شدند
کمک های  هماهنگ کننده  بخش  کابل:  ۸صبح، 
از  بیانیه  یک  در  اوچا،  متحد،  ملل  سازمان  بشری 
سال  در  افغانستان  مردم  بشری  نیازهای  افزایش 

۲۰۲۳ خبر داده است.
اوچا روز جمعه، ۱۱ قوس، با نشر آماری تازه گفته 
است که در سال آینده بیش از ۲۰ میلیون تن در 
افغانستان با گرسنه گی مواجه خواهند شد و بیش از 

۸صبح، کابل: وزارت خارجه پاکستان سوء قصد به 
امنیتی جدی«  »خطای  را  کابل  در  سفیرش  جان 
نگران کننده  بسیار  را  رویداد  این  و  کرده  عنوان 

خوانده است.
این وزارت روز جمعه، ۱۱ قوس، در خبرنامه ای گفته 
است که سفیر گروه طالبان در این کشور را در پیوند 
احضار کرده  کابل  در  باالی سفارتش  تیراندازی  به 

است.
در خبرنامه افزوده شده که نماینده این کشور برای 
افغانستان و غرب آسیا »نگرانی و ناراحتی عمیق« 
پاکستان را در مورد حمله بر عبید الرحمان نظامی، 

سفیر این کشور در کابل، ابراز کرده است.
در ادامه گفته شده که اسرار محمد، از محافظان این 
سفارت، در حالی که »شجاعانه« از سفیر این کشور 
»به شدت«  می کرد،  محافظت  تیراندازی  هنگام  در 

۸صبح، تخار: منابع در تخار می گویند که طالبان 
مراسم عروسی یک جنگ جوی شان را در یکی از 

مکاتب شهر تالقان، مرکز تخار، برگزار کرده اند.
این عروسی دیروز )جمعه، ۱۱ قوس( در مکتب 
چهارم  ناحیه  مربوطات  از  شهید«  »سیدحسین 

شهر تالقان برگزار شده است.
اشتراک کننده گان در این مراسم عروسی که همه 

مرد بوده اند در ساختمان این مکتب ولیمه صرف 
کرده اند.

به روایت منبع، در این مراسم عروسی زنان حضور 
نداشته اند.

طالبان اجازه تصویربرداری به کسی را نداده اند.
از  مکتب  ساختمان  در  عروسی  مراسم  برگزاری 

سوی طالبان، بی پیشینه است.

۳۰ میلیون تن با کمبود آب مواجه می شوند.
میلیون  چهار  که  می گوید  همچنان  سازمان  این 

کودک و زن در خطر ابتال به سوءتغذیه اند.
 اوچا همچنان گفته است که ۲۸  میلیون شهروند 

دیگر به کمک  نیاز خواهند داشت.
بشردوستانه  کمک های  هماهنگ کننده  بخش 
سازمان ملل متحد گفته است که برای رسیده گی 
به این حجم نیاز در افغانستان، به ۴.۶۲ میلیارد دالر 

نیاز است.
از سوی دیگر، کمیساریای عالی پناهنده گان سازمان 
افغانستان  ملل گفته است که ۳.۴ میلیون تن در 
دختران  و   زنان  را  آن ها  نصف  که  شده اند  آواره  
تشکیل می دهند. این سازمان همچنان خاطرنشان 
میزان  زنان،  آواره گی  باالی  حجم  که  است  کرده 

خطر خشونت ها علیه این قشر را افزایش می دهد.

زخمی شده است.
وزارت خارجه پاکستان تاکید کرده که تامین امنیت 
و حفاظت از نماینده گی های دیپلماتیک و کارمندان 
پاکستان برعهده »دولت موقت« افغانستان است و 
این رویداد یک »خطای امنیتی بسیار جدی« است.

پیشتر شهبار شریف، نخست وزیر پاکستان، در پیامی 
برخورد  خواستار  و  خواند  تروریستی  را  حمله  این 

فوری با عامالن این رویداد شد.
تیراندازی،  از  پس  که  کرده اند  اعالم  نیز  طالبان 
نیروهای این گروه به محل رسیده و یک فرد مظنون 
را با دو میل سالح از ساختمان در نزدیکی سفارت 

پاکستان بازداشت کرده اند.
هدف  نیز  کابل  در  روسیه  سفارت  پیش  ماه  چند 
در  تن  که چندین  گرفت  قرار  انتحاری  یک حمله 

آن کشته شدند.
این دومین رویداد امنیتی است که امروز در کابل رخ 
می دهد. در رویدادی دیگر، دفتر گلبدین حکمتیار، 
رهبر حزب اسالمی، هدف حمله قرار گرفت که چند 

تن کشته شدند.
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8صبح، کابل

وزیر تحصیالت عالی طالبان 
باید عذرخواهی کند

سرپرست وزارت تحصیالت عالی طالبان رفتن دختران 
که  است  گفته  و  خوانده  غربی  فرهنگ  را  مکتب  به 
امان اهلل خان، شاه پیشین کشور، برای ترویج »فحاشی 
و عیاشی« این فرهنگ را در کشور پیاده ساخته است. 
این اظهارات سرپرست وزارت تحصیالت عالی طالبان 
زن  حقوق  فعاالن  و  دختر  دانش آموزان  تند  واکنش 
باور دانش آموزان دختر، مکتب  به  برانگیخته است.  را 
وجیبه  آوردن  جا  به  و  آموزش  فراگیری  برای  مکانی 
دینی است. دانش آموزان دختر این سخنان عضو رهبری 
گروه طالبان را توهین به زنان و دختران کشور توصیف 
می کنند و خواهان عذرخواهی او از همه دختران و زنان 

افغانستان هستند.
از  یکی  دوازدهم  صنف  دانش آموز  فیضی،  زحل 
ماندن  بسته  دلیل  به  که  است  دولتی  مکتب های 
در صحبت  او  است.  شده  آواره  پاکستان  به  مکتب ها 
با روزنامه ۸صبح می گوید: »رفتن به مکتب به خاطر 
کسب علم است و اسالم طلب علم را بر زنان و مردان 
فرض کرده است.« این دانش آموز می افزاید: »ما برای 
بد و فساد، علم نمی آموزیم. گپ های طالبان  کارهای 
توهین و تهمت است باالی ما دختران و باید عذرخواهی 

کنند.«
دریا )نام مستعار( دانش آموز صنف دوازدهم است که 
بدون حضور در صنف درسی  را  آموزشی جاری  سال 
مصروف  رو  پیش  آزمون  برای  و  گذاشته  سر  پشت 
۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  دریا  است.  آماده گی 
وزارت  سرپرست  سخنان  شنیدن  با  که  می گوید 
تحصیالت عالی طالبان، به او »نفرین« فرستاده است. به 
گفته این دانش آموز دختر، سرپرست وزارت تحصیالت 
عالی طالبان با بیان این موضوع »تفکر گنده و منحرف« 
خود را به نمایش گذاشته است. دریا می افزاید که این 
مقام طالبان به دختران و دانش در افغانستان توهین 
کرده است و باید از همه دانش آموزان معذرت بخواهد. 
برای کسب  مکتب  در  دختران  که  می کند  تصریح  او 
دانش، آینده  بهتر و درخشان می روند تا بتوانند مصدر 
خدمت به کشور گردند و برای وطن افتخار کمایی کنند. 
این دانش آموز تأکید می ورزد: »با شنیدن حرف هایش، 
بسیار احساس بد کردم. دخترهای خود را به دانشگاه ها 
دختران  به  می فرستند،  درس  به  خارج  کشورهای  و 
مردم دیگر توهین می کنند. اول به دختران خود فکر 

کنند باز باالی دختران با عزت مردم گپ بزنند.«
فعاالن سیاسی و مدافعان  از  در همین حال، شماری 
حقوق زن نیز اظهارات سرپرست وزارت تحصیالت عالی 
طالبان را اهانت به همه زنان کشور عنوان می کنند و 
خاطرنشان می سازند، افرادی که تهی از دانش و علم 

مدرن باشند، انتظار بیشتری از آنان نمی رود.
نعیم نظری، سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر 
که  می گوید  روزنامه ۸صبح  با  در صحبت  افغانستان، 
مخالفت طالبان با تعلیم و تحصیل دختران در تقابل 
آشکار با خواست مردم افغانستان، در تقابل با ارزش های 
جامعه  به  افغانستان  تعهدات  خالف  و  بشری  حقوق 

بین المللی در زمینه حقوق بشر است.
سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر می افزاید که 
رویکردهای طالبان در تقابل آشکار با ارزش های دین 
اسالم نیز محسوب می شود و یکی از موانع عمده در 

بسته   دماغی دارای عقب افتاده ترین شعور، پوسیده ترین 
درک  نوع  بداخالق ترین  اندیشه،  مشکوک ترین  افکار، 
نوع  فاقد هر  از مناسبات اجتماعی میان زن و مرد و 
انسانی  متمدن  ارزش های  ارزیابی  برای  صالحیت 

عاطفی شخصی و اجتماعی میان زن و مرد ند.«
رها آزاد، یکی از دانشجویان دختر، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گوید: »اصاًل مانده ام که چه بگویم. حیرانم که 
ما با این طایفه ]طالبان[ چه کار کنیم! چه بگوییم! وقتی 
سنخنانش را شنیدم، متعجب نشدم، به دلیل این که ما 
از طالب توقع بدتر از این را داریم. طالب که جز کشتن، 
جز خون ریختن، بدبختی و فالکت چیزی به بار نیاورده 
است. طالب ها از توانمند شدن زنان می ترسند، از این که 
به پای خود ایستاد شوند می ترسند. باالخره می خواهند 
به هر نحوی که شده، با حرف های پوچ شان روحیه ما 

را ضعیف تر کنند.«
وزارت  سرپرست  سخنان  شنیدن  با  که  دانشجو  این 
تحصیالت عالی طالبان »مضطرب تر« شده است، ادامه 
می دهد: »طالبان هیچ نگاه انسانی به زنان ندارند. به هر 
نحوی می خواهند ما را شکنجه کنند و ضرر برسانند. 
طالب به عنوان لکه ننگ جامعه انسانی از این بدتر ازش 
ما  قبلی  نگرانی های  به  او  سخنان  این  می رود.  توقع 
می افزاید و هر روز ما به لحاظ روحی صدمه می بینیم. 
با  نگران و مضطرب. می ترسیم که  در کل خسته ایم، 
همین رخصتی های زمستانی به یک باره گی از دانشگاه 
هم رخصت شویم. واقعاً نگرانیم و این حرف ها همه اش 
مسدود  و  کردن  بی خانمان  و  کشتن  برای  مقدمه ای 

کردن است، همین.«
این در حالی است که ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت 
تحصیالت عالی طالبان، به تازه گی در یک نوار تصویری 
به  دختران  فرستادن  شده،  نشر  رسانه ها  در  او  از  که 
مکتب را »فرهنگ خارجی ها« خوانده است. او در این 
ظاهرشاه  و  خان  امان اهلل   که  می گوید  تصویری  نوار 
به  غربی ها  از  را  مکتب  به  دختران  رفتن  فرهنگ 
و  اسالمی  فرهنگ  با  تضاد  در  که  آوردند  افغانستان 
افغانی است. در سخنرانی ندیم، رفتن دختران به مکتب 
و  »فحاشی  معادل  داد،  رواج  را  آن  خان  امان اهلل  که 

عیاشی« خوانده شده است.
نوار  این  در  طالبان  عالی  تحصیالت  وزارت  سرپرست 
تصویری می گوید: »این امان اهلل خان چه کرد؟ به طرف 
غربی ها و کافران گشت، این فایده را به ما آورد که زنان 
چرا در خانه نشسته اند؟ چرا مکتب نمی روند؟ او نسخه 
افغانستان  به  و می خواست  آورد  را  فحاشی  و  عیاشی 
عملی کند که علمای عزتمند همان وقت در مقابلش 
با  این  نیست،  قبول  قابل  ما  برای  گفتند  و  ایستادند 
اسالم ما در تضاد است، با افغانیت ما در تضاد است، با 

غیرت ما در تضاد است.«
ندیم در این نوار تصویری از زندانی شدن عالمان دین 
و بزرگان قومی در زمان ظاهر شاه به  خاطر مخالفت با 
آموزش دختران نیز یاد می کند و تأکید می ورزد: »در 
زمان ظاهرشاه مسلمان مخلص قومی، ایستاد شدند که 
این مخالف غیرت، حیا و مخالف ایمان ما است، ایجاب 
او  بفرستید.  مکتب  به  زور  به  را  ما  زنان  که  نمی کند 
موسفیدان را زندانی کرد، علما را زندانی کرد. این قسم 
حاالت در افغانستان گذشت که کسی در مورد شعایر 

اسالمی خود چیزی گفته نمی توانست.«

محدودیت های طالبان بر زنان
طالبان پس از تصرف افغانستان همه سیاست های دور 
نخست حاکمیت شان را به تدریج علیه زنان در کشور 
کابینه شان،  اعالم  روز  نخستین  در  کرده اند.  اعمال 
به  امر  وزارت  آن  به  جای  و  لغو  را  زنان  امور  وزارت 
با  گروه  این  کردند.  ایجاد  را  منکر  از  نهی  و  معروف 
که  کرد  اعالم  دخترانه  مکتب های  دروازه های  بستن 
پس از تصمیم گیری در مورد لباس دانش آموزان دختر 
و معلمان، مطابق »قوانین شرعی و سنتی افغانستان« 
مکتب های دخترانه را بازگشایی خواهد کرد، اما پس از 
۱۶ ماه تصمیم گرفته است که دروازه های مکتب های 
متوسطه و لیسه  و دانشگاه ها را برای همیشه به روی 

دختران ببندند.
این گروه از ماه گذشته به این سو پارک های تفریحی، 
روی  به  را  رستورانت ها  و  زنانه  ورزشگاه ها، حمام های 
از  نهی  و  معروف  به  امر  وزارت  زنان مسدود کرده اند. 
منکر طالبان به همه والیت ها دستور صادر کرده است 
به  را  آرایشگاه ها  و  حمام ها  تفریحی،  مکان های  که 
روی زنان ببندند. براساس اطالعیه های این وزارت، در 
والیت ها زنان تنها در صورتی می توانند در رستورانت ها 
برای غذا خوردن بروند که محرم شرعی با خود داشته 

باشند.
طالبان در نخستین روزهای ایجاد وزارت امر به معروف 
و نهی از منکرشان گفته بودند که برای استقرار »نظام 
فرمان های پی درپی صادر خواهد شد. وضع  اسالمی« 
اجباری،  حجاب  زنان،  علیه  گسترده  محدودیت های 
پوشیدن روی زنان در پرده های تلویزیون ها، محرومیت 
از اشتغال، تفکیک صنف های دختران و پسران، تعیین 
تقسیم اوقات در پارک ها، منع صحبت کادرهای پزشکی 
دروازه های  شدن  بسته  و  شفاخانه ها  در  مرد  و  زن 
زنان،  روی  به  تفریحی  پارک های  و  زنانه  حمام های 
در  گروه  این  که  است  برجسته ای  محدودیت های  از 
سرپرست  کرده اند.  اعمال  زنان  بر  گذشته  یک  سال 
این  حالی  در  طالبان  عالی  تحصیالت  وزارت  جدید 
عبدالباقی  او  از  پیش  که  می کند  مطرح  را  سخنان 
حقانی، سرپرست قبلی این وزارت، نیز گفته بود که از 
دانشجویان و دانش آموزانی که در بیست سال گذشته 

تحصیل کرده اند، نباید انتظاری داشت.
سرپرست وزارت تحصیالت عالی طالبان از این پیش در 
رژیم این گروه به عنوان والی کابل وظیفه اجرا می کرد. 
او از اعضای رهبری و تصمیم گیرنده طالبان است. پیش 
از این منابع به روزنامه ۸صبح تأیید کردند که طالبان 
دانشگاه ها  و  مکتب ها  دروازه های  گرفته اند  تصمیم 
تازه ترین  ببندند. در  به روی دختران  برای همیشه  را 
فرمان این گروه درباره مکتب های دخترانه آمده است 
که همه دانش آموزان صنف دوازدهم در یک روز آزمون 
پایان سال را سپری کنند و از مکتب فارغ شوند. پیش 
از این داوطلبان دختر در آزمون کانکور را نیز از انتخاب 
ژورنالیسم،  به ویژه  تحصیلی  رشته های  از  شماری 
اقتصاد، انجینری ساختمانی، وترنری، زراعت و شماری 
از رشته های دیگر منع کرده اند. در ضمن هیچ دختری 

در فهرست ۱۰ برتر کانکور امسال جای نگرفته است.

راه توسعه افغانستان است. او تاکید می کند: »با تمام 
جامعه  و  شهروندان  مجموع  سوی  از  که  فشارهایی 
رویکرد  تاکنون  داشته،  وجود  طالبان  به  بین المللی 
مثبت و قابل قبول را از خود تبارز نداده اند. پافشاری 
آموزش[  ]ممنوعیت  موضوع  این  بر  طالب ها  بیشتر 
بسیار ظالمانه و نادرست است. نه تنها سبب ضعف در 
توسعه سرزمین ما می شود، که فقر را بیشتر می سازد، 
بستر توسعه را بر می چیند و نه از دید ملی و بین المللی 
و  اسالمی  ارزش های  دید  از  نه  و  بشر  حقوق  اسناد 

توسعه این گونه رویکردها می تواند برائت پیدا کند.«
آقای نظری می گوید: »کمیسیون مستقل حقوق بشر 
یک بار دیگر با جدیت از طالبان می خواهد تا این گونه 
رویکردها را کنار بگذارد و فرصت را برای تعلیم دخترها 
جامعه  و  بین المللی  ساختارهای  از  سازد.  مساعد 
بیشتر  فشارهای  که  می طلبیم  مجموع  در  بین المللی 
را بر طالب ها اعمال کنند تا گروه طالبان به خواست 
تن  افغانستان  شهروندان  انسانی  و  قانونی  و  مشروع 
بتوانند  دختران  تا  بسازند  مساعد  را  زمینه  و  بدهند 
به حق تعلیم و تحصیل به وجه احسن، به گونه ای که 

شایسته انسان قرن ۲۱ است، دست پیدا کنند.«
دکتر عالمه، فعال سیاسی و معین امور حقوق بشر و 
جامعه مدنی وزارت دولت در امور صلح حکومت پیشین، 
اخیر سرپرست  روزنامه ۸صبح سخنان  با  در صحبت 
وزارت تحصیالت عالی طالبان را »عقده مندانه« توصیف 
می کند و می گوید که ندامحمد ندیم از کسب آموزش 
و علم محروم است. به گفته بانو عالمه، طالبان شکست 
خود را در برابر زنان دانا و آراسته با زیور علم و دانش 
درک کرده اند و برای جلوگیری از رشد این قشر جامعه 

هراس دارند.
این فعال سیاسی تأکید می کند: »بار دیگر در سرزمین 
بانو  نظر  از  است.«   شده  حاکم  افراطیت  و  جهل  ما 
عالمه، شاه امان اهلل با تدوین نظام نامه اساسی که حکم 
قانون اساسی مدرن را داشت، تالش کرد تغییری در 
رویکردهای اجتماعی از مجرای قانون نهادینه سازد. این 
معین پیشین، ایجاد نخستین مکتب دخترانه، آموزش 
اجباری از شش تا یازده  ساله گی، نشر ارشاد النسوان و 
دستاوردهای  به عنوان  را  زوجات  تعدد  کردن  محدود 
یاد  زنان  حقوق  اعاده  راستای  در  خان  امان اهلل  مهم 
می کند که به گفته او با مخالفت های شدید بنیادگرایان 

مذهبی و سنتی مواجه شد.
دکتر عالمه، مبارزه نفس گیر زنان افغانستان را به  عنوان 
پاسداران اصلی آزادی، در میدان مبارزه علیه قوانین و 
فرامین سخت گیرانه طالبان می ستاید و تاکید می کند 
که زنان تحت حاکمیت گروه طالبان در زنده گی جمعی 
به »موجودات نامریی« مبدل شده اند. به گفته او، احکام 
زن ستیزانه طالبان، زنان را از همه حقوق اولیه شان اعم 
از دسترسی به آموزش، مشارکت سیاسی و اجتماعی 
به  رفتن  ورزش،  مسافرت،  آموزش،  کار،  حق  مانند 

حمام های عمومی و پارک ها محروم کرده است.
مورد  در  زن،  حقوق  فعاالن  از  یکی  عبیدی،  زرغونه 
سخنان اخیر سرپرست وزارت تحصیالت عالی طالبان 
به عنوان  را  آن  و  کرده  اعتراض  فیس بوکش  برگه  در 
گذاشته  میان  در  نیز  ۸صبح  روزنامه  با  دیدگاهش 
است. او در این مطلب نوشته است: »طالبان با منافذ 

واکنش ها به اظهارات ندیم؛

سرپرست وزارت تحصیالت عالی طالبان رفتن دختران به مکتب را فرهنگ غربی خوانده 
و گفته است که امان اهلل خان، شاه پیشین کشور، برای ترویج »فحاشی و عیاشی« این 
فرهنگ را در کشور پیاده ساخته است. این اظهارات سرپرست وزارت تحصیالت عالی 
طالبان واکنش تند دانش آموزان دختر و فعاالن حقوق زن را برانگیخته است. به باور 

دانش آموزان دختر، مکتب مکانی برای فراگیری آموزش و به جا آوردن وجیبه دینی 
است.
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نیما

اگر  که  است  کرده  بیان  به صراحت  غایب  مرد  این 
امریکا و جهان بخواهند در برابر تطبیق سیاست های 
با  دوباره  حاضرند  آنان  کنند،  ایستاده گی  طالبانی 

ایاالت متحده امریکا و هم پیمانانش بجنگند. 
به  جهان  و  منطقه  کشورهای  تمام  دیگر  طرف  از 
گروه های  موجودیت  از  متحد  ملل  سازمان  شمول 
و  القاعده  شبکه  مجدد  تقویت  به ویژه  تروریستی 
کشته  کرده اند.  نگرانی  ابراز  افغانستان  در  داعش 
شدن ایمن  الظواهری، رهبر القاعده، نمونه گویایی از 
هم دستی و هم آغوشی این دو گروه به عنوان تهدید 
نگرانی  تداوم  وجود  با  است.  جهان  بالقوه  و  بالفعل 
کشورهای غربی و شناخت آنان از طالبان مبنی بر 
افغانستان،  نپذیرفتن شرایط جامعه جهانی و مردم 

است به قول خودش رو به سوی »کفار« کند و با آنان 
مصافحه نماید، اصول دیپلماتیک را رعایت کند و در 
واقع با یک مامور پایین  رتبه از سطح رهبری چون 
خودش مالقات کند؟ اما پرسش اساسی و جدی این 
است که چرا جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد 
به دنبال جای گزین بهتر از طالبان برای افغانستان 
و  محدودیت ها  اعمال  با  نمی خواهند  یا  نیستند 
نظام  ایجاد  به  وادار  را  آنان  گروه،  این  بر  تحریم  ها 
سیاسی فراگیر و پاسخگو بسازند که توانایی و عزم 
مبارزه با نیروهای تروریستی جهانی و منطقه ای را 
داشته باشند و از تهدیدات فزاینده کنونی جهان و 

منطقه بکاهند؟
در  تغییری  قدرت، هیچ  به  برگشت  از  طالبان پس 
به مشاهده  به حقوق بشر  مورد رویکرد شان نسبت 
نمی رسد و هیچ تعهدی به منشور ملل متحد برای 
احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی نداده اند. 
بی چون و چرای  حاکمیت  تطبیق  بر  یک سره  آن ها 
هیچ  مدت  این  در  طالبان  ورزیده اند.  تاکید  خود 
ماده و معیاری از اعالمیه جهانی حقوق بشر، منشور 
ملل متحد و سایر قواعد و مقررات و کنوانسیون های 
بین المللی را نپذیرفته  و خود را ملزم به رعایت آن 
ندانسته اند. کشورهای به ویژه اتحادیه اروپا در حالی 
که  می فرستند  طالبان  رهبر  دیدار  به  را  سفیرانش 
به قول خودشان این گروه تاکنون به هیچ تعهدی 
در عرصه رعایت حقوق بشری، به ویژه حقوق زنان، 
عمل نکرده  است و مصمم به رعایت ارزش های حقوق 
بشری نیست . این سفیران به دیدار کسی می روند که 

در تضاد با همه مولفه ها و ارزش های آنان قرار دارد.
نماینده گان و سفیران کشورهای غربی باید به الزامات 
حقوق  بشری که امروزه چهره  فراملی به خود گرفته 
و مرزهای جغرافیایی را درنوردیده است، عمل کنند؛ 
چون وضعیت حقوق بشر در مناسبات کنونی جهان 
چهره امنیتی به خود گرفته است و در صورتی که در 
این جا رعایت نشود و تضمین نگردد، به زودی خطر 
ساخت  خواهد  غرب  متوجه  را  جدی تر  و  بزرگ تر 
جبران ناپذیرتری  و  سنگین تر  هزینه   زمان  آن  که 

برای شان به بار خواهد آورد. 

طالبان،  غایب  رهبر  آخوندزاده،  هبت اهلل  مال  از 
این  چهره  افراطی ترین  و  دگم اندیش ترین  به عنوان 
گروه نام برده می شود. آخوندزاده در یک  سال و چند 
ماه گذشته نشان داده که واپس گراترین، متحجرترین 
و در عین حال سرسخت ترین فرمانده طالبان پس 
ماه رهبر غایب  فرمان های ۱۶  از  از مال عمر است. 
طالبان بر می آید که او هنوز با مدنیت، زنده گی مدرن 
و ارزش های پذیرفته شده امروزی سر سازگاری ندارد 
و در صورت امکان می خواهد کشور را به عصر سنگ 
صحرایی،  دادگاه های  مجدد  شدن  فعال  برگرداند. 
شالق زدن زنان و مردان در میدان های ورزشی، قطع 
دست، ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت 
و وضع محدودیت های دست وپاگیر دیگر از کارنامه 
یک ساله این گروه شمرده می شود. طالبان با اعمال 
که  شده اند  باعث  انسان ستیزانه شان  سیاست های 
این سرزمین  از دل شهروندان  امید  و  از لب  خنده 
از کشور  بیرون شدن  فکر  در  و همه  بربندد  رخت 
باشند. در حال حاضر افغانستان به زندانی بزرگ برای 
شهروندان خویش مبدل گشته و همه کسانی که به 
تفکر طالبانی وابسته نیستند، خود را تافته جدابافته از 
افغانستان طالبان می دانند و این گروه نیز هیچ اراده و 
عزمی برای پذیرش نیروهای دگر اندیش و غیر طالبانی 
ندارد، بلکه از طریق زور و استبداد می خواهد جامعه 

متکثر افغانستان را یک دست و یک رنگ سازد.
حالی  در  غربی  کشورهای  نماینده گان  و  سفیران 
کوله بار سفر به سوی قندهار می بندند که در جریان 
یک ونیم سال گذشته شاهد هیچ تغییری در رویکرد و 
منش خارجی و داخلی طالبان نبوده اند. رهبر طالبان 
در این مدت با جدیت تمام در برابر ارزش های حقوق 
بشری و رعایت حقوق اساسی شهروندان ایستاده و 
در تمام فرمان هایش بر نفی حقوق بشر تاکید دارد و 
گفته است که در راستای تطبیق ارزش های اسالمی 
با برداشت طالبانی هیچ مصلحتی را نخواهد پذیرفت. 

سفیران  که  است  این  می شود،  مطرح  که  پرسشی 
چه  می خواهند  یا  چیزند  چه  دنبال  به  قندهار  در 
چیزی را از زبان فرد شماره یک طالبان بشنوند که 
او  فرمان های یک ونیم ساله  و  رفتارها  با  نتوانسته اند 
درک کنند؟ یکی از پاسخ های کنایه آمیز ممکن این 
باشد که سفیران در کابل تاهنوز به نسخه سچه تر 
طالبانیسم دست نیافته اند، از همین  رو می خواهند 
نسخه ویژه تر طالبان را از نزدیک ببینند و در حالی 
که با پشت سخن می گوید به صدایش گوش بسپارند. 
پرسش  شود.  شنیده  معکوس  نیز  سخنانش  شاید 
دیگر این است که آیا مال هبت اهلل با این سفیران هم 
با پشت سخن می گوید؟ آیا این سفیران پذیرفته اند 
که از پشت سخنان او را استماع کنند یا او حاضر شده 

؟به دنبال چه می روند سفیران خارجی به قندهار 

به نیروهای ضد طالبان در عرصه بین المللی فرصت اتحاد و گفت وگو داده شود

ضد  متحد  نیروهای  و   NRF که  گفت   )Hindu(
طالبان در سراسر کشور حمایت فزاینده ای دارند.

»آن ها خواهان تسلیمی ما هستند«
آقای مسعود در کنفرانس گفت: »طالبان به اصول 
سعی  ما  نمی گذارند.  احترام  انسانیت  و  اسالمی 
کردیم با آن ها گفت وگو کنیم، اما آن ها فقط از ما 
خواسته اند که تسلیم شویم و از جنگ با آن ها دست 
برداریم. آن ها فقط به تسلیم شدن مردم افغانستان 

عالقه دارند.«
سخنرانان این کنفرانس به ویژه در مورد نگرانی هایی 
و  زنان  بر  طالبان  فزاینده  محدودیت های  قبیل  از 
دختران، از جمله آخرین فرمان هایی که زنان را از 
ورزش در ورزشگاه ها و پارک ها منع می کند، صحبت 
کردند. فوزیه کوفی، نماینده سابق مجلس، که اولین 
افغانستان در سال  کاندیدای زن ریاست جمهوری 
۲۰۱۴ بود، گفت که نیمی از جمعیت افغانستان از 
نیروی کار و مدارس بیرون رانده می شوند که این امر 

منجر به فقر و دشواری بیشتر می شود.
»فضای  تا  خواست  جهانی  جامعه  از  همچنین  او 
سیاسی« را برای مخالفان طالبان مشابه دفتر دوحه 
که یک دهه پیش به طالبان داده شده بود، اختصاص 
دهد. خانم کوفی که سال گذشته پس از ماه ها حبس 
خانه گی توسط طالبان در کابل، به لندن گریخت، 
گفت که زنان در خط مقدم اعتراضات علیه طالبان 

)LeT( و جیش محمد برخی از پایگاه های خود را به 
افغانستان منتقل کرده اند. 

افغانستان  در  خشونت  که  شده اند  مدعی  طالبان 
روزانه  اما  است،  یافته  کاهش  آن ها  رژیم  تحت 
روز  می شود.  گزارش  حمالت  از  فزاینده ای  تعداد 
چهارشنبه، دست کم ۱۰ تن در حمله به مدرسه ای 
در والیت سمنگان در شمال افغانستان کشته شدند.

آقای سپنتا و آقای رسول که در کنار حامد کرزی، 
رییس جمهور پیشین خدمت می کردند، گفتند که 
تنها حکومت فراگیر، با تمام هویت های سیاسی و 

قومی، می تواند ثبات افغانستان را تضمین کند.
افغانستان  در  متحده  ایاالت  کاردار  دیکر،  کرن 
کار  ایاالت متحده در دوحه  ماموریت  از  که خارج 
ایاالت متحده  به سخنرانانی که  می کند، در پاسخ 
را به »ترک کردن« افغانستان پس از تسلط طالبان 
ایاالت  سفارت  که  مساله  این  گفت:  کردند،  متهم 
را  واقعیت  متحده در کابل بسته شده است، »این 
تبانی  طالبان  با  متحده  ایاالت  که  می دهد  نشان 
ندارد«. خانم دیکر گفت که ایاالت متحده در سال 
افغانستان،  به  کمک  دالر  میلیارد   ۱.۱ با  گذشته، 
و  است  کشور  این  حامی  بزرگ ترین  هم  هنوز 
ایاالت متحده در حال ساختن سیستم هایی  است 
تا کمک ها به جای رژیم طالبان مستقیماً به مردم 

افغانستان برسد.

اعضای رهبری سیاسی جمهوری پیشین افغانستان 
و رهبران »مقاومت« با فراخوان برای تشکیل یک 
یک  در  طالبان،  با  مبارزه  متحد جهت  اپوزیسیون 
برنامه  اولین  در  تاجیکستان،  در  دو روزه  کنفرانس 
آگست  در  طالبان  دست  به  کابل  سقوط  از  پس 
۲۰۲۱، که روز چهارشنبه با اشتراک دیپلمات های 
ارشد ایاالت متحده و اتحادیه اروپا پایان یافت، باهم 

مالقات کردند.
»نشست امنیتی هرات« با اشتراک دو وزیر خارجه 
پیشین حکومت کرزی، هر یک دکتر رنگین دادفر 
سپنتا و زلمی رسول، رییس امنیت ملی در دولت 
کرزی و غنی، رحمت اهلل نبیل و شماری از وزیران و 
مقام های پیشین برکنارشده توسط طالبان، با حضور 
بیش از ۱۰۰ نماینده از مهاجران افغان در تبعید و 
کارشناسان از هند، پاکستان، ایران و روسیه برگزار 

شد.
روز چهارشنبه، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت 
فرمانده  مسعود،  احمد شاه  پسر   ،)NRF( ملی 
ترور شد،  در سال ۲۰۰۱  که  ایتالف شمال  سابق 
به کنفرانس پیوست و با تشویق سایر رهبران مورد 
در  که  ملی  مقاومت  جبهه  گرفت.  قرار  استقبال 
مستقر  افغانستان  و  تاجیکستان  بین  کوه پایه های 
کنترل  را  پنجشیر  دره  فقط  در حال حاضر  است، 
هندو  با  مصاحبه ای  در  مسعود  آقای  اما  می کند، 

قرار دارند، اما با اقدامات »سرکوب گرانه« روبه رویند.
رهبران  کنفرانس  دنبال  به  هرات  امنیتی  نشست 
برگزار  جاری  سال  سپتامبر  در  وین  در  افغانستان 
حضور  بین المللی  سخنرانان  آن  در  که  می شود 
نداشتند. داوود مرادیان، برگزارکننده کنفرانس، در 
مورد نقش هند گفت که بسیاری از مردم افغانستان 
انتظار حمایت بیشتر دهلی نو از نیروهای غیر طالبان 

را دارند.
این جا  در  که  تصور  این  به  اشاره  با  مرادیان  آقای 
هند با طالبان درگیر است، اما نه با رهبری سابق، 
گفت: »به فرض این که این سیاست هند است، هر 
تاریخی  ترک متحدان  و  دارد  پیامدهایی  سیاستی 

برای هند پیامدهایی خواهد داشت.«
برای  را  خارجه  وزارت  ارشد  دیپلمات  یک  هند 
فرستاده  افغانستان  به  طالبان  رهبران  با  گفت وگو 
است و امسال یک ماموریت فنی را در کابل برای 
بازگشایی  پزشکی  و  غذایی  کمک های  بر  نظارت 

کرده، اما هنوز ویزا را برای افغان ها باز نکرده است.
در  نماینده گان  به  نبیل  آقای  کنفرانس،  این  در 
مورد تهدیدات امنیتی احتمالی از افغانستان توضیح 
داد؛ جایی که او ادعا کرد که القاعده-شبه قاره هند 
IS-( )AQ-IS( و شاخه خراسان - دولت اسالمی 

K( جنگ جویان خارجی بیشتری را وارد می کنند. 
افزود که گروه های پاکستانی مانند لشکر طیبه  او 

نویسنده 

منبع:

سفیران و نماینده گان 
کشورهای غربی در 

حالی کوله بار سفر به 
سوی قندهار می بندند 
که در جریان یک ونیم 

سال گذشته شاهد هیچ 
تغییری در رویکرد و 

منش خارجی و داخلی 
طالبان نبوده اند.

کنفرانسی در تاجیکستان، کشور همسایه افغانستان، رهبران و وزیران پیشین و اعضای نیروهای مقاومت افغانستان را با حضور نماینده گانی 
از ایاالت متحده و اتحادیه اروپا گرد هم آورده است.
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به گفته خانواده های نظامیان 
پیشین، وقتی هر نظامی از ایران 

اخراج می شود، توسط طالبان 
به زندان می افتد. به گفته 

آنان، شماری از این نظامیان در 
زندان های طالبان به سر می برند 
و از شمار دیگر هیچ سرنخی در 

دست نیست.

افزایش اخراج مهاجران افغان از ایران؛

»مجبوریم به ایران برگردیم«

موج  افغانستان،  در  اخیر  سیاسی  تحول  از  پس 
به ویژه  همسایه  کشور های  به  شهروندان  مهاجرت 
ایران شدت گرفته است. سقوط دولت به دست طالبان 
سبب شد که هزاران نظامی، کارمند اداره های دولتی 
و غیردولتی، موسسه های ملی و بین المللی که شرایط 
افغانستان برای شان فراهم نبود، به  از  قانونی خروج 
دلیل هراس از تهدیدهای امنیتی به گونه قاچاقی به 
اخراج  اواخر روند  این  اما در  ایران  ببرند.  پناه  ایران 
است.  داده  افزایش  را  قانونی  اسناد  فاقد  مهاجران 
ایران روزانه هزاران شهروند  انتظامی دولت  ماموران 
اخراج شده گان  می کنند.  ردمرز  و  بازداشت  را  افغان 
اما می گویند که چاره ای جز برگشت به ایران ندارند.

اسداهلل، یکی از مهاجران اخراج شده از ایران است. او 
باشنده والیت غور است که سه ماه پیش به صورت 
قاچاقی خود را به ایران رسانده بود. اسداهلل در صحبت 
با روزنامه ۸صبح می گوید: »سه ماه پیش با پرداخت 
شش میلیون تومان از مرز اسالم قلعه قاچاقی به ایران 
رفتم. دو ماه کار کردم، پول قاچاقی و مصارف خود 
را پرداخت کردم. ماه سوم هنوز مزد خود را نگرفته 
بودم که ماموران ایران مرا از داخل کارخانه گرفتند 

و ردمرز کردند.« 
با  نمی تواند  که  می افزاید  شده  ردمرز  مهاجر  این 
دستان خالی به خانه برگردد. او می گوید که مجبور 
نفقه  تا  ایران شود  وارد  قاچاقی  به گونه  است دوباره 
می دهد:  توضیح  اسداهلل  کند.  تأمین  را  خانواده اش 
کنم.  چه  خانه  در  زمستان  بروم،  خانه  اگر  »حاال 
هیچ  و  است  زیاد  برف باری  زمستان  ما  منطقه  در 
می شود  رقم  هر  به  مجبورم  نیست.  هم  کاروباری 

دوباره برای کارگری به ایران بروم.« 
یکی از علت های اصلی مهاجرت شهروندان افغانستان 
به ایران، نبود فرصت های کاری در داخل کشور است. 
اخراج  ایران  از  تازه  که  افغان  مهاجران  از  شماری 
شده اند، از فقر، تنگ دستی و نبود زمینه های کاری در 
افغانستان شکایت دارند. آنان می گویند که مجبورند 
برای سیر کردن شکم خانواده های خود، به دنبال کار 
به کشورهای همسایه بروند. به سخن آنان، در صورتی 
که زمینه کار در داخل کشور فراهم باشد، از کشور 
بیرون نمی شوند. بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی 
شهروند  هزار  سه  از  بیش  روزانه  طالبان،  مقام های 
والیت های  مسیرهای  از  قاچاقی  به گونه  افغانستان 

نیمروز و هرات وارد خاک ایران می شوند.
با این حال، اسداهلل یگانه مهاجر افغان نیست که از 
ایران اخراج شده است. در این اواخر دولت ایران شمار 
به  با سقوط حکومت  نظامیان پیشین که  از  زیادی 

شماری از راننده گان و مسافران از کندی کار 
دارند.  شکایت  کابل ـ غزنی  شاهراه  بازسازی 
این مسیر رفت و آمد دارند،  راننده گانی که در 
این  کیلومتر   ۸۰ بازسازی  کار  که  می گویند 
شاهراه از ساحه بازار درانی تا دروازه غزنی آغاز 
شده است، اما در این مدت به علت مدیریت 
و  نشده  تکمیل  طالبان،  سوی  از  نادرست 
راننده گان مجبورند ده ها کیلومتر مسیر را بین 
دشت ها و ساحات دشوارگذر طی منزل کنند. 
همچنان مسافرانی که در این مسیر تردد دارند، 
از کندی ساخت وساز این شاهراه انتقاد دارند 
حاال  را  دو ساعته  مسیر  آنان  که  می گویند  و 
در چهار ساعت طی می کنند. به گفته منابع 
بازسازی  کار  که  در صورتی  غزنی،  در  محلی 
این شاهراه سرعت داده نشود، با رسیدن فصل 
از مسیر  عبور  باران  و  برف  ریزش  و  زمستان 

ناممکن خواهد شد. 
وزارت فواید عامه طالبان حدود سه ماه پیش 
اعالم کرد که کار بازسازی شاهراه کابل ـ قندهار 
روی دست گرفته شده و برای ایجاد سهولت 
پلچک ها  پل ها،  همه  عابران  و  راننده گان  به 
که  عمومی  شاهراه  این  دیگر  قسمت های  و 
مرکز کشور را با بیش از ۱۰ والیت جنوب و 
جنوب غربی وصل می کند، بازسازی خواهد شد. 
ماه  دو  طالبان  اداره  زیر  عامه  فواید  وزارت 
هزینه  با  را  شاهراه  این  بازسازی  کار  پیش 
۹۰۰ میلیون افغانی به صورت رسمی آغاز کرد. 
سپردند  وعده  همچنان  وزارت  این  مسووالن 
که تا پیش از رسیدن فصل سرما، این پروژه 
اما  اکنون  شد.  خواهد  سپرده  بهره برداری  به 
راننده گان و مسافران این مسیر ادعا دارند که 
با توجه به کندی کار، آنان در رفت و آمد بین 
غزنی و کابل در زمستان پیش رو با مشکالت 

روبه رو خواهند شد. 
احمدعرفان ۳۶ ساله که در این مسیر راننده 
روزنامه  با  صحبت  در  است،  مسافربری  موتر 
۸صبح می گوید: »سرک که جور شود، خوش 
هستیم، ما هم راحت رفت وآمد می کنیم؛ اما در 
این دو ماه که کار شروع شده، هیچ پیشرفت 
و  در سیدآباد، شیخ آباد  در چند جایی  نداره. 
دشت توپ، کار جریان دارد، ما از سرک پایین 
می شویم و از راه دشت می رویم. موتر عوارض 

می کند و همه روزه ما تاوانی هستیم.«
هرچند طالبان اعالم کرده اند که برای تسریع 

را  شده اند  ایران  وارد  قاچاقی  به گونه  طالبان  دست 
نیز اخراج کرده است. اخراج نظامیان پیشین نگرانی 

خانواده های آنان را برانگیخته است. 
فریدون )نام مستعار( یکی از نظامیان پیشین است 
که حدود دو ماه پیش از سوی نیروهای دولت ایران 
برگشتانده  افغانستان  به  سپس  و  بازداشت  نخست 
شده است. فریدون باشنده هرات و یکی از نظامیان 
شناخته شده حکومت پیشین است. یکی از بسته گان 
»وقتی  می گوید:  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  او 
فریدون از ایران اخراج شد، دوباره نتوانست برگردد و 
مجبور شد به خانه بیاید. چند روز از آمدنش نگذشت 
که توسط طالبان بازداشت شد. ما بارها نزد طالبان 
به دفتر طالبان در  اجازه ورود  اما  مراجعه کرده ایم، 

هرات را نیافته ایم.« 
هر  وقتی  پیشین،  نظامیان  خانواده های  گفته  به 
نظامی از ایران اخراج می شود، توسط طالبان به زندان 
در  نظامیان  این  از  شماری  آنان،  گفته  به  می افتد. 
زندان های طالبان به سر می برند و از شمار دیگر هیچ 

سرنخی در دست نیست. 
ایران  از  تازه  است که  قمرالدین، جوان ۲۴ ساله ای 
هرات  کرخ  ولسوالی  باشنده  این  است.  شده  اخراج 
بر  را  هفت نفری  خانواده  نفقه  تأمین  مسوولیت 
قاچاقی  به گونه  پیش  ماه  یک  او حدود  دارد.  دوش 
از مرز اسالم قلعه وارد خاک ایران شده بود، اما مامور 
گشت زنی پولیس ایران او را از داخل یکی از کوره های 
خشت پزی بازداشت کرده و دوباره به کشور برگشت 
داده است. قمرالدین می گوید که هنوز پول قاچاق بر و 
مصارف سفر را کمایی نکرده بود که ردمرز شده است.
این جوان هراتی توضیح می دهد که برای کار از کرخ 
به شهر هرات رفته و روزها در منطقه سر گذر مراجعه 
و  نداشت  وجود  کار  اما  کند،  مزدورکاری  تا  کرده 
مجبور شد به ایران برود. او عالوه می کند: »به خاطر 
فامیلم  و  نکرده ام  خالص  را  قاچاقی ام  هنوز  این که 
انتظار دارند برای شان خرج و خوراک زمستانی فراهم 

کنم، مجبور م دوباره از راه قاچاق به ایران برگردم.«
دالیلی  از  طالبان،  از  ترس  و  کار  زمینه  نبود  فقر، 
به  افانستان  شهروندان  رفتن  که  می شوند  شمرده 
ایران را در یک سال و نیم گذشته شدت بخشیده است. 
بیشتر افرادی که از سوی دولت ایران ردمرز شده اند، 
می گویند که در صورت وجود زمینه کار و امنیت در 
داخل کشور، مجبور نمی شوند با عالمی از مشکالت و 
تحمل خطر به گونه غیرقانونی وارد خاک ایران شوند. 
اخراج  روند  ایران  دولت  که  است  حالی  در  این 
مهاجران فاقد اسناد قانونی را شدت بخشیده است. 
ماه  در  تنها  که  می گویند  نیمروز  والیت  در  منابع 
عقرب ۱۴۰۱ خورشیدی به تعداد ۲۸ هزار و ۸۱۲ 
مهاجر افغان از ایران اخراج شده اند. در این میان یک 
هزار و 5۰ خانواده که تعداد آنان به چهار هزار و ۴5۱ 
تن می رسد و همچنان ۲۴ هزار و ۳۶۱ فرد مجرد 
شامل اند. این مهاجران به گونه اجباری از ایران اخراج 
و از طریق مرز پل ابریشم وارد والیت نیمروز شده اند. 
این  از  این در حالی است که طبق اظهارات منابع، 
پیش ماهانه تنها حدود ۱5 هزار مهاجر فاقد اسناد از 

ایران اخراج می شدند. 
پل ابریشم یگانه مرزی نیست که روزانه گواه اخراج 
اجباری مهاجران افغان از ایران باشد. مرز اسالم قلعه 

نیز روزانه گواه اخراج صدها مهاجر افغان است.

روند بازسازی این شاهراه کار بازسازی هر ۱۰۰ 
کیلومتر را به یک شرکت جداگانه سپرده اند، با 
آن هم ُکندی کار، شکایت مسافران و راننده گان 
را برانگیخته است. محمدعزیز، کارمند یکی از 
شرکت های توریستی و سیاحتی در شهر کابل 
این مسیر  او در هر هفته دو مرتبه در  است. 
رفت و آمد می کند. محمد عزیز می گوید، هرچند 
به  نیز  این شاهراه  بازسازی  کار  آغاز  از  پیش 
علت خرابی جاده با مشکالتی مواجه بوده، اما 

حاال بر مشکالت افزوده شده است.
در  را  مسیر  همین  »سابق  می گوید:  عرفان 
دوونیم یا سه ساعت می رسیدیم، اما حاال یک 
قسمت راه را در سرک اصلی می رویم، باز در 
را  موترها  است،  کار شروع  که  چندین جایی 
بیروبار  می کنند.  رهنمایی  پایین  سرک  از 
موترهای کالن، باربری، مسافربری و خاک وباد، 

دو ساعت یا زیادتر وقت مردم را ضایع می کند 
خالص  کار  این  از  وقت  چه  نیست  معلوم  و 

می شویم.« 
با این حال، مسافران و راننده گان این مسیر از 
مسووالن وزارت فواید عامه زیر اداره طالبان 
قراردادی  شرکت های  باالی  که  می خواهند 
شاهراه  این  بازسازی  کار  تا  بیاورند  فشار 
سرعت بگیرد. به گفته آنان، اگر کار بازسازی 
رسیدن  با  نشود،  تکمیل  زودتر  شاهراه  این 
امکان  باران،  و  برف  ریزش  و  زمستان  فصل 
تردد در مسیر خاکی وجود ندارد و این شاهراه 
به گونه کامل به روی ترافیک مسدود خواهد 

شد.
گفتنی است که شاهراه کابل ـ قندهار با بیش 
جاده های  از  یکی  طول،  کیلومتر   ۴۰۰ از 
ترانزیتی کشور به حساب می رود. این شاهراه 
در جریان درگیری های مسلحانه میان طالبان 
به ویژه  پیشین،  حکومت  امنیتی  نیروهای  و 
ماین گذاری های بخش های این شاهراه از سوی 
طالبان، به گونه جدی آسیب دیده است و نیاز 

جدی به بازسازی دارد.
با این همه، وزارت فواید عامه زیر اداره طالبان 
تا  که  بود  ساخته  خاطرنشان  این  از  پیش 
رسیدن فصل زمستان، کار بازسازی این شاهراه 
تکمیل خواهد شد. گفتنی است که هم اکنون 
کار بازسازی قسمت هایی از این مسیر از غزنی 
از  آن  دیگر  بخشی  و  زابل  والیت  سمت  به 

قندهار به سمت زابل نیز جریان دارد.

شکایت راننده گان و مسافران 
از کندی کار بازسازی شاهراه 

ـ غزنی کابل 

وزارت فواید عامه طالبان حدود سه ماه پیش اعالم کرد که کار 
بازسازی شاهراه کابل ـ قندهار روی دست گرفته شده و برای ایجاد 
سهولت به راننده گان و عابران همه پل ها، پلچک ها و قسمت های دیگر این 
شاهراه عمومی که مرکز کشور را با بیش از 10 والیت جنوب و جنوب غربی 

وصل می کند، بازسازی خواهد شد.

8صبح، غزنی

8صبح، هرات
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رویداد خونین سیوک ؛

بازمانده گان عدالت می خواهند
8صبح، دایکندی

منبع:نویسنده:

هستند و کاری برای تأمین عدالت که از خواسته های 
مهم بازمانده گان قربانیان است، انجام نداده اند.

که  نیست  نخست  »بار  می افزاید:  ابراهیمی  بانو 
خانواده های هزاره از سوی طالبان کشتار می شوند. من 
بشر  نهادهای جهانی حقوق  دیگر  و  ملل  از سازمان 
می خواهم که درباره تمام جنایت ها و نسل کشی هایی 
که طالبان مسوول اند، از جمله حمله اخیر این گروه بر 
روستای سیوک- شیبر، تحقیق کرده و عدالت را برای 

قربانیان تأمین کنند.«
در  ملل  سازمان  نماینده گی  دفتر  حال،  همین  در 
افغانستان روز پنج شنبه، ۱۰ قوس، با نشر خبرنامه ای 
تلفات  از  جدی  بسیار  »گزارش های  است:  گفته 
غیرنظامیان و کشتار غیرقانونی حداقل هشت تن به 
وجود  دایکندی  سیوک  روستای  در  کودکان  شمول 
این  به  مربوط  تا حقایق  است  در تالش  یوناما  دارد. 

رویداد را مشخص کند.«
عبدالرووف حکیمی که در حمله طالبان بر روستای 
سیوک- شیبر بسته گانش به شمول برادر، خواهرزاده و 
پسران کاکایش را از دست داده است، روز جمعه، ۱۱ 
قوس، با نشر دادخواستی از کشتار غم انگیز بسته گانش 
سوی  از  هزاره ها«  »نسل کشی  از  بخشی  به عنوان 

طالبان یاد کرده است.
در دادخواست حکیمی آمده است که صبح پنج شنبه، 
۳ قوس، بیش از ۲۰۰ طالب مجهز با سالح های سبک  
و سنگین بر روستای سیوک- شیبر از مربوطات نیلی 
مرکز دایکندی حمله و خانه  محمدامیر جعفری، یکی 

از قربانیان را محاصره کردند.
به نقل از این دادخواست، افراد طالبان برای انسجام 
این حمله شماری از جنگ جویان خود را از والیت های 

از کشورهای دیگر نداریم، چون هیچ توقعی نداشتیم؛ 
اما از دوستان مان شکایت داریم. ]بعد از ۱5 آگست 
۲۰۲۱، حتا کسانی که با هند دوست بودند و کسانی 
که پاسپورت و ویزه دیپلماتیک داشتند ]دست رد به 
سینه شان خورد[ و درخواست ویزای شان لغو شد.«

در آن زمان دولت اعالم کرده بود که تمام ویزاهای 
صادر شده را به دلیل نگرانی های امنیتی لغو می کند 
Em-( »و روند ویژه »ویزای الکترونیکی اضطراری
بود.  کرده  اعالم  جایش  به  را   )X-Misc e-visa

فرد  جسد  سمت  به  که  است  شده  تیرباران  طالبان 
مقتول در حال حرکت بوده است تا ببیند که او زنده 

است و یا خیر.
امین اهلل مالی، برادر عبدالرووف حکیمی، از متنفذان 
محلی در نیلی مرکز دایکندی بود که در روز حمله 
اما  بود،  رفته  این گروه  نزد  میانجی  به عنوان  طالبان 
بر بنیاد  کشتند .  را  او  تکان دهنده  طرزی  به  طالبان 
اطالعات درج شده در دادخواست حکیمی، طالبان در 
ادامه هر سه برادر جعفری و سه کودک ۱۱ تا ۱۴ ساله  
این خانواده را یکی  پی دیگر از خانه بیرون و تیرباران 
مانند  با سالح های سنگین  نیز  را  آنان  کرده و خانه 

راکت و پیکا تخریب کرده اند.
در این رویداد در کنار کشته  گان، پنج تن از نزدیکان 
طالبان  افراد  سوی  از  حکیمی  عبدالروف  خانواده 
بازداشت و یک تن از آن ها ناپدید شده است. حکیمی 
یک  به عنوان  که  است  گفته  دادخواستش  پایان  در 
بازمانده از یک »جنایت بی رحمانه« به دنبال عدالت 
است. او از دفتر سازمان ملل و ریچارد بنت، گزارشگر 
ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان، 
خواسته است تا درباره کشتار اعضای خانواده  او توسط 

طالبان تحقیق کنند.
ویژه  گزارشگر  بنت،  ریچارد  که  است  حالی  در  این 
ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان، پس 
از چاشت جمعه، ۱۱ قوس، در توییتی نوشته است: 
دو  اعضای  قتل  از  نگران کننده  گزارش های  پی  »در 
خانواده هزاره در والیت دایکندی، به شمول یک زن و 
سه کودک، در ۲۴ نوامبر توسط نیروهای طالبان، یک 

تحقیق مستقل و شفاف فوری ضروری است.«
از کودکان ملل متحد  این صندوق حمایت  از  پیش 
)یونیسف( نیز در بیانیه ای حمله طالبان بر روستای 
سیوک- شیبر دایکندی را »هولناک« توصیف کرده و 
گفته است که در این حمله چهار کودک یک تا ۱۴ 

ساله کشته شده اند.

آقای نبیل می گوید: »ما اکنون در موقعیتی نیستیم 
که به هند مشاوره دهیم و آن ها منافع ملی شان را 
بهتر می دانند، اما آن ها نباید در این توهم زنده گی 
کنند که طالبان تغییر کرده اند. حتا اگر دیدارهای 
وزیر  حقانی،  ]سراج الدین[  و  باشند  داشته  خوبی 
داخله طالبان یا سایر وزیران طالبان از آن ها با گرمی 
احساسات  که  بدانند[  باید  ]آن ها  کنند،  استقبال 

هندستیزی در خون ]طالبان[ است.«
مورد  در  هرات  امنیتی  نشست  در  نبیل  آقای 
جمله  از  افغانستان  در  تروریستی  گروه های  تعداد 
خراسان  شاخه  و   )AQIS( هند  القاعده-شبه قاره 
هزاران  اکنون  که  گفت   ،)IS-K( اسالمی  دولت 
کشور  از  بخش هایی  در  خارجی«  »جنگ جوی 
مستقر شده اند، مانند والیات کنر و نورستان و در 
از  همسایه  کشورهای  بر  حمله  تدارک«  »مرحله 
افزود  او  می برند.  به سر  تاجیکستان  و  هند  جمله 
دیجیتال  ارزهای  و  فناوری  تازه ترین  به  آن ها  که 
دسترسی دارند و افغانستان را به »مرکز مواد مخدر 

و ترور« تبدیل خواهند کرد.
»بنابراین  گفت:  مصاحبه اش  در  نبیل  آقای 
پایگاه های این گروه ها در افغانستان است. آن ها از 
حمایت طالبان برخوردارند و به سالح های باقی مانده 
از نیروهای امریکایی آزادانه دسترسی دارند. آن ها 
به داده های بایومتریک دسترسی دارند. استخبارات 
این  از  مستقیم  حمایت  به  نیازی  دیگر  پاکستان 
انجام می دهند  را  ندارد. حقانی ها کارهایی  گروه ها 
انجام  پاکستان[  ]اطالعات   ISI مسووالن  قباًل  که 
می دادند. پاکستان حمایت از گروه های تروریستی 
را رد کرده است و اخیراً به دلیل پیشرفت در مقابله 
با تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری گروه 

ویژه اقدام مالی )FATF( خارج شده است.

روستای  بر  طالبان  خونین  حمله  از  پس  روز   ۱۰
»سیوک-شیبر« از مربوطات شهر نیلی، مرکز والیت 
خواهان  رویداد  این  قربانیان  بازمانده گان  دایکندی، 
این حادثه، طالبان را به قتل  بازمانده گان  عدالت اند. 
و می گویند  متهم می کنند  خانواده  اعضای یک  عام 
که جامعه جهانی در ۱۰ روز گذشته نقش نظاره گر 

را داشته است.
از  تن  دو  حکیمی،  عبدالرووف  و  ابراهیمی  نصیبه 
جامعه   از  سیوک- شیبر،  روستای  قربانیان  بسته گان 
جهانی، سازمان ملل و سازمان های مدافع حقوق بشر 
می خواهند که ضمن محکوم کردن حمله طالبان بر 
برای  سیوک- شیبر،  روستای  در  رهایشی  خانه  یک 
قربانیان و آسیب دیده گان این رویداد عدالت را تأمین 

کنند. 
در حمله طالبان بر روستای سیوک- شیبر دایکندی، 
دست کم هشت تن به شمول سه کودک و پنج مرد 
کشته شدند، یک خانم زخمی شده و پنج تن دیگر 
از سوی افراد این گروه بازداشت شده اند. سخنگویان 
طالبان سه روز پس از حمله نیروهای این گروه بر یک 
خانه رهایشی در روستای سیوک - شیبر، قربانیان این 

حمله را »گروه مسلح و بغاوتگر« عنوان کردند.
از بسته گان قربانیان روستای  ابراهیمی، یکی  نصیبه 
سیوک - شیبر، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید 
که نزدیک به ۱۰ روز از حمله مرگ بار جنگ جویان 
طالبان بر این روستا می گذرد که در پی آن دست کم 
هشت تن از اقاربش به شمول امین اهلل مالی، مامای او، 
به شکل بی رحمانه از سوی این گروه کشته شده اند. به 
گفته او، سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق بشر و 
جامعه جهانی تاکنون نظاره گر این »جنایت طالبان« 

استخبارات  پیشین  رییس  نبیل،  رحمت اهلل 
افغانستان، می گوید که به رغم تعامل با رژیم طالبان 
در افغانستان، هند نباید از حالت تدافعی بیرون شود. 
او هشدار می دهد که گروه های تروریستی پاکستانی 
که هند را هدف قرار می دهند، مانند جیش محمد و 
لشکر طیبه، به لطف طالبان و دسترسی به فناوری و 
قلمرو بیشتر، پایگاه های شان را به افغانستان منتقل 

کرده اند. 
آقای نبیل می گوید در حالی که تعامل با طالبان برای 
»منافع« هند الزامی است، دهلی نو باید کانال های 
ارتباطی اش با رهبران سابق را نیز باز نگه دارد؛ حتا 
که  نبیل  آقای  نباشند.  قدرت  در  اکنون  آن ها  اگر 
در زمان ریاست جمهوری کرزی و رییس  جمهور 
غنی به حیث رییس اداره امنیت ملی )NDS( کار 
با  می کرد، در دوران تصدی خود )۲۰۱5-۲۰۱۰( 
او  که  می شود  گفته  داشت.  نزدیک  همکاری  هند 
به دلیل سفر آقای غنی به پاکستان و تصمیم برای 
استعفا  امنیتی،  بین رییسان  ایجاد روابط مستقیم 

داده بود.
رهبران  کنفرانس  حاشیه  در  هندو  با  مصاحبه  در 
که  گفت  همچنین  نبیل  آقای  طالبان،  ضد  افغان 
هند پس از تسلط طالبان بر کابل در آگست ۲۰۲۱، 

به او ویزا نداده است.
فروپاشی  از  پس  که  موضوع  این  به  اشاره  با  او 
حکومت غنی جهت درخواست ویزا برای خودش، 
مادر و خانواده اش به همتای هندی اش تلفن کرده، 
می گوید: »ما )مقام های رژیم گذشته( هیچ شکایتی 

دیگر نیز طلب کرده بودند. بر بنیاد دادخواست، طالبان 
پس از آن بر روستای سیوک - شیبر حمله کردند که 
محمدامیر جعفری با یک خانواده دیگر در این روستا 
اما  زراعتی داشته است،  باالی زمین  دعوای حقوقی 
طالبان یک ماه قبل خانواده جعفری را به شهر نیلی، 
مرکز دایکندی، احضار و سپس فیصله کرده بودند که 
بعدی در روستای سیوک-شیبر  اطالع  تا  جعفری ها 

بمانند.
طرف  که  است  آمده  همچنان  دادخواست  این  در 
خود  روابط  از  استفاده  با  جعفری  محمدامیر  دعوای 
باالی  نظامی  حمله  به  وادار  را  گروه  این  طالبان،  با 
خانواده جعفری کرده است. به گفته او، روز ۳ قوس 
بیش از ۲۰۰ نیروی طالبان روستای سیوک-شیبر را 
محاصره کرده و باعث ایجاد رعب و وحشت در میان 

اهالی روستا شدند.
او بیشتر توضیح داده است: »خانواده  جعفری از ترس 
مالی  امین اهلل  و  بودند  کرده  خانه حبس  در  را  خود 
برای میانجی گری و پیش گیری از بروز خشونت نزد 
طالبان می رود و برای این گروه اطمینان می دهد که 
خواهرزاده هایش مسلح نیستند و خطری از جانب آنان 
این  قربانی  که  مالی  امین اهلل  نیست.«  متوجه کسی 
رویداد خونین است، به طالبان پیشنهاد کرده بود که 
روستا را ترک کنند و خواهرزاده ها و پسران کاکای او 

را برای تحقیق و بررسی به شهر نیلی ببرند.
طبق گفته های حکیمی، ابراهیم یعقوبی، یکی از اقارب 
او، برای تضمین به طالبان تحویل داده شده، اما این 
گروه او را در همان جا به شکل گروهی با شلیک بیش 
از ۴۰ گلوله کشته اند. او خاطرنشان  می سازد که پس 
از این رویداد، امین اهلل مالی در حالی از عقب از سوی 

هزار  ده ها  از  که  می گویند  مقام ها  حال،  این  با 
شده،  دریافت  گذشته  سال  در  که  درخواستی 
ویزاهای الکترونیکی تنها برای کمتر از ۳۰۰ افغان، 
عمدتاً هندو و سیک، صادر شده است. آقای نبیل 
است  سابق  وزیران  و  مقام ها  از  شماری  میان  در 
که گفته اند به دلیل روابط با دهلی نو، مورد هدف 

طالبان قرار د ارند. 
او می گوید: »من ]با هند همواره[ در تماس بودم؛ 
سفر  مورد  در  وقتی  کابل.  سقوط  از  پس  حتا 
لغو  مرا  ویزای  به راحتی  آن ها  کردم،  درخواست 
با آن ها  کردند. پس از آن، من هرگز سعی نکردم 
]هندی ها[ تماس بگیرم و آن ها ]نیز[ با من تماس 
نگرفتند.« وزارت خارجه هند به درخواست ها برای 
اظهار نظر در مورد صحت ادعای آقای نبیل پاسخ 
اتباع  برای  ویزا  مقام ها می گویند که موضوع  نداد. 
تصمیم گیری  داخله  امور  وزارت  توسط  افغانستان 
می شود که این وزارت نیز اظهار نظری نکرده است. 
منابع گفتند که »تعدادی« از مقام های افغان اجازه 
ورود موقت به هند را پیدا کرده اند، اما ]درخواست[ 

بسیاری از آن ها رد شده است.
هیچ کشوری، از جمله هند، حکومت طالبان را به 
رسمیت نشناخته است. با این حال، از زمان استقرار 
رژیم طالبان در کابل، دولت مودی مقام های ارشد 
طالبان  رهبران  با  گفت وگو  برای  را  خارجه  وزارت 
یک  جاری،  سال  جون  ماه  در  و  است  فرستاده 
»مأموریت فنی« را در کابل برای تسهیل کمک ها 

و حمایت های انکشافی به افغان ها راه اندازی کرد.

نبیل می گوید که طالبان به »جیش محمد« و »لشکر طیبه« اجازه 
داده  اند تا پایگاه های شان را به افغانستان منتقل کنند

در حمله طالبان بر روستای سیوک- شیبر دایکندی، دست کم هشت تن به شمول سه کودک و پنج مرد کشته شدند، یک 
خانم زخمی شده و پنج تن دیگر از سوی افراد این گروه بازداشت شده اند. سخنگویان طالبان سه روز پس از حمله نیروهای 

این گروه بر یک خانه رهایشی در روستای سیوک - شیبر، قربانیان این حمله را »گروه مسلح و بغاوتگر« عنوان کردند.
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تصریح کرد که نتیجه گفت وگوهای آنان با طالبان مانند 
صحبت های شان با منطقه و جهان »جز ناامیدی چیزی 
دیگر« نبوده است. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان 
به  همچنان  و  نکرده اند  تغییر  طالبان  که  کرد  تاکید 
سیاست »تک روی، تحجر و استبدادی خویش« ادامه 
می دهند. او افزود که تالش های جامعه جهانی نیز برای 

تغییر طالبان نتیجه ای در پی  نداشته است.

گفت وگوهای کشورها با طالبان
رهبر جبهه مقاومت ملی به گفت وگوهای کشورها با 
تماس های  و  »برنامه  گفت :  و  کرد  اشاره  نیز  طالبان 
برای  با طالبان  جداجدای کشورهای منطقه و جهان 
ثبات  برای  نه تنها  تاکتیکی،  راه حل  یک  کردن  پیدا 
تقابل  به  بلکه در درازمدت  نیست،  راه حل  افغانستان 
منافع و تداوم جنگ می انجامد.« به گفت : »حل مشکل 
افغانستان و نگرانی های متعدد منطقه و جهان، درگرو 
در  بین المللی  و  منطقه ای  همکاری های  مکانیسم 
حمایت از مردم افغانستان و تاسیس نظام غیر متمرکز 

و مشروع و منتخب می باشد.«
آقای مسعود افزود : »کشورهای منطقه و جامعه  جهانی 
می دانند که تالش های پی گیر آن ها در راستای ترغیب 
طالبان برای تغییر، نتیجه نداده است. طالبان برخالف 
باورهای اسالمی و ارزش های پذیرفته شده  آموزه ها و 
جهانی، روش های افراطی و ظالمانه خود را باالی مردم 

ما تحمیل کرده اند.«

گسترش مقاومت و ایستاده گی زنان
در دهمین  ملی،  مقاومت  رهبر جبهه  احمد مسعود، 
زنان  اعتراضی  جنبش های  از  هرات  امنیتی  نشست 
و  زنان  اعتراض های  شکل گیری  او  کرد .  ستایش 
مخالف  گردهمایی های سیاسی جریان های  راه اندازی 
نارضایتی  نشان دهنده  را  کشور  از  بیرون  در  طالبان 
جدی مردم و نخبه گان سیاسی از وضعیت موجود در 
افغانستان خواند. وی در مورد رفتار جریان های مخالف 
طالبان گفت : »شاید تفاوت دیدگاه در رویکرد موجود 
از  تغییر  خواستار  جریان ها  همه  اصول  در  اما  باشد، 
وضعیت موجود به وضعیتی هستند که مردم در تعیین 

سرنوشت شان نقش اساسی داشته باشند.«

رهبر جبهه مقاومت ملی شکل گیری و فعالیت شورای 
عالی مقاومت برای نجات افغانستان در انقره، کنفرانس 
شخصیت های ملی در ویانا و نشست امنیتی هرات در 
بیانگر تالش های جمعی برای حل بحران  دوشنبه را 

کنونی افغانستان خواند . 

دهمین نشست امنیتی هرات 
گفت وگو  روز  دو  از  پس 
سیاسی  نظام  پیرامون 
راه حل  ارایه  و  فراگیر 
در  موجود  چالش های  برای 
افغانستان، به پایان رسید. در دو 
و  روز گذشته، کارشناسان و مقام های دولت پیشین 
نماینده گان اتحادیه اروپا و امریکا برای افغانستان در 
این گفت وگوها شرکت داشتند. در بخش پایانی این 
در  ملی،  مقاومت  رهبر جبهه  احمد مسعود،  نشست 
یک  گفت وگوی ویژه هشدار داد که افغانستان به مرکز 
کشور  که  کرد  تاکید  او  است.  شده  تبدیل  تروریسم 
در بدترین بحران اقتصادی، بشری و امنیتی فرو رفته 
زنان ستایش  ایستاده گی  و  مقاومت  از  است. مسعود 
کرد و گفت که طالبان کشور را به زندانی بزرگ برای 

شهروندان تبدیل کرده است.

افغانستان؛ پناه گاه تروریسم بین المللی
روز  در  که  ملی  مقاومت  جبهه  رهبر  مسعود،  احمد 
پایتخت  دوشنبه،  در  هرات  امنیتی  نشست  پایانی 
تاجیکستان، سخن می گفت، هشدار داد که افغانستان 
»در  افزود:  او  است.  شده  تبدیل  تروریسم  مرکز  به 
نتیجه اعمال مستقیم طالبان امروز افغانستان در عمل 
مرکز آموزشی و سربازگیری برای گروه های تروریستی 
برای مردم مسلمان  زندانی  و  بین المللی  و  منطقه ای 
نتیجه  این  افغانستان تبدیل شده است که  و مظلوم 

مستقیم اعمال طالبان است.«
گفت :  نشست  این  در  ملی  مقاومت  جبهه  رهبر 
»جابه جایی، تعلیمات و سربازگیری گروه های تروریستی 
مواد  قاچاق  و  تولید  کشت،  بین المللی،  و  منطقه ای 
مخدر، ترور و ناپدید شدن نظامیان و کارکنان دولتی، 
بازداشت ها، شکنجه محاکمه صحرایی، کوچ اجباری، 
و  نسل کشی  بشریت،  علیه  جنایت  جنگی،  جنایات 
بی سابقه ای  به طور  افغانستان  در  قانون  نبود  و  نا امنی 
رو به افزایش است که همه  این ها تهدیدهای جدی به 

مردم افغانستان، منطقه و جهان می باشد.«

با  ملی  مقاومت  جبهه  بی نتیجه  گفت وگوهای 
طالبان

ابتدای  از  ملی  مقاومت  تاکید کرد که جبهه  مسعود 
شکل گیری اش تالش خود را برای حل مسالمت آمیز 
با طالبان  باز کردن دریچه گفت وگو  و  معضل کشور 
در  و  کشور  داخل  در  مختلف  هیات های  طریق  از 
نشست های خارجی به خرج داده است. آقای مسعود 

آموزش دختران و حقوق زنان 
خواستار  ملی،  مقاومت  جبهه  رهبر  مسعود،  احمد 
آموزش  از  جهانی  جامعه  جدی  و  عملی  حمایت 
تمام شهروندان کشور شد . او گفت که خواست  مردم 
افغانستان فراتر از باز شدن مکاتب دخترانه است. او در 
به ویژه  ما  کرد : »شهروندان کشور  تاکید  نشست  این 
ابتدایی خویش محروم شده اند. هدف  از حقوق  زنان 
ما این است که همه شهروندان افغانستان زن و مرد 
ما  بنابراین،  باشند.  برخوردار  برابر،  و  کامل  حقوق  از 
حقوق  اعاده  بر  دختران،  آموزش  بر  تمرکز  برعالوه 
خوب  آموزش  که حق  افغانستان  مردم  تمام  اساسی 
یک بخش آن است، تاکید نموده و از جامعه جهانی نیز 
می خواهیم تا در این راستا تالش های جدی و عملی 

نمایند.«

عدم تعهد طالبان به منشور ملل متحد و اعالمیه 
جهانی حقوق بشر

رهبر جبهه مقاومت ملی در گفت وگوی ویژه در نشست 
امنیتی هرات تاکید کرد که طالبان منشور ملل متحد 
و اعالمیه جهانی حقوق بشر را به طور »هدفمند نقض« 
کرده اند. او تاکید کرد که طالبان »در ۲۸ سال گذشته، 
ارزش های اسالمی، فرهنگی و انسانی و اصول مندرج 
در منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر را که 
افغانستان یکی از اعضای آن می باشد، به طور هدفمند 
نقض کرده اند.« آقای مسعود در سخنرانی خویش از 
یاد  متحد  ملل  سازمان  عمومی  تازه مجمع  قطع نامه 
کرد و افزود که در این قطع نامه، سازمان ملل متحد 
نگرانی عمیق خود را از وضعیت موجود در افغانستان 
طالبان  می دهد  نشان   امر  این  که  است  کرده  ابراز 

افغانستان را به »شرایط وخیم« مواجه خواهند کرد. 

تأمین  در  ادعای شان  بر  مبنی  طالبان  شکست 
صلح

رهبر جبهه مقاومت ملی در گفت وگوی ویژه خویش 
در روز پایانی نشست امنیتی هرات، از شکست طالبان 
و  گفته  امنیت سخن  تأمین  در  ادعای شان  بر  مبنی 
در  گذشته  ماه  به ۱۶  نزدیک  »حوادث  است:  افزوده 
افغانستان و یافته های کارشناسانه  دو روز گفت وگوی 
امنیتی هرات در شهر دوشنبه حاکی از آن است که 
در  ثبات  و  آوردن صلح  برای  ادعای خود  در  طالبان 
اوضاع  به کنترل  قادر  و  کشور شکست کامل خورده 

نیستند.«

صحبت های مسعود در مورد سقوط جمهوریت
عوامل  از  نشست  این  در  ملی  مقاومت  جبهه  رهبر 
سقوط افغانستان به  دست طالبان نیز یاد کرد و گفت: 
»در مدت یک سال و نیم گذشته چند باری شنیدیم و 
ما گاهی سقوط جمهوریت  بیرونی  خواندیم دوستان 
در  کردند،  اعالم  سورپرایز  و  شوک  یک  به عنوان  را 
حالی که شواهد شرایط و سقوط و فاجعه ۱5 آگست 
نیز به وضوح دیده  از سقوط  سال ۲۰۲۱ سال ها قبل 
افزود :  عوامل سقوط جمهوریت  مورد  در  او  می شد.« 
و  منقطه  کشورهای  هیات های  با  مجالس  بسا  »در 
جهان، شخصیت ها و رهبران ملی افغانستان، مسووالن 
ساختیم،  شریک  بارها  را  نگرانی ها  این  حکومتی، 
و  زمان  آن  در  جدی  توجه  عدم  بر  بنا  متاسفانه  اما 
رسیده گی به این نگرانی ها، ما شاهد فاجعه ۱5 آگست 
سرمایه های  و  امنیت  عزت،  آزادی،  رفتن  از دست  و 

مادی و معنوی یک کشور بودیم.«
هزار  پنج  از  بیش  رهایی  ملی  مقاومت  جبهه  رهبر 
زندانی طالبان که با ضمانت بعضی از کشورهای انجام 
شد را »خوش بینی کذایی« عنوان کرد که آنان پس از 

رهایی خالف تعهدات شان به صفوف جنگ پیوستند.

پیوند عاطفی دوشنبه و هرات در نشست امنیتی 
هرات

در  را  هرات  امنیتی  نشست  برگزاری  مسعود  احمد 
دوشنبه، نشان از پیوند عاطفی و ریشه های فرهنگی 
گفت :  و  خواند  منطقه ای  تعامل  بستر  تقویت  برای 
»با وجود چالش های جدی که کشور ما با آن روبه رو 
است، خوشحالم که دهمین دور گفت وگوهای امنیتی 
هرات در شهر زیبای دوشنبه که ارتباطات عاطفی و 
تمدنی با شهر تاریخی هرات دارد، توسط دانشمندان، 
پالیسی سازان و دیپلمات ها برگزار می شود.« به گفته 
او: »این گفت وگوها ریشه در فرهنگ کهن و مشترک 
این منطقه داشته و تالش مشترک برای جست وجوی 

راه حل در قلب آسیا می باشد.«
جمهور  رییس  و  مردم  از  ملی  مقاومت  جبهه  رهبر 
افغانستان  مردم  از  به   خاطر حمایت  نیز  تاجیکستان 
جمهور  رییس  که  گفت  او  کرد .  قدردانی  ابراز 
تاجیکستان از ابتدا »درک درست و شناخت دقیق« از 
اوضاع افغانستان داشته و برای حل سیاسی و برقراری 

صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده است. 

جبهه  رهبر  سخنرانی  جریان  از  پرسش  وپاسخ 
مقاومت ملی

به  سخنرانی اش  پایان  در  مقاومت  ملی  جبهه  رهبر 
و  فرهنگیان  روزنامه نگان،  از  شماری  پرسش های 
پاسخ  در  مسعود  آقای  داد.  پاسخ  سیاسی  چهره های 
به پرسش روزنامه ۸صبح در مورد سیاست این جبهه 
در قبال زنان گفت : »مقاومت زنان که بدون امکانات و 
دست خالی در برابر طالبان ایستاده گی می کنند، برای 
زنان در  به حضور  اشاره  با  او  است.«  الگو  این جبهه 
شورای تصمیم گیری و ساختار جبهه مقاومت، تاکید 
کرد که مبارزه مسلحانه جبهه مقاومت با اعتراض زنان 
در یک مسیر در حرکت است و هر دو خواست های 

مشابه دارند.
آقای مسعود در پاسخ به پرسشی مبنی بر سوءاستفاده 
سخت ترین  »در  گفت:  ملی  مقاومت  جبهه  از  افراد 
بگیرد.«  شرایط تالش شده که ظرفیت صادق شکل 
او همچنان در پاسخ به این پرسش تاکید کرد که این 
جبهه به عنوان نقطه وصل، از تمام نیروها و ظرفیت های 

کشور استقبال می کند.
رهبر جبهه مقاومت ملی در پاسخ به پرسشی دیگر در 
مورد وضعیت و دستاوردهای این جبهه گفت که تالش 
جبهه مقاومت  ملی و سایر اشکال مقاومت، از جمله 
اعتراض زنان و نخبه گان از به رسمیت شناسی »رژیم 
از سوی کشورها جلوگیری  استبدادی« گروه طالبان 
کرده است. به گفته او، این مقاومت ها سبب شد که 
انسجام و اتحاد نیروهای مخالف طالبان بیشتر شود. 
انتخابی را که آزادی و عدالت را در  او برقراری نظام 
مبارزات  اهداف  و  آرمان ها  از  کند،  تامین  افغانستان 

جبهه مقاومت ملی افغانستان دانست . 
هرات،  امنیتی  دو روزه  نشست  در  که  است  گفتنی 
کارشناسان  افغانستان،  فرهنگی  مطرح  چهره های 
نماینده گان  و  گوناگون  کشورهای  از  پژوهشگران  و 
غربی  کشورهای  و  بین المللی  سازمان های  از  برخی 
دیدگاه های خود را در مورد راه های دست یابی به صلح 
پایدار و ایجاد اجماع منطقه ای و جهانی برای ساختار 
سیاسی فراگیر و مبتنی بر اراده مردم افغانستان ارایه 

کردند. 
با این حال طالبان تاکنون به سخنان اخیر رهبر جبهه 
این  از  اما پیش  مقاومت ملی واکنش نشان نداده اند، 
و  فیس بوکی«  را »جنگ  علیه خویش  مقاومت  بارها 
سر وصدای رسانه ای خوانده بوده اند. این در حالی است 
از  تن  گذشته صدها  سال  یک  از  بیش  طول  در  که 
جنگ جویان این گروه در نبرد با جبهه مقاومت ملی 
کشته و زخمی شده اند. قابل ذکر است که رهبران گروه 
طالبان به دهمین نشست امنیتی هرات دعوت شده 

بودند، اما در آن نشست اشتراک نکردند.

احمد مسعود:
افغانستان به مرکز تروریسم تبدیل شده است

پایان نشست امنیتی هرات؛ 

امین کاوه
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وزارت خارجه امریکا قطع نشرات رادیو صدای امریکا از سوی طالبان را محکوم کرد
۸صبح، کابل: وزارت خارجه امریکا توقف نشرات رادیو صدای امریکا و رادیو آزادی از روی امواج داخلی در افغانستان را 

محکوم کرده و این اقدام را طالبان »سرکوب گرانه« خوانده است. براساس گزارش ها، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، 
روز جمعه، ۲ دسامبر، گفته است: »ایاالت متحده از حق دسترسی به رسانه های مستقل در سراسر جهان حمایت می کند. 

توقف نشرات رادیو صدای امریکا و رادیو آزادی توسط طالبان مورد جدیدی را به فهرست اقدمات سرکوب گرانه اضافه می کند.« 
پرایس با نشر توییتی گفته است: »مردم افغانستان مستحق دسترسی به خبرهای مستقل اند.« نشرات رادیو صدای امریکا و 

رادیو آزادی بر اساس دستور وزارت اطالعات و فرهنگ گروه طالبان، روز پنج شنبه از روی امواج اف ام در افغانستان متوقف شد.

اتحادیه اروپا با سقف قیمت ۶۰ دالر برای نفت روسیه 
موافقت کرد

سال گذشته ۵۰ میلیون انسان به برده گی گرفته شده اند

صلیب های سرخ در مرحله حذفی جام جهانی 
حریف پرتگال شدند

جام جهانی؛ 
کوریای جنوبی به مرحله حذفی صعود کرد

بنیان گذار ویکی لیکس به دلیل استردادش به امریکا به 
دادگاه اروپایی شکایت کرد

جولیان آسانژ، بنیان گذار ویکی لیکس، به دلیل استردادش 
به ایاالت متحده از سوی بریتانیا، درخواست تجدید نظر 
به دادگاه اروپایی حقوق بشر )ECHR( ارایه کرده است.

رویترز گزارش داده است که دادگاه اروپایی حقوق بشر 
روز جمعه، ۲ دسامبر، با نشر بیانیه ای گفته است که آسانژ 

5۱ ساله به این نهاد درخواست تجدید نظر داده است.
ابریل شیپتون، برادر آسانژ، در اوایل هفته جاری گفته بود 
که مقامات ایاالت متحده می خواهند از ارایه این پرونده 
به دادگاه حقوق بشر اروپا جلوگیری کنند؛ زیرا رسانه ها و 
افکار عمومی در اروپا نسبت به بریتانیایی ها و امریکایی ها 

بیشتر با آرمان او همدردی می کنند.
بنیان گذار ویکلی لیکس به دلیل ۱۸ مورد تخطی، مورد 

پیگرد ایاالت متحده است.
بریتانیا برای  این دولت  از  این در حالی است که پیش 

استرداد آسانژ به امریکا مجوز داده بود. تیم فوتبال سویس پس از شکست تیم فوتبال صربستان، 
حریف تیم فوتبال پرتگال در مرحله حذفی جام جهانی 

۲۰۲۲ قطر شد.
راس  ورزشگاه  در  دسامبر،   ۲ جمعه شب،  که  دیدار  این 
ابو عبود برگزار شده بود، با نتیجه ۳ بر ۲ به نفع سویس 

پایان یافت.
نیمه نخست این دیدار چهار گول داشت که دو گول سهم 

سویس و دو گول دیگر سهم صربستان بود.
در این نیمه برای صلیب های سرخ بریل آمبولو و ژردان 
الکساندر  و  والوویچ  دوسان  صربستان  برای  و  شقیری 

میتروویچ گول زنی کردند.
در نیمه دوم این دیدار، تیم فوتبال سویس شروع خوبی 
باالی  نیمه،  این  از شروع  داشت و در هفت دقیقه پس 
این  فرویلر  موقعیت خلق کرد. رموس  دروازه صربستان 

موقعیت را به گول تبدیل کرد.
به مصاف  لیوسل  ورزشگاه  در  برازیل  بازی همز مان،  در 

اتحادیه اروپا با سقف قیمت ۶۰ دالر برای نفت خام 
روسیه در دریا به توافق رسیده است.

ریاست  که  رویترز، جمهوری چک  گزارش  براساس 
جمعه،  روز  دارد،  عهده  بر  را  اروپا  اتحادیه  دوره ای 

دبیر کل سازمان ملل متحد در روز جهانی لغو برده داری 
میلیون   5۰ دست کم   ۲۰۲۱ سال  در  که  است  گفته 

انسان به برده گی گرفته شده اند.
روز  متحد،  ملل  سازمان  کل  دبیر  گوتریش،  آنتونیو 
جمعه، ۲ دسامبر، به مناسبت روز جهانی لغو برده داری 

این آمار را ارایه کرده است.
او در توییتی گفته است: »در سال گذشته 5۰ میلیون 

تن در جهان به برده گی گرفته شدند و حاشیه نشین ترین 
گروه ها همچنان آسیب پذیرند.«

او در ادامه از رهبران جهان خواسته است که تا دوباره 
به ریشه کن کردن برده داری در تمام اشکال آن متعهد 

شوند و از حقوق قربانیان و بازمانده گان حمایت کنند.
از ۲ دسامبر همه ساله به عنوان روز جهانی لغو برده داری 

تجلیل می شود.
برابر  در  پیروزی  از  پس  جنوبی  کوریای  فوتبال  تیم 

پرتگال، به مرحله حذفی جام جهانی صعود کرد.
ورزشگاه  در  دسامبر،   ۲ جمعه شب،  که  دیدار  این 
ایجوکیشن سیتی قطر برگزار شده بود، با نتیجه ۲ بر ۱ 

به نفع کوریای جنوبی پایان یافت.
در نیمه نخست این دیدار ریکاردو هورتا برای پرتگال 
گول زنی  و  جنوبی  کوریای  برای  گوون  یانگ  کیم  و 

کردند.
فشار  جنوبی  کوریای  فوتبال  تیم  بازی  دوم  نیمه  در 
را باالی دروازه پرتگال بیشتر کرد و در دقایق اضافی 
به مرحله حذفی  تا  به ثمر رساند  نیز  یک گول دیگر 

صعود کند.
ورزشگاه  در  یوروگوای  فوتبال  تیم  همزمان  دیدار  در 
الجنوب در برابر گانا به  میدان رفته بود که این دیدار با 

کامرون رفت که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به نفع 
کامرون به پایان رسید.

و  برازیل  ملی  تیم  پیشین  ستاره  رونالدو،  دیدار  این  در 
ساموئل اتوئو، ستاره پیشین تیم ملی فوتبال کامرون نیز 

در ورزشگاه حضور داشتند.
با این حال، تیم فوتبال برازیل با شش امتیاز و تفاضل گول  
بیشتر به عنوان تیم نخست و سویس به عنوان تیم دوم از 

گروه »G« به مرحله حذفی جام جهانی صعود کردند.
تیم فوتبال برازیل در مرحله حذفی باید در برابر ببرهای 
آسیا بازی کند و صلیب های سرخ نیز باید به مصاف یاران 

رونالدو برود.
در ادامه رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، سر از امروز 
آغاز  رقابت ها  این  حذفی  مرحله  دسامبر(   ۳ )شنبه ، 

می شود.
در اولین بازی این مرحله، هالند به مصاف امریکا می رود و 

آرژانتین در برابر استرالیا بازی خواهد کرد.

۲ دسامبر، اعالم کرده که پس از تایید پولند، کاپی 
تا  فرستاده  اروپا  اتحادیه  برای ۲۷ کشور  را  مکتوب 

به طور رسمی به این توافق چرغ سبز نشان دهند.
پولند به منظور کاهش درآمدهای روسیه و محدود 
کردن توانایی مسکو برای تامین مالی جنگ اوکراین، 
سقف  داشتن  نگه  برای  اروپا  اتحادیه  مذاکرات  در 

پایین تر قیمت  پافشاری می کرد.
روز  اروپا،  اتحادیه  در  پولند  سفیر  سادوس،  آندری 
که  است  گفته  خبرنگاران  به  دسامبر،   ۲ جمعه، 

کشورش از توافق اتحادیه اروپا حمایت می کند.
سقف قیمت، ایده ای است که از سوی کشورهای عضو 
از فروش  گروه هفت به هدف کاهش درآمد روسیه 

نفت ارایه شده است.
این در حالی است که مقامات روسیه بارها نسبت به 
اجرای تعیین سقف قیمت برای نفت این کشور هشدار 
کشورهایی  به  نفت  پمپاژ  از  کرده اند  تاکید  و  داده 
تعیین می کنند،  قیمت  روسیه سقف  نفت  برای  که 

خودداری خواهد کرد.

نتیجه ۲ بر صفر به نفع یوروگوای پایان یافت.
برای   بار  دو  هر  آراسکاتا  از  جورجیان  دیدار  این  در 
به دست آمده،  نتایج  این  با  کرد.  گول زنی  یوروگوای 
تیم فوتبال پرتگال با ۶ امتیاز به عنوان تیم  نخست و 

کوریای جنوبی با ۴ امتیاز و تفاضل
گول بیشتر نسبت به یورگوای به عنوان تیم دوم صعود 
کردند و تیم های یوروگوای و گانا از این رقابت ها حذف 

شدند.
در ادامه رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، قرار است 
برابر  در  برازیل  که  شود  برگزار  نیز  دیگر  دیدار  دو 
کامرون و صربستان در برابر سویس به میدان خواهد 

رفت.
تیم های  حریف   آن  تیم  دو  تیم  چهار،  این  میان  از 
پرتگال و کوریای جنوبی در مرحله حذفی خواهند شد.


