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 2021سپتمبر   23فریده نوری                                                      پنجشنبه         

 افغانستان 
 به قدرت طالبان تسلط آهسته آهسته  

 سه شنبه دولت طالبان بدون موجودیت زن ها تکمیل گردید و یک اساسنامه 

 یا قانون اساسی مشبوع با دستورات و احکام دینی اعالن شد    

 (Le Mondeمنبع: اخبار لو ماند )

 Jacque Follorouخبرنگار:

   22.09.2021تاریخ:

 مترجم: فریده نوری 

 خبرنگار از کابل: 

 طالبان در قدرت، هیچ چیز را واگذار نمی کنند 

 . اعالن نمود که با احکام دینی مشبوع می باشد دولت افغانستان قانون اساسی جدید خود را 

اول قدرت طالبان در افغانستان نشان داد که رهبری یک کشور با رهبری نمودن یک    ۀچهار هفت

گرچه در هنگامیکه با اردوی افغان و قوای خارجی می جنگیدند، نطفۀ    شورش بسیار فرق دارد.

 یک ادارۀ موازی را گذاشته بودند. 

آگست به این سو که زمان سقوط دولت قبلی می باشد حکومت و اقتصاد در حال رکود  از پانزده  

 است.

طالبان نگران هستند که ارزش های انعطاف ناپذیر شان مخصوصاً در مقابل خانم ها، دزدی نشود  

 و به همین مناسبت، مسلسل اعالمیه صادر می کنند.  

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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بیح هللا مجاهد که در عین زمان  ذ و کلتور    سپتامبر معین وزارت اطالعات   م به تاریخ بیست و یک

نمود، که قرار آن، مقرری ها  اعالن  سخنگوی دولت نیز می باشد، مقرری های باقی ماندۀ دولت را  

در داخل دولت به طرف اقوام دیگر نیز وسعت یافته است، الکن در بین آن از موجودیت زن ها  

یدار از کابل می گوید که:» دولت افغانستان  خبری نیست. یک دیپلومات عالی رتبۀ پاکستانی در د 

 هنوز به کار آغاز نکرده است.« 

و اعضای اساسی دولت طالبان را    ه این شخص از جملۀ اشخاص نادر است که مسئولین بلند رتب

مالقات نموده است. وی عالوه نمود: »به کمبود اشخاص متخصص، خبره و کارآزموده مواجه اند،  

 باشند و مستقیماً عمل می کنند.« این ها مردمان ساده می 

 وزارت خانه ها و ادارات عناصر مهم خود را از دست دادند، همه به خارج فرار نمودند. 

 مواجه به تهدید قحطی: 

طالبان    جدید به غیر از دوسیه های بسیار سمبولیک مانند دوباره باز نمودن میدان هوایی کابل، دولت  

که دوسیۀ میدان هوایی نسبت به مشکالت قحطی یک مشکل  هنوز کار خود را آغاز نکرده است،  

می باشد، زیرا چهارده ملیون باشندگان کشور به تهدید قحطی، گرسنگی و کمبود غذایی  کوچک  

 مواجه می باشند. 

باید تا روز دوشنبه انتظار کشیده می شد که افراد اساسی و بلند پایۀ دولت طالبان در کابل اولین  

( آقای  Organisation Mondiale de la Santéدۀ سازمان صحی جهان یا )مالقات را با نماین

Ghebreyesus       Tedros Adhadnom  .برای ارزیابی اوضاع صحی انجام دهند 

این اولین فرصت برای دیدار صدراعظم سر پرست دولت طالبان مال محمد حسن آخند بود، که به  

  هنگام وقع استفاده نموده و برای اولین بار از  صفت صدراعظم عمل می نمود. رهبران طالبان از م 

مطرح    ( و بانک جهانی را FMIرسیدن به قدرت، سوال در مورد کمک های صندوق جهانی پول )

 نمودند. 

خاطر نشان نموده بود که کمک ها به    Gerry Riceروز پنجشنبه سخنگوی صندون جهانی پول،  

زمان »تا  درآمده  مور   ی تعلیق  در  جهانی  جامعه  روشنی  که  طالبان  دولت  شناختن  رسمیت  به  د 

 بیاندازند.« 

این موضوع به رسمیت شناختن بی اهمیت و ناچیز نیست، یکی از پایه های مهم برای ممالک غربی  

می باشد زیرا آن ها حربۀ کمک نمودن و تمویل را در اختیار دارند، که توسط آن می توانند سعی و  

ورد حقوق بشر تغییر دهند. سفیر و شف هئیت اتحادیۀ اروپا  کوشش نمایند تا موقف طالبان را در م 
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به روز یکشنبه اعالم نمود که اتحادیه اروپا نگرانی عمیق    Andreas von Brandtدر افغانستان،  

بودن باز  از حقوق و مخصوصاً  در مورد تخطی  و    خود را  تعلیم و کار خانم ها  برای  امکانات 

 دختران، اظهار نمود. 

بیح هللا مجاهد به روز دوشنبه با یک جواب دندان شکن گفت: »خوب خواهد بود  ذ سخنگوی طالبان  

که این اشخاص با ما به حیث افراد با مئسولیت رفتار نموده و دولت فعلی ما را به رسمیت بشناسند  

ما در میان  و با ما مانند یک اداره با مئسول رفتار کنند. آن ها می توانند نگرانی های خود را با  

بگذارند تا ما برای شان جواب بدهیم.« به عین ترتیب، یک روز قبل برای اطمینان افکار بین المللی  

که    ی گفت »هیچ چیز میخکوب نیست، همه چیز تغییر می کند.« با یک لحن مسالمت آمیز، با وجود 

 بعضی تصامیم قبالً توسط رژیم گرفته شده است. 

ان اعالن نمودند که یک دولت "همه شمول"، که در آن دیگر احزاب  به مجرد گرفتن اقتدار، طالب

که در دولت قبلی نیز شامل بودند، اشتراک می داشته باشند. مگر    ی سیاسی، و حتی بعضی از کسان

به تاریخ هفتم سپتامبر بعد از اعالن دولت سرپرست دیده شد که همه اشخاص انتخاب شده طرفداران  

 بب دلسردی ناظران بین المللی گردید. یک خط خشن می باشد که س

با وجود آن در اثر فشار های قدرت های منطقوی نزدیک به رهبران طالبان، مانند پاکستان و تأثیر  

سیاسی بازی نمود که منجر   عملیۀ افراد بلند پایۀ طالبان مانند مال برادر که رول بسیار کلیدی را در  

ی دادن چوکی برای شخصیت های غیر از طالب دوباره  به خروج اردوی امریکا گردید، مذاکره برا

 از سر گرفته شد. 

صدراعظم پاکستان عمران خان اقرار نمود که وی با طالبان در مورد تشکیل یک دولت همه شمول  

گفتگو نموده است. سخنان صدراعظم پاکستان توسط یکی از چهره های نو رژیم غیر قابل قبول واقع  

 نمی دهیم که در مورد دولت همه شول حرف بزند«.  گردید. »ما به هیچ کس حق

روز یکشنبه محمد ُمبین از چینل تلویزیون آریانا ارزیابی نمود: »طالبان تعریف خود شان را در   

.  تشریح داد   مورد همه شمول بودن دارند، یک دیپلومات پاکستانی که توسط اخبار لو ماند مالقات شد 

داخل نمودن اقوام دیگر در دولت، الکن اکثریت را پشتون    برای آن ها همه شمول عبارت است از

 د.« نها تشکیل می ده

قبل از این که اقتدار نو به فکر به راه انداختن کشور باشد، ترجیح می دهد اول ایدیولوژی خود را  

تأیید کند. پیغام شان واضح و روشن است، تمام تشکیالت اجتماعی افغانستان بررسی گردیده و با  

 دینی تنظیم می گردد.  قوانین
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برای ثبوت گفته های شان به روز جمعه نشریه با چهار صد مضمون از یک قانون نو که در آن  

تب  ا»تهداب حقوق و سیاست باالی رویۀ قضایی حنفی گذاشته شده است« که یکی از قدیم ترین مک

 مذهبی اسالمی است. 

به »بیعت«، بعد به »رأی« بدون این    بر حسب مادۀ دوم مشروعیت سیستم طالبان وابسته است اول

که دانسته شود کدام رأی دادن کدام شکل را به خود اختیار می کند. مادۀ سوم مشروط است به این  

متوسطه و لیسه تدریس شود«، به این ترتیب اجازه به فهمیدن قرآن شریف  مکاتب  که » عربی در  

 می دهد. 

عسکری برای همه اجباری می  : خدمت  رنگ بیرق افغانستان سفید است ، مادۀ پنجم    : چهارم  ۀماد 

 باشد. 

»پشتو و فارسی دو زبان رسمی    : باالخره جنبۀ قومی تحریک طالبان در مادۀ ششم ظاهر می شود 

 کشور است و پشتو زبان ملی می باشد.« 

 اولین حمالت مرگبار: 

 بیح هللا مجاهد تأیید نمود: ذ 

این که »تمام اتباع افغانستان حقوق مساوی دارند و در مقابل هرنوع تبعیض محفوظ هستند«، »مرد   

 ها و زن ها در مقابل اساسات و قوانین اسالمی همه شان مساوی می باشند«. 

منکر و امر بالمعروف  از  طالبان بدون دادن اهمیت به دیدگاه خارجی ها روز شنبه لوحۀ  وزارت نهی  

یر که قبالً وزارت امور زنان بود، نصب نمودند، در عین روز، تنها مکاتب برای پسران  را در تعم

 باز گردید. 

یکشنبه شاروال نو کابل اعالم نمود که کار های که قبالً به دوش زنان بود به مردان سپرده شد. در  

تند که خانه  این بیست سال صد ها و هزاران زن ایکه دسترسی به کار پیدا نموده بودند مجبور هس 

 نشین شوند. 

طالبان دلیل می آورند که »برای امنیت شان این طور عمل می کنند«، که آن ها می توانند دوباره  

 فعالیت های خود را دریافت کنند، به مجرد ایکه وسیلۀ جدا شدن شان را از مرد ها دریافت نمایند. 

 . ی" که عازم مکاتب خود شوند به همین شرایط به دختران نیز اجازه داده خواهد شد "به زود 

باالخره چهار هفته بعد از دخول عجوالنه و شتابزدۀ شان در کابل، که تمام رهبران قبلی فرار کرده  

ی دارند که خود شان در همین مدت بیست سال باالی مردم تحمیل  ا اند، طالبان ترس از یک دشمنی  

لیت حمالت  سؤسان، که روز یکشنبه مکرده بودند. که عبارت می باشد از گروپ دولت اسالمی خرا
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عساکر  باالی طالبان را در شهر جالل آباد به گردن گرفتند. و این اولین حملۀ مرگبار بعد از خروج  

 آگست صورت گرفت، می باشد.   30امریکایی به تاریخ 

 ادامه دارد

    _________________________________ 

 خپلواکی:  – استقالل 

شمول" طالبان در راه است. به آنان اندکی فرصت دهید. همه زیر دار گریختگی ها  حکومت"همه  

آهسته آهسته به این حکومت طالبی جذب می شوند. همین اکنون" عبدالحمید خراسانی" که یک شبه  

"مال" شده است، معاون قومندانی امنیۀ پنجشیر"عز تقرر" حاصل کرده است. دیگر زیردار گریختگی  

ه هستند. حامد کرزی و عبدهللا عبدهللا هم دور دوماهۀ"مال" شدن را میگذرانند و به زودی  ها هم در را

با چند تن دیگر"مال" شده و به این حکومت طالبی ملحق می شوند." مال محقق" هم مستقیم و غیر  

 مستقیم به طالبان هر پگاه و بیگاهی، چراغ سبز نشان میدهد. 

 

   

 


