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 انستان افغ 
 به قدرت طالبان آهسته آهسته تسلط 

 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:

 نوریمترجم: فریده 

 خبرنگار از کابل: 

 به ادامۀ گذشته: 

 «  بقیه دنیا با یک وزیر سپورت »برای گرفتن ارتباط  

ُکشتی گیر زی، یک    با قیافۀ حیران بشیر احمد رستم  ید از زن ها گپ می زنید؟«،ئ»اما چرا تمام شما وقتی به دیدنم می آ

سرپرستی سپورت را در داخل دولت طالبان به عهده    لیت وسؤداشت، امروز م Kickboxing سابقه، که قبالً یک کلوپ

م فوتبال کابل واقع می باشد، مستقر گردیده است.  دیودارد، در دفتر رئیس سابقۀ کومیتۀ المپیک افغانستان که نزدیک ست

پورت برای خانم ها ناراحتی در مورد سپورت دختران می گوید: »به همه حال تا حال در مورد س  ال سپورت بسؤم

عملی بین  در جریان است باید    اتصمیم گرفته نشده و در این روز ها بحث و مذاکره در مورد سپورت دختران و خانم ه

 احکام قانون اسالمی توافق و مطابقت دریافت نمود.«نمودن سپورت و 

ت و خشنود از مؤقف که  در عقب ریش دراز ماش و برنج و در زیر دستارش، این شخص قوی هیکل بسیار خوشبخ

می کوشد که در وقت سخن زدن کمترین از کالم اسالمیست ها استفاده کند. ترجیح   برایش داده شده است، معلوم می شود.

و یک تعداد زیاد    ،«افغانستان  یاهدر اکثر شهر    Kickboxingاکادمی    160می دهد که زیادتر باالی موفقیت های » 

 مدال های طال که در هنگام مسابقات  بُرده بود، صحبت نماید. 
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بودم. بعد از آن وقتی آن ها سقوط کردند من کار خود را با   kung- fuل  سؤ»در زمان حکمروایی اول طالبان من م

 سپورت های رزمی دوام دادم.« در رشتۀ  " 2004ـ  2001دولت مؤقت کرزی بین " 

 وم ساختن غلط: نیت بد و محک 

در افغانستان مطابقت داد، مگر آهسته    و متحدین غربی آن ها  ور بیست سالۀ امریکایی  ضبا ح   باید خود راوی می گوید:  

فسق و فساد، رشوه خوری و غصب زمین های  ،  م »که در داخل رژیم روی کار آمده توسط غربی ها، زنایدید  .  آهسته

 . جریان داشت ساالران«عامه توسط زورمندان و جنگ 

مخصوصاً وظیفه ام را که رئیس   ،تصمیم گرفتم که وظایف ام را    2009ـ    2008  همچنان وی ادامه داد: »من در سال

   بود ترک نمایم.  kickboxingفدرسیون 

در سال   شمال کابل موقعیت دارد یکجا گردید«. و  که در  بعداً با مبارزان ملحق شدم »وی با شورشیان در کوه های 

در هنگام یک حملۀ سرویس استخباراتی افغان که از حمایت قوای خارجی برخوردار بود، دستگیر و در بندی   2015

 . م د، و به تاریخ پانزده آگست روز سقوط کابل آزاد گردیزندانی شدمخانۀ امریکایی ها در بگرام در شمال کابل 

می باشد. ما مالقات  که توسط آن با بقیه دنیا در رابطه    ست»سپورت یک پیام برای صلح، و یک وسیله برای دولت ما

 های بین المللی را در نظر داریم و ما بسیار سفر خواهیم کرد«، اطمینان می دهد. 

انه که بین دو کشور در ماه نوامبر پیش بینی شده است  لغو  که اولین مسابقۀ تاریخی کریکت مرد  ،لیااسترآدر مورد تهدید  

نند  اها معذرت خواستند، آن ها نمی تو  لیاییا سترآ، وی چنین جواب داد: »ختران اجازه بازی نداشته باشدمی کند، اگر تیم د

 در امور داخلی یک کشور دیگر دخالت کنند«.

زیرا    ،د«می باشافکار بین المللی    ، توسطدولت نو طالبان قربانی »یک نیت بد برای محکوم شدن  ل سپورت،سؤمبرای  

ایت و نگهبانی از زن ها قسم ایکه شریعت به ما تعلیم داده است، می باشد. با شروع کار، ما استفاده  هدف ما حم»یگانه  

 جنسی که باالی دختران توسط رئیس المپیک سابقه تحمیل می شد خاتمه دادیم«. 

نه  است، قرآن    مقایسه از حکمروایی اول شان تغییر کرده اند، دنیا در تحول و پیشرفت  ابرای بقیه کار ها، »طالبان ب

smartphones  .»و نه طیاره را پیش بینی کرده بود، خود را مطابقت می دهیم 

 

 تخلیه و پاک سازی تیلفون های دستی، یک اقدام جبری 

 ی که در کشور می مانند ئافغان هابرای 

 امریکایی ها می تواند خطرناک باشد   باتحت رژیم طالبان، شنیدن موسیقی و یا تبادلۀ ایمیل 
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  Ghazal Golshiri و  Florian Reynaudخبرنگاران: 

آگست، شبکه های اجتماعی یک خطر برای    م از زمان سقوط کابل و کامیابی طالبان به تاریخ پانزده

راپور داد که در  Wall Street Journal   آکست   م محسوب می شود. بعد از هفده بعضی افغان ها  

دور کابل و هم در شهر کابل طالبان تیلفون های بعضی از اشخاص را برای دریافت مطالب    دورا

   . کنترول می کنند   اداره و یا اردوی امریکایی   باو مندرجات بد نام کننده و یا یک ثبوت تماس داشتن  

آگست فیسبوک    مامریکایی بسیار زود داخل کار شدند. به تاریخ نزده  گ بعضی شرکت های بزر

حقوق بشر آگاه شد و به زودی چندین عملکرد را برای حفظ زندگی    مبارزانتوسط خبرنگاران و  

انترنت را   افغانستان  با یک کلیک شخصی که در  داد.  افغان  انکشاف  شخصی استعمال کنندگان 

به    شخص دیگر  داخل شدن و دستیابی  د حساب خود را بسته نموده و مانعند می تواننن می ک  استفاده

 . آن شوند  مندرجات 

دهند   نشان  که  گردد  می  طالبان  توسط  اسنادی  دریافت  مانع  ترتیب  این  با    ۀبه  همکاری شخص 

 امریکایی ها باشد. 

 وارسی نمودن تیلفون ها: 

که یک فعال حقوق بشر    طالبان افتاد، نیلوفر ایوبیوقتی که کابل به دست  آگست    م به تاریخ پانزده

که توسط آن آخرین خبر ها را مبادله    را خلق کردند   WhatsAppخود، یک گروپ    اندوست  بااست  

که فیسبوک    کشف کردیم  ابزار یا وسیلۀ را  مامی گوید: »که به همرای همین گروپ او    ،می کردند 

 برای افغان ها به وجود آورده است. 

حساب هایم    همچنان من عکس و نامفیسبوکم آن را استعمال کردم.    حساب   من هم برای قفل نمودن

انستگرم و تویتر ام تبدیل کردم. این خانم که دارای سه طفل می باشد توانست از افغانستان  از    را

تعدادی زیاد افغان ها قصه کردند که تیلفون های شان    د.ند زندگی می کنخارج شود و فعالً در پول

 توسط طالبان در کابل بررسی می شد.در چک پاینت ها 

خارجی    با عکس ها را پاک کردند، مخصوصاً عکس هایی که    و   و تعداد زیاد شان از ترس موسیقی 

لیایی کار  استرآیک مؤسسه غیر دولتی    درکه    است   ها گرفته بودند. یکی از آن ها شکریه رضایی

آگست اول تیلفون خود را پاک نمود،    23به تاریخ  او  امروز در فرانسه پناهنده شده است،    و   می کرد 

 بعداً به طرف میدان هوایی رفت.

 راه حل مناسب وجود ندارد:
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اک نمودن  پ مزاحمت راه حل مناسب وجود ندارد. »  علیه این    یک مؤسسه غیر دولتی،  ۀقرار گفت 

تمام محتویات در یک تیلفون می تواند باعث شک شود. از طرف دیگر تمام مردم وقت ندارند که  

یک سایت ناشناس و گمنام    داخلپاک کاری عمیق بکنند. بعضاً خوبتر خواهد بود که محتویات را  

 را پاک کرد.«   رد آن  تیلفون   از گذاشته و

  را   ان دولت سابقه استعمال می شد د نم ل نیز به صورت مؤقت چندین آدرس ایمیل که توسط کارگوگُ 

. مخصوصاً موانع برای طالبان خلق نمودند که نتوانند به معلومات حساس و قابل مالحضه در  بست 

 . پیدا کنند بعضی پیغام ها دسترسی 

گوید که این شرکت ها می توانند    مؤسسه غیر دولتی که از حقوق بشر دفاع می کند، می   یکمگر  

» شبکه های اجتماعی باید قبول کنند تقاضا های کسانی را که می خواهند  از این زیادتر عمل کنند  

 یک تعداد از معلومات که باعث خواهد شد زندگی شان را به خطر بیاندازد، پاک شود.« 

در داخل یک گروپ گرفته شده  کننده فیسبوک که می خواهد عکسش که    فادهبه طور مثال یک است 

 ها پاک شود.    آن  و توسط انترنوت های دیگر نشر گردیده است، ازبین

     ________________________________________ 

      خپلواکی:   -استقالل

ک و تیلفون های جیبی و  آیا طالبان و افراد عادی و سربازان شان تا این حد به تخنیک الکترونی

ک و تویتر و...، را  فیسبوتیلفون های جیبی را و از آن طریق    انستگرام و ... وارد هستند که تمام 

 ند؟! کنترول نموده و معلومات به دست آور 

، اما آیا این نوع اخبار و گزارشات به نحوی طالبان را کمک و یاری نمی رساند  است   ط احتیاط شر

 که متوجه همچو موضوعات باشند؟! 

یس اعالن گردیده بود که نظامیان و مشاوران و  ی قبل از طرف مقامات انگل د از طرف دیگر چن

ه را قبل از فرار شان از  محرماناعضای سفارت انگلستان در کابل، تمام و یا اکثر فایل های بسیار  

بین برده و نابود کرده اند و نه هم با خود انتقال داده اند که این خود سخت سوال    افغانستان، نه از

آنها دچار این"خبط" سیاسی شده اند. آیا آنها در پس پرده نقشۀ  گونه و چرا  برانگیز می نماید که چ

 نجام داده اند؟! دیگری چیده اند و این کار را عمداً ا

                  

 

 


