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چرا ایاالت متحده 
طالبان را دشمن 

نمی داند؟

اما حاال نیز هم پیمانی طالبان و القاعده 
ی رهبر شبکه  ادامه دارد. ایمن الظواهر
هراس افگن القاعده به مال اخترمحمد 

وه طالبان بیعت کرد.  منصور رهبر گر
اسامه بن الدن هم به مال محمدعمر 

بیعت کرده بود. حاال جانشین بن الدن 
به جانشین مال محمدعمر بیعت کرده 

وه  بوط به گر است. جنگجویان مر
القاعده حاالهم در همان مناطقی 

حضور دارند که طالبان حضور دارند. 
طالبان حاضر نیستند شبکه القاعده را 
نکوهش کنند. اخترمحمد منصور بیعت 

ی را رد نکرد. امریکا،  ایمن الظواهر
طالبان را به دلیل هم پیمانی با القاعده 

در سال 2001 دشمن خود قرار داده 
بود، این هم پیمانی حاال ادامه دارد.
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آیا هند به افغانستان
هلیکوپتر جنگی می دهد؟

چرا رسانه ها تهدید می شوند؟
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کوه عروس
از جذبه های توریستی بامیان
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غنی:

شهرهای ما باید به ماشین های 
تولید مبدل شوند
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زنگ اول


چند  سر  تروریست،  عده ای  که  شد  گزارش  دیروز 
مسافر روستانشین را با بی رحمی تمام در والیت زابل 
چوپان  دای  در  مسافران  این  که  بود  مدت ها  بریدند. 
زابل، نزد تروریست های مسلح اسیر بودند. سوال مهم 
می آیند،  خارجی  تروریست  مشتی  چرا  که  است  این 
بخشی از قلمرو کشور ما را به پایگاه و مستعمره خود 
بعد  را گروگان می گیرند و  ما  بدل می کنند، هموطنان 
سر آنان را می برند؛ گویی سر مرغی را می برند و این 
کشور صاحبی ندارد. همه می دانند که تروریست های 
والیت  از  بخش هایی  در  که  است  سال ها  ازبکستانی 
زابل جا به جا شده اند، اما هیچ کسی برای بیرون راندن 

آنان از آن جا اقدام نکرده است. 
بیرون  برای  دولتی،  نیروهای  که  نشنیده ایم  حال  تا 
اقدامی  زابل،  از  ازبکستانی  تروریست های  راندن 
عده ای  تروریست ها  این  هم  پیش  چندی  باشد.  کرده 
از مسافران شیعه مذهب را گروگان گرفتند تا دولت را 
مجبور به رهایی بستگان شان بسازند. تروریست های 
ازبکستانی پس از سقوط امارت طالبان که به آنان پناه 
داده بود، به وزیرستان پاکستان رفتند. تروریست های 
ازبکستانی در وزیرستان با دسته های تروریستی دیگر 
مشکل پیدا کردند و پس از آن شماری از فرماندهان 
قلمرو  به  دوباره  را  تروریستان  این  طالبان،  گروه 

افغانستان و این بار به والیت زابل آوردند. 
گزارش هایی وجود دارد که شماری از این جنگجویان 
بلند  را  داعش  تروریستی  گروه  پرچم  تروریست، 
را  مذهبی  جنگ  می خواهند  دلیل  همین  به  و  کرده اند 
بخش  اما  بزنند.  دامن  کشور  از  معینی  بخش های  در 
فرماندهان  به  هنوزهم  جنگجویان،  این  از  عمده ای 
جنگجویان  و  طالبان  فرماندهان  اگر  وفادارند.  طالبان 
تروریست های  از  میزبانی  اراده  گروه  این  محلی 
ازبکستانی را نداشته باشند، تروریست های ازبکستانی 
هر قدر هم که نیرومند باشند، نمی توانند در روستا های 
زمان  در  چه  طالبان  کنند.  زندگی  طالبان  سلطه  زیر 
به  زیادی  آسیب های  آن،  از  پس  چه  و  حاکمیت شان 
افغانستان وارد کردند. این گروه سیاست زمین سوخته 
را در بخش هایی از افغانستان اعمال کرد و در برخی 
از والیت ها روستایی های بی گناه افغان را قتل عام کرد. 
آنان پیکره های بی نظیر بودای بامیان را ویران کردند و 

افغانستان را به انزوا کشاندند.
عالوه بر این ها به تمام گروه های تروریستی منطقه ای 
و بین المللی پناه دادند و قلمرو افغانستان را به جوالنگاه 
تروریست های  حضور  کردند.  بدل  تروریست ها 
جنگ  میدان  به  ما  کشور  که  شد  سبب  بین المللی 
این تروریست ها بدل شود. مردم ما  جامعه جهانی و 
را  بیرونی  تروریست های  این  هزینه حضور  هم  حاال 
بریده شدن  سر  می پردازند.  کشور  از  بخش هایی  در 
مسافران و به گروگان گرفته شدن روستایی ها نمونه ای 
از هزینه هایی است که هر روز مردم ما از بابت حضور 

تروریست های خارجی در کشورشان می پردازند. 
والیت  از  بخش هایی  مردمان  خارجی  تروریست های 
زابل را نیز به گروگان گرفته اند. موسفیدان برخی از 
گفته اند  پارلمان  نمایندگان  به  زابل  والیت  روستاهای 
از  را  تروریست ها  تا  می خواهند  دولت  از  آنان  که 
آن  در  را  کشور  بیرق  کند،  بیرون  آنان  روستاهای 
مناطق به اهتراز درآورد و محکمه رسمی و دولتی را 
در آن روستا ها فعال سازد. به نظر می رسد که دولت 
زابل  از  تروریست ها  راندن  بیرون  برای  برنامه ای 
در  را  قلمروش  که  است  دولت  وظیفه  این  اما  ندارد، 
اختیار تروریست های بیگانه نگذارد. همه باید شرم سار 
باشیم که با وجود ادعای عمق تاریخی و فرهنگی، قادر 
نیستیم که چند روستا را از وجود مشتی تفنگ به دست 
راحت  نفسی  ما  روستا نشینان  تا  کنیم  خارج  بیرونی 
گروه های  حضور  مورد  در  باید  حکومت  بکشند. 

تروریستی بیرونی در زابل توضیح بدهد.

مستعمره تروریست ها را
 نابود کنید
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ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر  کابل:  8صبح، 
بزرگ  حمله  یک  طرح  که  کرده  اعالم 
تروریستی باالی یکی از تاسیسات مهم دولتی 

در شهر کابل خنثا شده است.
شبکه  که  می گوید  اعالمیه ای  در  اداره  این 
تروریستی حقانی قصد داشت تا با استفاده از 
انفجاری یکی  مواد  از  یک عراده موتر مملو 
از تاسیسات مهم دولتی را در شهر کابل مورد 

هدف قرار دهد.
که  اداره یی  از  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
گیرد،  قرار  تروریستی  هدف  مورد  بود  قرار 
مقدار  این موتر  اما می گوید که در  نبرده  نام 
ضد  ماین های  جمله  از  انفجاری  مواد  زیادی 
جابجا  دستی  بمب های  و  توپ  خسته  تانک، 

شده بود.
این  که  می افزاید  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
به  رسیدن  از  قبل  جعلی  پلیت  نمبر  با  موتر 
کشف  کابل  لوگر-  شاهراه  مسیر  در  هدف 
نفر  این موضوع یک  به  پیوند  شده است. در 

نیز بازداشت شده است.

ریاست  ملی  امنیت  مشاور  اتمر،  حنیف 
روند  در  هند  کمک  جلب  برای  جمهوری 
مسلح  نیروهای  تقویت  و  تروریزم  با  مبارزه 
مقامات  با  روزه   دو  دیدار  یک  برای  کشور، 

هندی به دهلی نو رفته است.
مشاور  دفاع،  وزیر  با  سفر  این  جریان  در  او 
امنیت ملی و دیگر مسووالن امنیتی و اطالعاتی 

هند دیدار و گفتگو خواهد کرد.
امنیت  مشاور  سخنگوی  غورزنگ،  تواب 
بی سی  بی  به  این سفر  اهمیت  مورد  در  ملی 
انتظارات  سفر  این  از  »افغانستان  است:  گفته 
زیادی دارد. مشاور امنیت ملی افغانستان روی 
صحبت  هند  با  دوجانبه  همکاری  جزئیات 

خواهد کرد.«
این  درباره  بیشتر  جزییات  غورزنگ  آقای 
انتظارات ارایه نداد، اما این نخستین بار بعد از 
یک  که  است  ملی  وحدت  دولت  کار  آغاز 
طرح  روی  گفتگو  برای  دولتی  ارشد  مقام 
مشخصی برای مبارزه با تروریزم و نقش بیشتر 
هند در تقویت نیروهای مسلح افغانستان، راهی 

هند شده  است.
از  اتمر  آقای  سفر  آستانه  در  هند  رسانه های 
کردند  گزارش  هند  امنیتی  مقام  یک  قول 
که هند آماده است تا چهار هواپیمای جنگی 

M۲۵ به افغانستان کمک کند.
افغانستان در یک فصل سخت جنگ با گروه 
شدت  به  امنیتی  نیروهای  و  دارد  قرار  طالبان 
جریان  در  جنگی اند.  هلیکوپترهای  محتاج 
به  را  شهر  کنترول  طالبان  که  کندز  جنگ 
دست گرفتند، به یاری جنگنده های امریکایی 
این شهر  از  را  طالبان  توانست  دولت  بود که 

عقب براند.
امریکا در چهارده سال گذشته نقش عمده ای 
افغانستان  مسلح  نیروهای  کردن  سرپا  در 
با  را  کشور  هوایی  نیروی  تاکنون  اما  داشته، 
جنگنده های که بتواند پشتوانه نیروهای زمینی 

در نبرد با شورشیان باشد، تجهیز نکرده است.
کابل پیش از این هم در سال ۲۰۱۳ از دهلی 
توان  تا  بود  کرده  نظامی  کمک  تقاضای 
با  رویارویی  در  را  کشور  مسلح  نیروهای 
بود که  از جمله خواسته  تقویت کند.  طالبان 
ارتش  اختیار  در  هلیکوپتر  و  تانک  و  توپ 

افغانستان قرار بدهد که بی  پاسخ ماند.

طرح حمله باالی یکی از 
تاسیسات مهم دولتی در کابل 

خنثا شد

اتمر برای جلب کمک 
نظامی به هند رفت

اجساد هفت ربوده شده در ولسوالی خاک افغان پیدا شد 

کشته شدن نزدیک به هشتاد شورشی در عملیات های نظامی

طرح جدید وزارت تحصیالت برای جلوگیری از تقلب در کانکور

حدود دو ماه قبل هفت مسافری که 
از سوی جنگجویان گروه تروریستی 
شده  ربوده  غزنی  والیت  در  داعش 
در  یکشنبه  روز  اجسادشان  بودند، 
زابل  والیت  افغان  خاک  ولسوالی 

پیدا شده است.
زابل  والیت  محلی  مقام های 
مسافرین  این  اجساد  که  می گویند 
روز یکشنبه در ولسوالی خاک افغان 
کلینیک  به  و  کشف  زابل  والیت 
داده شده  انتقال  شاه جوی  ولسوالی 

است.
ولسوال  جوادی  محمد  وزیر 
امریکا  صدای  به  زابل  شاهجوی 
شمول  به  افراد  این  اجساد  که  گفته 
یکشنبه  روز  مرد  چهار  و  زن  سه 
توسط غیرنظامیان از ولسوالی خاک 
انتقال  شاهجوی  ولسوالی  به  افغان 

داده شده است.
به  افراد  این  اجساد  که  افزود  او 
است  داده شده  انتقال  کلینک محل 

داخله  امور  8صبح، کابل: وزارت 
اعالم کرده که در نتیجه عملیات های 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  مشترک 
جریان یک شبانه روز گذشته، هفتاد 
مخالف  مسلح  شورشیان  از  تن  نه  و 

دولت به قتل رسیده اند.
می افزاید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
این عملیات ها که به منظور سرکوب 
والیت های  در  شورشیان  نابودی  و 
کندز،  کندهار،  تخار،  ننگرهار، 
ارزگان، خوست و هلمند راه اندازی 
شده بود، در آن برعالوه کشته شدن 
شورشی  یازده  شورشی،  نه  و  هفتاد 
بازداشت  دیگر  تن  یک  و  زخمی 

شده اند.
امور داخله می گوید که در  وزارت 
افزار  جنگ  مقداری  عملیات ها  این 
امنیتی  نیز بدست نیروهای  شورشیان 
کشور افتاده است. این وزارت تاکید 

تحصیالت  وزارت  کابل:  8صبح، 
اعالم کرده که طرح جدیدی  عالی 
در  تلقب  از  جلوگیری  منظور  به  را 
امسال  کانکور  امتحانات  اخد  روند 

رویدست گرفته است.
که  می گویند  وزارت  این  مسووالن 
شرکت  هر  سواالت  بودن  متفاوت 
ساختن  غیرفعال  امتحانات،  کننده 
اخذ  جریان  در  مخابراتی  شبکه های 
افراد  ورود  از  جلوگیری  و  امتحان 
جمله  از  امتحانات  ساحه  به  زورمند 

طرح های جدید این وزارت است.
صفی اهلل جالل زی سخنگوی وزارت 
با  گفتگو  در  عالی،  تحصیالت 
قرار است  روزنامه 8صبح گفت که 
امتحانات  شرکت کنندگان  تعداد  به 
کانکور پارچه های متفاوت امتحانات 

اقارب  به  هنوز  تا  واما 
شان سپرده نشده است.

گروه  جنگجویان 
دو  داعش  تروریستی 
را  مسافر  هشت  قبل  ماه 
در منطقه یی میان قره باغ 
والیت  چینی  تودی  و 

غزنی ربوده بودند.
محلی  مقام های 
مورد  در  که  می گویند 
هنوز  تن  هفت  این 
دردست  دقیق  معلومات 
نیست که از جمله همان 
شده اند  ربوده  مسافر   ۳۱
که چند ماه قبل گروگان 
یا در یک  و  بودند  شده 
ربوده  جداگانه  رویداد 

شده اند.
مقامات  این  همچنان 

نیست  معلوم  حال  تا  که  می گویند 
میان  درگیری  درجریان  افراد  این 

پاک سازی  عملیات های  که  کرده 
همچنان در برخی از والیات کشور 

جریان دارد.
زخمی  و  کشته  از  نیز  دفاع  وزارت 
مخالف  مسلح  شورشی  چند  شدن 
نتیجه علمیات های اردوی  دولت در 
ملی خبر داده است. این وزارت در 
عملیات ها  این  می گوید  اعالمیه ای 
کشور  مختلف  مناطق  در  که 

آن شماری  در  بود،  راه اندازی شده 
دولت  مخالف  مسلح  شورشیان  از 
زخمی  دیگر  تن  سیزده  و  کشته 

شده اند.
پنج  شهادت  از  دفاع  وزارت 
جریان  در  نیز  ملی  اروی  سرباز 
این  است.  داده  خبر  عملیات ها  این 
این  در  بیشتری  جزییات  وزارت 

مورد ارایه نکرده است.

افزود:  جالل زی  آقای  شود.  ساخته 
محترم  وزارت  توسط  است  »قرار 
امتحان  که  محالتی  در  مخابرات 
خاصی  جعبه های  می شود  گرفته 
مخابراتی  شبکه های  تا  شود  نصب 
مورد  بماند.  فعالیت  از  آنجا ها  در 
سواالت  قبال  که  است  این  دیگر 
و  چاپ  واحد  صورت  به  کانکور 
در حوزه های کانکور توزیع می شد. 
امتحان  نفر  هزار  یک  اگر  یعنی 
این  بود.  مشابه  سواالت  می داند 
وی  می شد.«  فراهم  نقل  زمینه  گونه 
تحصیالت  »وزارت  گفت:  هم چنین 
عالی طرحی را پیشنهاد کرد که برای 
مختلف  سواالت  دهنده  امتحان  هر 
باشد. برای اجرای این طرح سفارت 
ایاالت متحده امریکا ما را همکاری 

افراد داعش و طالبان کشته شده ویا 
جنگجویان داعش آنها را کشته اند.

کرده و ماشین هایی را برای ما تهیه و 
در یک  اگر  است.  خریداری کرده 
دهنده  امتحان  هزار  سه  یا  دو  حوزه 
مختلف  شان  سواالت  تمام  باشند، 
اگر در یک صنف صد  یعنی  باشد. 
شان  سواالت  می دهند،  امتحان  نفر 

صد نوع است.«
در  که  گفت  جالل زی  صفی اهلل 
امتحانات کانکور پیش رو کلید حل 
به  و  داشت  نخواهد  وجود  سواالت 
در  تقلب  و  نقل  زمینه  ترتیب  این 

امتحانات کانکور محدود می شود.
عالی  تحصیالت  وزارت  سخنگوی 
روند  است  قرار  که  گفت  هم چنین 
اخذ امتحانات کانکور در هفته سوم 
بادغیس،  غور،  والیات  از  عقرب 
به  شود.  شروع  بامیان  و  دایکندی 
گفته او، در امتحانات کانکور امسال 
شرکت  تن  هزار   ۳۵۰ به  نزدیک 
بیشتر  رقم  این  از  که  کرد  خواهند 
در  شان  تن  هزار  هشت  و  پنجاه  از 
دولتی  عالی  تحصیالت  موسسات 
دیگر  تن  شصت هزار  به  نزدیک  و 
آموزش های  مراکز  و  موسسات  در 

ACKUنیمه های عالی جذب خواهند شد.
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رشد اقتصادی بدون کاهش فقر
کرده است، رشد  که وزارت اقتصاد منتشر  گزارشی  براساس 
کاهش فقر تاثیر آنچنانی  کشور روی  چشم گیر اقتصادی در 
و2011   2008 2007ـ  سال های  بین  رشد  این  است.  نداشته 

ـ2012 را در بر می گیرد.
گذشت 4 سال »از  که با وجود  گزارش آمده است  در این 
کشور زیر خط فقر  2008 تا 2012« هنوز هم 36 درصد مردم 

به سر می برند.
کشور در 17 عقرب هنگام ارایه  عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد 
کشور به خبرنگاران  گزارش تحلیل وضعیت فقر در  دومین 
و  مردم  نیازمندی های  شناسایی  گزارش  این  هدف  گفت 
که  شواهد  بر  مبتنی  و  موثر  برنامه های  و  پالیسی ها  طرح 
را فراهم بسازد،  پایدار و همه شمول  بتواند رشد اقتصادی 

می باشد.
بین  گزارش  این  داده های  اساس  »بر  افزود:  اقتصاد  وزیر 
سال های 2007 تا 2012 با وجود رشد اقتصادی اوسط 9،6 
کد باقی مانده و هیچ گونه  درصد، درصدی فقر به صورت را
گفت  تغییری در آن به وجود نیامده است.« وی هم چنان 
افزایش  از  کاهش فقر علی رغم رشد اقتصادی ناشی  عدم 

نابرابری می باشد.
کشور با ساحه زیست  که فقر در  گزارش آمده است  در این 
آن ها  از  تن   4 فقیر  نفر   5 هر  از  دارد.  ارتباط  مستقیما  مردم 
در روستا ها زندگی می کنند. این ساحات عمدتا عاید سرانه 
بوده  باال  آن ها  سرانه  مصارف  اما  داشته اند  پایین  بسیار 

است.

گزارش می افزاید پایین بودن سطح آموزشی،  هم چنان این 
معیشت زندگی و دسترسی به خدمات ابتدایی تاثیر روشنی 
کثریت مردم  که ا در افزایش فقر داشته و این در حالی است 

فقیر، بی سواداند. 
مطلق،  بی کار  مردم  درصد   8 می دهد  نشان  گزارش  این 
 6،43 حال  همین  در  هستند.  نسبی  بی کار  درصد   41
کم تر  و  دارند  اشتغال  زراعت  بخش  در  فقیر  مردم  درصد 
آشامیدنی دسترسی  و آب  برق  مانند  به خدمات اساسی، 

دارند.
باعث  گزارش  این  در  که  شاخصه هایی  از  دیگر  یکی 
و  طبیعی  خطر های  شده،  قلمداد  کشور  در  فقر  افزایش 

که در  گزارش نشان می دهد  انسانی می باشد. داده های این 
جریان سال های 2011 و 2012 تقریبا 84 درصد خانواده های 
کرده  را تجربه  اقتصادی  نابه سامانی  افغان دست کم یک 
و در حدود 53 درصد خانواده ها 3 نابه سامانی های بیشتر 

اقتصادی را در خانواده های خود شاهد بوده اند.
سرمایه گذاری های  می گوید  گزارش  این  حال  همین  در 
کشور محرک موثر رشد اقتصادی بوده  شرکای خارجی در 
مساویانه  به صورت  مالی  همکاری های  این  اما  است، 

تقسیم نشده اند.
گزارش همکاری های مالی جامعه بین المللی  براساس این 
کشور روی افزایش یا بهبود وضعیت زراعت موثر نبوده  در 

که ساحات ناامن بیشتر از  گزارش نشان می دهد  است. این 
گردیده اند. کمک های جامعه جهانی مستفید 

این  در  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  حال  همین  در 
گذشته  گزارش به سه سال  گفت با آن که این  نشست خبری 
کشور نه تنها بهتر  ارتباط می گیرد اما هنوز هم وضعیت فقر در 

نشده بلکه بدتر هم شده است.
گفت: »این وضعیت ما را وا می دارد به این  عبداهلل عبداهلل 
گذشته  کنیم نسبت به آنچه در سال های  که یک بازنگری 
و  نظامی   بخش  در  کشور  در  دالر  میلیون  صدها  که  وقتی 
اقتصادی مصرف شده، اما با وجود آن باید دیده شود ما 
کوتاهی ها داشته ایم و چه درس هایی از برنامه های  کجا  در 

اقتصادی برای ما میسر است.«
گفت:  هم چنان  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
که جنگ و ناامنی نبوده است باز هم سطح  »در جاهایی 
که مشکل در  کاهش نیافته است و این نشان می دهد  فقر 
انکشاف  و  متوازن  توسعه  و  است  بوده  هم  ما  برنامه های 
که وعده سپرده بودیم، عملی نشده و فقط روی  پایداری 

کاغذ باقی مانده است.«
عبداهلل عبداهلل هم چنان افزود در مناطق امن برای تثبیت 
می گرفت  صورت  کار  باید  ثبات  کردن  نهادینه  و  امنیت 
توسعه داده می شد. وی  به صورت تدریجی  مناطق  این  و 
که رشد اقتصادی وجود داشته و قابل  کرد در حالی  کید  تا
فقر  زدودن  تضمین کننده  تنهایی  به  اما  بوده  هم  مالحظه 
که تمام  کاهش فقر در صورتی است  کشور نبوده است.  در 
باشند.  شده  گرفته  نظر  در  اقتصادی  رشد  در  مردم  اقشار 
کشور  فاصله بین فقیر و غنی زیاد شده و این امنیت آینده 

را زیر سوال می برد.
تا  است  پیش  در  طوالنی  راه  است  آمده  گزارش  این  در 
کشور  بتوان نابرابری اقتصادی و فاصله میان فقیر و غنی در 
کودکان در  را از بین برد. با آن که پیشرفت هایی در شمولیت 
نظام آموزش و پرورش انجام شده اما هنوز هم در ساحات 
و  گوار  نا حوادث  اثر  در  مانده  عقب  حوزه های  و  دهات 
تغییری  هیچ  دختران  برای  آموزشی  وضعیت  در  منازعات 

رونما نشده است.

 ظفرشاه رویی

غنی:

شهرهای ما باید به ماشین های تولید 
مبدل شوند

که در ساخت  کشور، می گوید  اشرف غنی، رییس جمهور 
شهرهای افغانستان مکانی برای فعالیت های اقتصادی و 
گرفته نشده و این شهرها باید به ماشین های  تولیدی در نظر 

تولیدی و اقتصادی مبدل شوند.
کنفرانس  که روز یک شنبه، 17 عقرب، در دومین  آقای غنی 
شهرهای  امروز  که  افزود  می گفت،  سخن  شهری  ملی 
تنها  و  شده  تبدیل  مصرفی  ماشین های  به  افغانستان 
که  کنفرانس  مکان هایی برای ساخت مسکن هستند. این 
کمک اداره مستقل ارگان های  توسط وزارت شهرسازی به 
آن  در  غنی  رییس جمهور  بود،  شده  راه اندازی  محلی 
شهرهای  اما  است،  اقتصاد  )ماشین(  انجن  »شهر  گفت: 

ما انجن مصرف اند. شهرهای ما باید از انجن مصرف به 
که  کنیم  ایجاد  را  کاری  نوع  و  شوند  مبدل  تولید  انجن 

مطابق با قرن بیست و یک باشد.«
که طی چهارده سال اخیر  کنفرانس افزود  اشرف غنی در این 
کمک ها به  میلیاردها دالر در افغانستان سرازیر شد اما این 
مصرف نرسیده بلکه ضایع شد. آقای غنی می گوید هرگاه 
هجده میلیارد افغانی در بخشی به مصرف برسد، باعث 
که  گفت  او هم چنین  کشور می شود.  رشد یک درصدی 
شهری  تحرک  در  اخیر  سال های  طی  افغانستان  دولت 
شهری  تحرک  بیشتر  و  نداشته  مالحظه ای  قابل  نقش 
است.  گرفته  صورت  مردم  خود  توسط  اخیر  سال های 

که براساس ارزیابی هوایی اداره »یو  ان  آقای غنی می  گوید 
بیش  کشور  سراسر  در  اخیر  سال  چهارده  طی  هبیتات«، 
شده  ساخته  جدید  ساختمان  واحد  هزار  شش  و  نود  از 
اعمار  غیرپالنی  ساحات  در  ساختمان ها  این  بیشتر  اما 
که اعمار بیشتر از هفتاد  کرد  کید  شده اند. رییس جمهور تا
کامی دولت  درصد منازل رهایشی در ساحات غیرپالنی، نا

افغانستان را در مدیریت ساخت وسازها نشان می دهد.
مسووالن  از  تن  ده ها  که  شهری  ملی  کنفرانس  دومین  در 
نیز حضور داشتند،  بین المللی  و  ادارات مختلف داخلی 
خود  شهرهای  توسعه  در  افغانستان  که  گفت  اشرف غنی 
که مشکل  کرد  کید  کمبود زمین نیست. او تا دچار مشکل 
اصلی در توسعه و انکشاف شهرها در افغانستان نبود فهم 
و دیدگاه الزم است. رییس جمهور می گوید: »یک مساله 
کابل  در  ندارد.  وجود  زمین  کمبود  که  می سازم  واضح  را 
کار  آن  روی  حال  تا  که  زمین  نمره  هزار  دوصد  حداقل 
ده  تا  پنج  برای  افغانستان  شهر  هر  در  دارد.  وجود  نشده 
کافی زمین وجود دارد. دوم، زمین تولید شده  سال مقدار 
نه!  است،  طبیعی  زمین  که  می کنند  فکر  مردم  می تواند. 
وقتی که زیربنا از جمله سرک و برق را می سازید زمین تولید 
برنامه های  و  دیدگاه  فهم،  نیست،  مشکل  زمین  می شود. 

تطبیقی مشکل است.«
انتقال  روند  آینده  بهار  که در  گفت  اشرف غنی هم چنین 
کابل به ساحه داراالمان آغاز  وزارت خانه ها از داخل شهر 
که در قدم اول وزارت مالیه به ساحه  گفت  خواهد شد. او 

داراالمان منتقل خواهد شد. به گفته  ی رییس جمهور، این 
کشید. روند چهار سال طول خواهد 

کنفرانس ملی شهری از طرح ساخت  اشرف غنی در دومین 
آقای  به گفته   داد.  خبر  نیز  ولسوالی  هر  در  تعمیراتی  کز  مرا
خواهند  ایجاد  آینده  سال  چهار  طی  که  کز  مرا این  غنی، 
شد، زمینه حضور مشترک حکومت و سکتور خصوصی را 
کوچک در  در ولسوالی ها به منظور طرح و ایجاد شهرهای 

ولسوالی ها مساعد خواهند ساخت.
موثر  ارتباط  به  گذشته  که طی سال های  افزود  آقای غنی 
میان ولسوالی ها و شهرها هیچ توجهی صورت نگرفته و این 
گفت هرگاه ارتباط میان  مشکل باید در آینده رفع شود. او 
شهرها و ولسوالی ها تامین شود، بیشترین مواد غذایی مورد 

ضرورت در شهرها از ولسوالی ها تامین خواهد شد.
زمین های  بازپس گیری  به  هم چنین  غنی  رییس جمهور 
گفت نباید این روند با عجله  کرد اما  کید  غضب شده تا
گیرد. او از مردم خواست تا در روند بازپس گیری  صورت 

زمین های غصب شده مشارکت داشته باشند.
امور  وزیر  نادری،  منصور  سیدسعادت  همین حال،  در 
در  مسکونی  منازل  درصد  هفتاد  که  می گوید  شهرسازی، 
شهرهای افغانستان در ساحات غیرپالنی قرار دارند. آقای 
آینده  سال  پانزده  تا  ارزیابی ها  براساس  که  گفت  نادری 
کشور دو برابر خواهند شد. وزیر  میزان جمعیت در شهرهای 
امور شهرسازی می گوید: »با آن که  مطابق ارزیابی ها نفوس 
خواهند  افزایش  برابر  دو  آینده  سال  پانزده  تا  ما  شهری 
جمعیت  به  پاسخ گویی  توانایی  ما  شهرهای  اما  یافت، 
رایج  تصور  برخالف  دیگر،  جانب  از  ندارند.  را  امروزی 
کشور، شهرها تنها با موجودیت خانه ها معنا نمی یابند  در 
بلکه فلسفه اصلی وجود شهرها در قدرت و ظرفیت هایی 
که در ایجاد اشتغال و فرصت های اقتصادی  نهفته است 
که توانایی  کالم، شهری  فراهم ساخته می  توانند. در یک 
زوال  به  محکوم  باشد،  نداشته  را  معیشت  فراهم سازی 

خواهد بود.«
دفتر  حکم  براساس  گفت  شهرسازی  امور  وزیر 
کارهای  تمام  باید  این  از  پس  ریاست جمهوری، 
او،  به گفته   شود.  مدیریت  وزارت  این  توسط  ساختمانی 
گرفته است تا پس از این برای  وزارت شهرسازی تصمیم 

بهبود روند ساخت و ساز نظارت جدی داشته باشد.

ACKU



وابط با دستگاه استخبارات پاکستان و ثبات در این کشور  ادامه ر
نیز برای واشنگتن اهمیت دارد. به همین دلیل است که موضوع 

وابط ایاالت متحده و پاکستان  طالبان هیچ گاهی سبب سردی ر
نشد. ایاالت متحده از تالش های کابل برای مذاکره با طالبان حمایت 
می کند. اما در مورد موضع ایاالت متحده سوال هایی وجود دارد که 

تاکنون مقام های این کشور به این سوال ها پاسخ نداده اند.
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چرا ایاالت متحده

طالبان را دشمن نمی داند؟

سال  از  تصریح  و  تلویح  به  متحده  ایاالت 
که دیگر  کرده است  گذشته به این سو، اعالم 
رییس جمهور  نمی داند.  دشمن  را  طالبان 
با  مصاحبه  در  نیز  کرزی  حامد  پیشین 
به  آخرش  سفر  در  که  گفت  طلوع  تلویزیون 
یادآوری  او  به  کشور  آن  مقام های  امریکا، 
واشنگتن  دیگر   ،2014 سال  از  پس  که  کردند 
بایدن،  جو  نمی داند.  رادشمن  طالبان 
 2011 سال  در  هم  اوباما  رییس جمهور  معاون 
با  کره  مذا مصروف  واشنگتن  زمانی که  در  و 
اعالم  بود،  قطر  در  کویته  شورای  نمایندگان 
متحده  ایاالت  دشمن  لزوما  طالبان  که  کرد 

نیستند.
آن زمان میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه 
سخنان  این  امریکا،  ریاست جمهوری  برای 
کرد. بایدن در حالی  آقای بایدن را نکوهش 
سخن  طالبان  با  امریکا  دشمنی  عدم  از 
که بیش از صدهزار نیروی امریکایی  می گفت 
در افغانستان حضور داشتند و با جنگجویان 

طالب مبارزه می کردند. 
از  متحده  ایاالت  که  است  این  واقعیت 
که  رسید  نتیجه  این  به  این سو،  به   2011 سال 
است  ضرور  و  نیستند  رفتنی  بین  از  طالبان 
دلیل  همین  به  شود.  کره  مذا گروه  این  با  که 
در  طالبان  نمایندگان  با  واشنگتن  که  بود 
گروه  این  برای  دفتری  و  کرد  کره  مذا دوحه 
گشایش یافت. این دفتر تا حال نیز  در دوحه 
که بخواهد پیامی به  کشوری  فعال است و هر 
طالبان بدهد با این دفتر تماس می گیرد. چند 
کابلوف، نماینده ویژه روسیه  روز پیش ضمیر 
یک  مسکو  که  کرد  اعالم  افغانستان،  برای 
خود  پیام های  و  دارد  طالبان  با  تماس  کانال 

کانال  که  است  روشن  می رساند.  آنان  به  را 
از طریق دفتر قطر  با طالبان هم  تماس مسکو 

تامین شده است. 
کشورهای چین و  نمایندگان طالبان از قطر به 
کرده اند. این سفرها و اظهارات  ایران هم سفر 
انتقاد  مورد  کدام،  هیچ  روسیه  ویژه  نماینده 
است.  نگرفته  قرار  متحده  ایاالت  جدی 
گروه  که  می کند  فکر  شاید  متحده  ایاالت 
از  افغانستان  از  معینی  بخش های  در  طالبان 
و  است  برخوردار  اجتماعی  گسترده  حمایت 
از بین نمی رود. ایاالت  با زور  به همین دلیل 
گذشته، ترجیح داده  متحده در طول 14 سال 
کستان نیز روی موضوع طالبان،  که با پا است 
می رسد  به نظر  نشود.  اختالف  و  تنش  دچار 
که چیزهای زیادی تعیین کننده روابط ایاالت 
موضوع  صرف  و  است  کستان  پا و  متحده 
دو  این  روابط  کل  ترور،  با  مبارزه  و  طالبان 
کشور را شکل نمی دهد. برای ایاالت متحده 
کستان  پا هسته ای  جنگ افزارهای  امنیت 

خیلی مهم است. 
کستان و  ادامه روابط با دستگاه استخبارات پا
کشور نیز برای واشنگتن اهمیت  ثبات در این 
که موضوع طالبان  دارد. به همین دلیل است 
گاهی سبب سردی روابط ایاالت متحده  هیچ 
کستان نشد. ایاالت متحده از تالش های  و پا
کره با طالبان حمایت می کند.  کابل برای مذا
ایاالت متحده سوال هایی  اما در مورد موضع 
کشور  این  مقام های  کنون  تا که  دارد  وجود 
مهم  پرسش  نداده اند.  پاسخ  سوال ها  این  به 
که چرا ایاالت متحده در سال 2001  این است 
پاسخ  کرد؟  اعالم  خودش  دشمن  را  طالبان 
که در  آن زمان امارت مال  این سوال این است 

گروه القاعده پناه داده بود و با  محمدعمر به 
گروه هم پیمان بود، به همین دلیل مورد  این 

گرفت.  خشم ایاالت متحده قرار 
اما حاال نیز هم پیمانی طالبان و القاعده ادامه 
هراس افگن  شبکه  رهبر  ایمن الظواهری  دارد. 
گروه  رهبر  منصور  اخترمحمد  مال  به  القاعده 
مال  به  بن الدن هم  اسامه  کرد.  بیعت  طالبان 
جانشین  حاال  بود.  کرده  بیعت  محمدعمر 
بیعت  محمدعمر  مال  جانشین  به  بن الدن 
گروه  به  مربوط  جنگجویان  است.  کرده 
حضور  مناطقی  همان  در  حاالهم  القاعده 
که طالبان حضور دارند. طالبان حاضر  دارند 
کنند.  نکوهش  را  القاعده  شبکه  نیستند 
را  ایمن الظواهری  بیعت  منصور  اخترمحمد 
رد نکرد. امریکا، طالبان را به دلیل هم پیمانی 
با القاعده در سال 2001 دشمن خود قرار داده 
دارد.  ادامه  هم  حاال  هم پیمانی  این  بود، 
به رغم  که چرا  این است  پرسش خیلی مهم 
امریکا  دشمن  القاعده  هم پیمانی  این  دوام 
ایاالت  دشمنان  فهرست  از  طالبان  اما  است 

متحده بیرون شده اند؟
بیعت  منصور،  اخترمحمد  مال  گر  ا
صدور  با  و  نمی کرد  قبول  را  ایمن الظواهری 
را  القاعده  گروه  اعمال  و  فکر  اعالمیه ای 
نکوهش می کرد، آن زمان عدم دشمنی ایاالت 
متحده با طالبان، قابل توجیه بود. اما  چنین 
اتفاقی نیفتاده است. امریکا حاال القاعده را 
که ظواهری  دشمن می داند اما امیر طالبان را 
اخترمحمد  نامش  و  است  کرده  بیعت  او  به 
منصور است، دشمن نمی داند. به این سوال 
بگویند  پاسخ  متحده  ایاالت  مقام های  باید 
نمی دانند؟  دشمن  را  طالبان  حاال  چرا  که 
این  هم پیمانی  طالبان،  با  دشمنی  معیار  گر  ا
ادامه  هم پیمانی  این  بود،  القاعده  با  گروه 
طالبان  هم پیمانی  حاال  که  شد  چه  دارد، 
مشکلی  متحده،  ایاالت  برای  القاعده  با 
کمک های  ندارد؟ البته مردم افغانستان قدر 
متحده  ایاالت  می دانند.  را  متحده  ایاالت 
افغانستان را حمایت مالی و  امنیتی  نیروهای 
نباشد،  این حمایت  گر  ا استراتژیک می کند. 
و  طالبان  پامال  دیگر  بار  افغانستان  شهرهای 

تروریست های چندملیتی می شود.

آیا هند به افغانستان 
هلیکوپتر جنگی می دهد؟

فکر  فردوس در  هند  هندو،  روزنامه  گزارش  به 
تحویل چهار هلیکوپتر جنگی ساخت 
به  کمک  برای  افغانستان  به  روسیه 
بر  جاری  مبارزه  در  کشور  آن  دولت 
منبع  به گفته یک  ضد شورشیان است. 
هندو  روزنامه  با  که  هند  حکومت  در 
مشاور  اتمر،  حنیف  کرده،  مصاحبه 
حکمت  احتماال  و  ملی  امنیت  شورای 
وزارت  سیاسی  معین  کرزی،  خلیل 
اواخر  است  قرار  افغانستان  خارجه 
جزییات  درباره  بحث  برای  هفته  این 
انتقال احتمالی این تجهیزات از دهلی 

کنند.  نو دیدار 
هیات  دیدار  که  داد  توضیح  منبع  این 
هند  با  »نزدیکی«  نوع  یک  افغان 
دیده  افغانستان،  حکومت  سوی  از 
کمک  تنها  کنون  تا افغانستان  می  شود. 
جمله  از  هند  از  محدودی  نظامی 
تعدادی جیپ، سه هلیکوپتر غیرنظامی 

و  هند  هوانوردی  کمپنی  ساخت 
برنامه های آموزشی ادواری برای افسران 

افغان دریافت داشته است. 
به نوشته رسانه های محلی هند، اجیت 
هند  ملی  امنیت  شورای  مشاور  دووال، 
خود  افغان  همتای  از  قبل  روز  دوازده 
است.  آورده  عمل  به  رسمی  دعوت 
هیات افغانستان هم چنین قرار است تا 
خارجی  امور  مشاور  سوارج،  سوشام  با 
بحث  عمده  موضوع  کند.  دیدار  هند 
اول تر از همه بدتر شدن وضع امنیتی در 

افغانستان است.
با  ارتباط  در  که  هند  دولتی  مقام  یک 
صحبت  هند  به  افغان  مقام های  سفر 
»آن ها  گفت:  هندو  روزنامه  به  می کرد 
این  در  شکی  هیچ  فشارند،  تحت 
روی  ما  گفتگوهای  ندارد.  وجود  باره 
نزدیک  مشاوره های  روند  پیشبرد 
مودی  صدراعظم  توسط  شده  توافق 
امسال  که  است  غنی  رییس جمهور  و 
برقراری  به  کرده اند.« هند  دوبار دیدار 

افغانستان  حکومت  با  عمیق  روابط 
که  تحت ریاست جمهوری اشرف غنی 
تالش هایش را متوجه نزدیکی دوباره با 
کرده، عالقه ای نداشته است. کستان  پا
نخستین   )24D-Mi( هلی  کوپترهای 
توسط  که  تهاجمی اند  تجهیزات 
شد.  خواهد  داده  کابل  به  نو  دهلی 
این هلیکوپتر نوع ارتقایافته از هلیکوپتر 
جنگی/ باری »می 24« ساخت روسیه 
است. نیروی هوایی افغانستان پیش از 
قدیمی تر  جنگی  هلیکوپتر  پنج  با  این 
چک  جمهوری  از  دریافتی   »35 »می 

در سال 2008 عملیات می کرد. 
حمایت  هلیکوپتر  یک   »35 »می 
قابل  آتشبار  با  نزدیک  مسافه  از  هوایی 
این هلی  کت انداز است.  را و  انعطاف 
جمله  از  زمینی  نیروهای  ضد  بر  کوپتر 
که حرکت  ماشین آالت و اهداف هوایی 
کندی دارند، قابل استفاده خواهد بود. 

انتقال  ظرفیت  هم چنین  هلیکوپتر  این 
نیرو را دارد و برای ماموریت های تخلیه 
استفاده  جنگ  میادین  از  زخمی ها 

می شود.
خود  گزارش  در  هم  قبال  چنان که 
مدرن  جنگی  هلیکوپترهای  »روسیه 
آورده ام،  می فروشد«  افغانستان  به  را 
گفتگو  حال  در  حاضر  حال  در  روسیه 
تعداد  یک  خرید  سر  بر  افغانستان  با 
از هلیکوپترهای جنگی می  نامشخص 

35 است.
تالش  در  متحده  ایاالت  آن  بر  افزون 
با  را  افغانستان  هوایی  نیروی  تا  بوده 
سبک  جنگی  هلیکوپترهای  ارسال 
در  امریکا  ساخت  اف  دی-530  ام 
این  کند،  تجهیز  نبرد  مقدم  خطوط 
ارسال  در  تاخیر  علت  به  موقت  اقدام 
و  امبریر   314 سوپرتوکان  هلیکوپتر   20
صورت  برازیل  ساخت  کا-29اس  آ
که مختص عملیات های مبارزه  می گیرد 

با شورش است.
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ارشاد هنریار

وزیر داخله حکومت طالبان و مال حسن والی قندهار 
با هیچ یک  در زمان طالبان را شامل می شود تا کنون 
از این دو گروه یکجا نشده اند که وجود این گروه و 
نیز گروه های طرفدار شورای کویته و مخالف شورای 
نیز شکل  انشعابات دیگری  انتظار می رود که  کویته؛ 

بگیرد.
 )ISI( پاکستان  اطالعات  سازمان  که  را  این  پنج: 
برای نخستین بار از سوی افراد مورد حمایِت خودش 
متهم به حمایت از طالبان و تالش برای ناامن ساختن 
افغانستان می شود، باید به فال نیک گرفت. مال منصور 
را  منصور  اخترمحمد  با  نکردنش  بیعت  دلیل  داداهلل 
او  تعیین  این سازمان در  پیشتبانی آی.اس.ای و نقش 
گمانه ای  این،  به  باتوجه  می داند.  جانشین  عنوان  به 
نبود  این و در  از  این که پس  به وجود می آید و آن 
مال عمر آی.اس.آی نیز دیگر در میان طالبان اعتبار، 

جایگاه و کارایی سابق خود را از دست داده است.
از  چندانی  استفاده  کنون  تا  که  افغانستان  دولت 
طالبان  گروه  در  آمده  میان  به  انشعابات  و  اختالفات 
نکرده است، باید امکانات الزم را برای درهم کوبیدن 
گروه ها،  این  حامی  مشترک  به  و  بسته  کار  به  آنها 
مجال آن را ندهد تا برای استفاده بیشتر از این گروه ها، 

طرحی نو دراندازد.
گروه  دامنگیر  سرنوشتی  که  به  توجه  با  نهایت  در 
دگرگونی های  به  توجه  با  نیز  و  است  شده  طالبان 
اخیر سیاسی در منطقه و جهان، می توان استنباط کرد 
و  است  رسیده  پایان  به  گروه  این  مصرف  تاریخ  که 
نابودی  به  و  شده  متالشی تر  دیروز  از  بیشتر  روز  هر 

محکوم خواهد شد.
 اما پرسشی که هنوز نمی توان به آن پاسخ روشن داد 
اختالفاِت  و  اتفاقاِت صورت گرفته  آیا  این است که: 
به میان آمده امروزی در میان این گروه واقعی و طبیعی 
سازمان  از سوی  تازه ای ست  بازِی  و  یا خدعه  است، 

اطالعات پاکستان؟
 با توجه به این ابهام، در کمال خوشبینی باید محتاط 

بود و هوشیارانه گام برداشت.

خبرنگاران  مصونیت  کمیته  ابتکار  به  گذشته  روز 
به  رابطه  در  نشستی  مرز،  بدون  گزارشگران  و 
کابل  در  افغانستان  رسانه های  امنیتی  وضعیت 
که  شد  مطرح  سوال  این  نشست  در  شد.  برگزار 
چرا رسانه های افغانستان از سوی حلقه های مختلف 

تهدید می گردد؟
از  اثرگذاری  میزان  و  افغانستان  رسانه های  قوت 
عوامل مهم در این تهدید به شمار می آید. رویداد 
کندز نشان داد که بر مال کردن جنایت های طالبان 
از سوی رسانه ها، طالبان  این رویدادها  انعکاس  و 
همین  کرد.  مواجه  باشکست  اخالقی  نظر  از  را 
بیشتر علیه  با عصبانیت  این گروه  تا  امر سبب شد 
افغانستان  در  طالبان  کند.  اتخاذ  موضع  رسانه ها 
جنگ  اعالم  افغانستان  مردم  تمام  علیه  واقع  در 
از  بخشی  هم  خبرنگاران  و  رسانه ها  کرده اند. 
مردم اند. با اقداماتی که طالبان تا حاال انجام داده اند 
هیچ قشری از حمله های طالبان در امان نمی باشند. 
که  رسانه ای  دو  کنار  خبرنگاران  تمام  ایستادگی 
تمام  که  داد  نشان  بودند  گرفته  قرار  تهدید  مورد 
بیان  آزادی  از  حمایت  در  افغانستان  خبرنگاران 
صدا  یک  خبرنگاران  این  متحدند.  و  هم صدا 
گفتند که تهدید علیه طلوع و یک تهدید علیه تمام 

رسانه ها و آزادی بیان به شمار می رود. 
تهدید  طالبان  جانب  از  تنها  افغانستان  رسانه های 
خبرنگاری  نهادهای  گزارش های  در  نشده اند. 
از  زیادی  بخش  می یابد،  انتشار  ماه  شش  هر  که 
است.  از جانب حکومت صورت گرفته  تهدیدها 
با گذشت 14 سال هنوز هم برخی مقام های دولتی 
با ارزش های آزادی بیان و فعالیت های خبرنگاری 
بیگانه اند. هرچند که رهبران حکومت وحدت ملی 
یک صدا همیشه از آزادی بیان حمایت کرده اند. 
برخوردهای  حکومت  مختلف  الیه های  در  اما 

نامناسبی از سوی این مقام ها گزارش شده است.
را  زمین  غاصبان  زورمندان،  نقش  میان  این  در 
نباید  رسانه ها  کار  علیه  خشونت ها  اعمال  در  نیز 
نادیده گرفت. این حلقه نیز از فعالیت های رسانه ها 
به عنوان یک  را  بوده و رسانه ها  همیشه در هراس 
به شمار  فعالیت های غیرقانونی خود  برابر  مانع در 
می آوردند. رسانه های افغانستان برای ادامه فعالیت 
این هماهنگی  دارند.  بیشتر  به هماهنگی  نیاز  خود 
سبب می شود تا در برابر تهدید طالبان و فشارهای 

احتمالی حکومت به خوبی ایستادگی شود. 
اطالعات  اخیر وزیران  متاسفانه در طول سال های 
از  نداشته اند.  با رسانه ها  رابطه ی خوبی  فرهنگ  و 
کریم خرم گرفته تا آقای رهین و فعال آقای جهانی 
ظاهر  رسانه ها  برابر  در  مانع  یک  به عنوان  همگی 
شده اند. اکنون برخی حلقه ها در وزارت اطالعات 
و فرهنگ در تالش اند تا محدودیت  علیه فیسبوک 
قانون  در  که  می خواهند  حلقه  این  کنند.  وضع 
که  هرچند  سازند.  شامل  نیز  را  فیسبوک  رسانه ها 
این کار نیاز به یک پروسه طوالنی و تعدیل قانون 
می تواند  موضوع  این  طرح  نفس  اما  دارد،  رسانه 
بیان  فیسبوک و آزادی  برای کاربران  زنگ خطر 

در کشور باشد.
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نگه  پنهان  عامل  که  نیست  بعید  می شود.  گفته  بعضا 
نگرانی  سال،  دو  مدت  به  مالعمر  مرگ  داشته شدِن 
از سرنوشتی بوده است که امروز سردچار این گروه 

شده است.
نیست  ای  طالبان کار ساده  آینده  پیش بینی  با آن که 
اما با توجه به وضعیت به وجود آمده، می توان دالیل 

زیادی برای انحطاط و زوال این گروه برشمرد.
گروه  این  چهارماهه  مذاکرات  ماندن  بی نتیجه  یک: 
برای توافق، نشان می دهد که آنان با مذاکره سِر آشتی 
ندارند و در نهایت چنان که در دو ماه گذشته طالبان 
از هم پیمانان مال  طرفدار مال منصور و مال داداهلل که 
قرار  هم  برابر  در  شده اند،  درگیر  باهم  است،  رسول 
خواهند  همدیگر  با  نبرد  مشغول  و  گرفت  خواهند 
دیروز گزارش هایی  مورد،  شد. چنان که در آخرین 
منابع  این دو گروه در زابل پخش شد و  از درگیری 
محلی نیز کشته شدن شماری از نیروهای دوطرف را 

تایید کردند.
برخی  به  برادر مالعمر،  منان،  مال  آنجایی که  از  دو: 
منصور،  مال  گروه  است  قرار  که  است  گفته  منابع 
نکرده  حمایت  آن ها  از  که  افرادی   علیه  را  فتوایی 
گروه های  رویارویی  احتمال  کند؛  صادر  است، 

جداشده، بیشتر از پیش تقویت خواهد شد.
سه: مشروعیت دینی نزد پیروان که یکی از حربه های 
با  است،  بوده  جنگ  تداوم  برای  گروه  این  اصلی 
چالش  به  گرفته،  صورت  انشعاِب  و  مالعمر  مرگ 
جنگی  افراد  از  بسیاری  بی گمان  است.  شده  کشیده 
این گروه شامل  پایانی  میانی و  طالب شامل الیه های 
اسالمی   امارت  تشکیل  برای  که  محلی  فرماندهان 
در  آیا  که  شده اند  مواجه  پرسش  این  به  می جنگند، 
آمده  میان  به  اختالفات  با وجود  و  امیرالمومنین  نبود 
در سطح رهبری، آنان مکلف به ادامه »جهاد« هستند؟ 
مال رسول؟  یا  است  برحق  منصور  مال  بلی؛ پس  اگر 
این  آمدن  وجود  به  که  شک  بدون  هیچکدام؟  یا  و 
مواجه  مشروعیت  بحران  با  را  گروه  این  پرسش ها، 
می سازد و این بحران ضربه محکمی ست بر پیکرهای 

جداافتاده ی آنان.
فرماندهان طالب  از  این که گروهی  به  با توجه  چهار: 
دیگر  شماری  و  کرده اند  بیعت  منصور  اخترمحمد  با 
دیگری  گروهِ  ایستاده اند،  رسول  مال  رکاب  در  نیز 
معاون  عبدالجلیل  مال  ماننِد  برجسته ای  افراد  که  نیز 
امور خارجه حکومت وقت طالبان، مالرزاق  وزارت 

پیشین گروه  افشای خبر مرگ مالعمر، رهبر  از  پس 
طالبان، و مخالفت هایی که در پی اعالم خبر جانشینی 
به  وابسته  فرماندهان  از  شماری  سوی  از  منصور  مال 
و  طالبان  انشعاب  این گروه صورت گرفت، موضوع 
واگرایی میان افراد این گروه به صورت جدی مطرح 
داده  پاسخ  پرسش  این  به  نخست  نبشته  این  در  شد. 
می شود که صف آرایی های شکل گرفته، متعاقب افشا 
در  و  از آن.  متاخر  یا  است  شدن خبر مرگ مالعمر 
است،  این گروه  انحطاط  نشانگر  که  دالیلی  به  ادامه 

اشاره خواهیم کرد. 
اختالف های شکل  و  به دگرگونی ها  نگاهی گذرا  با 
یکی  طی  طالبان  گروه  ارشد  فرماندهان  میان  گرفته 
دو سال گذشته، می توان ادعا کرد که ریشه انشعابات 
امروزی، به سال های پیش برمی گردد و این رشته، سر 
»شورای  موجودیت  اعالم  حال  این  با  دارد.  درازي 
امروز  محتومی که  سرنوشِت  و  اسالمی«  امارت 
هسته  برای  کم ازکم  است،  شده  گروه  این  دامن گیر 
از  گروه  این  و  است  نبوده  انتظار  از  دور  آن  رهبری 
ادعا  این  اثبات  برای  نهاده است.  به زوال  مدت ها رو 
نمونه  مشت  که  شمرد  بر  می توان  را  زیادی  دالیل 

خروار به یکی از آنها مختصرا اشاره می کنیم: 
رفتن  کنار  خبر  پیش،  سال  روز های  آغازین  در 
نظامی   شورای  مسوولیت  سمت  از  ذاکر  عبدالقیوم 
که  صدر  ابراهیم  شدن  گماشته  و  طالبان  تحریک 
او،  جای  به  داشت،  پاکستان  با  نزدیک  روابط 
به وجود  این گروه  رهبری  در سطح  را  شکاف هایی 
از  اعالمیه ای  انتشار  با  طالبان  آن  متعاقب  که  آورد 
به  عمر  مال  برادر  هوتک  عبدالمنان  مولوی  انتصاب 
حیث معاون شورای رهبری کویته و مسوول شورای 
نظامی خبر داد. نکته ای اساسی  که در آن زمان مطرح 
شد، نامعلوم بودن جایگاه مالعمر در این دگرگونی ها 
و تغییرات بود و این گمانه را به وجود آورد که مال 
عمر از رهبری این گروه خود را کنار کشیده است، یا 
هم درگذشته است. دیده می شود که در آن زمان این 
گمانه ها تا حدی قوت می یابد که برخی افراد برجسته 
تعیین  از  تخاری،  عبدالرقیب  مولوی  مانند  گروه  این 
خالصه  می گوید.  سخن  گروه  این  برای  تازه  رهبر 
کالم، ابهاماتی به وجودآمده که منجر به اختالفات در 
میان این گروه شده بود، از دو سال پیش خبر از آغاز 
دامن گیر  امروز  آنچه  و  می داد  امارتیان  بِد  روزهای 
که  است  آنی  از  ریشه دارتر  است،  شده  گروه  این 

دو دستگی طالبان
آغاز یک پایان

چرا رسانه ها تهدید 
می شوند؟

شهریار

از آنجایی که مال منان، برادر 
مالعمر، به برخی منابع گفته 

است که قرار است گروه مال 
منصور، فتوایی را علیه افرادی  
که از آن ها حمایت نکرده است، 

صادر کند؛ احتمال رویارویی 
گروه های جداشده، بیشتر از 

پیش تقویت خواهد شد.
سه: مشروعیت دینی نزد پیروان 

که یکی از حربه های اصلی این 
گروه برای تداوم جنگ بوده 

است، با مرگ مالعمر و انشعاِب 
صورت گرفته، به چالش کشیده 

شده است. بی گمان بسیاری 
از افراد جنگی طالب شامل 

الیه های میانی و پایانی این گروه 
شامل فرماندهان محلی که برای 

تشکیل امارت اسالمی  می جنگند، 
به این پرسش مواجه شده اند 
که آیا در نبود امیرالمومنین و 

با وجود اختالفات به میان آمده 
در سطح رهبری، آنان مکلف به 

ادامه »جهاد« هستند؟ اگر بلی؛ 
پس مال منصور برحق است یا مال 

رسول؟ و یا هیچکدام؟ بدون 
شک که به وجود آمدن این 

پرسش ها، این گروه را با بحران 
مشروعیت مواجه می سازد و 

این بحران ضربه محکمی ست بر 
پیکرهای جداافتاده ی آنان.

ACKU



کوه عروس از جذبه های 
توریستی بامیان
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بامیان می گوید: »با آن که اطراف کوه عروس  والیت 
گردشگاهی سرشار از زیبایی و طراوت برای توریستان 
و عالقه مندان به طبیعت است؛ مالداران و زنبور داران 
منطقه نیز هر سال برای چراندن گوسفندان شان و تهیه 

عسل به دامنه های آن ییالق می روند.« 
گردشگران طبیعت از اطراف کوه عروس برای دوستان 
خود عسل سوغات می برند، چون عسل تولید شده در 
از  یاد می شود  نام عسل کوه عروس  به  این منطقه که 

شهرت ویژه ای برخوردار است. 
کوه عروس مکانی برای حیات وحش

این کوه  باشندگان دامنه غربی  از  مال خدابخش یکی 
باز  مهاجر  پرنده های  انواع  »در کوه عروس  می گوید: 
شکاری، کرکس، باد خورک، کبك، پوپوک، کبوتر 
کوهی، سنگ کویك، بلبل هزار دستان، سیاه گولی و 
جغد و زندگی می کنند که گاهی پای صیادان را نیز به 

دامنه های این کوه می کشاند.«
عبدالرحمان احمدی، یکی دیگر از باشندگان پنجاب 
عالوه می کند: »اطراف این کوه به باغ وحشی می ماند 
انواع حیوانات مثل بز کوهی، گله های آهو،  که آنجا 
گرگ، روباه، تبرغو، پیشك کوهی، خرگوش و دلده 

خفك بسیار زیاد دیده می شود.«
انواع  بر  عالوه  عروس  »کوه  می کند:  عالوه  احمدی 
طبی،  گیاهان  و  مهاجر  پرندگان  وحشی،  حیوانات 

دارای سنگ های قیمتی مانند الجورد، ُدر، فیروزه و... 
نیز می باشد.«

افسانه های کوه عروس
روزگار  در  که  می کنند  قصه  دایزندگی  موسفیدان 
که  می کرد  زندگی  دختری  کوه  این  غرب  در  قدیم 
در زیبارویی، کمال و عفت شهرت عام بود، آن طرف 
این  داشت،  آهنگری  شغل  که  می زیست  پسری  کوه 
و  یکه  سخاوتمندی  و  دلیری  شجاعت،  در  نیز  پسر 

بی مانند بود.
از غرب  کاری  انجام  پسر، جهت  این  روزی  قضا،  از 
کوه به شرق آن سفر می کند، در لب چشمه می نشیند 
عکس  به  آب  میان  چشمش  که  بنوشد  آب  جرعه  تا 
دختر ماهروی می افتد، بی درنگ پیشتش را می کند و 
دختر را به بالینش می بیند، در دم با تمام وجود عاشق و 

دل باخته او می شود.
پس از مدتی عشقش را به او اظهار نموده، دختر را از 
منطقه  میر  پدر دختر که  پدرش خواستگاری می کند. 
بوده از شجاعت و سخت کوشی پسر خوشش می آید 
و دخترش را به او عقد می کند. بعد از هفت شبانه روز 
طوی، داماد از خسرش اجازه می گیرد که به زادگاهش 

برگردد.
عازم  نموده  کورنگ  اسب  سوار  را  عروسش  او 
موظف  تعدادی  هم  دختر  پدر  و  می شود  زادگاهش 
داماد  تا خانه  را  می سازد که سازوسورنی زده عروس 
دیو  لشکر  همه  که  کافران  از  گروه  اما  کنند.  بدرقه 
بودند، آن ها را تعقیب می کنند، در آخرین قله کوه که 
می رسد، داماد جلو اسب عروس را رها کرده به دفاع 

از وی می پردازد.
وقتی داماد زخمی می شود، کافران به عروس نزدیك 
این  در  کنند.  بی عفت  و  اسیر  را  او  می خواهند  شده 
می کند  دعا  پیش خدایش  پاک دل  هنگام آن عروس 
دامن  نگذارد  و  نجات دهد  از شر کافران  را  آنان  که 
عفتش آلوده شود؛ پروردگار دعایش را مستجاب کرده 

عروس با همه همراهانش تبدیل به سنگ می شوند.
افسانه کوه عروس  دایزنگی  مردم  میان  در  اکنون  هم 
سربلندی  و  عزت  از  نماد  و  شده  باور  یك  به  تبدیل 
دارای  والیت  این  عروس،  کوه  بر  عالوه  می باشد، 
قصه ها،  آن ها  از  کدام  هر  می باشد  زیادی  کوه های 
افسانه ها و جذبه های توریستی ویژه خود را دارند که 
از آن جمله می شود از کوه دو برادر، کوه لیلی مجنون 

و کوه میخ در ولسوالی ورس نام برد.

حدود  در  و  شاطو  کوتل  شرق  در  عروس  کوه 
از  یکی  بامیان  مرکز  کیلومتری  یك صدوچهل 
تاکنون  که  است  والیت  این  در  طبیعت  شاهکارهای 

کسی نتوانسته به آخرین قله آن قدم بگذارد.
بودا،  امیر، مجسمه های تخریب شده  بند  تنها  بامیان  در 
سرقاضان  غاریخ  غلغله،  و  ضحاک  تاریخی  شهرهای 
نیستند که ساالنه هزاران گردشگر  و آبشار دره هاجر 
داخلی و خارجی را فرا می خوانند؛ بلکه این سرزمین 
شگفت انگیز دارای ده ها مناظر زیبای طبیعی است که 

از جذبه های ویژه گردشگری برخوردار می باشد.
بامیان کوه عروس است  یکی دیگر از جاهای دیدنی 
امتداد  در  ارتفاع  متر  چهارهزاروپنج صد  حدود  با  که 
سلسله قله های همیشه پربرف بابا، در انتهای دره سرسبز 
قریه های  به  مشرف  پنجاب،  ولسوالی  برگ  تگاب 
یکاولنگ  سرقل  چغیر  خاک  و  ترپس  و  مهر  ترغی، 

موقعیت دارد.
جلوه های  و  شکوه  از  که  کوه  این  نقطه  بلندترین 
بر  سوار  عروسی  به  است؛  برخوردارد  شگفت انگیزی 
اسب می ماند که گویا خیلی از جمعیت سواره و پیاده 
به نام خیشو او را بدرقه می کنند تا به خانه داماد برساند. 
شود  دیده  کوه  آن  ستیغ  با  غربش  از سمت  زمانی که 
چنان به نظر می رسد که گویا نوعروسی سوار بر اسپ 
در حال فرار به پیش، گروه سواره و لشکر پیاده به قصد 
اسارتش دورش را حلقه زده اند تا مانع رسیدن عروس 

به خانه بختش شوند.
جذبه های توریستی کوه عروس

از  پوشیده  تابستان  نیمه های  تا  بلندی های کوه عروس 
به  برف است. یك حوض آب در خمیدگی نزدیك 
آخرین قله آن و چندین چشمه زالل نیز در کمرکش 
و  شمال  از  حال  عین  در  می کند.  خودنمایی  کوه  آن 
یکاولنگ  در  علی  دره  گرم  آب  چشمه های  جنوبش 
دارد که  پنجاب جریان  برگ  تگب  در  میر  و خواجه 

شکوه ویژه به کوه عروس بخشیده است.
تابستان  و  بهار  فصل  در  عروس  کوه  سمت  چهار 
پوشیده از انواع علف، زیره کوهی گل و گیاه است، 
پیراهن  او  که  گویا  می نماید  چنان  َکَمی  گل  وقت 
مخمل سبز گلدار به تن کرده است. این امر جلوه های 
بدیعی از طبیعت را در برابر چشم گردشگران به نمایش 

می گذارد. 
فرهنگ  و  اطالعات  آمر  احمدپور،  احمدحسین 

نوروز رجا- بامیان

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 
سرکرده  وقتی  که  کنند  روایت 
خردکان  بمرد،  سرگردنه  جنگره های 
که  حاال  افتادند،  صرافت  به  دست  زیر 
نان  چرا  است،  داغ  رهبر  مرگ  تنور 
جانشینی مر این تنور را نچسپانیم. همان 

بود که از هر سو فریاد 
من رهبرم من رهبرم 

من عاشق کور و کرم 
و  خواست  هوا  به  جنگره ها  میان  از 
و  بغاوت  علم  خردکان  از  تعدادی 
دیگر  عده ای  و  افراختند  بر  را  عداوت 
در  که  شد  این  نتیجه  تاختند.  آنان  بر 
رسول  مال  و  منصور  مال  کار  آخر 
را  را رهبر خواندند و دیگران  خویشتن 
نیز میان  این دو  به اطاعت دادند.  فرمان 
تالش  و  نرسیدندی  توافق  به  خویش 
پس  نکرد.  سود  نیز  آی اس آی گکان 
مسلح  را  خویش  زیردستان  جنگره  دو 
مصاف  به  ارغنداب  بیابان  در  و  کردند 
هم رفتند. شاعر حماسه سرای معاصر این 

جنگ را چنین روایت کرده است. 
کنون رزم منصور و دادو شنو 

نبرد رفیقان فضلو شنو 
یکی داستانیست پر از ریش و پشم 
که از پشم شان جمله مردم به خشم 

به منصور بگفت دادو کای سرنگون 
نباشی دیگر رهبر ما کنون 

که مال رسول بعد از این رهبر است 
و هر کس قبولش ندارد خر است 

بگفتا به دادو منصور به خشم 
که چپ باش ای مردک سست و لشم 

منم آن امیری که سرکرده است 
به جیبش دوصد داد و پرورده است 

به خاک سیاهت نشانم چه زود 
که از تو براید مدام دود دود

و آنگه به جان هم افتادند 
به آستین هم چوب بنهادند 

دو شمشیر زن چیز دریده شدند 
به کام دل خویش نارسیده شدند.

و این گونه بود که آن دو سرکرده دزدان 
پاره  تکه  را  خویش  هم دیگر  سرگردنه 
طبل  ایشان  مرگ  بر  رعیت  و  کردند  

شادیانه زدند. 
خبر به بارگاه شاه رسید که دزدان به پاره 
کردن هم دیگر کمر بسته اند. بگفت کار 
از  بخشی  پاره کردن  نیك کرده اند که 
آیین جوانمردی و گردی و دلیری باشد.

روایت
 جنگ منصور و دادو 
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علیه  »خشونت  شعار  با  اسپانیا  شهروندان  از  تن  هزاران 
و  خانگی  رفتاری های  بد  به دلیل  کنید«  متوقف  را  زنان 
مادرید  خیابان های  به  زنان  علیه  جنسی  خشونت های 
ک کنندگان  اشترا از  یکی  اولگا  آمدند.  اسپانیا  پایتخت 
خشونت  قربانی  خود  و  است  ساله   45 خانم  یک  که 
امروز  من  مثل  افرادی  که  است  مهم  :»این  می گوید  بوده 
از  که  هستم  زنانی  از  نمونه  یک  من  می کنند.  راهپیمایی 
زنان  تمام  یعنی  این  و  یافته اند  نجات  خانگی  خشونت 
بیابند،  رهایی  خشونت  از  توانند  می  بدرفتاری  قربانی 
آزاد  می توانید  واقعا  دارند. شما  را  بهتر  زندگی  لیاقت  زیرا 

شوید«.

که بحث  گفته است  کابل: وزارت دفاع امریکا  8صبح 
وزارت  این  سخنگوی  توسط  طالبان  خواندن  شریک 
در  امریکا  سفارت  است.  بوده  لفظی  خطای  یک 
است  کرده  تصحیح   اعالمیه ای  انتشار  با  افغانستان، 
افغان ها  رهبری  تحت  سیاسی  روند  یک  از  امریکا  که 
به  مخالف  گروه های  همه  آن  در  که  می کند  حمایت 
سیاسی  گفتگوی  یک  مجرای  از  بتوانند  طالبان  شمول 
در  و  کنند  کره  مذا کشورشان  آینده  باره  در  بین االفغانی 
این  کنند.  حل وفصل  افغانستان  در  را  منازعه  نهایت 
انتخاب  یک  »طالبان  است:  گفته  هم چنان  اعالمیه 
حکومت  دعوت  به  می توانند  آن ها   دارند.  پیش  در 
پیوستن  و  صلح  پروسه  به  شدن  وارد  بر  مبنی  افغانستان 
که از یک افغانستان واحد،  به یک نظام سیاسی مشروع 
کند،   نمایندگی  جهانی  جامعه  حمایت  مورد  و  متحد 

خبرگزاری اینترفکس به نقل از وزیر امور اضطراری روسیه 
کمکی به  گوید هواپیماهای روسیه صدها تن تدارکات  می 
کرده اند و بیش از ۱۴۰۰ نفر را از مناطق  سوریه و یمن حمل 

جنگی بیرون برده اند.
دستور  به  گفت  عقرب   15 جمعه  روز  روسی  مقام  این 
والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه ، وزارت امور اضطراری 
کرده است و  کمک به مردم سوریه آغاز  عملیاتی را برای 
به  نیز  و  کشور  آن  به  تدارکات ضروری دیگر  و  روزانه غذا 
که آوارگان سوریه در آن ها  کشورهای دیگری  عراق ، اردن و 

به سر می برند می  رساند.
قایم مقام دبیر  با  که در پی دیداری  والدیمیر پوچکوف، 
کل سازمان ملل متحد سخن می گفت، اظهار داشت روسیه 
کنون صدها  کمک به یمن نیز ادامه می دهد و تا  به ارسال 
کرده و  تن تدارکات و ملزومات از جمله غذا و چادر حمل 
کشورهای آسیای  هواپیماها صدها نفر از شهروندان روس، 

کشورهای دیگر را از مناطق مناقشه بیرون برده اند. میانه و 

درخواست  با  امریکا،  فدرال  پولیس  گزارش ها،  پایه  بر 
سقوط  به  مربوط  تحقیقات  در  همکاری  برای  روسیه 
کرده است. پیشتر در روز جمعه  هواپیما در مصر، موافقت 
۱۵ عقرب، شبکه خبری سی بی اس، از درخواست روسیه 
بود.   داده  خبر  تحقیقات  در  همکاری  برای  اف بی آی  از 
از  گروهی  کمک  خواستار  مسکو  شبکه،  این  گزارش  به 

کارشناسان بمب در پولیس فدرال امریکا شده بود.
مقام های  از  برخی  امریکا،  نیویورک تایمز  روزنامه  گفته  به 
که  تی  امریکا ارایه چنین درخواستی را نشانه ای از مشکال
از سوی  کرده اند.  برآورد  روبه رو هستند،  آن  با  کارشناسان 
ایجاد  در  کرملین  تالش  عنوان  به  درخواست  این  دیگر 
امریکا  با  منطقه ای  مسایل  در  مشارکت  برای  فرصتی 
عقرب    ۱۶ امریکا،  ارشد  مقام  یک  است.  شده  توصیف 
گفته است پولیس فدرال امریکا با این درخواست موافقت 

کرده است.
که از شرم الشیخ  ایرباس ۳۲۱ هواپیمایی »متروجت« روسیه 
آغاز  از  پس  دقیقه   ۲۴ بود،  سن پترزبورگ  راهی  مصر  در 
تکه های  بعد  ساعتی  شد.  ناپدید  رادار  صفحه  از  سفر، 
در  گسترده  نسبتا  منطقه ای  در  هواپیما  متالشی شده 
بر احتمال  گذشته  یافت شد. طی روزهای  صحرای سینا 
کردن  بمب گذاری و انجام عملیات تروریستی در سرنگون 

هواپیما افزوده شده است.
کرده اند.  ساقط  را  هواپیما  آن ها  بود  گفته  داعش،  پیشتر 
تمام ۲۲۴ سرنشین ایرباس جان خود را از دست داده اند و 

هنوز دلیل رسمی سقوط هواپیما ارایه نشده است.
متحدی  حال  عین  در  است،  غرب  هم پیمانان  از  مصر 
روسیه  از حمالت  قاهره  می رود.  شمار  به  نیز  روسیه  برای 
امنیتی  نیروهای  و  ارتش  است.  کرده  حمایت  سوریه  در 
با  شدیدی  نبردهای  درگیر  گذشته  ماه های  طی  مصر 

پیکارجویان، از جمله شاخه داعش شده اند.

اثر  بر  زن   ۴۱ اسپانیا  در  کنون  تا  ۲۰۱۵ سال  ابتدای  از  تنها 
عین  در  داده اند.  دست  از  را  خود  جان  مردان  خشونت 
حال خشونت علیه زنان در اسپانیا از سال ۲۰۰۸ به این سو 

کاهش یافته است.
کشورهای اروپایی  موارد خشونت خانگی علیه زنان در سایر 
از جمله فرانسه، آلمان و ایتالیا بسیار بیشتر از اسپانیا است. 
و  ها  دولت  جهان،  کشورهای  میان  در  دیگر  سوی  از 
سازمان های مردم نهاد اروپایی از جمله فعال ترین ها برای 
گزارش شورای اروپا، اسپانیا  دفاع از حقوق زنان بوده اند. به 
کرد، پیشتاز  که در سال ۲۰۰۴ تصویب  در این میان با قانونی 

مبارزه با خشونت علیه زنان در اروپا شناخته می شود.

پاسخ مثبت بدهند. یا این که آن ها به جنگ با هموطنان 
کشور  ادامه دهند و موجب بی ثباتی متداوم  افغان خود 

خود شوند.«
را در  امریکا  ایاالت متحده  این اعالمیه موقف  هم چنان 
گفتگوهای صلح در افغانستان مشخص ساخته  رابطه به 
گفته شده است: »ایاالت متحده  است. در این اعالمیه 
که منجر  برایند هرگونه تالش سیاسی  از  و جامعه جهانی 
گروه مسلح مخالف دیگر مبنی بر  به آمادگی طالبان و هر 
ختم جنگ و خشونت و قطع رابطه با تروریسم بین المللی 
پاسداری  مبنی  آن  الزامات  و  اساسی  قانون  پذیرفتن  و 
در  می کند.«  حمایت  گردد،  اقلیت ها  و  زنان  حقوق  از 
هدف محور،  شرایط  که  است  آمده  هم چنین  اعالمیه 
که  است  مهمی  دست آوردهای  حفظ  برای  وسیله ای 

گردیده است. افغانستان در یک دهه اخیر به آن نایل 

راهپیمایی علیه بدرفتاری با زنان در اسپانیا

گفتگوهای صلح به رهبری افغان ها حمایت می کند امریکا از 

وسیه به مردم  کمک ر
سوریه و یمن 

وسیه را در تحقیقات  اف بی آی، ر
مربوط به سقوط هواپیما 

کمک می کند
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کرد با اینکه  کید  کارتر وزیر دفاع امریکا، تا اشتون 
جنگ  یک  راه اندازی  دنبال  به  امریکا  ارتش 

کنون به شمول آتش سوزی  از اول سال جاری تا 
در  عمدی  سوزی  آتش   12 حدود  شنبه،  روز 
است.  شده  شناخته  پولیس  سوی  از  سویدن 
این آتش سوزی ها با انگیزه های تبهکارانه انجام 
به  که  ساختمان های  از  تعدادی  بودند.  شده 
پناهجویان تدارک دیده شده  از  کز پذیرایی  مرا

بودند،روز شنبه 16 عقرب در آتش سوختند.
منشا  می رسد  به نظر  که  کرد  اعالم  پولیس 
آتش سوزی، عمدی بوده است. ساختمان های 
که الاقل  گرفته اند  متعددی از این مجموعه آتش 

یکی از آنها بکلی از بین رفته است.
که تا این لحظه دلیل آتش  پولیس معتقد است 
سوزی معلوم نشده است ولی دالیلی وجود دارد 
خبر  آتش سوزی  بودن  عمدی  احتمال  از  که 
می دهد؛ به همین دلیل تحقیقات اولیه قضایی 
آغاز شده  این حادثه  اثبات عمدی بودن  برای 
آماده  سکونت  برای  هنوز  منازل  این  است. 

مقام های  گفته  به  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
کستان روز شنبه 16 عقرب در اثر حملالت  امنیتی پا
کشور در مناطق شمال غربی  این  نیروهای هوایی 
کشته شده اند. این حمالت  کستان 15 شورشی  پا
که در آن طالبان  در مناطقه نا امن خیبر، دره "تیراه" 
گروه های تندور اسالمی فعال هستند انجام شده  و 
کستان در پشاور به خبر  است. یک مقام امنیتی پا
و  کشته  زمانی  شورشی   15 گفت»  فرانسه  گزاری 

و  »جامو  منطقه  از  دیدار  در  هند  نخست وزیر 
 7.5 کمکی  بسته  دادن  اختصاص  با  کشمیر« 
بدون  کشورش  که  کرد  اعالم  دالری  میلیارد 
روی  از  پس  مودی  است.  ناقص  منطقه  این 
و  جاناتا«  »بهارتیا  احزاب  اتحاد  آمدن  کار 
در  ایالت  دولت  تشکیل  و  خلق«  »دموکراتیک 
کشمیر در ماه مارچ سال جاری برای نخستین بار 

که از این منطقه دیدار می کند. است 
کشمیر  از  مودی  دیدار  برای  هند  امنیتی  نیروی 
کرده  امنیت این منطقه را بیش از پیش تشدید 

است.
امنیتی  نیروهای  کستانی،  پا رسانه های  گفته  به 
برقراری  برای  را  کشمیر  رهبران  از  تعدادی  هند 
دولت  علیه  تظاهرات  از  جلوگیری  و  امنیت 
کرده اند.  خانگی  حبس  و  بازداشت  مودی 
کنفرانس »همه احزاب  که  این در حالی است 
اعالم  کشمیر  از  مودی  دیدار  از  قبل  حریت« 
دیدار  هنگام  منطقه  این  مردم  که  بود  کرده 
برگزار  دولتی  ضد  تظاهرات  هند  نخست وزیر 
کنفرانس »همه احزاب حریت«،  کرد.  خواهند 
کشمیر  سازمانی سیاسی، اجتماعی و مذهبی در 
از  کشمیر  جدایی  آزادی  اعالم  برای  که  است 
این  مختلف  سیاسی  حزب   26 حضور  با  هند 
تشکیل  میالدی  مارچ سال 1993   9 در  منطقه، 

شد.
جاناتا  بهارتیا  حزب  رهبر  که  هند  نخست وزیر 
گفت:  منطقه  این  مردم  با  گفتگو  در  است  نیز 
کشمیر پذیرفته نیست زیرا  هیچ طرحی در مورد 
کید  تا مودی  است.  ناقص  کشمیر  بدون  هند 
مانند  که  هستیم  کشمیری  خواستار  که  کرد 
گذشته توریست های جهان برای دیدنش لحظه 
کرد:  کید  تا هند  نخست وزیر  کنند.  شماری 
که به جمعیت 1  دولت هند هم چنین می خواهد 
کشور نیز اطمینان دهد  میلیارد و 250 میلیونی این 
تبدیل  امن  و  صلح  سرزمین  یک  به  کشمیر  که 

کرد. شده و می توان از این منطقه زیبا دیدن 

دیوید  که  کردند  اعالم  خبری  رسانه های 
جاری  هفته  در  بریتانیا  نخست وزیر  کامرون 
خصوص  در  خود  هشدار  شدیدترین 
اتحادیه  از  بریتانیا  خروج  طرح  از  حمایت 

کرد. اروپا را مطرح خواهد 
دیوید  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
به  احتماال  بریتانیا  وزیر  نخست  کامرون 
که  داد  خواهد  هشدار  اروپایی  رهبران 
اجرای  برای  لندن  درخواست های  به  گر  ا
موافقت  اروپا  اتحادیه  در  اصالحات 
نکنند، وی نیز از طرح خروج انگلیس از این 

کرد . اتحادیه حمایت خواهد 
به  نامه ای  ارسال  با  دارد  قصد  کامرون 
اروپایی،  شورای  رییس  تاسک  دونالد 
برای  را  بریتانیا  اصلی  درخواست های 
اتحادیه  در  عضویت  سر  بر  مجدد  کره  مذا
کند. این نامه قرار است روز سه  اروپا مطرح 

شنبه منتشر شود.  
بریتانیا هم چنین روز سه شنبه  نخست وزیر 
گر  که ا کند  کید  تصمیم دارد در سخنانی تا
اصالحات  برای  اروپایی  رهبران  با  توافقی 
از  نیز  وی  نشود،  حاصل  اروپا  اتحادیه  در 
طرح خروج بریتانیا از این اتحادیه حمایت 

کرد.   خواهد 
در  تا  است  داده  قول  کامرون  دیوید 
بر  اروپایی  رهبران  با  توافق  عدم  صورت 
پرسی  همه  اروپا،  اتحادیه  اصالحات  سر 
سال  پایان  تا  را  اتحادیه  این  در  عضویت 

کند.   2017 میالدی برگزار 
کامرون  گزارش رسانه های خبری،  بر اساس 
گر نتوانیم به  گفت: ا در سخنان خود خواهد 
کسی به نگرانی  گر  ا یابیم، و  توافقی دست 
دیگر  بار  آنگاه  ندهد،  گوش  انگلیس  های 
این  آیا  که  کرد  خواهیم  فکر  باره  این  در 

اتحادیه اروپا برای ما مناسب است یا نه.  
به  مربوط  جزییات  اینکه  خاطر  به  کامرون 

درخواست های خود را اعالم نکرده است، 
روبرو  خارجی  و  داخلی  زیاد  انتقادات  با 
که قرار است نشست  شده است. در حالی 
کامرون  رهبران اروپایی ماه آینده برگزار شود، 
گرفته است تا روند رایزنی های خود  تصمیم 

کند.   با رهبران اروپایی را تسریع 
کامرون  کردند: نامه  رسانه های خبری اعالم 
جمله  از  مواردی  شامل  احتماال  تاسک  به 
کار به مهاجران  ممنوعیت پرداخت مزایای 
اعطای  و  به مدت 4 سال  اروپا  اتحادیه  به 
برای  اروپایی  های  دولت  به  بیشتر  قدرت 
مخالفت با قوانین اتحادیه اروپا خواهد بود.  
اتحادیه  به  میالدی   1973 سال  در  بریتانیا 
کید  تا بارها  کامرون  است.  پیوسته  اروپا 
که دستیابی به توافق هم به نفع  کرده است 
خواهد  بریتانیا  نفع  به  هم  و  اروپا  اتحادیه 

بود.

قدرت های  است  مشخص  اما  نیست  تازه  سرد 
نوظهور جهانی روسیه و چین با تسلط امریکا بر 
گزارش  »نظم بین المللی« مخالفت می کنند. به 
را  سخنان  این  کارتر  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری 
کتابخانه »رونالد ریگان« بیان  شامگاه شنبه در 

کرد.
او روسیه را به »قدرت نمایی هسته ای« و »نقض 
کارتر  کرد.  متهم  امریکا  هم پیمانان  کمیت«  حا
داعش  مانند  تروریستی  عناصر  البته  گفت: 
ما  ارزش های  با  مخالفت  در  کامل  طور  به  نیز 
و  پیچیده ترند  دیگر  اما چالش های  ایستاده اند 

نبودند و در نتیجه، آتش سوزی باعث خسارت 
جانی نشده است.

شهر  کیلومتری   25 در  ساختمانی  مجموعه  این 
اسکان  قصدش  و  بود  شده  ساخته  »گوتنبرگ« 
که وارد سویدن می شوند. دادن پناهجویانی است 

بر  عالوه  کنون،  تا  جاری  میالدی  سال  اول  از 
سوزی  آتش  مورد   12 حدود  شنبه،  روز  مورد 

این  پناهگاه  سه  که  شدند  زخمی  دیگر  تن  چند 
شورشیان در دره تیراه  خیبر، مورد حمالت هوایی 

گرفتند«. قرار 
کستان  گسترده پا حمالت هوایی بخش از عملیات 
نابودی طالبان و  گذشته به هدف  که سال  است 
گردید.  اندازی  راه  شمالی  وزیرستان  در  القاعده 
و  است  کستان  پا ایالت  هفت  از  یکی  منطقه  این 
طالبان  پناهگاهای  می باشد.  افغانستان  با  هم مرز 

طور  به  خود،  قابلیت های  و  اندازه  به  توجه  با 
بالقوه آسیب بیشتری خواهند داشت.

برخی  می رسد  نظر  به  افزود:  امریکا  دفاع  وزیر 
و دور زدن نظم  بازیگران قصد فرسایش اصول 
آن ها  اقدام های  مانع  که  دارند  را  بین المللی 
نمی توانند  چین  نه  و  روسیه  نه  البته  می شود. 
کنون هر دو چالش هایی  کنند اما ا قوانین را زیر پا 
برای آن پدید آورده اند. به نوشته آسوشیتدپرس، 
در  جدی  حضور  برای  تالش  با  چین  و  روسیه 
عرصه بین المللی به عنوان قدرت های نظامی، 

کشیده اند. نظم جهانی را به چالش 

که  شده  شناخته  پولیس  سوی  از  دیگر  عمدی 
شده  انجام  تبهکارانه  انگیزه های  با  همگی 

بودند. 
سهمیه  باالترین  جمعیتش  به  توجه  با  سویدن 
کشور قرار است  مهاجران را پذیرفته است. این 
 190,000 تا   140,000 بین  میالدی  سال  پایان  تا 

مهاجر را بپذیرد.

هوایی  حمالت  مورد  همواره  شمالی  وزیرستان  در 
کستان بوده اند. تحقیقات مستقالنه در  نیروهای پا
زیرا  برای خبرنگاران ممکن نمی باشد  این مناطق 
گرفته به دالیل امنیتی  که مورد حمله قرار  مناطقی 
کستان در ماه  در دسترس خبرنگاران قرار ندارد. پا
اوکتوبر سال 2014 سال حمالت نظامی را در منطقه 
نیروهای  عملیات  این  در  کرد  اندازی  راه  خیبر 

کشور سهم دارند.  هوایی و زمینی این 
برضد    2001 سال  در  امریکا  نظامی  حمله  از  بعد 
فعالیت های  افغانستان  در  القاعده  و  طالبان  گروه 
این  و  گردید  بیشتر  نیز  کستان  پا در  شورشیان 
افغانستان  با  کستان  پا مرزی  مناطق  در  تروریستان 
و  افغانستان  در  تندروان  حمالت  گرفتند.  جای 
گرفته و بعد  کنون قربانیان بی شماری را  کستان تا پا
از خروج ناتو در سال 2014  افغانستان تشدید یافته 

است.

کشیده اند وسیه و چین نظم جهانی را به چالش  وزیر دفاع امریکا: ر

گرفت کمپ های پناهجویان در سویدن آتش  یکی دیگر از 

کشته شدند در حمالت هوایی پاکستان 15 شورشی 

نریندرا مودی: 
کشمیر ناقص است هند بدون 

ون اتحادیه  کامر دیوید 
وپا را تهدید می کند ار
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