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مالهای آنالین؛ 
تروریسم رسانه ای 
و فضای عمومی 

نبیل: طالبان بیماری 
کشنده و مزمن برای 
جامعه امروز و فردای 

افغانستان و منطقه است

فارغان دانشکده طب کابل به شورای طبی: 

آزمون فارغان دختر را اول بگیرید

پیشین  رییس  نبیل،  رحمت اهلل  کابل:  ۸صبح، 
امنیت ملی افغانستان، طالبان و فکر طالبانی را 
بیماری کشنده و مزمن برای جامعه امروز و آینده 

افغانستان و منطقه دانسته است.
رییس پیشین امنیت ملی افغانستان شنبه شب، 
۲۲ دلو، در صفحه توییترش با نشر عکس شماری 
از چهره های طالبان در کنار سفیر ایران در مراسم 
تجلیل از چهل  وچهارمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی در این کشور، طالبان را به چوپانی تشبیه 
پوست  و  گوشت  از  استفاده  فکر  در  که  کرده 

گوسفندان است نه خود آنان.
هشدار  ایران  به  کردن  گوشزد  با  ظاهراً  نبیل 
این مرض شما را مبتال  با  داده است: »نزدیکی 
خواهد ساخت و عواقب خطرناکی برای تان خواهد 

داشت.«
رحمت اهلل نبیل تأکید کرده است که طالبان خود 

را چوپان و بقیه را رمه فکر می کنند.
گفتنی  است که ایران هرچند هنوز طالبان را به 
این  با  گسترده ای  روابط  اما  نشناخته،  رسمیت 

گروه دارد.

۸صبح، کابل: فارغان دانشکده طب معالجوی دانشگاه 
امتحانات  ملی  اداره  اخیر  تصمیم  به  واکنش  در  کابل 
شورای  آزمون  زمان  نشدن  مشخص  بر  مبنی  طالبان 
طبی از فارغان دختر، از این شورا خواسته اند تا آزمون 

دختران را پیش از آزمون پسران برگزار کند.
این فارغان روز یک شنبه، ۲۳ دلو، با ارسال نامه ای به 
شورای طبی و اداره ملی امتحانات زیر کنترل طالبان که 
یک نسخه آن در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، این 

خواست را مطرح  کرده اند.
در این نامه نوشته شده است که شورای طبی افغانستان 
و  جوانب  خود  فیصله های  در  امتحانات  ملی  اداره  و 
شرایط مختلف کشور را در نظر داشته و موجب ایجاد 

اضطراب و افسرده گی کدرهای کشور نشوند.
این فارغان افزوده اند: »در تعلیمات و فرهنگ اسالمی و 

۲۹ دلو امتحان اخذ گردد و سپس از ما.«
مدیریت  تحت  امتحانات  اداره   که  است  حالی  در  این 
طالبان اعالم کرده که قرار است امتحان شورای طبی 
)Exit Exam( از فارغان مرد رشته های طبی به تاریخ 

۲۹ دلو سال روان اخذ شود.
به   مردان  برای  اول  مرحله  که  است  افزوده  شورا  این 
تاریخ  و  شد  خواهد  برگزار  روان  سال  دلو   ۲۹ تاریخ 

برگزاری آزمون برای زنان بعداً اعالم خواهد شد.
گفتنی است که در گذشته آزمون شورای طبی برای 

زنان و مردان همزمان برگزار می شد.
گروه  این  افغانستان،  در  طالبان  روی کار آمدن  از  پس 

افغانی ما، هیچ گاه این را صالح نمی بینیم که به ناموس 
ما به چشم بد دیده شود و هیچ زمانی هم دوست نداریم 
که در موجودیت داکتر صاحبان اناث، خواهران، مادران 

و خانم های ما را مردها تداوی کنند.«
داکتران زن  را  زنان  است که  این  بهتر  آنان،  به گفته 

تداوی کند.
و  است: »حاضر هستیم  نامه همچنان عالوه شده  در 
هر  با  همکاری  کنار  در  که  است  همین  بر  ما  فیصله 
دو نهاد فوق و ادای امانت برادری مسلمانی و به پاس 
خود  امتحان  نوبت  از  ما،  خواهران  هفت ساله  زحمات 
بگذریم و اجازه بدهیم در ابتدا از خواهران ما به تاریخ 

محدودیت های زیادی را بر حق آموزش، تحصیل و کار 
زنان در موسسه های داخلی و خارجی وضع کرده است.
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شکایت ها از کم کاری شهرداری طالبان در میدان وردک در حالی باال گرفته 
است که این شهرداری در سال روان خورشیدی حدود ۹ میلیون و ۹74 هزار 
و 400 افغانی عواید داشته است. بر بنیاد قانون، شهرداری ها مکلف اند از عواید 
به دست آمده، پروژه های عادی و انکشافی را تمویل کنند؛ کاری که شهرداری 

طالبان در میدان شهر انجام نداده است.

تالش برای درآمد و ایجاد فرصت شغلی 3

در یک سال گذشته هیچ پروژه ای 
تطبیق نشده است

شکایت باشنده گان میدان شهر از شهرداری؛

بسته شدن دانشگاه 
افغانستان؛

بالتکلی�ن و رسگردا�ن 
سیایس؛

ان باید نوع  ره�ب
مواجهه شان با طالبان 

را مشخص کنند

چالش های پیش روی 
زنان و مبارزه مداوم

اختالفات 
وز  با گذشت هر ر
عمیق تر می شود

افزایش یوتیوبران؛

حکومت داری طالبان؛

6

4

حه
صف

حه
صف

۸صبح، بلخ: منابع محلی در بلخ می گویند که 
حکومت  در  والیتی  شورای  عضو  یک  طالبان 
را  اسالمی  جمعیت  ارشد  اعضای  از  و  پیشین 

بازداشت کرده اند.
۸صبح  روزنامه  به  محلی  معتبر  منبع  یک 
پیشین  والیتی  شورای  عضو  این  که  می گوید 
بلخ احمد بشیر عزیزاهلل نام دارد و طالبان او را 

عصر روز شنبه، ۲۲ دلو، از خانه اش در این والیت 
بازداشت کرده اند.

مکان  به  را  عزیزاهلل  طالبان  منبع،  گفته  به 
نامعلومی منتقل کرده اند.

بسته گان احمد بشیر عزیزاهلل نیز بازداشت او را 
تأیید کرده و گفته اند که از سرنوشت او اطالعی 

ندارند.
از  بلخ  والیت  در  طالبان  امنیه  قوماندانی  اما 
بازداشت این عضو شورای والیتی پیشین اظهار 

بی خبری کرده است.
احمد بشیر عزیزاهلل از اعضای جمعیت اسالمی و 
چهره های نزدیک به عطامحمد نور، والی پیشین 

بلخ، است.
گفتنی  است که افراد مسلح دو روز پیش نیز سید 
جان محمد، از اعضای جمعیت اسالمی در والیت 

بلخ را بازداشت کردند.

طالبان یک عضو پیشین شورای والیتی بلخ 
را بازداشت کردند



 

به سخنان سراج الدین  تلویحی  اشاره  با  ذبیح اهلل مجاهد 
حقانی که از انحصار قدرت در نظام طالبان شکایت کرده 
باید  انتقاد  اسالمی،  اخالق  »برمبنای  است:  گفته  بود، 
مطرح  مسوول  یا  وزیر  امیر،  با  محفوظ  و  محرم  به گونه 
نیز در کتابی که درباره نظام  شود.« عبدالحکیم حقانی 
سیاسی مورد نظر طالبان نوشته، با استناد به اقوال برخی 
از محدثین سده های میانه می گوید: »اگر امام بر رعیت 
ظلم کرد و حقوق شان را از آنان بازداشت، بر آنان واجب 
است که صبر پیشه کنند و تنها در دل شان با آن مخالف 
باشند. مخالفت با حاکمان باید به قلب باشد یا به شکل 
نرم و ادب و با مالیم ترین عبارت ها؛ زیرا سخن گفتن با 
مال  نیست.«  مردم  عامه  با  گفتن  سخن  مانند  حاکمان 
برای علما در  نیز در سخنرانی خود  هبت اهلل آخوندزاده 
کابل تاکید کرد که مخالفت با حاکمان و انتقاد از آنان 
نباید به صورت علنی در رسانه ها صورت بگیرد، بلکه باید 
در  دولت  از  انتقاد  زیرا  شود؛  انجام  مخفیانه  صورت  به 
رسانه ها باعث تضعیف نظام می گردد. کمیته فقهی این 
گروه نیز در کتاب بدرالفتاوی، نوشته است: »اگر کسی در 
مخالفت با این گروه تبلیغات می کند و این عمل را مکرر 

انجام می دهد، به قتل رسانده شود.«
این  رهبران  دیگر  و  مجاهد  ذبیح اهلل  که  نیست  معلوم 
گروه چقدر با علم اخالق آشنایی دارند، اما کسانی که در 
این باره تخصص دارند، می دانند که نصیحت پنهانی مربوط 
به حوزه خصوصی است نه عمومی؛ یعنی شخصی که در 
زنده گی خصوصی خود عیوبی دارد و این عیوب آسیبی به 
دیگران نمی رساند، باید برای حفظ آبرویش از انتقاد از وی 
در مأل عام خودداری و به نصحیت پنهانی او اکتفا کرد. این 
موضوع هیچ ربطی به مناصب عمومی ندارد و شامل حال 
کسانی نمی شود که در چنان مقامی دست به تصرفاتی 
انحصار  مانند  می گیرد؛  را  مردم  همه  دامن  که  می زنند 
قدرت که سراج الدین به آن اشاره کرده است. در جایی که 
رفتار کسی برای زنده گی میلیون ها آدم پیامد منفی دارد، 
طبق قواعد کلی فقه، مصلحت خاص یک شخص به اندازه 
یک جو اهمیت ندارد. این همان چیزی است که در دنیای 
امروز با عنوان تفکیک حوزه عمومی از حریم خصوصی 

شناخته می شود. 
را  وسطا  قرون  فقیه  چند  آرای  طالبان  تیوری پردازان 
معادل اسالم تلقی می کنند و سپس از میان آن ها دست 
استبداد  به سود  تا هر نظریه ای که  به گزینش می زنند 
طالبانی باشد، همان را به عنوان اصول اسالمی معرفی کنند. 
در حالی که در روایات معتبرتر منسوب به پیامبر اسالم، 
گفتن سخن حق در برابر حاکم مستبد، به عنوان باالترین 
درجه جهاد معرفی شده است. مشکل اساسی این است 
که آن چه به نام فقه سیاسی شناخته می شود، فراورده ای 
قرون وسطایی است که متناسب میل سالطین مستبد 
ساخته شده و به همان جهت به نام »االحکام السلطانیة« 
شناخته می شود. در این تیوری ها هیچ راه حلی که ضمانت 
استبداد  و  ظلم  از  جلوگیری  برای  باشد،  داشته  اجرایی 
حاکمان سنجیده نشده و همه تمرکز بر رام کردن مردم 
و واداشتن شان به پذیرش ظلم و ستم بوده است. اساساً 
موضوع استبداد برای فقهای احکام السلطانیه نه در گذشته 

مسأله ای بوده است و نه امروز.
اساسی  حقوق  از  حاکمان  از  انتقاد  امروز،  جهان  در 
به  خدمت  برای  آنان  زیرا  می شود؛  دانسته  شهروندان 
مردم در مناصب عمومی قرار می گیرند و همه امتیازاتی 
که حاصل می کنند از این بابت است. بنابراین، مردم حق 
دارند که بر یکایک اعمال شان نظارت داشته باشند و از 
هر خطای کوچک و بزرگ شان انتقاد کنند. انتقاد در برابر 
افکار عمومی تنها راه فشار بر مستبدان برای اصالح شان 
است و بدون چنین فشاری، هیچ حاکم مستبدی آماده 

نیست که به هیچ نصیحتی گوش فرا دهد.

انتقاد از حاکم در نظام امارت

دو شنبه
شماره 3842

24 دلو 1401
13 فبروری 2023

سال شانزدهم

2

۸صبح، کابل: در پی انتقاد تند سراج الدین حقانی، 
سرپرست وزارت داخله طالبان، از انحصار قدرت و 
تحمیل دید گاه ها باالی مردم، اکنون ذبیح اهلل  مجاهد 

گفته که این شیوه  برای انتقاد مناسب نیست.
طالبان،  گروه  عمومی  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
ادبی  و  علمی  سمینار  در  دلو،   ۲۳ یک شنبه،  روز 
استادان دانشگاه ها در  کابل گفته است که برمبنای 
اخالق اسالمی، انتقاد باید به گونه محرم و محفوظ با 

»امیر«، وزیر یا مسوول مطرح شود.
هرچند مجاهد از سراج الدین حقانی نام نبرده، اما 
غیرمستقیم با اشاره به سخنان اخیر وی گفته که 
از  انتقاد  که  می کند  ایجاب  اسالمی  اخالق  اصول 
باز صورت  پیشانی  با  باید  مسوول  و  وزیر  »امیر«، 
به  باز  پیشانی  با  هم  مسوول  و  »امیر«  و  بگیرد 

انتقادات پاسخ ارایه کند.
وی افزوده است: »اصول اخالقی انتقاد از امیر طوری 
است که فرد از طریق مصون، محفوظ و محرم به  وی 

نزدیک شده و طوری انتقاد کند که کسی نشود.«
به  تلویحاً  را  طالبان  رهبری  و  منتقدان  او 
اگر   که  گفته  و  فراخوانده  نرمی  و   حوصله مندی 
چنین تغییراتی در شیوه انتقاد در فرد دیده نشود، 
نباید  »امیر«  و  است  شخصی  مشکل  یک  بیشتر 

۸صبح، تخار: منابع محلی در تخار می گویند که 
پریسا مبارز، یکی از دختران معترض و عضو جنبش 

زنان تخار و برادرش، از بند طالبان آزاد شده اند.
پریسا مبارز و برادرش ساعت ۳:00 پس از چاشت 
دادن  و  بزرگان  وساطت  با  دلو،  یک شنبه، ۲۳  روز  
ضمانت به استخبارات طالبان، از بند این گروه آزاد 

شده است.
به گفته منابع، او از سوی طالبان لت وکوب شده و 
به دلیل آسیب جسمی و روانی اکنون در خانه اش 

بستری است.
طالبان از پریسا ضمانت گرفته اند که دیگر دست از 

اعتراض بکشد.
دلو،   ۲۲ شنبه،  روز  مبارز  پریسا  که  است  گفتنی 

۸صبح، کابل: دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه 
سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که توسعه ملی 
در یک کشور متکی به مشارکت معنادار زنان است.

نشر  با  دلو،   ۲۳ یک شنبه،  روز  را  مطلب  این  اوچا 
عکسی از دختران دانش آموز افغان به مناسبت روز 

پاکستان  خارجه  امور  وزارت  ۸صبح،  کابل: 
 ۱۱ در  قنسولگری هایش  و  سفارت خانه ها  به 
کشور دستور داده که صدور ویزه به شهروندان  

افغانستان را تا اطالع بعدی متوقف کنند.
ارسال  با  دلو،   ۲۳ یک شنبه،  روز  وزارت  این 
این  قنسولگری های  و  به سفارت خانه ها  نامه ای 
یونان،  آلمان،  ایتالیا،  اسپانیا،  بریتانیا،  کشور در 
اتریش، سویس، فرانسه، دانمارک، ناروی، بلجیم 

و ایرلند این دستور را داده است.
پاکستان  امور خارجه  وزارت  تصمیم  این  دلیل 

مشخص نشده است.
در همین حال، صحت این نامه که در صفحات 
این  سوی  از  می شود،  دست به دست  اجتماعی 

وزارت تأیید یا رد نشده است.
روابط  اخیر  روزهای  در  است که  در حالی  این 

پاکستان با طالبان به تیره گی  گراییده است.
پاکستان  امنیتی  نیروهای  اخیر  روزهای  در 
همواره دست به بازداشت پناه جویان افغانستان 

در این کشور زده اند.

هیأت  رییس  اوتونبایوا،  رزا  کابل:  ۸صبح، 
معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما، در 
وزارت  سرپرست  شرعی،  عبدالحکیم  با  دیدار 
عدلیه طالبان، خواستار تمدید جوازهای فعالیت  

وکیالن مدافع زن شده است.
حساب کاربری یوناما در توییتر روز یک شنبه، 
۲۳ دلو، در رشته توییت هایی نوشته است که 
مجوزهای  تمدید  به  اشاره  با  اوتونبایوا  خانم 
فعالیت ۱ هزار و ۳00 وکیل مدافع مرد از سوی 
مجوز  تمدید  خواستار  طالبان،  عدلیه  وزارت 

فعالیت وکیالن مدافع زن نیز شده است.
را در  یوناما تخصص وکیالن مدافع زن  رییس 
زمینه دسترسی زنان و کودکان افغان به عدالت، 

حیاتی دانسته است.
طالبان پس از به قدرت  رسیدن در افغانستان، 
را  زن  مدافع  وکیالن  فعالیت  جوازهای  هنوز 
تمدید نکرده اند. طالبان زنان را از هر گونه کار به 
استثنای بخش های صحی و پولیس در بیرون از 

منزل منع کرده اند.

در  ایران  قونسلگری  از  منابع  هرات:  ۸صبح، 
ویزه  ثبت  روند  اداره  این  که  می گویند  هرات 
کرده  واگذار  سیاحتی  شرکت های  به  دوباره  را 
ایران روز  قونسلگری  از  است. یک منبع معتبر 
یک شنبه، ۲۳ دلو، در صحبت با روزنامه ۸صبح 

این موضوع را تأیید می کند.
بربنیاد اطالعات منبع، قونسلگری ایران در هرات 
ویزه  ثبت  روند  ازدحام،  از  جلوگیری  به خاطر 
و گردشگری  به شرکت های سیاحتی  دوباره  را 
در  ایران  ویزه  ثبت  روند  است.  کرده  واگذار 
پیش  ماه  سه  هرات  در  کشور  این  قونسلگری 
به یک شرکت واگذار شده بود. به گفته منبع، 
این کار انتقاد باشنده گان هرات را در پی  داشت 
و سبب شد تا قونسلگری در تصمیمش تجدید 

نظر کند. 
گفتنی  است که در حال حاضر روند ثبت ویزه 
به ۲۵0 شرکت  انحصاری  از یک شرکت  ایران 

سیاحتی فعال در هرات واگذار شده است.

واکنش تند نشان بدهد.
مجاهد این سخنان را در حالی مطرح  می کند که 
خوست  والیت  در  نشستی  در  حقانی  سراج الدین 
از آن چه که انحصار قدرت و تحمیل دید گاه باالی 
مردم خواند، به شدت انتقاد کرد و گفت که این  کار 

به سود هیچ کسی نیست. 
گفتنی است که اظهارات تند و در تقابل با رهبران 
مورد  در  بگومگوها  از  موجی  به  حقانی  طالبان 

اختالف درونی این گروه مهر صحه می گذارد .

در  خانه اش  از  طالبان  استخبارات  نیروهای  توسط 
گوالیی باغ شهر تالقان، مرکز تخار، همراه با برادرش 

بازداشت شدند.
با بازداشت وی از سوی طالبان، دیده بان حقوق بشر، 
ریچارد بنت و شمار دیگر از نهادهای مدافع حقوق 

زنان، خواستار آزادی فوری وی شده بودند.

جهانی زنان در علم، بیان کرده است.
از  نیمی  با  که  کشوری  »هیچ  است:  گفته  اوچا 
جمعیتش به حاشیه رانده شود، نمی تواند به پتانسیل 

کامل خود دست یابد.«
روز شنبه، ۱۱ فبروری، برابر بود با روز جهانی زنان 

در علم.
شد  تجلیل  حالی  در  جهان  سراسر  در  روز  این  از 
به  افغانستان  زنان  و  که طالبان دسترسی دختران 

آموزش و تحصیل را منع کرده اند.
بر  جهانی  جامعه  تأکید  وجود  با  که  است  گفتنی  
تا  طالبان  دانشگاه،  و  مکتب  به  دختران  بازگشت 
جامعه  خواست  این  به  سبزی  چراغ  هیچ  کنون 

جهانی نشان نداده اند.

مجاهد:  
انتقاد از امیر باید طوری باشد که در آن هتک 

حرمت صورت نگیرد و کسی نشنود

پریسا مبارز و برادرش با ضمانت از چنگ طالبان رها شدند

اوچا:  
توسعه ملی در یک کشور متکی به مشارکت معنادار زنان است

وزارت خارجه پاکستان 
صدور ویزه برای شهروندان 
افغانستان را در ۱۱ کشور 

متوقف کرد

خواست یوناما از طالبان برای 
تمدید مجوزهای فعالیت 

وکیالن مدافع زن

قونسلگری ایران در هرات 
روند ثبت ویزه را دوباره به 

شرکت های سیاحتی واگذار کرد

۸صبح، کابل: بانک مرکزی طالبان از رسیدن 
یک بسته کمک نقدی 40 میلیون دالری دیگر 

به کابل خبر داده است.

حساب کاربری بانک مرکزی طالبان در توییتر 
روز یک شنبه، ۲۳ دلو، در توییتی از ارسال این 

بسته پول نقد به کابل استقبال کرده است.
این  طالبان،  مرکزی  بانک  اطالعات  بربنیاد 
بسته کمکی جامعه جهانی به یکی از بانک های 

خصوصی تحویل داده شده است.
طالبان ابراز امیدواری کرده اند که بسته های پول 
نقد از طریق سیستم بانکی به افغانستان انتقال 

داده شود.
دالری  میلیون  بسته 40  نیز یک  پیش  روز  دو 

 کمک نقدی به کابل رسید.

یک بسته ۴۰ میلیون دالری دیگر به کابل رسید
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وز  اختالفات با گذشت هر ر
عمیق تر می شود

زنان،  علیه  محدودیت ها  را  طالبان  رهبران  میان 
فشارهای مردمی، قدرت طلبی، تعصب های سمتی 
گروه  این  خلع  به  امیدوار  و  کرده  عنوان  زبانی  و 
امور سیاسی  آگاهان  از  از قدرت هستند. شماری 
با  شده  هماهنگی  را  حقانی  سراج الدین  اظهارات 
از  دیگر،  برخی  اما  می کنند،  عنوان  طالبان  رهبر 

کودتای نظامی در میان این گروه خبر می دهند.
فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده گان در حکومت  
میان  اختالفات  شدن  بیشتر  با  همزمان  پیشین، 
رهبران طالبان می گوید که محدودیت ها علیه زنان، 
فشارهای مردمی، قدرت طلبی، تعصب های سمتی 
و زبانی سبب تیره گی روابط میان اعضای ارشد این 

گروه شده است.
کرد:  تصریح  ۸صبح،  روزنامه  با  صحبت  در  او 
نیست،  مفکوره  و  ایدیولوژی  روی  »اختالفات 
اختالفات روی منابع، قدرت، چگونه گی تعامل شان 
با دنیا است. چون فکر می کنند که رویکردی را که 
یک تعدادشان فعاًل گرفته، باعث کوتاه شدن عمر 
سیاسی شان می شود. این ها می فهمند که با رویکرد 
فعلی و با فشاری که باالی زنان افغانستان آورده اند، 
نه تنها این که مشروعیت به دست نمی آورند، بلکه 
به مشکل جدی تعامل با دنیا مواجه هستند و یکی 

از دالیل افزایش اختالفات شان هم همین است.«
وی  است.  قدرت  از  طالبان  خلع  امیدوار  کوفی، 
می افزاید: »من فکر می کنم که با گذشت هر روز این 
اختالفات برجسته می شود و یکی از عوامل  شکست 
طالبان همین اختالفات است که من امیدوار هستم 

این، یک فرصتی شود برای مردم ساالری.«
ملی  امنیت  پیشین  رییس  نبیل،  رحمت اهلل 
روزنامه ۸صبح گفت  با  نیز در صحبت  افغانستان 
که تداوم اختالفات میان رهبران طالبان با گذشت 
بیرون« شده  بیعت  و  امیر  تقدس  »پرده  از  زمان 

می گویند که در »درون« طالبان رقابت های شدید 
میان گروهای حقانی و قندهاری به دالیل مختلف 
اجتماعی،  فرهنگی،  اقتصادی،  سیاسی،  فکری، 
با  برخی شان  روابط  و  استخباراتی  ارتباطات 

کشورهای بیگانه وجود دارد. 
با  صحبت  در  اقتصادی،  امور  آگاه  ناصری،  ویس 
روزنامه ۸صبح گفت: »به دلیل اختالفات شدیدی 
که میان این گروه وجود دارد، باالخره به سرنوشت 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان مواجه می شوند. 
نتیجه و عاقبت این رقابت ها کودتای درونی است.«

سرپرست  حقانی،  سراج الدین  که  است  گفتنی  
وزارت امور داخله طالبان، با انتقاد از رهبری این 
گروه گفته که انحصار قدرت و تحمیل دیدگاه باالی 
امور  وزارت  سرپرست  نیست.  آنان  سود  به  مردم 
داخله طالبان، این گفته ها را روز شنبه، ۲۲ دلو، در 
سفر به والیت خوست، در جنوب شرق افغانستان و 
دینی  مدرسه  دانش آموزان یک  فراغت  مراسم  در 
را  فعلی  وضعیت  ادامه  حقانی  است.  کرده  بیان 
غیرقابل تحمل دانسته و تاکید کرده که مردم از 
آنان فاصله خواهند گرفت. سراج الدین حقانی تاکید 
کرده که در شرایط فعلی نیاز است تا به زخم های 

مردم مرحم گذاشته شود.
هرچند سرپرست وزارت امور داخله طالبان به مورد 
اشاره  دیدگاه  تحمیل  و  قدرت  انحصار  از  خاصی 
دروازه  ماندن  مسدود  او  هدف  ظاهراً  اما  نکرده، 
مکاتب و دانشگاه ها به روی دختران و ممنوعیت  کار 
جامعه  منفی  گسترده  واکنش های  که  است  زنان 

جهانی را نسبت به این گروه در پی داشته است.
مجاهد،  ذبیح اهلل   حقانی،  تند  انتقاد  این  پی  در 
سخنگوی این گروه، گفته که این شیوه  برای انتقاد 
مناسب نیست. هرچند مجاهد از سراج الدین حقانی 
نام نبرده، اما غیرمستقیم با اشاره به سخنان اخیر 
وی گفته که اصول اخالق اسالمی ایجاب می کند 
که انتقاد از »امیر«، وزیر و مسوول باید با پیشانی 
باز صورت بگیرد و »امیر« و مسوول هم با پیشانی 

باز به انتقادات پاسخ ارایه کند.
امیر  از  انتقاد  اخالقی  »اصول  است:  افزوده  وی 
و  محفوظ  مصون،  طریق  از  فرد  که  است  طوری 
محرم به  وی نزدیک شده و طوری انتقاد کند که 

کسی نشود.«
اعتراف سراج الدین حقانی مبنی بر انحصار قدرت و 
تحمیل دیدگاه باالی مردم از سوی گروه طالبان، 
این  سران  میان  موجود  عمیق  اختالفات  بیان گر 
دبیرکل  معاون  آمنه محمد،  اخیراً  است که  گروه 
سازمان ملل، پس از سفر به افغانستان از آن سخن 

گفته بود.
روز  چند  که  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  معاون 
افغانستان،  در  زنان  وضعیت  بررسی  برای  پیش 
به کشور سفر کرده بود، گفت که دیدگاه طالبان 
عقب مانده و از قرن ۱۳ میالدی جلوتر نیامده است. 
او می گوید که کشورهای جهان باید کمک کنند 
دبیرکل  معاون  بیاید.    ۲۱ قرن  به  گروه  این  که 
از  که  افرادی  میان  در  که  می گوید  ملل  سازمان 
مال  تنها  داشته اند،  مالقات  او  با  طالبان  رهبری 
یک  و  گروه  این  خارجه  وزارت  سرپرست  متقی، 
معاون نخست وزیر طالبان در مورد زنان یک خط 

مشخص فکری داشتند.
افغانستان  در  قدرت  به  رسیدن  از  پس  طالبان 
و  زنان  به ویژه  مردم،  بر  را  زیادی  محدودیت های 
دختران وضع کردند. زنان و دختران را از تحصیل و 
کار در کشور منع کرده اند. این سیاست های طالبان 
یک ونیم   از  بیش  گذشت  با  که  است  شده  سبب 
سال هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناسد. 
طالبان  کلیدی  چهره های  برخی  وجودی که  با 
دیدگاه های مخالف رهبری این گروه ارایه می کنند، 
اما تاکنون درباره برداشتن این محدودیت ها هیچ 

گونه اقدام عملی نکرده اند. 
آخوند،  حسن  مال  طالبان،  رهبر  هبت اهلل،  مال 
مالعمر  فرزند  یعقوب،  مال  طالبان،  رییس الوزرای 
و وزیر دفاع طالبان و نیز سراج الدین حقانی، وزیر 
داخله طالبان از چهره های کلیدی طالبان است که 

قدرت در میان آنان تقسیم شده است.

و  مکاتب  دروازه های  شدن  بسته  قدرت،  انحصار 
دانشگاه ها به روی دختران و برخی محدودیت های 
دیگر که از سوی رهبر طالبان در کشور وضع شده، 
ظاهراً اختالفات میان رهبران این گروه را با گذشت 

هر روز گسترده تر ساخته است. 
در تازه ترین مورد، سراج الدین حقانی، وزیر داخله 
طالبان و یکی از چهره های کلیدی شاخه حقانی، 
از رهبری این گروه انتقاد کرده و گفته که »انحصار 
قدرت« و تحمیل دیدگاه بر دیگران به سود آنان 
نبوده و تاکید کرده است که وضعیت کنونی قابل 
تحمل نیست. در پی این انتقاد تند حقانی، ذبیح اهلل  
این شیوه   که  گفته  گروه،  این  مجاهد، سخنگوی 
برمبنای  افزوده که  او  نیست.  انتقاد مناسب  برای 
اخالق اسالمی، انتقاد باید به گونه محرم و محفوظ 
با »امیر«، وزیر یا مسوول مطرح شود. شماری از 
سیاسیون حکومت  پشین، دلیل تشدید اختالفات 

مرحله  وارد  پرده،  پشت  و  تاکتیکی  حالت  از  و 
استراتژیک و علنی خواهد شد.

مختلف  جوانب  این صورت  »در  کرد:  تصریح  او 
و  بیرونی  کشورهای  از  یارگیری  تشدید  در صدد 
همچنان یارگیری در بعد داخل ساختاری طالبان 
خواهد شد که شکل و ژست همان محافظه کاران و 
اصالح طلبان رژیم ایران را به خود خواهد گرفت. و 
این که این اختالف تنها در حد نرم آن خواهد ماند و 
یا وارد یک فاز تقابل نظامی و حذف یکدیگر خواهد 
شد مربوط می شود به بعضی عوامل دیگر داخلی و 
خارجی که عجالتاً در این مورد پیش داوری قبل از 

وقت خواهد بود.«
او خطاب به جوانان افزود: »اپوزیسیون ضدطالب، 
روزافزون  این چالش  از  باید  نسل جوان،  خصوصاً 
استفاده کنند و  بین طالبان منحیث یک فرصت 
اختالف های خود را کنار گذاشته و با وارد شدن به 
یک گفتمان ملی و ارایه بدیل سیاسی قابل قبول 
افغانستان و جامعه جهانی،  اقشار  اقوام و  به همه 
یک  به  رفتن  از  افغانستان  نجات  برای  را  طرحی 

جنگ خونین داخلی عقیدوی/قومی ارایه نمایند.«
افغانستان  فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه 
طالبان  درون گروهی  اختالفات  به  واکنش  در  هم 
گفته است: »رهبر گروه طالبان، احکام خود را در 
یک حلقه معدود از مالهای تندرو صادر می کند.« 
به  حقانی  شبکه   که  است  باورمند  معنوی  آقای 
رهبری سراج الدین حقانی که به پاکستان نزدیک 
است، با گذشت هر روز، اختالفاتش با حوزه قندهار 
به رهبری مال هبت اهلل که با امریکا و هند نزدیکی 

دارد، در حال عمیق تر شدن است.
آگاهان سیاسی نسبت به اختالفات میان رهبران 
طالبان دیدگاه های متفاوت دارند. شماری، اظهارات 
رهبر  با  هماهنگ شده  را  حقانی  سراج الدین  اخیر 
طالبان عنوان می کنند، اما برخی دیگر، از کودتای 

نظامی میان این گروه خبر می دهند.
در  سیاسی،  امور  آگاهان  از  یکی  سعیدی،  احمد 
مخالفت  »من  گفت:  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت 
طالبان را جدی و سرنوشت ساز نمی دانم. اول، به 
هیچ صورت با سن و سالی که مالیعقوب دارد و عدم 
درایت و مدیریت و بی کفایتی ای که مال برادر دارد، 
از  اینها نمی توانند که جانشین مالهبت اهلل شوند. 
سوی دیگر، هر نوع اختالفاتی که باشد، تا حاال سایه 
بر طالبان حاکم است. وقتی که مخالفت های   ISI
به  که  نمی گذارد   ISI باز  می شود،  جدی  این ها 

برخورد برسند.«

وی تصریح کرد: »من معلومات دارم که مال هبت اهلل 
در هفته آینده به کابل می آید و از آن چه که عمل 
در  بنیادی  تغییرات  کند.  دفاع  می خواهد  کرده، 
به زودی آمدنی نیست. گپا یک  ذره  بین طالبان 
مطبوعات  خورد  به  می خواهند  و  است  رسانه ای 

بعضی حرف  ها را بدهند که ما مشکالتی داریم.«
اما برخی از آگاهان امور سیاسی دیگر، اختالفات 
و  کرده  عنوان  جدی  را  طالبان  رهبران  میان 

حکومت داری طالبان؛

8صبح، پروان

سراج الدین حقانی، سرپرست 
وزارت امور داخله طالبان، با 

انتقاد از رهبری این گروه گفته 
که انحصار قدرت و تحمیل دیدگاه 

باالی مردم به سود آنان نیست. 
سرپرست وزارت امور داخله 

طالبان، این گفته ها را روز شنبه، 
22 دلو، در سفر به والیت خوست، 

در جنوب شرق افغانستان و در 
مراسم فراغت دانش آموزان یک 

مدرسه دینی بیان کرده است. 
حقانی ادامه وضعیت فعلی را 

غیرقابل تحمل دانسته و تاکید 
کرده که مردم از آنان فاصله 

خواهند گرفت.
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ابومسلم خراسانی 

به تبعید خودخواسته زده اند. به صورت عموم نقد مال، 
نقد دین تلقی شده و هیچ کس توان رویایی با مالها 
نیز  ندارد. هرچند وضعیت در شهرها  را در روستاها 

ایده آل نیست.  

برهنه حیدر بر گردن شیطان بزرگ هر دری« را در 
سال ۱۳۸۵ نوشت و در آن استفاده، خرید، هدیه و 
حتی کاربست تلویزیون را برای جهاد و حج حرام مطلق 
دانست. این کتاب که به گونه گسترده در روستاهای 
افغانستان دست به دست می شد، موجی از رسانه ستیزی 
و منع استفاده از آن را در پی داشت. مالها رسانه را 
حرام، تلویزیون را قدغن و در روستاها مراسم تخریِب 
می شدند  مجبور  مردم  می کردند.  برگزار  را  تلویزیون 
که تلویزیون های شان را در حیاط مسجد بزرگ قریه 
بیاورند و مالها و طلبه هایش تکبیرگویان با سنگ و 
یک جست وجوی  با  می کردند.  حمله  آن ها  بر  چوب 
ساده در انترنت، صدها ویدیو از نبرد مال و تلویزیون 

را خواهید دید.
مالهای آفالین در امر ستیز با رسانه ها، دالیل دینی 
از  پاره ای  یک سو  از  دارند.  منفعتی  انگیزه های  و 
سربازی  عمر  موالنا  کتاب  مانند  دینی  توجیه های 
برای حرام پنداشتن استفاده از رسانه ها وجود دارد و 
مهم تر از همه تصور مالهای سنتی این بود که رسانه 
با داشتن قدرت و سرعت در انتقال پیام، ماندگاری در 
ذهن، جذابیت های تصویری، صوتی و متنی، می تواند 
الگوهای زیست اجتماعی را تکثیر کرده و محبوبیت 
آن ها را بکاهد. مزید بر این، رسانه  هایی مانند تلویزیون  
می توانند سبب آگاهی مردم شده و تفکر دینی را که 
مبلغ آن مالها هستند، تضعیف کنند. اصوالً موجودی 
و  خاستگاه  و  است  روستایی   تفکر  زاده  مال،  نام  به 
کارکرد آن ها در روستاها موثریت و حرمت بیشتر دارد. 
مالهای سنتی هنوز هم بر این فکرند که باید رسانه ها 
برچیده شود و آن را سبب انحراف می دانند که جزای 

دیدنش آتش جهنم و گرزهای آهنین است. 

ادامه در صفحه 7

 تا یک  دهه پیش وقتی که کم کم تروریسم و خشونت 
در پیکر طالبان خود را بازمی یافت و آن ها بعد از یک 
نیروهای  از  که  درهم کوبنده  ای  و  سنگین  شکست 
دوباره  بودند،  خورده  خارجی شان  همکاران  و  داخلی 
انتحاری  بمب گذاری های  و  چریکی  پراکنده  حمالت 
خود را آغاز کرده بودند، رسانه  های سنتی، فضای آنالین 
و حوزه عمومی در محراق توجه این گروه نبود. مالهای 
سنتی نسل نخست طالبان، منبر و مسجد را همچون 
رسانه می دیدند و رسانه های جدید را دستاورد غربی، 
کما  می دانستند؛  فحشا  ترویج کننده  و  انحرافی  ابزار 
این که هنوز نیز در دایره ذهنی مالهای سنتی، رسانه 
تضعیف کننده  و  شیطانی  ابزار  آن  عمومی  معنای  به 
ایمان و مایه شرارت و بداخالقی است که غربی ها آن را 
برای تغییر جامعه و حذف اسالم اختراع و به کشورهای 

مسلمان فرستاده اند. 
کم تری  پیچید ه گی  و  ساده  بافت  روستایی،  زنده گی 
با  سنتی  مالهای  به هم وابسته  شبکه های  و  دارد 
اهداف مشترک، منافع یک  سال و اختالفات اندک در 
کالن روایت وضعیت را  نظم و نسق می دهند، آن ها 
را همچون رسانه ای می نگریستند که توسط  مسجد 
آن می شود حیطه دخالت ها و صالحیت های خود در 
حوزه عمومی را افزایش داده و از آن طریق بر جامعه 
نفوذ کنند. این کارشیوه موثر، منافع مالها را تامین و 
الگوی های سنتی برجسته می کرد.  به عنوان  را  آن ها 
از سوی دیگر فضای انتقادی، زمینه های گفت وگو با 
تاکید بر نفوذی که این قشر درمیان مردم داشتند، 
ناممکن و شاید بسیار دشوار بود. افراد زیادی را حداقل 
نگارنده سراغ دارد که به اتهام نقد مالها و گفت وگو با 
آن ها، از روستای های پدری  شان فراری شده یا دست 

مالهای آفالین
جغرافیای  در  تنها  رسانه  با  سنتی  مالهای  ستیز 
افغانستان خالصه نمی شد، بلکه موالنا عمر سربازی، 
یک روحانی پرآوازه سنی در ایران نیز کتاب »شمشیر 

تروریسم رسانه ای و فضای عمومی 

رهبران باید نوع مواجهه شان با طالبان را مشخص کنند

مالهای آنالین؛

بالتکلیفی و سرگردانی سیاسی؛

می شود  نگریسته  وضعیت  چنین  در  می شوند؛ 
هم گرایی،  به جای  طالبان،  مخالف  جریان های  که 
بیشتر  طالبان،  علیه  همه گانی  بسیج  و  هم صدایی 
عمر  این گونه،  و  می کنند  سفسطه گرایی  پیش  از 
سیاسی این گروه را افزون تر و فرصت  تبارز و میدان 
حضور را برای سایر گروهای دگم اندیش، تروریست 
 و انسان کش چون داعش،  القاعده و تروریست های 
حوزه  می سازند.  مساعد  گروه ها  این  مجموعه  زیر 
ضدطالب، اگر از نالیدن بر مزار مرده گان برنخیزد 
و در صف واحد مبارزه سیاسی و نظامی قرار نگیرد، 
و  بر محور  را  نیروهای سرخورده مدنی و سیاسی 
داعیه مشترک که همانا آزادی کشور از شر و چنگال 
طبل  بر  همه گان  و  نسازد  جمع  است،  تروریسم 
تمامیت خواهی و برتری طلبی شان بکوبند، روند زوال 
عمر سیاسی خویش را سرعت می بخشند و قضاوت 
تاریخ را در برابر خود خطیرتر و جبارانه تر می کنند. 

قلمرو دود و باروت عوض کنند. فرزندان شان که در 
انتظار رهبری چشم دوخته اند، عرضه جنگیدن در 
برابر طالبان را ندارند، ژست های فیسبوکی و اداهای 
نمی تواند  رهبرزاده ها  مجازی،  دنیای  در  رهبری 
دلیلی بر ایستاده گی و ایجاد صف مشترک و واحد 
حوزه ضدطالب گردد. اکثر سیاست مداران مخالف 
نظام  نوعیت  از  مشخص  و  دقیق  تعریف  طالبان، 
سیاسی و تعریف از مناسبات قدرت و سیاست در 
فصل پساطالبان ندارند و همچنان می خواهند قدرت 
در ترازوی گذشته تقسیم شود. چیزی که به جای 
ثبات، توسعه و تقویت دولت داری، شکاف های قومی 
و اجتماعی را عمیق تر و فضا را به  بن بست کشاند 
ثروت،  منابع  توزیع  بده وبستان های  آن  و سرانجام 
از  بیش  تجربه  تسلط مجدد طالبان گردید.  باعث 
یک ونیم سال گذشته نشان داد که نیروهای سیاسی 
که  پیش فرض هایی  و  با جهان بینی  طالب  مخالف 
از قدرت و سیاست در کشور دارند، نمی توانند در 
برزمند؛  طالب  علیه  واحد  صف  یک  در  هم  کنار 
مگر این که بر محور »خردگرایی، آزادی و برابری« 
و  سیاسی  درمانده گی  این  با  بیایند.  میدان  به 
صورت بندی های کنونی هیچ گروه سیاسی نمی تواند 
به تنهایی نیروهای اجتماعی و سیاسی موثر مخالف 
اجتماعی،  مطالبات  پاسخ گوی  و  جذب  را  طالبان 
سیاسی و اقتصادی آن ها باشد. حال فرصت تفکیک 
یکه ساالری غنی با یکه ساالری هبت اهلل  آخوندزاده 
و  نسبت  حاال  همین  از  که  است. سیاست مدارانی 
نوع مواجهه شان را با قدرت و نوعیت نظام سیاسی 
آینده مشخص نکنند، در مبارزه با طالب نیز جهت 

مشخص و تعریف شده نخواهند داشت.

و  بحرانی ترین  بغرنج ترین،  از  یکی  در  افغانستان 
قراردارد.  خود  تاریخی  مسیرهای  سرگردان ترین 
معتهدانه  عاقالنه،  سنجیده شده،  اگر  که  مسیری 
عاقبت  نشود،  گذاشته  گام  آن  در  مقتدرانه   و 
تیره تر، رنج آورتر و مصیبت بارتر از امروز در انتظار 
قهاریت  و  جنون  با  طالبان  بود.  خواهد  افغانستان 
عصر حجری گردن می زنند، بساط زنده گی انسانی 
و این جهانی را می بندند، شهروندان را تهی از همه 
بر  و می کنند، مهر سکوت  انسانی کرده اند  حقوق 
لبان و قفل ناشنوایی را برگوش های مردم زده، همه 
را به رعیت های بدون حق و پرسش تقلیل داده  و 
کشور را در لبه  سقوط در کام تروریسم جهانی قرار 
داده اند. افغانستان زیر سیطره طالبان، شبیه آتش 
انتظار می رود که  لحظه  زیر خاکستر می ماند. هر 
شعله خشم و نفرت طالبانیسم زبانه بکشد و همه را 
یک سره بسوزاند. در وضعیتی که فقر و گرسنه گی، 
سرکوب و سانسور، خفقان و بازجویی بیداد می کند 
و میهن قربانی افراطیت طالبانی شده و هر روز از 
و  زنان  می گردد،  منزوی  بین المللی  نظام  صحنه 
دختران به گونه کامل از تمامی حوزه های زنده گی 
سیاست های  با  روز  هر  و  شده اند  حذف  جمعی 
گروه  این  ایدیولوژیک  خشک مغزی   و  استکبارانه 
رویا و امید به زنده گی را از دست می دهند، دختران 
زیادی مجبور شده، زن سوم و چهارم یک مرد به 
ویژه مردان طالب شوند و نیروهای پیشین امنیتی 
سوی  از  روشن  روز  در  همه گان  چشم  مقابل  در 
دادگاه صحرایی  و  تیرباران  این گروه  جنگ جویان 

و  جهادی  پیشن  رهبران  از  شماری  به تازه گی، 
نشستی  یک  در  پیشین  حکومت  ارشد  مقام های 
باختن  جان  روز  چهل  ومین  مناسبت  به  لندن  در 
فرمانده خیرمحمد خیرخواه، از فرمانده هان جبهه 
شخصیت های  از  شماری  و  اندراب ها  در  مقاومت 
سیاسی از طریق آنالین اشتراک داشتند، خواستار 
مبارزه مشترک و هم گرایی در برابر طالبان شدند. 
بیانیه های تکراری این چهره های سیاسی و رهبران 
جهادی، بیانگر این امر است که آن ها به اختالفات 
عمیق گذشته و حال خویش اعتراف می کنند و حتا 
خواستار ایتالف دروغین در برابر طالبان شده اند. به 
میان حوزه  عمیق  که چندپارچه گی  می رسد  نظر 
از  خوبی  به  گروه  این  که  دارد  وجود  ضدطالب 
اختالفات موجود به سود خویش استفاده می کند. 
از صحبت های اکثر این مقام های پیشین می توان 
این نتیجه را گرفت که بالتکلیفی و سرگردانی این 
سیاست مداران را پایانی متصور نیست؛ زیرا پس از 
فروپاشی و تحقیر همه گانی از سوی طالبان، انتظار 
می رفت که این نیروها در مقابل طالبان بسیج شوند 
و با درس گرفتن از تجربه دو دهه گذشته، طرح نو 
برای افغانستان پساطالبان بریزند، اما دیده می شود 
که هرکدام خواستار رهبری بالمنازعه مقاومت علیه 
ملی  مقاومت  جبهه  رهبر  حتا  و  هستند  طالبان 
»برادرزاده«  کوچک نمایی  به خاطر  را  افغانستان 
با رهبری  آنان  این می رساند که  خطاب می کنند. 
نیستند؛  مواقف  طالبان  مقابل  در  مسعود  احمد 
از  نمی کنند.  تن  بر  رزم  لباس  کدام شان  هیچ  اما 
یک سو پیر شده اند، از طرف دیگر به رفاه رسیده اند 
و نمی خواهند زنده گی در کام روایی را به زنده گی در 

امین کاوه 

مالهای آفالین در امر 
ستیز با رسانه ها، دالیل 

دینی و انگیزه های 
منفعتی دارند. از یک سو 

پاره ای از توجیه های 
دینی مانند کتاب موالنا 
عمر سربازی برای حرام 

پنداشتن استفاده از 
رسانه ها وجود دارد و 

مهم تر از همه تصور 
مالهای سنتی این بود 

که رسانه با داشتن 
قدرت و سرعت در 

انتقال پیام، ماندگاری 
در ذهن، جذابیت های 

تصویری، صوتی و متنی، 
می تواند الگوهای زیست 

اجتماعی را تکثیر کرده 
و محبوبیت آن ها را 

بکاهد.

طالبان با جنون و قهاریت عصر حجری گردن می زنند، بساط زنده گی انسانی و این جهانی را می بندند، شهروندان را تهی از همه حقوق انسانی کرده اند و می کنند، مهر سکوت 
بر لبان و قفل ناشنوایی را بر گوش های مردم زده، همه را به رعیت های بدون حق و پرسش تقلیل داده  و کشور را در لبه  سقوط در کام تروریسم جهانی قرار داده اند.
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تالش برای درآمد و ایجاد 
فرصت شغلی

برای  پردرآمد  پیشه ای  روزها  این  یوتیوب  کانال  پیش برد 
شماری از شهروندان افغانستان شده است. تحوالت پسین 
که منجر به تسلط دوباره طالبان بر کشور شد، فرصت های 
شغلی را از بیشتر خبرنگاران، فعاالن رسانه ای، هنرمندان و 
جوانان گرفته است. این امر سبب شده که راه برای ایجاد 
شغل  به  که  افرادی  شود.  باز  بیشتر  یوتیوب  کانال های 
یوتیوبری روی آورده اند و با استفاده از ساخت کانال یوتیوب 
محتوای رسانه ای تولید می کنند، اکنون عواید خوبی دارند. 
کسانی که به این شغل روی آورده اند، می گویند که پس از 
مدتی کوتاه توانسته اند معیار های یوتیوب را تکمیل کنند 
در  برنامه هایی  تولید  با  آنان  برسد.  درآمد  به  کانال شان  و 
طنزی، تفریحی، فرهنگی و به نمایش گذاشتن استعداد ها، 

به درآمدهای خوبی دست یافته اند. 
از خبرنگاران در هرات  فرشید فرهمند )نام مستعار( یکی 
است. او پس از تحوالت پسین و سقوط حکومت به دست 
طالبان، وظیفه اش را از دست داد و اکنون به شغل یوتیوبری 
۸صبح  روزنامه  به  پیشین  خبرنگار  این  است.  آورده  روی 
می گوید که مدتی به دنبال کار بود، اما کاری برایش میسر 
نشد و به ایجاد یک کانال یوتیوب روی آورد. او عالوه می کند 
که بیشتر از یک  سال می شود که به شماری از ولسوالی های 
برنامه های  و  سفر  کشور  والیت های  از  شماری  و  هرات 
تفریحی تولید می کند و گزارش هایی از آبدات تاریخی برای 
کانال یوتیوب خود تولید می کند. فرشید فرهمند می افزاید: 
نتوانستم،  پیدا کرده  بودم، کار  از دست داده  را  »وظیفه ام 
و  می کنم  سفر  اطراف  مناطق  به  ساختم.  یوتیوب  کانال 
و  فرهنگ  مورد  در  مردم  از  گزارش  و  تفریحی  برنامه های 

رسم و عنعنات تهیه می کنم.« 
این خبرنگار عالوه می کند که هنوز کانال یوتیوبش شرایط 
کسب درآمد را تکمیل نکرده، اما تالش دارد تا چند ماه دیگر 
بتواند معیارهای کسب درآمد را تکمیل و صاحب عاید شود. 
زحمت  گرچه  می کنم،  تهیه  که  »برنامه هایی  می گوید:  او 
دارد، اما توأم با سرگرمی است. تا هنوز کانال یوتیوب من 
یک هزار اشتراک کننده را تکمیل نکرده است. تالش می کنم 

تا بیشتر برنامه بسازم و به درآمد برسم.« 
هرات یکی از شهرهای بزرگ افغانستان است که یوتیوبران 
برنامه های  تهیه  مصروف  شهر  این  در  روزها  این  زیادی 
از  استفاده  با  دارند  تالش  افراد  این  همه  تولیدی اند. 
برنامه هایی که سبب جذب مخاطبان بیشتر شود، خود را 

به عاید برسانند. 
مدثر احمد در یکی از دانشگاه های خصوصی هرات به عنوان 
استاد فعالیت می کرد، اما این روزها سرگرم ضبط برنامه های 
روزنامه ۸صبح  به  او  است.  هرات  شهر  در سطح  تفریحی 
می گوید که نزدیک به دو سال پیش این کانال یوتیوب را 
ایجاد کرده و تازه توانسته شرایط کسب درآمد از این طریق 

را تکمیل کند. 
در  برنامه هایی  بیشتر  گذشته  سال  دو  در  یوتیوبر  این 
به  جمعه  روزهای  در  و  داشته  اسالمی  فعالیت های  قالب 
ضبط  را  گزارش هایش  و  می رود  هرات  والیت  مسجدهای 
می کند. می گوید: »زیادتر برنامه های دینی و اسالمی و هم 
گزارش های تفریحی از سطح شهر داشتیم. روزهای جمعه 
به مساجد می رفتم و تبلیغ امامان مساجد و مبلغان را ضبط 
استاد  این  می کردم.«  تهیه  گزارش  یوتیوب  کانال  برای  و 

میدان شهر نزدیک ترین شهر به پایتخت 
است و در شاهراه نمبر۱ کابل ـ قندهار 
دارد.  موقعیت  کابل  کیلومتری   ۲0 در 
از  یکی  شهر  این  نزدیکی،  این  وصف  با 
 انکشاف نیافته ترین شهرهای کشور شمرده 
مقام های  و  کنونی  حاکمان  می شود. 
حکومت های پیشین کم ترین توجه را به 
این شهر مبذول داشته اند. باشنده گان این 
والیت با انتقاد از کم کاری نهاد شهرداری 
طالبان برای میدان شهر، می گویند که در 
یک سال گذشته هیچ پروژه انکشافی در 
سیستم  است.  نشده  تطبیق  شهر  این 
و  جاده های  شهری،  نقشه  آب رسانی، 
یک  اختصاص  و  معیاری  پیاده روهای 
محل ویژه برای خریدوفروش از مشکالتی 
آن  با  میدان شهر  باشنده گان  که  است 
مواجه اند. به باور آنان، شهرداری طالبان 
تنها در عرصه گردآوری عواید فعال است، 
خالی  شانه  مسوولیت هایش  انجام  از  اما 

می کند. 

به گفته باشنده گان میدان شهر، با آن که 
شهرداری این والیت به نام های مختلف از 
آنان پول گردآوری می کند و عواید بلندی 
و  شهری  انکشاف  بخش  در  اما  دارد، 
بازسازی زیربناهای موجود در این والیت، 
توجهی ندارد. بربنیاد آمارهای نشر شده از 
میدان وردک  سوی شهرداری طالبان در 
روزنامه  اختیار  در  آن  نسخه  یک  که 
در  نهاد  این  است،  گرفته  قرار  ۸صبح 
به  نزدیک  روان خورشیدی  جریان سال 
۱0 میلیون افغانی عواید گردآوری کرده 
است، اما در مقابل آن در بخش بازسازی 
و انکشاف، تنها یک گودال به مساحت سه 
متر مربع و به عمق سه متر، برای دفن 

زباله های طبی حفر کرده است.
از  انتقاد  با  میدان شهر  باشنده گان 
مقام های محلی طالبان در شهرداری این 
باید  قانون،  بر بنیاد  که  می گویند  والیت 
از عواید شهرداری ها برای توسعه عرضه 
خدمات شهری استفاده شود. آنان تاکید 
شهری  خدمات  نوع  هیچ  از  که  دارند 

پیشین دانشگاه توضیح می دهد که اکنون کانال یوتیوبش 
بیشتر از چهار هزار اشتراک کننده دارد و زمانی که نوارهای 
تصویری تولیدشده را در کانالش بارگذاری می کند، پس از 
اضافه  او  بانکی  به حساب  دالر  بازدید، حدود دو  یک هزار 

می شود.
به  رسیدن  و  یوتیوب  کانال  در  اساسی  شرایط  از  یکی 
که  کسانی  است.  تولیدی  برنامه های  تهیه  درآمد،  کسب 
به این شغل روی آورده اند، همچنان از درآمد آن احساس 
از  یکی  مستعار(  )نام  جوینده  فهیم  می کنند.  خرسندی 
والیت  این  تیاتر  در  روزگاری  که  است  هرات  سینماگران 
برنامه های طنزی اجرا می کرد. او می گوید که برنامه هایش 
را حاال مردم می توانند از طریق کانال یوتیوب ببینده باشند. 
او دلیل رجوع به یوتیوب را درآمد مناسب عنوان می کند و 
خاطرنشان می سازد که قباًل در تیاتر هرات وظیفه داشت و 
ماهانه معاش اندکی به دست می آورد، اما پس از ایجاد کانال 
یوتیوب، درآمدش افزایش یافته و حتا چندین تن دیگر را به 
کار استخدام کرده است. او می گوید: »به تیاتر هرات برنامه 
اجرا می کردم، ماهی هشت یا نُه هزار معاش داشتم؛ اما حاال 
که کانال ساخته ام و برنامه های طنز خود را از این طریق به 
نشر می رسانم، درآمد بسیار باالیی دارم. ماهانه شاید تا دو 

هزار دالر هم برسد.«
یوتیوبران در هرات که این روزها آزادانه فعالیت می کنند و 
از این طریق درآمد دارند، نگران محدودیت های شغلی اند. 
و  اطالعات  ریاست  به  بار  این که چندین  با  آنان می گویند 
کرده اند،  مراجعه  کاری  جواز  دریافت  برای  هرات  فرهنگ 
آنان  به  هرات  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  نشده اند.  موفق 
گفته است که منتظر ترتیب دستورالعمل باشند تا در قالب 

آن فعالیت های این گروه تعریف شود.
یک منبع در ریاست اطالعات و فرهنگ اما به روزنامه ۸صبح 
تایید می کنند که طالبان تالش دارند طرزالعمل را طوری 
تهیه کنند که براساس آن همه یوتیوبران به این گروه مالیه 
بپردازند و در قالب آن فعالیت   شان را پیش ببرند، اما این ادعا 

از سوی طالبان تایید یا رد نشده است. 
می کنند  فعالیت  آزادانه  حالی  در  هرات  در  یوتیوبران 
محدودیت های  از  کابل  در  یوتیوبر  دختران  از  که شماری 
وضع شده توسط طالبان خبر می دهند و می گویند که برای 
ضبط و تهیه برنامه ها باید از گروه اجازه بگیرند. سمیه، یکی 
از  پیش  ماه  چند  تا  او  است.  کابل  در  یوتیوبر  دختران  از 
می کرد،  تهیه  اجتماعی  گزارش های  کابل  گوشه های شهر 
از وضع محدودیت  توسط طالبان خبر می دهد.  اکنون  اما 
سمیه می گوید که طالبان اجازه نمی دهند هیچ فردی کانال 
خبری در یوتیوب داشته باشد. به گفته او، اگر طالبان بدانند 
او را بازداشت و  که کسی کانال یوتیوب خبری دارد، فوراً 
زندانی می کنند. سمیه عالوه می کند: »جواز رسمی به کسی 
نمی دهند، فقط اگر واسطه داشته باشید، امر می دهند که 
کسی برای تان مزاحمت و ممانعت ایجاد نکند؛ البته آن هم 
برای کسانی که گزارش های اجتماعی تهیه می کنند. داشتن 

کانال یوتیوب خبری، از نظر طالبان جرم است.« 
طالبان  قدرت گیری  از  پس  که  است  حالی  در  این همه 
ایجاد  به  افراد  بیشتر  شغلی،  فرصت های  دادن  از دست  و 
مخارج  طریق  این  از  و  آورده اند  روی  یوتیوب  کانال های 

زنده گی را به خوبی تأمین می کنند.

شهری  کامل  نیستند،  نقشه  بهره مند 
جاده های  آب رسانی،  سیستم  ندارند، 
برای  مشخص  بازار  و  پیاده رو  معیاری، 
فروش اجناس مختلف وجود ندارد و بازار 
والیت  یک  مرکز  شبیه  کمتر  شهر  این 

است.
ولسوالی های  از  یکی  باشنده  سیدجان، 
شغل  که  است  میدان وردک  والیت 
روزنامه  با  صحبت  در  او  دارد.  دام داری 
و  بازار  این  بین  »فرق  می گوید:  ۸صبح 
ولسوالی ما هیچ نیست. هیچ جای این جا 
به یک شهر نمی ماند. شما باور کنید که 
مشکالت بیخی زیاد است. هر کس در هر 
شغلی که است، مشکل دارد. اول همین ما 
مردم که با گاو و گوسفند سروکار داریم، 
رفتیم  شاروالی  به  بار  چهار  سال  همین 
تا  کنند  ما یک جای مشخص  برای  که 
ما از این سرگردانی خالص شویم، گاهی 
یک طرف هستیم گاهی دگه طرف. وعده 

دادند، اما در عمل هیچ.«
مسیر  جز  به  شهر  این  دیگر،  سوی  از 
ـ  میدان  و  قندهار  ـ  کابل  شاهراه های 
و  ندارد  آسفالت شده  جاده  هیچ  بامیان، 
همه جاده های داخل شهر و پیاده روهای 
و  برف  فصل های  در  که  است  خاکه  آن 
باران، رفت وآمد مردم را با چالش مواجه 

می کند.
که  میدان شهر  در  دکان داران  از  یکی 
نشود،  ذکر  گزارش  در  نامش  می خواهد 
انواع  »به  می گوید:  ۸صبح  روزنامه  به 
مختلف از ما پول گرفته می شود، صفایی 
سال  هر  و  می دهیم  مالیه  می دهیم، 
اما  است؛  روان  شده  زیاد  هم  مقدارش 
در  نیست.  هیچ خبری  و صفایی  کار  از 
تابستان از گرد و خاک به تکلیف هستیم و 
زمستان هم از برف و الی. فاصله ما هم با 
خود شاروالی ۱00 متر نیست. خودتان به 

چشم سر می بینید.«
طالبان  شهرداری  کم کاری  از  شکایت ها 
گرفته  باال  حالی  در  میدان وردک  در 
روان  سال  در  شهرداری  این  که  است 
خورشیدی حدود ۹ میلیون و ۹74 هزار 
و 400 افغانی عواید داشته است. بر بنیاد 
عواید  از  مکلف اند  شهرداری ها  قانون، 
به دست آمده، پروژه های عادی و انکشافی 
شهرداری  که  کاری  کنند؛  تمویل  را 

طالبان در میدان شهر انجام نداده است. 
این همه در حالی است که نه تنها والیت 
میدان وردک، بلکه بیشتر شهرهای کشور 
در یک سال گذشته از تطبیق پروژه های 
انکشافی محروم اند. با روی کار آمدن رژیم 
طالبان در کشور، بیشتر تمویل کننده گان 
طالبان،  رژیم  نبودن  مشروع  دلیل  به 
مسووالن  و  کردند  ترک  را  افغانستان 
شرکت هایی که مسوولیت تطبیق پروژه ها 
را داشتند، نیز برای نجات جان خود به 

کشورهای دیگری سفر کردند. 

8صبح، هرات 

یوتیوبران در هرات که 
این روزها آزادانه فعالیت 

می کنند و از این طریق 
درآمد دارند، نگران 

محدودیت های شغلی اند. 
آنان می گویند با این که 

چندین بار به ریاست 
اطالعات و فرهنگ هرات 
برای دریافت جواز کاری 
مراجعه کرده اند، موفق 

نشده اند. ریاست اطالعات 
و فرهنگ هرات به آنان 

گفته است که منتظر ترتیب 
دستورالعمل باشند تا در 
قالب آن فعالیت های این 

گروه تعریف شود.

در یک سال گذشته هیچ 
پروژه ای تطبیق نشده است

شکایت باشنده گان میدان شهر 
از شهرداری؛

افزایش یوتیوبران؛

8صبح، میدان وردک

شکایت ها از کم کاری شهرداری 
طالبان در میدان وردک در 

حالی باال گرفته است که 
این شهرداری در سال روان 
خورشیدی حدود 9 میلیون و 

974 هزار و 400 افغانی عواید 
داشته است. بر بنیاد قانون، 

شهرداری ها مکلف اند از عواید 
به دست آمده، پروژه های عادی 

و انکشافی را تمویل کنند؛ 
کاری که شهرداری طالبان در 

میدان شهر انجام نداده است. 
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بسته شدن دانشگاه 
افغانستان و احتماالً 

دانشگاه های دیگر یکی پس 
از دیگری، نشان می دهد 
که زنان و دختران جامعه 
افغانستان با چالش های 

عدیده  ای در مسیر مبارزه 
برای برابری جنسیتی 

و دسترسی به آموزش 
روبه رویند. 

سید مهدی منادی

فعالیت،  دهه  یک  از  پس  دانشگاهی  بسته شدن 
شرایط  بیانگر  بلکه  نیست،  فصل  یک  پایان  تنها 
افغانستان  جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی  ناگوار 
است. این شرایط، تغییر قابل توجهی در زنده گی 
دانشجویان، استادان و کارمندان را به دنبال دارد. 
این نشان دهنده  پایان دوره رشد و یادگیری است و 
برای بسیاری احساس عدم اطمینان در مورد آینده 
را به همراه دارد. حس اجتماع و تعلقی که در طول 
سال ها ایجاد شده بود، اکنون در فضایی که طالبان 
ایجاد کرده اند، از بین رفته است و روشن است که 

مبارزه با آن زمان می برد. 
سیاست  به  توجه  با  دانشگاه ها  شدن  بسته 
تحصیل  ممنوعیت  بر  مبنی  طالبان  سخت گیرانه 
این کشور،  در  اقتصادی  ناگوار  و شرایط  دختران 
بسیار دردناک است. بسته شدن دانشگاه افغانستان 

فعالیت  ادامه  برای  مالی  توان  دانشگاه  این  آن ها، 
خود را از دست داده است. این دانشگاه با محوریت 
تخصص گرایی، نقش مهمی در شکل دادن به ذهن 
و آینده افراد بی شماری داشته است و بستری را 
برای دانشجوان فراهم کرده بود تا عالیق خود را 
خود  نیاز  مورد  دانش  و  مهارت ها  و  کنند  کشف 
توسعه  خود  انتخابی  شغل  در  موفقیت  برای  را 
به  فراوانی  کمک  همچنین  دانشگاه  این  دهند. 
حوزه فرهنگی و فکری کشور از طریق برنامه های 
تحقیقاتی و دانشگاهی خود و پیش رفت دانش در 
انسانی به خصوص روابط  زمینه های مختلف علوم 
بین الملل کرده است. بسته شدن آن نه تنها برای 
محصالن و استادان، بلکه برای جامعه وسیع تری 
زیان بار  شده اند،  بهره مند  دانشگاه  خدمات  از  که 

است. 
با وجود غم و اندوه و ناامیدی از بسته شدن این 
دانشگاه، مهم است که به آینده با امید و خوش بینی 

و احتماالً دانشگاه های دیگر یکی پس از دیگری، 
نشان می دهد که زنان و دختران جامعه افغانستان 
با چالش های عدیده  ای در مسیر مبارزه برای برابری 

جنسیتی و دسترسی به آموزش روبه رویند. 
قبال  در  طالبان  سیاست  امتداد  که  است  روشن 
برای  فاجعه باری  پیامدهای  دختران،  آموزش 
محدودیت  داشت.  خواهد  کشور  آموزشی  نظام 
تحصیل دختران به نسلی از زنان بی سواد و فاقد 
مهارت های اولیه می انجامد. این وضعیت، توانایی 
آن ها را در کمک به توسعه خود و کشور محدود 
اقتصاد  بر کل  تأثیر منفی  این،  بر  می کند. عالوه 
کار کشور  نیروی  اکثریت  و  داشت  کشور خواهد 
بی سواد و فاقد مهارت خواهند ماند. این سیاست 
منجر به بسته شدن همه یا اکثر نهادهای آموزشی 

و تحصیالت عالی خصوصی خواهد شد. 
نیمی از دانشجویان و استادان دانشگاه افغانستان را 
زنان تشکیل می دادند که در پی ممانعت تحصیل 

چالش های پیش روی زنان 
و مبارزه مداوم

در طول تاریخ به مشاهده رسیده و نیز تجارب ثابت 
کرده است که نظام های مستبد دراثر حرکت های 
اما  در می آیند؛  زانو  به  عدالت خواهی  و  مردمی 
پراگنده  تحرکات  و  مفردانه  صدا های  کردن  بلند 
آن چنانی که در نهضت های مردمی و انسجام یافته 
اثر بخش بوده ، تأثیرات الزم و مؤثر نداشته اند. برای 
دسترسی به اهداف و احقاق حقوق پای مال شده، 
الزم است تا همه صدا ها از یک گلو فریاد شوند و 

همه حرکت ها در یک مسیر قرار گیرند.
زنان در ادوار تاریخ آسیب پذیر ترین، پای مال ترین 
و سرکوب شده ترین قشر جوامع قلمداد شده اند. با 
وصف آن که نقش و اهمیت زنان در همه عرصه ها 
ثابت و برجسته بوده و از این واقعیت انکار ناپذیر 
نمی توان چشم پوشید، ولی چرا بار محرومیت ها، 
محکومیت ها و خشونت ها را آنان بر دوش داشته 
باشند؟ آیا نگرش های منفی جامعه باعث این پدیده 

منفور می شود و یا هم انگیزه های تبعیض گرایانه؟
امروز  افغان  زنان  محکومیت  چگونه گی  و  چرایی 
با پرسش هایی توأم و مطرح می شود که نیازمند 
ژرف نگری مسووالنه و اقدامات عملی از سوی تمامی 
نهاد های  کشور،  از  خارج  و  داخل  در  افغان  زنان 
و جوامع جهانی  بین المللی  و  ملی  حمایت کننده 
راهکار های  تنگنا،  این  از  بیرون رفت  برای  است. 
بدون  است.  الزامی  نیز  پویا و سنجیده شده  الزم، 
شک تطبیق همه استراتژی ها و پالیسی ها در گرو 
همبسته گی، هماهنگی و انسجام زنان افغان است. 
عدم همکاری و هماهنگی منسجم زنان در هر نوع 
فعالیت  دادخواهانه، نه تنها تأثیر گذار نخواهد بود، 
بلکه آب ریختن در آسیاب دشمنان نیز محسوب 

شده می تواند.
زنان افغان برای دست یابی به اهداف واالی خویش، 

می تواند. نکته قابل عطف، چگونه گی استفاده از آن 
است که نباید ضایع شود. راه مبارزه، راه دشواری ها 
است. خوش بختانه که زنان قهرمان و شجاع افغان 
با تجارب اندوخته، طرق و زبان مبارزات را خوب 

می دانند.
اعتراضات خیابانی در کشور و مواجه  به  با توجه 
اعترافات  اخذ  و  پاسخ های سرکوب گرانه  با  شدن 
چندین  وحشت  و  ارعاب  گسترده گی  اجباری، 
برابر شده است. تعمیل این همه عمل خشونت بار، 
زنان  و  بشر  حقوق  فعاالن  اجباری  مهاجرت 
کشور  داخل  زنان  برای  را  مبارزات  بار  کشور،  از 

سنگین تر ساخته است.

از سوی دیگر، زنان و فعاالن پناهنده و پراگنده شده 
در  زنان  وضعیت  نگران  که  دیگر  کشور های  در 
داخل افغانستان هستند، به صورت نا منظم فعالیت 
می کنند. مردان انگشت شماری که در گذشته در 
کنار زنان مبارز قرار داشتند، بنا بر معاذیر موجود، 
حاال صحنه مبارزات را ترک گفته اند. موقف گیری 
نامشخص و نا پی گیرانه جوامع حامی دموکراسی در 
قبال زنان، نمایانگر تنهایی زنان در میدان مبارزه 
است. حاال تحقق آرمان های زنان بیشتر از پیش 

مشکل شده است، اما ناممکن نه.
و  مستبدانه  حاکم  نظام  که  کنونی  جو  در 
سرکوب گرانه عمل می کند، ایجاب می کند تا زنان 
افغان در پالیسی مبارزات خویش تغییرات الزم را 
زمان  مقتضای  بر  را  نوین  مکانیسم های  و  اعمال 

عملی کنند.
برای به دست آوردن نتایج مطلوب، ضرورت است 
تا زنان افغان ظرفیت ها و ابزار مبارزه را باز تعریف 

کنند.
انسجام فعاالن و هماهنگی امور، نوعی از لشکر آرایی 
و سامان دهی برای مبارزات پنداشته می شود. در 
این صورت، در چنین فضایی زنان افغان بیش از 
هر زمان دیگر به همبسته گی، انسجام و هماهنگی 

ضرورت دارند.
وجود  اشتباهات گذشته  تکرار  برای  فرصت  حاال 
ندارد. زنان مبارز باید آگاهانه این خطرات را درک 
بسا عامل دیگر،  و  و شناسایی کنند. دالیل فوق 
بزرگ ترین انگیزه برای یک پارچه گی، هماهنگی و 
انسجام زنان بر مقتضای زمان است. هر نوع تجاهل 
و غفلت در قبال شکل گیری حرکت همه گانی به 
مرگ تدریجی و خاموش شدن مشعل آزادی تمام 

می شود.

تا  دارند  نیاز  تعامل و هم پذیری  به  از همه  بیش 
بتوانند  سیاسی،  نبوغ  و  اجتماعی  سرمایه  این  با 
چالش های فرا راه خویش را از میان بردارند. زنان 
انسجام  و  همبسته گی  به  بایست  امروز  افغان 
دهند.  سر و سامان  خویش  مدنی  حرکت های 
فعالیت ها و گذشته های خویش را مرور کرده، نقاط 
قوت را ادامه دهند و نقاط ضعف خویش را نیز به 

نقاط قوت تبدیل کنند.
ساختن  منسجم  برای  موضوع  اهمیت  درک 
با  سیاسی  و  مدنی  فعاالن  جانب  از  حرکت ها 
پیش آمده  فرصت  بین المللی،  نهاد های  هم نوایی 
بوده  زنان  نهضت  هماهنگ سازی  و  انسجام  برای 

ضرورتی برای عصر حاضر

نگاه کنیم. دانش، مهارت ها و روابط شکل گرفته در 
خواهد  دانشگاه  این  استادان  و  شاگردان  خدمت 
بود و میراث آن را به پیش خواهند برد. دانشگاه 
همیشه در قلب کسانی که با آن در ارتباط بودند، 
جایگاه ویژه ای خواهد داشت و خاطره آن همچنان 
استادان  آینده  دانشجویان و  الهام بخش نسل های 
خواهد بود. میراث دانشگاه افغانستان زنده خواهد 
تا  شد  خواهد  آینده  نسل های  الهام بخش  و  ماند 
دانشگاه  باشند.  خود  رویاهای  و  عالیق  دنبال  به 
استاد  و  و هر محصل  است  پاشیده  را  دانش  بذر 
آن هم اکنون در هر گوشه و کنار دنیا برای خود 
دانشگاهی است. تحصیالت و تجربیات به دست آمده 
در دانشگاه افغانستان، فارغ التحصیالن این دانشگاه 
را با ابزارهای مورد نیاز برای نشان دادن اثر خود در 
جهان مجهز کرده است و آن ها به گسترش میراث 

آن در سراسر جهان ادامه خواهند داد. 
این که عضو کوچکی  افتخار  پاس  به  را  متن  این 
در  من  می نویسم.  بودم،  دانشگاه  این  خانواده  از 
استاد  به عنوان  سال  پنج  مدت  به  دانشگاه  آن 
استادان  دانشجویان،  با  عمیقی  ارتباط  و  فعالیت 
دکتر  که  بودم  آن  شاهد  داشتم.  کارمندان  و 
برای  تالش هایی  همکاران شان چه  و  تمنا  فرامرز 
و  شکوه  شاهد  کردند.  آموزشی  نهاد  این  احیای 
پیش رفت دانشجویان و استادانش بودم. خاطرات 
و دوستی هایی که در آن دوران شکل گرفت، برای 

همیشه با من می ماند. 
به  دوباره  افغانستان  دانشگاه  که  روزی  امید  به 
و مردان  زنان  تمامی  و  آغاز کند  فعالیت خویش 
جامعه ما در شرایط برابر، فرصت مساعد اجتماعی 

و اقتصادی برای تحصیل داشته باشند.

عایشه

بسته شدن دانشگاه افغانستان؛

انسجام زنان؛
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از صفحه 4

نگارنده در سال ۲0۱7 در یک جلسه مالها در ولسوالی 
کوهستانات والیت سرپل اشتراک کرده بود که تمام 
مالها به اتفاق نظر باور داشتند که باید جلو استفاده 
اسباب  این  زیرا،  بگیرند؛  را  هوشمند  موبایل های  از 
داشتند  باور  مالها  است.  شده  جامعه  انحراف  سبب 
کوچک  تلویزیون  از  نوعی  هوشمند  موبایل های  که 
است که مردم را به گمراهی کشانده و حتا سبب عدم 
شده  مسجد  و  پنج گانه  نمازهای  به  جوانان  اشتراک 
است؛ ولی همه می دانستند که این امر ناممکن است 
و آن ها توانایی مبارزه با دنیای مدرن و عصر دیجیتال 
و  با جهان مدرن  مبارزه  است که  پرواضح  ندارند.  را 
رسانه و عصر ارتباطات سرانجامش شکست است که 
و نسلی  امر شدند  این  آنالین متوجه  بعدها مالهای 
از مالهایی به میان آمد که آن ها را می شود مالهای 
آنالین نامید. مالهای آنالین نشان از تغییر استراتژیکی 

مالها نسبت به استفاده از رسانه ها است.

مالهای آنالین
افغانستان  عمومی  فضای  در  آنالین  مالهای  تولد 
ستیز  و  مبارزه  امر  در  سنتی  مالهای  شکست  زاده 
آن  فتوای حرمت  قباًل  است که  رسانه های سنتی  با 
را موالنا عمر سربازی داده بود. از سوی دیگر، حضور 
گسترده ای از طیف ها و قشرهای دیگر جامعه در عرصه 
رسانه های مانند تلویزیون، رادیو و از همه مهم تر سپهر 
شبکه های اجتماعی مالهای آنالین را واداشت که رو 
به رسانه ها بیاورند و فتوای حرمت آن را پس بگیرند. 
ا ست که نسل دوم مالها که  نکته ضروری  این  ذکر 
نسل  شامل  دارند،  پررنگ  رسانه ها حضور  در  اکنون 
تروریستی  به گروه های  وابسته  دوم طالبان، مالهای 
در منطقه، مالهای وابسته به وهابیت که از عربستان 
که  طلبه هایی  از  نسلی  و  می گیرند  امکانات  و  پول 
مستقالنه تر  فعالیت  و  هستند  مدرن  دنیای  از  متاثر 
این  از  که  است  این  تصورشان  آن ها  دارند، می شود. 
»اسالم  به  هم  و  می رسند  آنالین  به شهرت  هم  راه 
در خطر« خدمت می کنند. به نظر می رسد که دلیل 
نخست برجسته گی بیشتر داشته باشد و آن ها بیشتر 
در پی شهرت هستند و از دین به عنوان ابزار استفاده 

می کنند.
و  نویسنده  جیوستوزی،  که  طالبان  دوم  نسل 
افغانستان شناس، آن ها را »نیوطالبان« و تعبیر »قرآن 
و لب تاپ« را به کار می برد، شامل طیفی از مالهای 
به  دهه  یک   از  که  می شوند  طالبان  بدنه  در  آنالین 
این طرف رسانه  را همچون ابزاری برای تبلیغ روایت 
شدند.  هم  پیروز  امر  این  در  و  کرده  استفاده  خود 
آن ها به دلیل شناخت بومی، مخاطب شناسی دقیق، 
محتوای ساده و عامه پسند و از همه مهم تر با چاشنی 
روایت های دینی ـ مذهبی پیام خود را به گونه گسترده 
در میان مردم تبلیغ کردند. توماس جانسون، نویسنده 
پیام های  که  دارد  باور  طالبان«،  »روایت های  کتاب 
طالبان چنان است که حتا مخالفان آن ها و کسانی 
آسیب  یا  خسته  گروه  این  خشک  روایت های  از  که 
دیده اند، می شنوند و ترانه ها و پیام های آن ها جذابیت 
دارد؛ برای همین است که جانسون طالبان را در تبلیغ 
روایت پیروز  می دانند و تاکید بر ناکامی جمهوریت و 

ناتو در نبرد روایت ها می کنند. 
با  افغانستان  حضور رسانه ای مالها در حوزه عمومی 
ویدیوهایی از درگیری  نظامی، حمالت انتحاری و حتا 
سر بریدن ها شروع شد. یک دهه پیش بازار این گونه 
آن ها  پیوسته  مردم  و  بود  گرم  روستاها  در  ویدیو ها 
را تماشا می کردند. ویدیوهایی از صحنه آموزش های 
نظامی، حمالت چریکی و پیروزی در جنگ ها در میان 
مردم توزیع می شد. این ویدیوها بیشتر در فارمت هایی 
توزیع می شد که قابلیت اجرا توسط موبایل های نسل 
اول هوشمند را داشته باشد. بعد از آن، نوبت ترانه های 
جهادی آمد که تاکنون در میان روستایی ها و به تعبیر 
توماس جانسون، در میان توده های مردم که از طالبان 
خسته یا حتا دشمنی با آن ها دارند، محبوبیت دارد. 

که مالهای آنالین به ایالن ماسک، مدیرعامل شرکت 
توییتر پول پداخت می کنند تا نشان آبی این شبکه 

را بگیرند.

سقوط، توییتر و آینده افغانستان
سقوط افغانستان به دست طالبان، برای نخستین بار 
یک گروه تروریستی را حاکم یک کشور کرد. هرچند 
داعش نیز بخش های زیادی از عراق و سوریه را تصرف 
در  دو کشور  این  اما حکومت های رسمی  بود،  کرده 
صاحب  و  کردند  مقاومت  تروریستی  گروه  این  برابر 
گروه های  تمام  این رو،  از  نشدند.  رسمی  کشور  یک 
طالبان  عمل کرد  از  که  آن هایی  حتا  و  تروریستی 
باالخره  که  می کنند  فخرفروشی  نیستند،  خشنود 
نتیجه تالش جهادی ها به ثمر نشست و آن ها بعد از 
دهه ها جنگ و جهاد به سرزمینی دست یافتند که در 
آن مدینه فاضله ذهنی خود را به وجود بیاورند. حاال 
اما چند مشکل جدی در برابر این خواسته آن ها وجود 
دارد. بزرگ ترین این چالش ها ذهنیت های ضدطالبانی 
بر  روایت مبتنی  توده های شهری است که  در میان 
اسالم سیاسی و خشونت و جهاد را نمی پذیرند و از 
سوی دیگر ذهنیت های جهانی درباره حکومت مالهای 

سیاسی در افغانستان است. 
تا  واداشت  آن  بر  را  آنالین  مالهای  چالش  این 
استراتژی شان را برای تغییر جامعه بسیج کنند. آن ها 

این ترانه ها که سبک آهنگین نیز دارند، اکثر شان در 
وصف شهید، وطن رویایی تروریسم، حمالت انتحاری، 
خود  و  طالبان  جنگ های  توصیف  و  خارجی ستیزی 
از  بعد  اکنون  و  پاکستان  در  بیشتر  که  است  مالها 

سقوط کابل، در افغانستان تولید می شود. 
ترانه های جهادی در روستاها که دسترسی کمتر به 
خاص  جذابیت  است،  کم تر  بدیل ها  و  دارند  رسانه 
به آن ها گوش می سپارند. طالبان  اکثر مردم  و  دارد 
برای هر عضو تشکیالت نظامی خود که در جنگ ها 
آن  و  ساخته  ترانه  کرده،  انتحاری  را  خود  یا  کشته 
تکریم  و  یادآوری  از  نوعی  کار  این  کرده اند.  نشر  را 
جنگ جویان طالبان نیز است که یاد آن ها را در اذهان 
حتا  این،  بر  مزید  می دارد.  نگه  زنده  مردم  توده های 
برای فرماندهان نظامی بزرگ نیز ترانه هایی ساخته اند 
شاید  کرده اند.  تقدیر  آن ها  تالش های  و  نبردها  از  و 
بیشترین حجم از پیام های ایدولوژیک طالبان توسط 
باور  به  باشد.  کرده  پیدا  انتقال  مردم  به  ترانه ها  این 
نگارنده، این ترانه ها یکی از ابزارهای مهم و هدفمند 
جهت نشر، گسترده گی و ماندگاری روایت طالبان در 

ذهن عامه مردم و فضای عمومی افغانستان است.
به گونه قطع، تمام محتوای ترانه های جهادی، صحنه 
تروریسم گستری  خاصیت  بریدن ها،  سر  و  نبردها 
به  افغانستان  عمومی  حوزه  در  را  خشونت پروری  و 
دنبال داشته و دارد. ذکر این نکته ضروری است که 
طالبان در حوزه استفاده از رسانه های سنتی، القاعده 
را الگوی شان قرار داد ه اند. انور اوالکی، روحانی افراطی 
امریکایی ها در  القاعده که  امریکایی و عضو برجسته 
یمن او را هدف قرار دادند، از افرادی بود که اهمیت 
را  تروریستی  گروه های  توسط  رسانه ها  از  استفاده 
پیمانه وسیع  به  باید  باور داشت که  او  تیوریزه کرد. 
از رسانه های تصویری و صوتی استفاده صورت بگیرد 
کشورهای  بومی  توده های  میان  در  مداوم  به گونه  و 
مسلمان  و جهان غرب پیام ارسال شود. این پیام ها 
حمالت  نبردها،  پروپاگنداها،  پیروزی ها،  شامل 
نظامی ـ سیاسی  برجسته گی  و  ترس  ایجاد  انتحاری، 

گروه های جهادی می باشد.
شبکه های  در  طالبان  الگوی  که  می رسد  نظر  به 
از سال  بعد  داعش  رسانه ای  کاراز  از  متاثر  اجتماعی 
۲0۱4 نیز می باشد که جهان را به یک باره گی به شوک 
نشاند و با خلق خشونت عریان و بربریت، خودشان را 
سرخط رسانه های سنتی و شبکه های اجتماعی کرد. 
اکثر اعضای پرمخاطب طالبان بعد از سال ۲0۱4 به 
توییتر و فیسبوک پیوسته و نشرات خود را آغاز کردند. 
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان در سال ۲0۱7، 
قاری سعید خوستی، عضو برجسته این گروه، در سال 
در  قطر،  در  فعلی طالبان  نعیم، سفیر  داوود   ،۲0۱۵
سال ۲0۲0، قاری یوسف احمد در سال ۲0۱۹، سهیل 
به  این گروه، در سال ۲0۱۹  برجسته  شاهین، عضو 
شبکه اجتماعی توییتر پیوسته و کارزار رسانه  ای شان 
را شروع کردند. این کار نشان تغییر استراتژی طالبان 
در امر استفاده از رسانه های سنتی و رسانه ها جدید 
است و طالبان متوجه اهمیت رسانه های آنالین و نفوذ 

در حوزه عمومی افغانستان هستند.
تویت  اجتماعی،  شبکه های  از  استفاده  کارزار 
مختلف  طیف های  با  ارتباط  لحظه ای،  کردن های 
میان  در  نفوذ  اجتماعی،  شبکه های  توسط  جامعه 
توده های مردم، به برجسته گی روایت طالبان انجامید 
و تاثیرگذاری مالهای آنالین به اندازه ای بود که بخشی 
افغانستان در ۱۵ آگست ۲0۲0 را  از شکست دولت 
می دانند.  روایت ها  نبرد  در  طالبان  توییتری  پیروزی 
بخشی از الیت جامعه افغانستان باور دارند که پیروزی 
کارزار  و  اجتماعی  شبکه های  توسط  طالبان  روایت 
پیروزی  می شود  را  آن  که  بود  گروه  این  تبلیغاتی 
کرده اند  درک  مالها  اما  حاال  دانست.  توییتر  توسط 
که چقدر شبکه های اجتماعی و رسانه ها می تواند در 
روایت  پیروزی  به  و  قرار گرفته  اهداف آن ها  خدمت 
آن ها در جامعه کمک کند. این اهمیت تا جایی است 

به یک باره گی به توییتر روی آوردند و صدها هزار تن 
از جنگ جویان، مالها، فرماندهان نظامی و رهبران این 
گروه از طریق شبکه های اجتماعی حضور خود را در 
حوزه عمومی نشان دادند و الگوی غالب شان را تبلیغ 
می کنند. حضور گسترده مالهای آنالین بعد از ۲0۲۱ 
نشان از این دارد که طالبان در صدد تغییر الگوی های 
اجتماعی در جامعه افغانستان هستند و این می تواند 
نسلی تربیت کند که نه تنها افغانستان، بلکه کل منطقه 
را به آشوب بکشد. طالبان باورمند هستند که در ۲0 
سال گذشته، جامعه غرب زده و انحرافی به میان آمده 
با تمام توان در عرصه آنالین و آفالین  و حاال آن ها 
خروج  با  کنند.  طالبانیزه  را  جامعه  می کنند،  تالش 
و  نویسنده ها  شاعران،  روشن فکران،  از  بزرگی  بخش 
سراغ  به  بازتر  دست  با  طالبان  حاال  تاثیرگذار،  افراد 
جامعه افغانستان می روند تا ذهنیت ها را دست کاری 
کنند. رسانه های اجتماعی اما دست مالهای سیاسی 
و خشونت پرور را در این مأموریت می گیرند و به آن ها 

کمک می کنند.
به صورت خالصه، مالهای آنالین در افغانستان فتوای 
شبکه های  اهمیت  و  گرفتند  پس  را  رسانه  حرمت 
اجتماعی مانند توییتر را درک کردند. آن ها در استفاده 
اما  بودند،  القاعده  الگوی  تابع  سنتی  رسانه های  از 
تابع گروه دولت  اجتماعی،  از شبکه های  استفاده  در 
از  وسیع  به گونه  اکنون  و  هستند  داعش  یا  اسالمی 
روایت ها،  نبرد  در  آن ها  می کنند.  استفاده  توییتر 
محقق  اجتماعی  رسانه های  توسط  را  خود  پیروزی 
کردند و از سوی دیگر، به جهان نیز این تفکر بی بنیاد 
را ترزیق کردند که آن ها تغییر کرده اند. طالبان توسط 
توییتر توانستند چهره برساخته و غیرواقعی از خود به 
نمایش بگذارند و اکنون نیز در صدد تغییر الگوهای 
جامعه، زیست اجتماعی و طالبانیزه کردن افغانستان 
هستند. این یک خطر جدی برای تمام جهان است 
که می تواند همه را متاثر کرده و سبب رشد قارچ گونه 
تروریسم، خشونت و جهادگرایی در منطقه و جهان 
شود. فعالیت مالهای آنالین تنها در افغانستان خالصه 

نخواهد شد. آن ها اهداف بزرگ تری دارند.

مالهای آنالین...

حیف ومیل عشر و زکات؛  
مقام های طالبان برای ولسوالی لعل وسرجنگل 

غور برکنار شدند

۸صبح، غور: پس از نشر گزارش روزنامه ۸صبح 
ولسوالی  باشنده گان  از  بر جمع آوری عشر  مبنی 
منابع  طالبان،  توسط  غور  والیت  لعل وسرجنگل 
محلی در این والیت از برکناری مقام های طالبان 

برای این ولسوالی خبر می دهند.
منابع روز یک شنبه، ۲۳ دلو، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گویند که چند مقام طالبان در ولسوالی 
لعل وسرجنگل والیت غور به اتهام حیف ومیل عشر 
و زکات جمع آوری شده و اخاذی، پس از شکایت 

مردم برکنار شده اند.
بر بنیاد گفته های منابع، ولسوال طالبان، فرمانده 

امنیه و مدیر استخبارات این گروه برای ولسوالی 
لعل وسرجنگل برکنار شده اند.

این در حالی است که پیش از این طالبان از یک 
قریه این ولسوالی ۵0 هزار افغانی عشر جمع آوری 
کرده بودند. گفتنی است که چندی پیش روزنامه 
از  طالبان  که  بود  گفته  گزارشی  نشر  با  ۸صبح 

باشنده گان این ولسوالی  عشر گرفته اند.
 در گزارش روزنامه ۸صبح آمده بود که طالبان از 
نفوس  در نظرداشت  بدون  ولسوالی  این  قریه های 
آن، مبلغ ۱۲0 هزار افغانی عشر جمع آوری کرده و 

به مردم هیچ برگه و سندی نیز نداده اند.
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زمین لرزه های مرگبار در ترکیه؛ دزدان اموال خانه های تخریب شده را دزدیده اند
رسانه های بین المللی گزارش  داده اند که به دنبال وقوع زمین لرزه های مرگبار در ترکیه، دزدان دست به  کار شده و اشیای 
قیمتی خانه ها را غارت کرده اند. آژانس خبری فرانسه روز یک شنبه، ۱۲ فبروری، گزارش داده که پولیس ترکیه تا کنون 4۲ 
تن را به اتهام دزدی اشیای قیمتی از ساحات تخریب شده بازداشت کرده است. بربنیاد اطالعات نشر شده، هنگام بازداشت 

این افراد، پول  نقد، گوشی های هوشمند، کمپیوتر، سالح، زیورات و کارت های بانکی از نزد آنان به دست آمده است.
تا  از خانه های مان و موترهای مان محافظت می کنیم  ترکیه گفته است: »ما  باشنده گان شهر هاتای  از  آیلین کاباساکال، 

غارت گران خانه های ما را ندزدند.«
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گوترش: 
تروریستان در حال یافتن زمین 

حاصل خیز در انترنت برای 
ریختن زهر خود هستند

ترودو:  
یک شی ناشناس بر فراز حریم 

هوایی کانادا سرنگون شد

رشد فروش تسلیحات نظامی روسیه به هند به بیش  از 
۱۳ میلیارد دالر

از روی کار آمدن طالبان به 
این سو، ۴۸ درصد از رسانه های 

شنیداری در افغانستان 
غیرفعال شده اند

یوناما: 
بازداشت خودسرانه فعاالن مدنی 
و خبرنگاران در هفته های اخیر 

افزایش یافته است

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، می گوید 
که گروه های تروریستی و افراطی در حال یافتن زمین 
خود  زهر  ریختن  برای  انترنت  فضای  در  حاصل خیز 

هستند.
دبیر کل سازمان ملل متحد این مطلب را روز یک شنبه، 

۱۲ فبروری، در توییتی بیان کرده است.
گوترش گفته است که برای داشتن جوامع صلح آمیز، 
فراگیر و باثبات باید کار گروهی انجام شود تا جایی برای 

تروریستان و افراط گرایان باقی  نماند.
این اظهارات دبیر کل سازمان ملل در حالی است که 
شبکه های اجتماعی به دلیل عدم وضع محدودیت بر 
انتقادهای  مورد  تروریستی،  انگیزه های  با  مطالب  نشر 

جدی قرار دارند.
از  افراطی  و  تروریستی  گروه های  که  است  گفتنی  
بازتاب  برای  گسترده  به گونه  اجتماعی  شبکه های 

فعالیت های شان استفاده می کنند.

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، گفته که یک شی 
ناشناس به دستور وی توسط یک جنگنده امریکایی بر 

فراز حریم هوایی کانادا سرنگون شده است.
سی ان ان روز یک شنبه، ۱۲ فبروری، گزارش داده که 
نخست وزیر کانادا روز شنبه در توییتی از شلیک موفق 
یک جنگنده اف ۲۲ امریکا یی به این شی ناشناس خبر 

داده است.
بربنیاد اطالعات نشر شده، این شی که به طور غیرقانونی 
وارد حریم هوایی کانادا شده بود، در ارتفاع تقریبی 40 

هزار فوتی پرواز می کرد.
آنیتا آناند، وزیر دفاع کانادا، نیز گفته است که این شی 
ناشناس کوچک تر از بالون مشکوک چینی بود که هفته 

گذشته در آسمان امریکا سرنگون شد.
کاخ سفید نیز تأیید کرده است که جو بایدن، رییس 

صادرات تجهیزات نظامی روسیه به هند به بیش از ۱۳ 
میلیارد دالر رسیده است.

به  فبروری،   ۱۳ دوشنبه،  روز  اسپوتنیک  خبرگزاری 
نقل از دیمیتری شوگایف، مدیر سرویس فدرال ارتش 
روسیه، گزارش داده است که میزان صادرات تجهیزات 
نظامی روسیه به هند در پنج سال گذشته با رشد چند 

برابری به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد دالر رسیده است.
شگایف گفته است: »علی رغم فشار بی سابقه غرب به 
ویژه امریکا به دهلی نو که از زمان جنگ اوکراین بیش تر 

۸صبح، کابل: از روز جهانی رادیو در کشور در حالی 
بزرگ داشت می  شود که نزدیک به ۱40 دستگاه رادیو، 

فعالیت شان متوقف شده  است.
روز  )نی(  افغانستان  آزاد  رسانه های  از  حمایت  دفتر 
یک شنبه، ۲۳ دلو با نشر خبرنامه ای می گوید که امسال 
از روز جهانی در حالی گرامی داشت می شود که نزدیک 
غیرفعال  افغانستان  در  رادیو  از دستگاه های  نیمی  به 

شده اند.
دستگاه   ۳07 میان  از  نهاد،  این  یافته های  براساس 
رادیویی در افغانستان، اکنون و پس از روی کار آمدن 
حکومت طالبان کمتر از ۱70 دستگاه رادیویی فعال 

است.
این نهاد افزوده که افغانستان یگانه کشوری در منطقه 
است که نزدیک به یک قرن پیش دستگاه رادیو را فعال 

کرد و توانست مخاطبان زیادی را جذب کند.
گفتنی است که شهروندان افغانستان به دالیل گوناگون 
نبود  ناامنی،  ندارد.  دیگر  تکنالوژی های  به  دسترسی 
برق، عدم دسترسی به انترنت از عواملی است که رادیو 
شنونده گان زیادی در کشور به ویژه در بخش های دور  

افتاده داشته باشد.

فعاالن  خودسرانه  افزایش  از  یوناما  کابل:  ۸صبح، 
از سوی طالبان  مدنی و خبرنگاران در سراسر کشور 

خبر می دهند.
روز  )یوناما(  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیات  دفتر 
هفته های  در جریان  که  دلو، می گوید  یک شنبه، ۲۳ 
فعاالن مدنی و خبرنگاران در  بازداشت خودسر  اخیر 

سراسر افغانستان از سوی طالبان افزایش یافته است.
یوناما با نشر خبرنامه ای از طالبان خواسته است که به 

حقوق بشر و آزادی های اساسی احترام بگذارند.
نظریات  دارند  حق  »افغان ها  است:  نوشته  نهاد  این 

خویش را بدون هراس از آزارواذیت ابراز نمایند.«
گفتنی است که روز گذشته، ۲۲ دلو، نرگس سادات، 
فعال مدنی و یکی از اعضای جنبش زنان افغانستان از 

سوی طالبان در کابل بازداشت شد.
این در حالی است که بسیاری از سازمان های بین المللی 
حقوق بشری و سازمان ملل، طالبان را به نقض گسترده 
حقوق بشر و کشتار نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت 

پیشین متهم کرده اند.

کانادا،  نخست وزیر  تر ودو،  جاستین  و  امریکا  جمهور 
مجوز شلیک بر این شی ناشناس را صادر کرده اند.

هواپیماهای  که  است  هفته  یک  در  بار  سومین   این 
امریکایی یک شی ناشناس را بر فراز امریکای شمالی 

ساقط می کنند.

هم شده، هند همچنان یکی از شرکای اصلی روسیه در 
زمینه همکاری های نظامی-فنی است.«

واردات نفت هند از روسیه نیز تاکنون نسبت به سال 
گذشته ۳۳ درصد رشد داشته است.

هند به عنوان سومین واردکننده نفت در جهان به گونه 
از روسیه وارد  متوسط روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت 

می کند.
رقابت های  به  توجه  با  دهلی نو  که  است  گفتنی 
اختالفات  که  چین  با  ویژه  به  منطقه ای  ژیوپلیتیک 
مرزی دارد،  بودجه نظامی و خرید تسلیحات نظامی را 

چند برابر افزایش داده است.

نیروهای پولیس، دو عضو پارلمان اروپا را به اتهام دست 
گیت«  »قطر  به  موسوم  مالی  فساد  پرونده  در  داشتن 

بازداشت کرده است.
یورونیوز روز شنبه، ۱۱ فبروری، گزارش داده است که 
سوسیالیست،  حزب  اعضای  از  بلژیکی،  تارابالی  مارک 
ایتالیایی  نماینده  کوزولیپو،  و  بلژیک  پولیس  توسط 

پارلمان اروپا، در ایتالیا بازداشت شده  است.
خبرگزاری  به  شنبه  روز  بلژیک  دادستانی  سخنگوی 
فرانسه گفته است که آقای تارابال، نماینده ۵۹ ساله حزب 
سوسیالیست، به اتهام فساد، پول شویی و »مشارکت در 
عمل مجرمانه« در رابطه با پرونده فساد مالی مرتبط با 

قطر و مراکش متهم شده است.

۸صبح، کابل: منابع از ترکیه می گویند که دست کم ۳00 
شهروند افغانستان دراثر زمین لرزه ویرانگر در ۱0 والیت این 

کشور جان باخته اند.
در  افغان  پناهنده گان  انجمن  رییس  رفیق حق یار،  داکتر 
استانبول ترکیه، روز یک شنبه،۲۳ دلو، به روزنامه ۸صبح 
گفت که دراثر این زلزله بین 400 تا ۵00 تن از شهروندان 

افغانستان نیز زخمی شده اند.
با این حال، او افزود که آمار مشخصی از تلفات شهروندان 
افغانستان در زمین لرزه های ترکیه وجود ندارد؛ زیرا شمار 

نماینده  در همین حال، گفته شده است که کوزولینو، 
ایتالیایی پارلماناروپا، در تصمیم گیری ها در این پارلمان 

جهت مراکش را می گرفته است.
هر دو متهم اروپا گفته اند که در این  پرونده دست ندارند.

دادن  به  که  کشورهایی  مراکش،  و  قطر  دیگر  سوی  از 
رشوت به اعضای پارلمان اروپا متهم اند، دست داشتن در 

این  پرونده را رد می کنند .
پارلمان  اعضای  مالی  فساد  پرونده  به  گیت«  »قطر 
اروپا در مورد تالش برای واگذاری میزبانی جام جهانی 
۲0۲۲ به قطر در بدل دریافت رشوت گفته می شود که 
تا کنون دو تن در پیوند به این پرونده از وظیفه شان 

عزل شده اند.

زیادی از آنان سند قانونی مهاجرت ندارند.
از  افغانستان  پناه جویان  که  می گویند  منابع  جانبی،  از 

تحویل ندادن جنازه های بسته گان شان شکایت دارند.
به گفته منابع، جسدهای بسته گان شهروندان افغانستان در  

گورهای دسته جمعی دفن می شوند.
این  دراثر  تن  هزار   ۲۶ از  بیش  که  است  حالی  در  این 
دست  از  را  خود  جان های  سوریه  و  ترکیه  در  زمین لرزه 

داده اند.
مرکز مدیریت حوادث اضطراری ترکیه گفته است که انرژی 

آزاد شده از این زمین لرزه با بزرگی 7/7، معادل ۵00 بمب 
اتمی بوده است.

»قطر گیت«؛ پولیس دو عضو  دیگر پارلمان اروپا را به اتهام فساد مالی بازداشت کرد

آمارهای متفاوت از تلفات مهاجران افغان در زمین لرزه ترکیه؛ 
این بار مرگ ۳۰۰ تن تایید شد


