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بمبی که »ارگ« را لرزاند
پس از حمله ی نیروهای ویژه ی امریکا به محل اقامت 
اسامه بن الدن در ایبت آباد پاکستان، آنچه که خاطر 
اسالم آباد را بیشتر آزرده بود، کشته شدن اسامه نبود، 
عدم اطالع حکومت پاکستان از انجام این عملیات 
مسأله ی  با  زمان  آن  در  را  دولت  که  چیزی  بود؛ 
حاکمیت ملی روبه رو کرد و توانایی ششمین ارتش 
به  را  منطقه  اطالعاتی  نهاد  مقتدرترین  قدرت مند و 
متناقض  دیدگاه  دو  نیز  زمان  آن  در  کشید.  چالش 
به  از حمله  پاکستان  مطرح شدند: 1-  کنار هم  در 
محل اقامت رهبر القاعده باخبر بود، اما به دلیل ترس 
که  کرد  وانمود  شهروندانش  از  بخشی  واکنش  از 
پاکستان غافل گیر شد و  نداشته. 2-  آن  از  اطالعی 
مایه ی  که  گرفت  قرار  انجام شده یی  عمل  برابر  در 

ناراحتی و عصبانیت دولت را فراهم کرده بود.
پرتاب بزرگ ترین بمب غیر اتمی امریکا بر مواضع 
هفته ی  پنج شنبه   شام  که  ننگرهار  اچین  در  داعش 
گذشته انجام شد، حکومت وحدت ملی را درست 
در همین تنگنا قرار داده است. با این تفاوت که حامد 
کرزی اکنون با پرسیدن از چه گونگی و چرایی این 
حمله، موضع اولیه ی حکومت را به چالش کشیده 
است. در وهله ی اول، سخنگویان ریاست جمهوری 
و نهادهای امنیتی گفتند که حمله بر مواضع داعش 
با حکومت  MOAB در هماهنگی  ده تنی  با بمب 
اول  درجه ی  در  دیدگاه  این  است.  شده  انجام 

توانست افکار عمومی را به سمتی بکشاند...
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کرزی به جنگ امریکا می رود

چرا امریکا »مادر همه ی بمب ها« را 
بر داعش در افغانستان انداخت؟

»مادر همه ی بمب ها« با 30 فت طول، 21000 پوند وزن که ابر قارچی به 
به کار  افغانستان  در  متحده  ایاالت  توسط  می کند،  ایجاد  مایل   20 وسعت 

گرفته شد. 
این بزرگترین بمب غیرهسته یی است که تاکنون به واسطه ی ارتش امریکا 
انداخته شده است، بزرگ در حدی که به جای استفاده از بمب افگن های 
مرسوم، در حالی که ضمیمه ی پراشوت بود، از کارگو به بیرون انداخته شد. 
طالبان؛  حتا  و  شمالی  کوریای  سوریه،  پنجشنبه،  روز  حمله ی  هدف  اما 

دشمن دیرینه ی امریکا نبودند، بلکه داعش بود. 

در  داعش  برمواضع  جهان  غیراتمی  بمب  بزرگترین  پرتاب  به دنبال 
در  پیشین  رییس جمهور  حامدکرزی  ننگرهار،  والیت  اچین  ولسوالی 
واکنشی بی سابقه اعالم کرد که تصمیم گرفته تا امریکا را از افغانستان 
ابراز می کند که خانه و  را در شرایطی  این سخنان  کند. کرزی  بیرون 
خانواده اش توسط نیروهایی محافظت می شود که معاش ماهوارشان از 

کمک های مالی امریکا به نیروهای امنیتی افغان پرداخته می شود....

به دالیل مختلف از جمله نبود هماهنگی مناسب مسلکی میان نیروهای 
امنیتی و دفاعی و همچنان حضور افراد مسلح غیرمسئول تروریستان در 
بسا نقاط دست به سازمان دهی نیروهای انسانی خود و تشدید حمالت 
مسلحانه زده اند. با توجه به وضعیت موجود جوی و موقیعت جغرافیایی 
از  استفاده  با  تروریستان  کشور   شمال شرق  و  شمال  والیات  بعضی 
مراکز دینی و اعتقادات مذهبی شهروندان و همچنان استفاده از ضعف 
اخالل  غرض  تروریستی  متوسط  و  کوچک  گروه های  آن ها  اقتصادی 
امن و نظم عامه و همچنان تهدید بزرگ بر حاکمیت نظام و قانون را 

تنظیم کرده اند.
اصلی  اهداف  از  نیز  تخار  استراتژیک  و  مهم  والیت  میان  این  در   
دشمن تلقی شده و بعد از والیت قندز و بغالن، گروه های تروریستی 
توجه جدی بر این والیت دارند. زمینه های نفوذ و فعالیت شبکه های 
تروریستی در این والیت نسبت به والیات دیگر نسبتًا کمتر بوده، اما 
زندگی  در  خطر جدی  به  تبدیل  نشود  توجه جدی  تهدیدات  به  اگر 

شهروندان خواهد شد.
ارتش ملی،  پولیس ملی،  از  امنیتی و دفاعی  نیروهای  در والیت تخار 

امنیت ملی، پولیس محلی، نیروهای پولیس سرحدی...
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در رویای کرزی

هدف کرزی چیست؟

همرای شان  باید  دیگه.  استن  مردم  می زنن.  صدا  پشتم  از  مردم 
بسازی. مره بابای ملت خود می دانن. حق دارن صدا بزنن. دل شان 
که تنگ شوه، دان شان که تلخ شوه، سرشان که زور بیایه، بیچارا 
چی کار کنن، زور خودشان َد کس نمی رسه، مره صدا می زنن. مه 
زیاد وقت سر ِ شانه جمع کُدم. از خو و خوراک خود زدم، شو 
بیدار ماندم، خون دل خوردم که ای ملته ازی بدبختی بیرون بکُشم. 
می فامن. ازمو خاطر مره بابای ملت می دانن. تیت و پرک بودن. مه 

که آمُدم جمع شان کُدم.
ولی مه یک اشتباه کُدم که مانُدم عبداهلل و اشرف غنی یک چند 

وخت سررشته کار َر َد دیست بگیرن. می فامیُدم...

عزیزی بانک »جایزۀ شب دیپلوماتیک« 
را در دهلی نو به دست آورد
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تخار را در بهار جدی بگیریم

صفحه 3



 که گویا حکومت به عنوان شریک استراتژیک 
امریکا در این حمله دست کم در سطح هماهنگی 
دخیل بوده یا از آن مطلع بوده است. در گذشته، 
حامد کرزی بارها در برابر حمالت انجام شده یی 
اما مجبور  از آن خبر نداشت،  قرار گرفت که 
بود پیامدهای سیاسی آن را تحمل کند. واکنش 
اولیه ی ارگ از این جهت سنجیده شده بود و با 

شتاب مطرح شد.
در  مستقر  امریکایی  نیروهای  که  اطالعاتی 
مورد  در  این کشور  دفاع  وزارت  و  افغانستان 
»بمب مادر« در اختیار رسانه ها قرار دادند، مسیر 
واکنش ها را به سمت دیگری کشاند. کاخ سفید 
به دلیل هدف سیاسی یی که داشت، تالش کرد 
تا پیام این بمب را با شفافیت تحسین برانگیزی 
در اختیار شهروندان افغان و رقبای منطقه یی و 
جهانی اش قرار دهد، اما نتیجه ی آن در داخل 
کشور منجر به طرح این پرسش شد که »چرا 
ترامپ دستور پرتاب بزرگ ترین بمب غیراتمی 
از  کوچک  بخش  یک  که  داد  محلی  در  را 
با  بود؟«  مستقر  آن  در  بین المللی  تروریسم 
بمب دیگری نمی شد تونل های داعش را نابود 
کرد؟ چرا به جای افزایش نیرو و تشدید نبرد، 
ناگهان بمبی در ابعاد و توانایی تخریبی »بمب 
داعش  عضو   100 دست کم  سر  بر  را  مادر« 
سیاسی  مانور  مجال  سوال ها  همین  انداخت؟ 
ملی  وحدت  حکومت  بالقوه ی  رقیب  سنگین 
کرزی  فراهم ساخت. حامد  را  غنی  اشرف  و 
ارگ را در برابر سوال سختی قرار داد: اگر شما 
داشتید،  خبر  اچین  در  بمب  این  استفاده ی  از 
مرتکب خیانت ملی شده اید. چه این که به زعم 
آقای کرزی، امریکا یکی از تسلیحات خطرناک 
نظامی اش را در خاک کشور آزمایش کرد. این 
استدالل تا حدی با روحیه ی میهن پرستانه ی هر 
شهروندی سازگار است. از این منظر، حکومت 
نباید مجال استفاده از سالح خوف ناکی چون 
بمب MOAB را می داد؛ آن هم در جایی که 
می توانست به روش کم هزینه تری این عملیات 
برای  کمتری  سیاسی  پیامدهای  و  شود  انجام 
و  چین  جمله  از  افغانستان،  منطقه یی  دوستان 

روسیه داشته باشد.
تردید  برای  جایی  کرزی،  صداقت  عدم 
ندارد. کرزی افتادن بمب بر مواضع داعش را 
به مثابه ی فرصتی بازشناخته که در آن می تواند 
رییس جمهور غنی و تیمش را در معرض فشار 
شدید سیاسی و افکار عمومی قرار بدهد و از 
و شجاع  ملی گرا  بازیگر  به عنوان  دیگر  جهتی 
دوباره وارد مناسبات سیاسی شود، مناسباتی که 
توانسته بود، برای او و خانواده اش صدها میلیون 
دالر پول و قدرت بی حدوحصر در جنوب و 
اما مهره ی کرزی برای  مرکز کشور رقم بزند. 
ثبات سیاسی و اجتماعی  بازی، قدرت تهدید 
روسیه  و  چین  در  را  او  می تواند  و  دارد  را 

محبوب تر سازد.
کرزی،  کشیدن های  خط ونشان  از  صرف نظر 
دارد،  نگرانی  جای  می رسد  نظر  به  که  آنچه 
با  حکومت  بود.  حکومت  شتاب آلود  واکنش 
بوده،  حمله  این  جریان  در  این که  به  اعتراف 
خودش را در وضعیت سختی قرار داده است. 
می رسد  نظر  به  بعید  که  است  حالی  در  این 
نیروهای امریکایی ریاست جمهوری و نهادهای 
امنیتی را از انجام این حمله آگاه ساخته باشند. 
در  منابعی  از  نقل  به  دیروز  پست،  واشنگتن 
واشنگتن این مسأله را آشکار کرد. پیش از آن 
نیز تردیدهایی جدی در مورد صداقت حکومت 
در این مورد وجود داشت. چه این که اگر پرتاب 
با مخالفت  توافق کابل می بود،  به  بمب منوط 
آشکار حکومت روبه رو می شد. غنی به خوبی از 
پیامدهای آن می توانست آگاه باشد و دشوار بود 
که با آن موافقت کند. به همین دلیل و اکنون که 
افتادن این بمب در اچین، ستون های ارگ را نیز 
اندکی لرزانده، سخنگویان حکومت و مسئوالن 
واقعیت هستند  این  به دنبال طرح دوباره ی  آن 
که »حکومت در جریان این حمله قرار نداشته« 

و مانند بقیه پس از وقوع آن مطلع شده است.

کرزی به جنگ امریکا می رود

 94 عضو داعش به شمول 4 فرمانده 
در شمار کشته شدگان اچین

یازده فرد ملکی در انفجار ماینی در هلمند کشته شدند

نیروهای امنیتی حمله ی سنگین 
طالبان در غزنی را عقب زدند

نخستین شفاخانه ی جراحی 
عصبی در کابل افتتاح شد
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ــن  ــاب بزرگ تری ــس از پرت ــات روز: دو روز پ اطالع
ــر اچیــن  بمــب غیرهســته یی توســط ارتــش امریــکا ب
ننگرهــار، حامــد کــرزی می گویــد امریــکا خــاک 
ــه و ایــن توهیــن آشــکار  افغانســتان را در نظــر نگرفت
ــروی مــردم افغانســتان اســت. ــه خــاک، عــزت و آب ب
ــه  ــتی ک ــه در نشس ــور ک ــین کش ــور پیش رییس جمه
ــاره ی خــط دیورنــد برگــزار شــده بــود، صحبــت  درب
ــر ظلــم  ــه اســت در براب ــم گرفت می کــرد گفــت تصمی
امریــکا ایســتاد شــده و امریــکا را از خــاک افغانســتان 

بیــرون کنــد.
روز  شــام  امریــکا  متحــده ی  ایــاالت  ارتــش 
پنج شــنبه ی هفتــه گذشــته از پرتــاب بزرگ تریــن 
ــه  ــر داد ک ــار خب ــن ننگره بمــب غیرهســته یی در اچی
مواضــع داعــش را در آن جــا هــدف قــرار داده اســت. 
ــد از  ــتان گفتن ــت افغانس ــای حکوم ــس از آن مقام ه پ

ــتند. ــی داش ــاًل آگاه ــه قب ــن حمل ای
امریــکا  کــه  اســت  مدعــی  امــا  کــرزی  آقــای 
خــاک  در  را  نوســاخته اش  بمــب  مهلک تریــن 
ــاک  ــت: »خ ــت. او گف ــرده اس ــش ک ــتان آزمای افغانس
یعنــی  گرفته انــد؟  نظــر  در  هیــچ  را  افغانســتان 
ــکا  ــه امری ــت ک ــب اس ــاک بی صاح ــن خ ــدر ای این ق
بخواهــد بــرای خــود تصمیــم بگیــرد و این طــور 
تهاجــم، ظلــم و وحشــت افکنی کنــد؟« وی تاکیــد 
کــرد کــه دیــروز تصمیــم گرفتــه اســت کــه امریــکا را 

از خــاک افغانســتان خــارج ســازد. 
ایــن حملــه، حکومــت  انجــام  از  هرچنــد پــس 
ــی  ــه آگاه ــن حمل ــه از ای ــرد ک ــالم ک ــتان اع افغانس
ــرای ســرکوب  ــه ب داشــته اســت و ایــن بهتریــن گزین
ــوده  ــه، ب ــرار گرفت ــه هــدف ق ــی ک داعــش در منطقه ی
ــت  ــر حکوم ــد اگ ــرزی می گوی ــد ک ــا حام ــت ام اس

وحــدت ملــی در جریــان اســتفاده از ایــن بمــب 
ــت  ــب خیان ــرده و مرتک ــتباه ک ــوده، اش ــاک ب خطرن

ــت. ــده اس ــی ش مل
ــالم  ــتان اع ــت افغانس ــت: »حکوم ــرزی گف ــای ک آق
ــروز  ــوده و ام ــر ب ــن گــپ خب ــه از ای ــرده اســت ک ک
ــن  ــه ای ــم ک ــالم می کن ــرد اع ــک ف ــوان ی ــن به عن م
حکومــت دیگــر نماینــده ی من نیســت و از سرنوشــت 

ــد.« ــی نمی کن ــن نمایندگ م
رییس جمهــور پیشــین در بخشــی از صحبت هــای 
ــم در  ــه ی تروریس ــه بهان ــکا ب ــه امری ــت ک ــود گف خ
افغانســتان آمــده و امــروز بایــد از کشــور خارج شــود.
در  ریاســت جمهوری  ارگ  گفته هــا،  ایــن  از  پــس 
ــد،  ــرزی می باش ــد ک ــه حام ــراً متوج ــه ظاه ــی ک تویت
نوشــت: »هــر افغــان حــق بیــان افــکارش را دارد. ایــن، 

ــان اســت.« یــک کشــور آزادی بی
ــرزی  ــد ک ــت ارگ، حام ــس از توی ــاعت پ ــک س ی
تویــت کــرد: »در واقــع مــا همــه از آزادی بیانــی 
ــراز  ــرای اب ــی از آن ب ــرف غن ــه اش ــم ک برخورداری
ــی توســط  ــن ســالح کشــتار جمع ــت از انداخت حمای

ــرد.« ــتفاده ک ــتان اس ــر افغانس ــده ب ــاالت متح ای
بــا  تاریــخ 25 حمــل ارگ ریاســت جمهوری  بــه 
بمباردمــان  از  گفــت حکومــت  اعالمیه یــی  نشــر 
ــا و  ــز، تونل ه ــاالی مراک ــع ب ــت قاط ــای حمای نیروه
ــار از  ــن ننگره ــای داعــش در ولســوالی اچی پناهگاه ه
نزدیــک در جریــان قــرار داشــت و در ایــن عملیــات از 
دقــت زیــاد به منظــور جلوگیــری از تلفــات و آســیب 

ــه شــده اســت. ــراد ملکــی کار گرفت ــه اف ب
براســاس اعالمیــه ی خبــری دفتــر رســانه های والیــت 
ننگرهــار، در ایــن حملــه ی هوایــی 94 عضــو داعــش 
ــان کشــته شــده اند. ــده مهــم آن به شــمول چهــار فرمان

ــار  ــت ننگره ــی والی ــر مطبوعات ــات روز: دفت اطالع
می گویــد در حملــه ی هوایــی ارتــش امریــکا بــر 
مواضــع گــروه داعــش در مهمنــد دره ی ولســوالی 
اچیــن 94 عضــو گــروه داعــش، به شــمول چهــار 

ــده اند. ــته ش ــان، کش ــم آن ــده مه فرمان
ــر  ــا نش ــروز ب ــار دی ــت ننگره ــی والی ــر مطبوعات دفت
ــام روز  ــه ی ش ــه در حمل ــت ک ــه اس ــی گفت خبرنامه ی
ــی و  ــد ابران ــد، محم ــر، حمی ــزه ابوبک ــنبه حم پنج ش
ــم  ــده مه ــار فرمان ــه چه ــعید از جمل ــظ س ــرادر حاف ب
ــده اند. ــته ش ــه کش ــن حمل ــه در ای ــتند ک ــش هس داع
خبرنامــه گفتــه اســت کــه یــک مخفــی گاه مهــم، ســه 
ــن  ــز در ای ــات نی ــم مهم ــوی مه ــک دیپ ــل و ی تون

ــت. ــده اس ــرده ش ــن ب ــه از بی حمل
در همیــن حــال رســانه ها بــه نقــل از مقامــات رســمی 
حکومــت نوشــته اند کــه در تونــل اول ایــن مخفــی گاه 
22 داعشــی، در تــول دوم 60 داعشــی و در تونــل 

ــته اند. ــی کش ــوم 10 داعش س
ــه 36  ــود ک ــه ب ــی گفت ــاع مل ــن وزارت دف ــش از ای پی
عضــو گــروه داعــش در ایــن حملــه کشــته شــده اند.
ــه  ــه اســت ک ــار گفت ــت ننگره ــی والی ــر مطبوعات دفت
ــیده  ــیب نرس ــی آس ــراد ملک ــه اف ــه ب ــن حمل در ای

ــد  ــرده بودن ــزارش ک ــانه ها گ ــتر رس ــا پیش ــت. ام اس
کــه چندیــن کــودک در اثــر ایــن حملــه شنوایی شــان 

ــد. ــت داده ان ــت از دس ــور موق را به ط
حوالــی 7:30 شــام روز پنج شــنبه ارتــش امریــکا 
معــروف  خــود،  غیرهســته یی  بمــب  بزرگ تریــن 
بــه مــادر همــه ی بمب هــا، را بــر مواضــع گــروه 
داعــش در منطقــه ی مهمنــد دره و در محــل اســد 
خیــل ولســوالی اچیــن والیــت ننگرهــار پرتــاپ کــرد. 
ــن وزن دارد  ــر طــول و حــدود 10 تُ ــن بمــب 9 مت ای
ــیعی از  ــه ی وس ــه منطق ــده ک ــی ش ــرای آن طراح و ب
اهــداف دشــمن را تخریــب کنــد. جی بی یــو43 از 
ســال 2003 میــالدی و جنــگ عــراق بــه بعــد طراحــی 
ــه  ــگ از آن کار گرفت ــدان جن ــون در می ــا تاکن ــد ام ش

ــود. نشــده ب
واکنش هــای  غیرهســته یی  بمــب  ایــن  پرتــاب 
زیــادی را در پــی داشــته اســت. شــماری، بــه شــمول 
ــه را  ــن حمل ــور پیشــین، ای ــرزی رییس جمه ــد ک حام
نقــض حاکمیــت ملــی و توهیــن بــه ملــت افغانســتان 
ــد  ــی می گوی ــدت مل ــت وح ــا حکوم ــد. ام خوانده ان
ــرای ســرکوب داعــش  ــه ب ــن گزین ــه بهتری ــن حمل ای
ــوده اســت. ــه، ب ــرار گرفت ــدف ق ــه ه ــی ک در منطقه ی

ــد  ــت هلمن ــی والی ــر مطبوعات ــات روز: دفت اطالع
می گویــد انفجــار مایــن کنــار جاده یــی کــه از ســوی 
ــان دســت کم 11  ــود، ج ــده ب ــزاری ش ــان کارگ طالب

فــرد ملکــی را گرفتــه اســت.
در خبرنامه یــی کــه شــام دیــروز، شــنبه 26 حمــل از 
ســوی ایــن دفتــر، منتشــر شــده آمــده اســت کــه یک 
ــا ایــن مایــن برخــورد کــرده  عــراده موتــر تونــس ب
ــان و  ــداد زن ــن روی ــان ای ــان قربانی ــه در می اســت ک

کــودکان نیــز شــامل انــد.

ــه دو  ــت ک ــی رخ داده اس ــداد در منطقه ی ــن روی ای
روز پیــش نیروهــای امنیتــی کشــور افــراد وابســته بــه 

گــروه طالبــان را از آن جــا بیــرون کــرده بودنــد. 
ــروه  ــراد گ ــد، اف ــی از هلمن ــع محل ــه ی مناب ــه گفت ب
طالبــان بعــد از تــرک منطقــه اقــدام بــه ماین گــذاری 
کــرده کــه نیروهــای امنیتــی در حــال پاکســازی محل 
ــت  ــن والی ــوالی ناام ــی از ولس ــاوه یک ــتند. ن هس
هلمنــد در جنــوب کشــور اســت کــه تابســتان ســال 

ــود. ــان ســقوط کــرده ب ــه دســت طالب گذشــته ب

کشــور  امنیتــی  نیروهــای  روز:  اطالعــات 
ــاالی  ــلح ب ــان مس ــی طالب ــه ی گروه ــک حمل ی
پوســته های امنیتــی و مرکــز ولســوالی ده یــک 

والیــت غزنــی را عقــب زده انــد.
دفتــر مطبوعاتــی والیــت غزنــی دیــروز، 26 
ــه  ــت ک ــه اس ــی گفت ــر خبرنامه ی ــا نش ــل، ب حم
حــدود 200 تــن از مخالفــان دولــت حوالــی 
ــوالی  ــز ولس ــاالی مرک ــب ب ــاعت ده جمعه ش س
ــق  ــی در مناط ــس محل ــته های پولی ــک و پوس ده ی
ــد.  ــه کردن ــوالی حمل ــن ولس ــاط ای ــک و رب رام
ــی و  ــای امنیت ــان نیروه ــری می ــه ی درگی در نتیج
ــمول  ــه ش ــلح ب ــب مس ــت، 9 طال ــان دول مخالف
ــک  ــادر و ی ــام ق ــان به ن ــده مشــهور آن ــک فرمان ی
تبعــه ی  وزیرســتانی کشــته و 11 تــن دیگــر شــان 

زخمــی شــده اند.
ــان در  ــروه طالب ــخن گوی گ ــد، س ــح اهلل مجاه ذبی
ــن  ــه در ای ــت ک ــه اس ــانه ها گفت ــه رس ــی ب پیام
ــات  ــا تلف ــده ام ــته ش ــب کش ــه طال ــری س درگی
ــان وارد شــده  ــی افغ ــای امنیت ــه نیروه ســنگینی ب

اســت.
در یــک خبــر دیگــر وزارت داخلــه اعــالم کــرده 
اســت کــه 46 جنگجــوی وابســته بــه گــروه 
طالبــان در ولســوالی نــاوه ی والیــت هلمنــد کشــته 

و زخمــی شــده اند.
ــته  ــی روز گذش ــر خبرنامه ی ــا نش ــن وزارت ب ای
گفتــه اســت کــه در 24 ســاعت گذشــته در جریان 
عملیــات تصفیــوی نیروهــای امنیتــی و دفاعــی در 
ــب  ــاوه 18 طال ــوالی ن ــف ولس ــای مختل بخش ه

ــده اند. ــی ش ــر زخم ــب دیگ کشــته و 28 طال

ــن شــفاخانه ی جراحــی  ــات روز: مجهزتری اطالع
عصبــی در 100 بســتر، دیــروز بــا حضــور رییــس 
اجراییــه ی حکومــت وحــدت ملــی، وزیــر صحــت 
عامــه و شــماری از نماینــدگان شــورای ملــی 

افتتــاح شــد.
در  طبقــه  دو  در  زایــد  شــیخ  شــفاخانه ی 
ــوار؛  ــامل البرات ــخیصیه ش ــل، تش ــای عاج بخش ه
اکســری و ســیتی اســکن، ســتاک ادویــه، ملزمــه ی 
ــپزخانه،  ــی، آش ــی و غیرطب ــزات طب ــی، تجهی طب
مراقبــت،  و  حفــظ  ســردخانه،  دوبی خانــه، 
بخــش اداری، پایوازخانــه، معلومــات، مســجد، 
بخــش  عملیات خانــه،  جــدی،  مراقبت هــای 
تعقیــم و چندیــن بخــش دیگــر بــه همــکاری بنیــاد 
خیــره »زایــد بــن ســلطان آل نهیــان« اعمــار شــده 

ــت. اس
فیروزالدیــن فیــروز، وزیــر صحــت عامــه ی کشــور 
در مراســم افتتاحیــه ی ایــن شــفاخانه گفــت تجدید 
کــه  اســت  فرصت هایــی  ابتــکارات،  حیــات 
ــده  ــپرده ش ــی س ــاد فراموش ــه ب ــال های دراز ب س
ــرم مــردم  ــاز مب ــا وجــود نی ــن شــفاخانه ب ــود، ای ب
ــر  ــال غی ــازده س ــدت ی ــی م ــهیالت صح ــه تس ب
ــدل  ــه مب ــاحه ی متروک ــک س ــه ی ــوده و ب ــال ب فع

ــود.  شــده ب
وی گفــت ایــن عمــل موجــب رنجــش نهــاد 
از  بهــره وری  فرصــت  ضیــاع  و  تمویل کننــده 
ــا فعــال ســاختن ایــن  ایــن مرکــز گردیــده بــود. ب
شــفاخانه یکبــار دیگــر وزارت صحــت عامــه تعهد 
خــود را مبنــی بــر اســتفاده موثــر از منابــع موجــود 
ــه ی  ــت عرض ــت و کمی ــود کیفی ــر بهب ــی در ام مل

ــی دارد. ــالم م ــردم اع ــرای م ــی ب ــات صح خدم
ــار  ــن ب ــرای اولی ــت ب ــان گف ــروز همچن ــای فی آق
ــورو  ــا نی ــی ی در افغانســتان بخــش جراحــی عصب

ــت. ــده اس ــاد ش ــفاخانه ایج ــن ش ــاینس در ای س
وزارت صحــت عامــه در خبرنامه یــی گفتــه اســت 
کــه بیشــتر از 71 هــزار واقعــه ی جراحــی اعصــاب 
و 50 هــزار واقعــه ی ســکته ی مغــزی، بیــش از 20 
ــزار و 600  ــی و 29 ه ــور قف ــه ی توم ــزار واقع ه
واقعــه ی عملیات هــای کمــر در کشــور ســاالنه بــه 

ثبــت رســیده اســت.
ــزان  ــد در می ــرارداد اعمــار شــفاخانه ی شــیخ زای ق
1385 بــه کمــک مالــی موسســه ی خیریــه ی زایــد 
ــاختمانی  ــرکت س ــا ش ــان ب ــلطان آل نهی ــن س ب
الشــرق امضــا شــد. ایــن شــفاخانه چهــار میلیــون 

ــه برداشــته اســت. ــر هزین دال
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چرا امریکا »مادر همه ی بمب ها« را 
بر داعش در افغانستان انداخت؟

»مــادر همــه ی بمب هــا« بــا 30 فــت طــول، 21000 
پونــد وزن کــه ابــر قارچــی بــه وســعت 20 مایــل ایجــاد 
ــه کار  ــتان ب ــده در افغانس ــاالت متح ــط ای ــد، توس می کن

ــه شــد.  گرفت
ــون  ــه تاکن ــن بمــب غیرهســته یی اســت ک ــن بزرگتری ای
به واســطه ی ارتــش امریــکا انداختــه شــده اســت، بــزرگ 
در حــدی کــه بــه جــای اســتفاده از بمب افگن هــای 
مرســوم، در حالی کــه ضمیمــه ی پراشــوت بــود، از کارگــو 

بــه بیــرون انداختــه شــد. 
ــای  ــوریه، کوری ــنبه، س ــه ی روز پنجش ــدف حمل ــا ه ام
شــمالی و حتــا طالبــان؛ دشــمن دیرینــه ی امریــکا نبودنــد، 

بلکــه داعــش بــود. 
امایلــی وینتربوتهــام پژوهشــگر در انســتیتیوت ســلطنتی 
ــت: »افغانســتان  ــدن گف ــات واحــد )RUSI( در لن خدم
ــد  ــوری دونال ــت جمه ــن ریاس ــان کمپای ــاً در جری واقع
ــت:  ــود«. او گف ــش ب ــا داع ــود، ام ــدا نب ــپ در آجن ترام
ــه داعــش- چــه در  ــه ک ــم گرفت ــپ تصمی »واضحــاً ترام
عــراق، ســوریه، یــا افغانســتان - چیــزی اســت کــه باید او 

ــرود«.  ــال آن ب ــه دنب ب
ــان در  ــگاه اصلی ش ــر از پای ــل دورت ــش از 1500 مای بی
عــراق و ســوریه، جنگجویــان وابســته بــه داعــش تــالش 
کرده انــد بــرای خــود در منطقــه ی مــرزی میــان افغانســتان 

تنهــا به دلیــل اینکــه بســیار خشــن اســت، تــرک کرده انــد. 
مقامــات تخمیــن می زننــد کــه در حــال حاضــر 700 تــا 
ــد،  1500 جنجگــوی داعــش در افغانســتان حضــور دارن
ــوی  ــا 25000 جنگج ــه ب ــرخ در مقایس ــه ی س ــک نقط ی
ــرل  ــرو کشــور کنت ــوم قلم ــر یک س ــه ب ــان ک ــوی طالب ق

ــد.  ــا در آن می جنگن ــد و ی دارن
ــه  ــت ک ــش- اس ــه داع ــان- ن ــا طالب ــگ ب ــر جن به خاط
بخش هــای زیــاد کشــور درگیــر هرج ومــرج ناشــی 
ــس از  ــال پ ــانزده س ــت. ش ــده اس ــی مان ــگ باق از جن
ــرنگون  ــان را س ــم طالب ــش رژی ــکا و متحدان ــه امری اینک
ــن اســت  ــان در رکــورد باالتری ــات غیرنظامی ــد، تلف کردن
ــگ  ــن جن ــان طوالنی تری ــه در جری ــت آوردهایی ک و دس
ــد قــرار  ــکا به دســت آمــده اســت، در معــرض تهدی امری

ــد. دارن
ایــن به معنــای آن نیســت کــه داعــش نوظهــور در 
ــته،  ــال گذش ــان دو س ــت. در جری ــوی نیس ــتان ق افغانس
ــان و  ــر غیرنظامی ــی را ب ــالت جدی ی ــروه حم ــن گ ای
نیروهــای امنیتــی افغــان انجــام داده اســت. مــاه گذشــته، 
ایــن گــروه مســئولیت حمله یــی را بــه عهــده گرفــت کــه 
شــبه نظامیان آن لبــاس داکتــران را بــر تــن کــرده بودنــد، و 
دســت کم 30 نفــر را در یــک شــفاخانه ی نظامــی کشــتند.
ایــاالت متحــده روز پنج شــنبه قوی تریــن حملــه ی خــود 

و پاکســتان کــه ســال ها منشــاء جنگجویــان دیگــر بــوده 
اســت، جــای پایــی ایجــاد کننــد. 

شــمار آن هــا در آغــاز به واســطه ی اعضــای متــواری 
طالبــان کــه از رهبــری خودشــان دلخــورده بودنــد، تقویت 
ــادی دیگــر در پاکســتان،  ــای جه ــا گروه ه ــا ب شــد. آن ه
ــی را  ــا گروه ــد ت ــکاری کردن ــتان هم ــن و ازبکس چچ
ــان  ــاخه ی خراس ــام ش ــی به ن ــه گاه ــد ک ــکیل دهن تش

ــد.    ــی می ش ــش معرف داع
امــا آنــان خــود را در محاصــره ی نیروهــای ناتــو، ارتــش 
افغانســتان و حتــا طالبــان یافتنــد. هرچنــد هــر دو دشــمن 
امریــکا هســتند، طالبــان و داعــش به شــدت بــا یکدیگــر 
ــش  ــگ در کوش ــای جن ــد و در میدان ه ــت می کنن مخالف
بــرای نفــوذ و قلمــرو بیشــتر یکدیگــر را محــدود می کنند. 
امریکایی هــا بــه گونــه ی مســتقیم در ایــن نبــرد مشــارکت 
ــک  ــکار، ی ــارک آلین ــته م ــه ی گذش ــا هفت ــد. تنه دارن
گروهبــان پرســونل ارتــش امریــکا هنــگام یــک عملیــات 
ــه  ــی ک ــار، جای ــرقی ننگره ــت ش ــش در والی ــد داع ض
ــب روز  ــکا بم ــه امری ــی ک ــرده و جای ــز ک ــش تمرک داع

ــد.  ــته ش ــه، کش ــه کار گرفت ــنبه را ب پنج ش
ــر  ــل دیگ ــه دالی ــتان ب ــش در افغانس ــراد داع ــمار اف ش
 NBC کاهــش یافــت. ســال گذشــته، طالبــان به شــبکه ی
گفتــه بــود کــه شــش فرمانــده ارشــد داعــش این گــروه را 

ــا انداختــن  ــر ایــن گــروه انجــام داد. ]ایــن حملــه[ ب را ب
ــام  ــه ن ــا« ک ــه ی بمب ه ــادر هم ــالح »م ــه اصط ــب ب بم
ــام  ــت، انج ــا MOAB اس ــی آن B/43-GBU  ی واقع

شــد. 
ــورد  ــات در م ــه اطالع ــایت Deagal ک ــاس وبس براس
ســخت افزارهای نظامــی را منتشــر می کنــد، هزینــه ی هــر 
بمــب MOAB 16 میلیــون دالــر خوانــده شــده اســت. 

هرچنــد جنــرال جیمــس بریندل، یــک ســخنگوی وزارت 
دفــاع امریــکا بعــداً در پاســخ بــه ســوال NBC گفــت که 
ایــن وزارت قیمــت هــر واحــد را در حــدود 170000 دالر 
ــه ی ارســال  ــن مبلــغ هزین ــه ای ــرآورد کــرده اســت. البت ب

بمــب را شــامل نمی شــود. 
ــه در ســال 2008 به واســط ی  ــی ک ــک مقاله ی براســاس ی
ــده  ــر ش ــدا منتش ــن فلوری ــی اگلی ــروی هوای ــگاه نی پای
ــب  ــک بم ــوان ی ــاٌل به عن ــادر«[، اص ــب م ــت، ]»بم اس
حســین  صــدام  علیــه  بــر  بازدارنــده  غیرهســته یی 

ــود.  ــده ب ــی ش ــراق طراح ــابق ع ــور س دیکتارت
بمــب هدایت شــونده بــا جــی پــی اس، بــر اســاس آنچــه 
امریــکا گفتــه بــر یــک شــبکه ی تونل هــا کــه جنگجویــان 
داعــش در آن پنهــان شــده بودنــد، انداختــه شــده اســت. 
طبــق ]گفته هــای[ ارتــش، هــدف، تــداوم شکســت کامــل 

قــوای جنگــی درهــم ریختــه ]داعــش[ بــود.
ــی  ــای امریکای ــده نیروه ــون فرمان ــان نیکلس ــرال ج جن
ــاخه ی    ــش ش ــات داع ــون تلف ــت: »چ ــتان گف در افغانس
خراســان بلنــد شــده، آن هــا از بمب هــای دست ســاخت، 
ــا  ــد ت ــتفاده می کنن ــا اس ــی و تونل ه ــنگرهای زیرزمین س
ــت  ــدام درس ــن اق ــد. ای ــر کنن ــود را ضخیم ت ــاظ خ حف
اســت تــا ایــن موانــع را کاهــش دهیــم و تحــرک خــود را 

ــم«.  ــر داعــش حفــظ کنی در حمــالت گســترده ب
وزارت دفــاع افغانســتان هــدف را به مثابــه ی »یــک پایــگاه 
مهــم بــرای داعــش« توصیــف کــرده و گفتــه اســت کــه 
ــه ســه  ــه شــده ک ــه اســت. گفت ــن رفت ــگاه از بی ــن پای ای
تونــل زیرزمینــی تخریــب شــده و 36 جنگجــوی داعــش 
ــات  ــدون تلف ــات ب ــای مهم ــالح و انباره ــراه س ــه هم ب

ــده اند.  ــود ش ــان ناب غیرنظامی
خبرگــزاری اعمــاق کــه وابســته بــه داعــش اســت بعــداً 
ــن  ــود را در ای ــو خ ــدن هرعض ــی ش ــا زخم ــته و ی کش

ــرد.  ــب ک ــه تکذی حمل
ــی  ــکا، تمام ــای امری ــزود: »نیروه ــون اف ــرال نیکلس جن
اقدامــات احتیاطــی را به خاطــر جلوگیــری از تلفــات 

ــود«. ــه ب ــت گرفت ــان روی دس غیرنظامی
براســاس گفته هــای متخصصیــن بمــب MOAB در 
ــب  ــن بم ــرا ای ــت زی ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــا م این ج
ــا  ــا و ی ــه در تونل ه ــرادی ک ــرار دادن اف ــدف ق ــرای ه ب

ــر اســت. ــان شــده باشــند، موث ــا پنه غاره
بیــل روگیــو از بنیــاد بــرای دفــاع از دموکراســی بــه ایــر 
ــام  ــب انج ــن بم ــه ای ــزی ک ــت: »چی ــز گف ــورس تایم ف
می دهــد ایــن اســت کــه ابتــداً تمــام اکســیجن و روشــنی 
ــرای  ــی ب ــن راه ــرد. ای ــن می ب ــش از بی ــط آت را در محی
ــارف  ــای متع ــه بمب ه ــت ک ــی اس ــه مناطق ــیدن ب رس

ــند«.  ــد برس نمی توانن
برخــی از مفســران نیــز حیــرت کرده انــد کــه آیــا اســتفاده 
از ایــن بمــب بــه هــدف ارســال پیــام بــه کوریای شــمالی 
ــگ  ــدید جن ــال تش ــر در ح ــال حاض ــه در ح ــت ک اس

ــکا و متحــدان آن می باشــد. ــا امری لفظــی ب
ــخ  ــنبه در پاس ــپ روز پنج ش ــد ترام ــور دونال رییس جمه
ــر  ــم اگ ــن نمی دان ــت: »م ــورد گف ــن م ــوالی در ای ــه س ب
ایــن پیامــی بــه کوریــای شــمالی پیــش از ظاهــر شــدن رد 

پشــنهادات داشــته باشــد«.
حامــد کــرزی رییس جمهــور ســابق افغانســتان در تویتــی 
ــا »شــدیدترین الفــاظ«  گفتــه اســت کــه ایــن حملــه را ب
ــوان  ــه کشــورش به عن ــرده ک ــا ک ــد و ادع محکــوم می کن

»میــدان آزمایــش« ]بمــب امریــکا[ قــرار گرفتــه اســت.

NBC/ الکساندر اسمیت

ترجمه: عرفان مهران

عزیزی بانک »جایزۀ شب دیپلوماتیک« 
را در دهلی نو به دست آورد

اپریــل  تاریــخ 7  بــه  عزیزی بانــک 
در  باشــکوهی  محفــل  طــی   ،2017
دهلــی جدیــد، از بهــر تالش هــای 
فرهنــگ  رشــد  در  چشــم گیرش 
جایــزه  افغانســتان  در  بانــک داری 
ــۀ  ــزه از ســوی مجل ــن جای ــت. ای گرف
ــر«  ــا امپای ــا »اندی ــد« ی ــوری هن »امپرات
در دهلــی جدیــد در یــک مراســم 
ــا  ــۀ اندی ــد. مجل ــداء ش ــکوه اه ــا ش ب
دیپلماتیــک  مجلــۀ  یــک  امپایــر، 
ــایل  ــی، مس ــایل سیاس ــه مس ــت ک اس
ــر پوشــش  ســفارت ها و قنســلی را زی
ــه،  ــن مجل ــان ای ــد. همچن ــرار می ده ق

ــد  ــه در رش ــف را، ک ــکارات مختل ابت
جهــان  کشــورهای  پیشــرفت  و 
ــرار  ــر پوشــش ق ــز زی ــر باشــد، نی موث

می دهــد.
ــدری  ــرم چوه ــور را محت ــزۀ مذک جای
کابینــۀ  ارشــد  وزیــر  برندرســنگ، 
حکومــت هند بــه محتــرم محمدســالم 
ــک،  ــی عزیزی بان ــس اجرای ــد، ریی امی
اهــداء کــرد. حیــن اهــداء جایــزه، 
برخــی از مقام هــای ارشــد دولتــی 
افغانســتان و جنــرال قنســل 11 کشــور 

ــتند. ــور داش ــر حض دیگ
جاللت مآبــان  مراســم،  ایــن  در 

معیــن وزارت امــور زنــان و معیــن 
فرهنــگ  و  اطالعــات  وزارت 
جمهــوری اســالمی افغانســتان دربــارۀ 
توان مندســازی زنــان و پیشــرفت آنــان 
ــن  ــان ای ــن، آن ــد. در ضم ســخن گفتن
ــتودند و  ــک را س ــتاورد عزیزی بان دس
بــه مســؤوالن و کارمنــدان ایــن بانــک 

آرزوی موفقیــت کردنــد.
ــم بانکــی  ــن تی ــک بزرگ تری عزیزی بان
در افغانســتان اســت کــه در 30 والیــت 
افغانســتان نمایندگــی دارد و بــا بهترین 
ــۀ بانکــی، بــه مشــتریان خویــش  تجرب

خدمــات بانکــی ارائــه می کنــد.
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پی هــم  انتقــاد  و  بی رفت وآمــد  و  خلــوت  خانــه ی 
ــش از  ــرد بی ــی از عملک ــبکه های اجتماع ــانه یی و ش رس
ــده  ــور، عذاب دهن ــوان رییس جمه ــه ی او به عن ــک ده ی
و غیرقابــل بــاور اســت. بــه ایــن دلیــل ســاده کــه او توقــع 
احتــرام ابــدی از ملتــی را دارد کــه بــه خیال خــودش آن ها 
را ایجــاد کــرده و به ســعادت رســانده اســت. امــا حقیقت 
ــی  ــای پایان ــرزی از روزه ــه ی ک ــه حلق ــت ک ــن اس ای

ــود. ــر می ش ــک و کوچک ت ــر روز کوچ ــش ه حکومت
بنابرایــن، بــرای کــرزی حفــظ حامیانــش اهمیــت اساســی 
ــی و  ــت کنون ــاز از حکوم ــن امتی ــا گرفت ــد ب دارد. او بای
امریــکا، منافــع حلقــه ی خــودش را در ســاختار حکومــت 
ــظ  ــی حف ــای سیاس ــادی و رونده ــای اقتص و گردش ه
کنــد. اگــر نــه، روزی خانــه اش خالــی و اقتــدارش تهــی 
می شــود. بــه همیــن دلیــل، اولیــن عامــل در بیــان چنیــن 
ســخن های تنــدی، گرفتــن امتیــاز از امریکایی هــا و 
ــرای نیازهــای فــوری اســت. حکومــت وحــدت ملــی ب
دلیــل دوم، خیــز بزرگ حامدکــرزی در راســتای روندهای 
کالن سیاســی اســت. حکومــت وحــدت ملــی در نهایــت 
بایــد لویه جرگــه ی تعدیــل قانــون اساســی را برگــزار کند. 
کــرزی در دو ســال گذشــته تــالش کــرد درقامــت زعیــم 
ملــی ایــن رونــد را از آدرس شــورای حراســت و ثبــات 

ــال  ــج س ــر از پن ــه را زودت ــال و لویه جرگ ــتان دنب افغانس
کاری حکومــت وحــدت ملــی برگــزار کنــد. تالش هــای 
او در پــی چرخــش شــماری از اعضای تأثیرگذار شــورای 
ــا چشــم انداز  حراســت و ثبــات در راســتا و همســویی ب
ــی،  ــت وحــدت مل ــی و حکوم ــه ی جهان سیاســی جامع
ــه لویه جرگــه و  ــه ناکامــی گراییــد و اینــک او چشــم ب ب
ــان ایــن ســخن کــه  ــه اســت. بی ــات بعــدی دوخت انتخاب
ــرزی  ــرای ک ــد از افغانســتان خــارج شــود، ب ــکا بای امری
ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه به عنــوان رهبــر یــک 
جریــان مشــروع سیاســی علــم مخالفــت بــا امریــکا را تــا 
رســیدن بــه منافــع کالن تــر سیاســی بلند داشــته باشــد. از 
ایــن منظــر چشــم انداز دیگــر بــرای کــرزی از مخالفــت 
بــا حضــور امریــکا و ادعــای اخــراج آن هــا از افغانســتان 
زمینــه را بــرای برگشــتن بــه قــدرت فراهــم می کنــد کــه 
از طریــق رونــد سیاســی لویه جرگــه و ســپس انتخابــات 

ــود. ــن می ش تأمی

تالش برای رهبری جریان خاموش سومی
جنــگ نیروهــای امنیتــی افغانســتان بــه حمایــت جامعه ی 
جهانــی بــا طالبــان و ســایر گروه هــای تروریســتی، 
الیــه ی خاکســتری در حاشــیه ی وفاداری هــای حکومتــی 

ــرده  ــاد ک ــتی را ایج ــای تروریس ــه گروه ه ــتگی ب و وابس
اســت کــه اعضــای آن نــه وفــادار بــه حکومت انــد و نــه 
ــزده ســال  ــن گــروه در حاشــیه ی پان ــان. ای دوســت طالب
ــراد  ــت. اف ــده اس ــاد ش ــددی ایج ــل متع ــگ به دالی جن
ــژه در  ــتان به وی ــف افغانس ــه های مختل ــادی در گوش زی
ــه هــم از حکومــت  ــد ک مناطــق پشتون نشــین شــناور ان
بیــزار انــد هــم از طالبــان. حامدکــرزی بیــش از هرکســی 
ــد  ــدرت را می شناس ــبات ق ــان در مناس ــه ی پنه ــن الی ای
ــراد  ــوار اف ــه و ماه ــت. روزان ــاط اس ــا در ارتب ــا آن ه و ب
زیــادی هنــوز بــرای حــل مشکل شــان بــه کــرزی 
ــی را  ــا او خــط میانه ی ــادار ب ــراد وف ــد. اف مراجعــه می کنن
میــان طالبــان و حکومــت موجــود در روســتاها و قریه هــا 

ــد. ــالش می کنن ــتا ت ــن راس ــغ و در ای تبلی
ــل،  ــاه قب ــد م ــان چن ــورد طالب ــرزی در م ــارات ک اظه
ــرای  ــم ب ــک تصمی ــی او، و این ــای ضدامریکای صحبت ه
اخــراج امریــکا از افغانســتان و خایــن شــمردن مقامــات 
حکومــت وحــدت ملــی، تالشــی اســت بــرای بســیج آن 
الیــه ی پنهــان و یــک جریان ســومی کــه در حاشــیه ی 16 

ســال گذشــته شــکل گرفتــه اســت.
تحــوالت امنیتــی در داخــل افغانســتان و تغییــرات جدیــد 
ــن  ــه ای ــی کــرزی را ب ــازی منطقه ی سیاســی در فضــای ب
نتیجــه رســانده کــه بایســتی بــازی موجــود و نظــم مــورد 
ــار  توافــق بــر ســر مســأله ی افغانســتان در آینــده یــک ب
دیگــر مهندســی شــود. کــرزی بــرای مهندســی دوبــاره ی 
ــش  ــتان اتکای ــت داری در افغانس ــی و حکوم ــم سیاس نظ
بــر نیرویــی اســت کــه نــه حامــی وضــع موجــود اســت 
ــرو  ــن نی ــی. ای ــت فعل ــمن قســم خورده ی دول ــه دش و ن
ــا  ــروع ت ــخصی اش ش ــی ش ــه ی سیاس ــد از حلق می توان
بخشــی از ناراضیــان درون گروهــی طالبان را شــامل شــود.

بنابرایــن، ایــن صحبت هــا کــرزی را گام بــه گام بــه 
رهبــری جریــان غیرملموســی نزدیــک می کنــد کــه 
کــرزی تــالش دارد آن هــا را وارد بــازی قــدرت کنــد و از 
مقــام رهبــری آنــان بــر هــر اقــدام مهــم سیاســی در مــورد 

ــد. ــهامدار باش ــذار و س ــتان تأثیرگ ــده ی افغانس آین

چراغ سرخ و سبز به بازی قدرت ها
ــال تحــوالت  ــی روســیه در قب پــس از 15 ســال بی تفاوت
ــت  ــه نشس ــزاری س ــا برگ ــور ب ــن کش ــتان، ای افغانس
مشــورتی بــرای یــک توافــق سیاســی در راســتای 
صلــح، گام هــای فعالــی بــرای پایــان بخشــیدن بــه 
انــزوا و بی تفاوتــی در قبــال رویدادهــای افغانســتان 
ــتان  ــیه در افغانس ــی روس ــات محل ــت. مقام ــته اس گذاش
ــتان  ــای افغانس ــه در قضای ــال بی باکان ــن، امس و در کرملی
ــر  ــا ب ــیه بن ــفارت روس ــارف س ــزان مص ــد و می فعال ان
صحبت هــای منابــع موثــق، بــه بیشــتر از 20 برابــر نســبت 
ــی  ــه اســت. مصداق های ــش یافت ــل افزای ــال قب ــه دو س ب
از ایــن توجــه و تمرکــز را می تــوان در صحبت هــای 
مقامــات ســفارت روســیه و نماینــده ی خــاص والدیمیــر 

ــت. ــز یاف ــن نی پوتی
روس هــا بــر خــالف آنچــه تــا هنــوز اعــالم کرده انــد کــه 
از همــکاری بــا طالبــان مصئونیــت کارمنــدان محلی شــان 
ــران  ــتان نگ ــدن در افغانس ــال ش ــد و از فع را می خواهن
امنیــت روســیه اســت، در واقــع پــا را فراتــر گذاشــته اند. 
روســیه بــه ادامــه ی دیپلماســی فعــال و بلندپروازی هــای 
بازی هــای جهانــی، می خواهــد  سیاســی پوتیــن در 
افغانســتان  در  نزدیک تــرش  همســایگی  در  برآنچــه 
واگــذاری  باشــد.  تصمیم گیرنــده  و  آگاه  می گــذرد، 
ــه  ــتان ب ــادی افغانس ــی و اقتص ــی، امنیت ــای سیاس رونده
ــرای  ــاال ب ــته ح ــه ی گذش ــک ده ــتر از ی ــکا در بیش امری
ــرای روس هــا  ــل قبــول نیســت. بنابرایــن، ب روس هــا قاب
ــتراتژیک  ــدف اس ــک ه ــا ی ــن رونده ــهم گیری در ای س
ــا در  ــط روس ه ــدف توس ــن ه ــت. ای ــتان اس در افغانس
چارچــوب بــازی دوگانــه؛ همــکاری رســمی بــا دولــت 
و همــکاری پنهانــی بــا نیروهــای سیاســی مخالــف دولت 

ــود. ــال می ش دنب
ــر روندهــای  اگــر گــروه یکــی از نیروهــای تأثیرگــذار ب
سیاســی و امنیتــی اســت، روس هــا بــا نزدیکــی بــه ایــن 
ــا رویکــرد غیرنظامــی در مناســبات  ــد ب گــروه می خواهن
ــت آن  ــی افغانســتان شــریک و در مدیری سیاســی و امنیت
ســهیم باشــند. افــزون بــر طالبــان روس هــا در پــی آن انــد 
کــه نیروهــای مشــروع سیاســی و فعــال در افغانســتان را 
ــه  ــه ب ــدی بکشــانند ک ــز در چارچــوب گفتمــان جدی نی

ــت. ــزی اس ــال پی ری ــن در ح ــری کرملی رهب
در ســومین نــگاه، کــرزی بــا درک این کــه روســیه 
ــد،  ــد ش ــذار خواه ــت و تأثیرگ ــال اس ــتان فع در افغانس
ــگ  ــکا از هماهن ــرای امری ــرخی ب ــد کارت س می خواه
شــدن بــا روســیه و کشــورهای همســو بــا آن نشــان دهد. 
ــتان  ــت در افغانس ــی در نهای ــن تقابل ــت چنی ــن اس ممک
ــن  ــق چنی ــا خل ــرزی حت ــرای ک ــا ب ــود، ام ــاد نش ایج
ــی  ــاظ سیاس ــیاری از لح ــای بس ــز امکان ه ــدی نی تهدی
ــیه،  ــا روس ــکاری ب ــه در هم ــر ن ــه اگ ــد ک ــم می کن فراه
ــی و  ــای سیاس ــر رونده ــخصی ب ــورت ش ــه به ص بلک

ــد. ــاب باش ــل حس ــذار و قاب ــده تأثیرگ ــات آین توافق

هدف کرزی چیست؟
رحمت الله ارشاد 

به دنبــال پرتــاب بزرگتریــن بمــب غیراتمــی جهــان 
برمواضــع داعــش در ولســوالی اچیــن والیــت ننگرهــار، 
واکنشــی  در  پیشــین  رییس جمهــور  حامدکــرزی 
ــکا  ــا امری ــه ت ــم گرفت ــه تصمی ــرد ک ــالم ک ــابقه اع بی س
ــد. کــرزی ایــن ســخنان را در  ــرون کن را از افغانســتان بی
شــرایطی ابــراز می کنــد کــه خانــه و خانــواده اش توســط 
ــان  ــاش ماهوارش ــه مع ــود ک ــت می ش ــی محافظ نیروهای
از کمک هــای مالــی امریــکا بــه نیروهــای امنیتــی 
ــگاه اول، آنچــه  ــن در ن ــود. بنابرای ــه می ش ــان پرداخت افغ
حامدکــرزی گفــت یــک امــر غیرممکــن اســت. حتــا اگر 
چنیــن امــری ممکــن باشــد، کــرزی در پــی خــارج کردن 
ــد؟ ــه می خواه ــرزی چ ــت. ک ــتان نیس ــکا از افغانس امری

امتیازهای موقتی
ــه به جــای  ــران پشــتون اســت ک ــرزی از محــدود رهب ک
ــی  ــه حامیان ــد ب ــهری، دل و امی ــواداران ش ــه ه ــه ب توج
در دهــات و کوهســتان ها و مناســبات درون قبیله یــی 
ــوار  ــه و ماه ــت. او روزان ــته اس ــتون بس ــه ی پش جامع
ــتان را  ــف افغانس ــه های مختل ــردم از گوش ــدگان م نماین
ــق  ــن مناط ــن و ناامن تری ــد و در دورتری ــات می کن مالق
افغانســتان به دلیــل تجربــه ی حضــور بیشــتر از یــک دهــه 
در قــدرت، مناســبات شــخصی اش را دارد. آقــای کرزی از 
ــرای دولت ســازی در افغانســتان  پول هایــی کــه امریــکا ب
بــه مصــرف رســاند، شــبکه یی از حامیــان محلــی و 
وفــادار بــه خــودش را در 15 ســال گذشــته ایجــاد کــرد 
کــه بخشــی از ایــن هــواداران و اعضــای شــبکه در کمتــر 
از ســه ســال گذشــته، از اختیــارش خــارج شــده اســت.
ــه خــودش را در  ــرد سیاســی ک ــک ف ــوان ی کــرزی به عن
ــدار  ــوان نمــادی از اقت ــا به عن ــی افغان ه ــم مل قامــت زعی
افغان هــا ارزیابــی می کنــد، نیــاز بــه حفــظ ایــن شــبکه و 
هــواداران دارد. نگهداشــتن ایــن شــبکه بیــش از هرچیزی 
ــن  ــدرت و تأمی ــول و ق ــش پ ــه پخ ــتمر دارد ب ــاز مس نی
منافــع فــردی هــر کــدام از افــراد وابســته بــه آقــای کرزی. 
ــی و  ــع مال ــان مناف ــرزی، پای ــت جمهوری ک ــان ریاس پای
ــل،  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــوده اس ــواداران او ب ــادی ه اقتص
ــر  ــال، ه ــس از دو س ــر او پ ــته و حمایت گ ــراد وابس اف
کــدام در آدرس هــای دیگــر دنبــال سیاســت و قدرت انــد 
و در پــی آن انــد کــه منافــع اقتصــادی و سیاسی شــان را از 
راه هــای غیــر از مانــدن در اطــراف کــرزی تأمیــن کننــد.

ــوز  ــه تاهن ــرزی ک ــی ک ــکاران سیاس ــراد و هم ــداد اف تع
دوروبــرش را خالــی کرده انــد، کــم نیســتند. بــرای کــرزی 

ــت.  ــی اس ــای کالن سیاس ــتای رونده ــرزی در راس ــزرگ حامدک ــز ب ــل دوم، خی دلی
ــی را  ــون اساس ــل قان ــه ی تعدی ــد لویه جرگ ــت بای ــی در نهای ــت وحــدت مل حکوم
برگــزار کنــد. کــرزی در دو ســال گذشــته تــالش کــرد درقامــت زعیــم ملــی ایــن 
ــه را  ــال و لویه جرگ ــتان دنب ــات افغانس ــت و ثب ــورای حراس ــد را از آدرس ش رون
زودتــر از پنــج ســال کاری حکومــت وحــدت ملــی برگــزار کنــد. تالش هــای او در 
پــی چرخــش شــماری از اعضــای تأثیرگــذار شــورای حراســت و ثبــات در راســتا و 
همســویی بــا چشــم انداز سیاســی جامعــه ی جهانــی و حکومــت وحــدت ملــی، بــه 
ناکامــی گراییــد و اینــک او چشــم بــه لویه جرگــه و انتخابــات بعــدی دوختــه اســت. 
بیــان ایــن ســخن کــه امریــکا بایــد از افغانســتان خــارج شــود، بــرای کــرزی ایــن 
امــکان را فراهــم می کنــد کــه به عنــوان رهبــر یــک جریــان مشــروع سیاســی علــم 
مخالفــت بــا امریــکا را تــا رســیدن بــه منافــع کالن تــر سیاســی بلنــد داشــته باشــد. از 
ایــن منظــر چشــم انداز دیگــر بــرای کــرزی از مخالفــت بــا حضــور امریــکا و ادعــای 
اخــراج آن هــا از افغانســتان زمینــه را بــرای برگشــتن بــه قــدرت فراهــم می کنــد که از 

ــود. ــن می ش ــات تأمی ــه و ســپس انتخاب ــد سیاســی لویه جرگ ــق رون طری
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سخیداد هاتف

دیگه.  استن  مردم  می زنن.  صدا  پشتم  از  مردم 
خود  ملت  بابای  مره  بسازی.  همرای شان  باید 
می دانن. حق دارن صدا بزنن. دل شان که تنگ 
زور  که  سرشان  شوه،  تلخ  که  دان شان  شوه، 
بیایه، بیچارا چی کار کنن، زور خودشان َد کس 
 ِ نمی رسه، مره صدا می زنن. مه زیاد وقت سر 
شانه جمع کُدم. از خو و خوراک خود زدم، شو 
ملته ازی  ماندم، خون دل خوردم که ای  بیدار 
بدبختی بیرون بکُشم. می فامن. ازمو خاطر مره 
که  مه  بودن.  پرک  و  تیت  می دانن.  ملت  بابای 

آمُدم جمع شان کُدم.
ولی مه یک اشتباه کُدم که مانُدم عبداهلل و اشرف 
َد دیست  َر  کار  غنی یک چند وخت سررشته 
نیستن.  دولت داری  مرد  که  می فامیُدم  بگیرن. 
می فامیُدم که از پیش شان می شاره. اینا َد مقابل 
ایستاد شون؟ هیهات  یا شوروی  ناتو  یا  امریکا 
هیهات. َد سر ازو گفتم از خاطری که مردم ببینن 
اینه انتخابات شد مه میُرم. آلی ببینین که  گفتُم 
چه کار می کنن. َد وخت مه امریکاییا بی اجازه ی 
نمی تانستن.  انداخته  ملک  ای  َد  خوده  تُف  مه 
ایطو َد قوطی انداخته بودم شان که که که که که 
بم  آلی  میپالیدن.  غار  واری  موش  دستم  از  که 

یازده تنی خوده سر ما آزمایش می کنن.
مه تصمیم خوده گرفتیم. مه ای خارجیا را ازی 
خاک می دوانم. به خدا اگه گه گه گه گه یکی شانه 
که  آرامی  به  می گم  شیر.  استیم  شیر  ما  بانم. 
برآیین. برآیین. نبراین به زور اخراج شان می کنُم. 

ازی کده مرگ ما خوب  اس.

)از خواب بیدار می شود. یادداشت کاردار ششم 
خود  بالشت  کنار  را  کابل  در  امریکا  سفارت 
می بیند. نوشته: »ما با رویاهای تو مشکل نداریم. 
کردی.  زیاده روی  قسمت هایش  بعضی  در  اما 
باید  می آید.  امروز  سفارت،  ترجمان  مصطفی، 
به او توضیح بدهی که چرا فالن قسمت خوابت 
این که  بدهی.  توضیح  باید  داشت.  زیاده روی 
جواب  نداشتی،  کنترل  و  بود  خواب  بگویی 

نمی شود. توضیح بده.(.

به دالیــل مختلــف از جملــه نبــود هماهنگــی مناســب 
مســلکی میــان نیروهــای امنیتــی و دفاعــی و همچنــان 
حضــور افــراد مســلح غیرمســئول تروریســتان در بســا 
ــانی  ــای انس ــازمان دهی نیروه ــه س ــت ب ــاط دس نق
خــود و تشــدید حمــالت مســلحانه زده انــد. بــا توجــه 
بــه وضعیــت موجــود جــوی و موقیعــت جغرافیایــی 
کشــور   شمال شــرق  و  شــمال  والیــات  بعضــی 
ــا اســتفاده از مراکــز دینــی و اعتقــادات  تروریســتان ب
ــف  ــتفاده از ضع ــان اس ــهروندان و همچن ــی ش مذهب
اقتصــادی آن هــا گروه هــای کوچــک و متوســط 
ــه و  ــم عام ــن و نظ ــالل ام ــرض اخ ــتی غ تروریس
همچنــان تهدیــد بــزرگ بــر حاکمیــت نظــام و قانــون 

را تنظیــم کرده انــد.
ــار  ــتراتژیک تخ ــم و اس ــت مه ــان والی ــن می  در ای
نیــز از اهــداف اصلــی دشــمن تلقــی شــده و بعــد از 
والیــت قنــدز و بغــالن، گروه هــای تروریســتی توجــه 
ــوذ و  ــای نف ــد. زمینه ه ــت دارن ــن والی ــر ای ــدی ب ج
فعالیــت شــبکه های تروریســتی در ایــن والیــت 
نســبت بــه والیــات دیگــر نســبتاً کمتــر بــوده، امــا اگر 
بــه تهدیــدات توجــه جــدی نشــود تبدیــل بــه خطــر 

جــدی در زندگــی شــهروندان خواهــد شــد.
در والیــت تخــار نیروهــای امنیتــی و دفاعــی از 
ــس  ــی، پولی ــت مل ــی، امنی ــش مل ــی، ارت ــس مل پولی
و  امــن  و  پولیــس ســرحدی  نیروهــای  محلــی، 
ــه در  ــد ک ــود دارن ــدی وج ــق نیازمن ــه مطاب نظم عام
صــورت ضــرورت می تواننــد تهدیــدات دشــمن 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــد ام ــع کنن ــی دف را از لحــاظ فیزیک
وضعیــت شــبکه های تروریســتی و فعالیــت آن هــا در 
ایــن والیــت از لحــاظ کشــفی و اســتخباراتی نیروهای 

ــد.  ــکالتی روبه روین ــا مش ــی ب امنیت
وضعیــت امنیتــی در ایــن والیــت  نســبت بــه والیــات 
ــر اســت، اگرچــه  ــی همجــوار آن ظاهــراً خوب ت غرب
دولــت در برابــر قدرت منــدان محلــی و افــراد مســلح 
غیرمســئول کــه هرازگاهــی باعــث آزار و اذیــت 
باشــندگان ایــن والیــت می شــوند، هیــچ اقــدام 
قانونــی کــرده نمی توانــد. بــا آن هــم اطفــال بــه 
ــادی  ــردم ع ــار م ــارت کاروب ــد، تج ــب می رون مکت
ــان  ــال اســت، زن ــب فع ــا و مکات ــان دارد، نهاده جری
ــرس و  ــدام ت ــدون ک ــد و ب ــهم دارن ــت س در حکوم
ــد. در  ــد می کنن ــازار رفت وآم ــهر و ب ــه ش ــراس ب ه
ضمــن، نهــاد هــای دولتــی و ملکــی در ســطح والیــت 
ــات  ــا والی ــت ب ــن والی ــه ای ــد. از اینک ــز فعال ان نی
بدخشــان، بغــالن و قنــدوز هم مــرز بــوده و تاثیــرات 
ناامنــی والیــات فــوق بــر ایــن والیت مســتقیم اســت، 
ــف  ــی در ردی ــای  امنیت ــئولین و نهاده ــوی مس از س
والیــات ناامــن و آســیب پذیر محســوب گردیــده 

اســت.
ــوالی های  ــه ی اداری ولس ــای 16گان ــه واحده از جمل
اشــکمش، درقــد و خواجــه غــار از چنــد ســال 
ــارک،  ــوالی های به ــد و ولس ــد بلن ــو در تهدی بدین س
خواجــه بهاوالدیــن و ینگــی قلعــه در تهدیــد متوســط 
ــی در  ــه و  بنگ ــت قلع ــاه آب، دش ــوالی های چ و ولس
ــد، در  ــرار دارن ــمن ق ــن دش ــدات پایی ــف تهدی ردی
بقیــه واحدهــای اداری یادشــده هیــچ تهدیــدی وجــود 
ــده؛  ــف ش ــال توصی ــی نورم ــت امنیت ــدارد و وضعی ن
ــته  ــئول وابس ــلح غیرمس ــراد مس ــا اف ــه تنه طوری ک
بــه قوماندانــان جهــادی ســابقه و نماینــدگان مــردم در 

ــند. ــود می باش ــوراملی موج ــی و ش ــورای والیت ش

به طــور کل مــردم از لحــاظ  امنیتــی در مرکــز والیــت 
ــی در اطــراف از  ــری هســتند ول در وضعیــت خوب ت
طــرف شــب و روز مــردم شــدیداً نگــران امنیت شــان 
هســتند. قتــل، راه زنــی، اختطــاف، ســرقت، زنــا، 
و دیگــر از ایــن دســت اعمــال روزبــه روز ســیر 
صعــودی دارنــد. افــراد مســلح از مــردم پــول دار 
ــه  ــر ب ــد و اگ ــول تقاضــا می کنن ــل پ به واســطه ی مبای
ــه  ــان ضرب ــه ایش ــود ب ــه نش ــان توج خواست های ش
ــد و  ــول می دهن ــر پ ــا ناگزی ــن رو، آن ه ــد. از ای می زنن
زندگــی می کننــد، دانشــمندان، دوکتــوران و جوانــان از 
تــرس جــان و مال شــان از ایــن والیــت فرارکرده انــد 
و ایــن برنامــه ادامــه دارد. زمین هــای دولتــی غصــب 
می گردد،کارمنــدان دولتــی و خصوصــا امنیتــی از 
ســوی حلقــات و وکال معرفــی شــده اند و بــه هدایــت 

ــد. ــا کار می کنن آن ه
متاســفانه حضــور  والیــت  ایــن  در  تروریســتان 
تقریبــاً دایمــی داشــته و براســاس اطالعــات موجــود 
تروریســتان اکثــراً افغانــی و تعــدادی دیگــر کــه 
ــوند از  ــی می ش ــان تلق ــن نظامی ش ــتر متخصصی بیش
کشــورهای خارجــی نیــز حضــور دارند . قوای دشــمن 
تحــت نــام طالبــان، القاعــده، حــزب تحریــر، نهضــت 
اســالمی طاهــر یولــداش، حــزب اســالمی و غیــره  که 
ــروه  ــد و گ ــه 94 بان ــا ب ــداد آن ه ــود تع ــه می ش گفت
ــا ســالح های  ــه کمیــت 1130 نفــر مجهــز ب مســلح ب
ــوپ  ــی، ت ــی ج ــت آر پ ــکا، راک ــه؛ پی ــه و ثقیل خفیف
ــه ی  ــایط نقلی ــداز، و وس ــری، نارنجک ان ــی مت 82 مل
ــوی، پیکــب، داتســن، ســراچه و موترســایکل از  هام
ــا  ــد. ب وســایل لوژســتیکی می رســد،  فعالیــت می کنن
آن کــه فعالیــت تروریســتان در ایــن والیــت پراگنــده 
اســت، باآن هــم تعــدادی از افــراد مهــم تروریســتان آن 
را به طــور کلــی رهبــری می نماینــد کــه مخوف تریــن 
ــان و  ــاد طالب ــی نام نه ــوی شــمس الدین وال ــا مول آن ه
ــادر  ــوی عبدالق ــی، مول ــم معــاون وال ــاری عبدالرحی ق
قومانــدان امنیــه، مولــوی عبدالســتار ریــس کمیســیون 
نظامــی، امیــن اهلل ریــس عملیات هــای نظامــی در 
ــتان در  ــون تروریس ــند.  تاکن ــار می باش ــت تخ والی
والیــت تخــار کمتــر به شــکل تهاجمــی فعالیــت 
داشــته. بیشــترین فعالیــت آن هــا به شــکل ترور،کمیــن، 
جاده هــا  در  ماین گــذاری  و  چریکــی  حمــالت 

می باشــد.
آمــار مجموعی شــان  گروه هــای تروریســتی کــه 
در  مشــخص  به طــور  یافــت  تذکــر  فــوق  در 
ــوف  ــراد مخ ــی اف ــه فرمانده ــل ب ــوالی های ذی ولس

تروریســتی فعالیــت دارنــد.
ــهر  ــی ش ــمت غرب ــه در قس ــارک ک ــوالی به در ولس
تالقــان و مســیر قنــدز- تخــار موقعیــت دارد تعــداد 6 
گــروپ بــه کمیــت 60 نفر بــه رهبــری مــال عبدالرزاق 
ولســوال نام نهــاد طالبــان فعالیــت تروریســتی دارنــد.
ــوالی های  ــر از ولس ــی دیگ ــار یک ــوالی خواجه غ ولس
شــمال غربی مرکــز تالقــان  بــه تعــداد 20 بانــد 
ــاری  ــری ق ــه رهب ــر ب ــت 250 نف ــه کمی ــروپ ب گ
ابراهیــم ولســوال نام نهــاد طالبــان فعالیــت می نماینــد. 
ایــن ولســوالی بــا والیــت ناامــن قنــدز نزدیــک بــوده 
ــد. ــت دارن ــت فعالی ــتان در دو والی ــتر تروریس و بیش

فرخــار ولســوالی شــرقی مرکــز والیــت تخــار کــه بــا 
والیــت بدخشــان نزدیــک اســت 3 بانــد بــا کمیت 60 
ــاد  ــان ولســوال نام نه ــوی عبدالحن ــری مول ــر به رهب نف

طالبــان  فعالیــت دارنــد.

ــار و  ــت تخ ــرب والی ــه در غ ــکمش ک ــوالی اش ولس
هم مــرز بــا والیــت بغــالن می باشــد بــه تعــداد 
ــوی  ــری مول ــه رهب ــر ب ــت 160 نف ــه کمی ــد ب 16بان
حنیــف ولســوال نام نهــاد طالبــان فعالیــت می نماینــد. 
ــه  ــوط ب ــراد تروریســت مرب ــن اف ــه تعــدادی از ای البت

ــند.  ــز می باش ــالمی نی ــزب اس ح
در ولســوالی ینگی قلعــه کــه از ولســوالی های شــمالی 
ایــن والیــت می باشــد  بــه تعــداد 12 بانــد بــه کمیــت 
120 نفــر بــه رهبــری قــاری ســراج ولســوال نام نهــاد 
طالبــان  فعالیــت می نماینــد. در ایــن بخــش از والیــت 
ــراد تروریســت خارجــی  ــه اطالعــات اف ــا ب تخــار بن

نیــز حضــور دارنــد.
ــا  ــرز ب ــمال و هم م ــه در ش ــاه آب ک ــوالی چ در ولس
ــه  ــب ینگی قلع ــه از جان ــد، باآن ک ــتان می باش تاجکس
ــه  ــد ب ــداد  2بان ــه تع ــا ب ــا تنه ــت ام ــیب پذیر اس آس
ــوال  ــر ولس ــوی بصی ــری مول ــر به رهب ــت 20 نف کمی
نام نهــاد طالبــان فعالیــت می نماینــد. تاکنــون فعالیــت 
ــه  ــا گفت ــده ام ــده نش ــد دی ــن بان ــمگیری از ای چش
ــفر  ــتر در س ــر بیش ــوی بصی ــراد مول ــه اف ــود ک می ش
ــا تروریســتان قنــدز و ینگــی قلعــه  ــرای کمــک ب و ب

می باشــند.
ــت  ــا والی ــرز ب ــه هم م ــه ک ــت قلع ــوالی دش در ولس
ــت 30  ــه کمی ــد ب ــداد 3 بان ــه تع ــد ب ــدز می باش قن
نفــر بــه رهبــری مولــوی ســیف اهلل ولســوال طالبــان 
مصــروف فعالیت هــای تروریســتی بــوده و افرادشــان 

ــد. ــرار دارن ــوزش ق ــدز تحــت آم ــت قن در والی
ــان  ــاًل در زم ــه قب ــن ک در ولســوالی خواجــه بهاوالدی
جهــاد و مقاومــت مرکــز مهمــی بــرای تجمــع 
ــی می شــد  ــت اســالمی تلق ــن حــزب جمعی مجاهدی
و محــل تــرور احمدشــاه مســعود از فرماندهــان مهــم 
ــداد 8  ــه تع ــون  ب ــد، اکن ــالمی می باش ــت اس جمعی
بانــد بــه کمیــت 100 نفــر بــه رهبــری قــاری یوســف 
ــه تعــداد 17  ولســوال طالبــان و در ولســوالی درقــد ب
ــب  ــال نقی ــری م ــه رهب ــر ب ــت 220نف ــه کمی ــد ب بان
ــاری  ــا ق ــترک ب ــی مش ــا هماهنگ ــان ب ــوال طالب ولس

ــد. ــت دارن یوســف فعالی
همچنــان در ولســوالی بنگــی کــه گلــوگاه تالقــان نیــز 
تلقــی می شــود بــه تعــداد 2 بانــد بــه کمیــت 30 نفــر 
ــتان  ــی از تروریس ــداالول یک ــاری عب ــری ق ــه رهب ب
گزارش هــای  دارنــد.  فعالیــت  محلــی  مخــوف 
محلــی نشــان می دهــد کــه متاســفانه تعــدادی از ایــن 
فرماندهــان گاهــاً بــا افــراد بانفــوذ در ظاهــر همــکار با 

ــد. ــان در ارتباط ان ــت در تالق دول
ــنهاد  ــت، پش ــر یاف ــوق تذک ــه در ف ــه آنچ ــه ب باتوج
ــی در  ــترده ی نظام ــات گس ــک عملی ــا ی ــردد ت می گ
هیمــن روزهــای نزدیــک قبــل از این کــه تروریســتان 
بــه محــالت مصئــون منتقــل شــوند راه انــدازی گردیده 
ــردد.  ــر گ ــی فعال ت ــای امنیت ــفی نیروه ــش کش و بخ
ــای  ــد از نیروه ــتان بای ــن تروریس ــرکوب ای ــرای س ب
ــراد  ــود. وکال و اف ــه ش ــز کار گرفت ــع نی ــی قاط هوای
مســلح غیرمســئول کــه ظاهــراً همــکار دولت انــد بایــد 
بداننــد کــه دشــمن، دشــمن همــه ی مــردم افغانســتان 
ــه را  ــدار هم ــه اقت ــیدن ب ــورت رس ــت و در ص اس
نابــود خواهــد کــرد. حمایــت از تروریســتان و تفکــر 
تروریســتی در ســطح محلــی یکــی از مــوارد خطرناک 
ــن  ــالل چنی ــرکوب و انح ــه س ــن، ب ــد. بنابرای می باش
ــام  ــر ن ــه زی ــدوز ک ــار و قن ــت تخ ــزی در والی مراک
مراکــز دینــی فعالیــت می نماینــد توجــه جــدی شــود.

در رویای 
کرزی
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بگو مگو از

درننگرهارچهمیگذشت؟
در دو سال اخبر خبر می رسید که :

اول: داعــش اســم دروغیــن و پوششــی اســت بــرای ملیشــه های افراطــی 
ســاخته شــده توســط پاکســتان از اورکــزی و مومنــد اجنســی کــه هــدف 

ــت.  ــتان اس ــی در افغانس ــای فرقه ی ــاد جنگ ه ــان ایج ش
ــه  ــدارد و از هم ــول ن ــی را قب ــای محل ــد زوج ه ــکاح و عق ــش ن  دوم: داع

ــد.  ــکاح نماین ــد ن ــر عق ــا از س ــون آن ه ــه قان ــق ب ــت مطاب ــته اس خواس
ــوت و  ــوالی ک ــردم ولس ــام م ــاری تم ــوچ اجب ــث ک ــش باع ــوم: داع  س
ــاه در  ــردم بی پن ــن م ــه ای ــود ک ــده ب ــن ش ــادی از اچی ــمت های زی قس
حالــت نامناســب و تــکان دهنــده در شــهر جالل آبــاد زندگــی می کننــد. 
ــا را  ــای آن ه ــد و ویدیو ه ــر بری ــل را س ــوان مح ــا ج ــش ده ه ــارم: داع  چه
در شــبکه های اجتماعــی بــه نشــر رســانید تــا فضــای تــرس و وحشــت 

ایجــاد نمایــد. 
 پنجــم: داعــش کــودکان محــل را در تعلیم گاه هــای مخصــوص مهــارت 
کشــتار و ســربریدن را درس مــی داد و آن هــا را از مکتــب منــع کــرده بودند. 
ــت  ــاحه تح ــاًل س ــدارد و عم ــتان ن ــام افغانس ــه ن ــاد ب ــش اعتق ــم: داع  شش

ــود.  ــده ب ــان نامی ــش را خراس ــرل خوی کنت
ــتونوالی  ــی و پش ــات افغان ــرف و عنعن ــام ع ــالف تم ــش برخ ــم: داع هفت
ــام  ــل ع ــا قت ــی را شــکنجه، توهیــن و حت ــفیدان و متنقذیــن قوم ــش س ری

می کــرد.
ــتان در  ــی از پاکس ــی و تجهیزات ــن اکماالت ــه مطمی ــش عقب ــتم: داع  هش
اختیــار داشــت و هیــچ نــوع عملیــات را در پاکســتان انجــام نــداده بــود و 

نمی دهــد. 
ــنایی،  ــش روش ــام جن ــل ع ــئولیت قت ــی مس ــش تقلب ــن داع ــم: همی نه
مدرســه باقرالعلــوم و شــفاخانه چهارصــد بســتر را بــه عهــده گرفتــه بود. 
 دهــم: ســاحات زیــر کنتــرل ایــن درنده هــای انســان نمــا عمــاًل از کنتــرل 
ملــت و دولــت افغانســتان خــارج شــده و در واقــع یــک کشــور کوچــک 

بــه اســم خراســان ایجــاد گردیــده بــود. 
 بــا مدنظــر داشــت حقایق ذکــر شــده در بــاال مــن اســتعمال مــادر بمب ها 
را بــاالی ایــن گــروه از تــه دل اســتقبال می نمایــم و بــه ایــن بــاور اســتم که 
ــن  ــت ضام ــرد. قاطعی ــتفاده ک ــد اس ــوان بای ــام ت ــمن از تم ــر دش در براب
ــزت  ــم ع ــت و حری ــد از مل ــر می کنن ــه فک ــت. آن هایی ک ــروزی اس پی
ــم  ــن ه ــی و نمادی ــر نمایش ــا اگ ــکاش حت ــد ای ــی می کنن ــت نمایندگ مل
ــد.  ــفر می کردن ــن س ــوت و اچی ــوالی ک ــه ولس ــار ب ــک ب ــود ی ــده ب ــه ش ک
ــچ  ــت. هی ــی و کوهستانی س ــکنه خال ــده از س ــارد ش ــه بمب ــاحه یی ک س
ــای  ــدازه گروه ه ــه ان ــتان ب ــرف افغانس ــزت و ش ــه ع ــی ب ــم خارج تهاج
ــن  ــت ای ــر شکس ــت. به خاط ــزده اس ــه ن ــی صدم ــش تقلب ــب و داع طال
ــای  ــک از دنی ــن کم ــد از گرفت ــن نبای ــن وط ــن ای ــگ در دام ــای نن لکه ه
بیــرون و اســتقبال از متحدیــن خارجــی مــا عــار داشــت. عقبــه ی فکــری 
ــمنی و  ــتان دش ــی افغانس ــای امنیت ــا نیروی ه ــانی که ب ــتیکی کس و لوژس
مخالفــت می نماینــد در راولپنــدی و وزیرســتان اســت. پــس آن هایی کــه 
ــن  ــته در دام ــا ناخواس ــته ی ــد خواس ــمنی دارن ــر دش ــا س ــن نیرو ه ــا ای ب

ــد. ــرار گرفته ان ــمن ق دش

ــا«،  ــادر بُمب ه ــاب »م ــا پرت ــت ب ــا موافق ــت ی مخالف
بیشــتر از بــاب نظــر شــخصی افــراد قابــل اعتناســت. اما 
از نظــر محیطــی، شــلیک یــک گلولــه هــم در حــد خــودش اثــر مخربــی 
دارد کــه بــه زودی و طــی چنــد ســال از بیــن نمــی رود، حــاال بمــب پــدر، 
ــب  ــن بم ــه ای ــت ک ــی اس ــود دارد. طبیع ــای خ ــر ج ــر و پس ــادر، دخت م
آثــار مخــرب طبیعــی و غیرطبیعــی زیــادی دارد کــه ممکــن اســت اثــر آن 
چنــد صــد ســال هــم از بیــن نــرود... بــا ایــن وجــود بایــد مراکــز علمــی 
ــد  ــخص کنن ــد و مش ــام بدهن ــی انج ــی دقیق ــرف بررس ــک بی ط و آکادمی
ــور  ــرای کش ــی ب ــرات آن، فایده ی ــه مض ــا هم ــب ب ــن بم ــاب ای ــه پرت ک
ــد  ــا فوای ــی دارد آی ــود کــه اگــر فایده ی ــخص ش ــد مش ــن بای دارد؟ همچنی
ــت  ــر؟ آن وق ــا خی ــارات آن را دارد ی ــل خس ــده ارزش تحم ــت آم به دس
می تــوان روی مفیــد بــودن یــا مضــر بــودن آن بحــث کــرد و گرنــه آنچــه 
ــا در  ــره پ ــه یکس ــود، هم ــه می ش ــا گفت ــته ی ــازی نوش ــای مج ــه در فض ک

ــت! هواس

فرخندهیپاکستان
 شــیوه ی ســالخی کــردن مشــعل خــان یــک 
ــل  ــده در کاب ــش زدن فرخن ــیانه تر  از آت ــتانی وحش ــجوی پاکس دانش

ــت. اس
ــدن  ــال ش ــان لگدم ــتناک از جری ــای وحش ــا صحنه ه ــای ب  ویدیوه
ایــن دانشــجوی پاکســتانی در صحــن یکــی از دانشــگاه های آن 
ــگاه در  ــجویان آن دانش ــایر دانش ــش و س ــط همصنفان ــور توس کش

ــت . ــده اس ــر ش ــی منتش ــبکه های اجتماع ش
 جــرم مشــعل خــان بــاورش بــه اومانیســم یــا »انســان گرایی« خوانــده 
ــان  ــگاه چن ــک دانش ــن ی ــجو او را در صح ــا دانش ــت. صده ــده اس ش
لگدمــال کــرده ســالخی می کننــد کــه انــگار اولیــن و آخریــن دشــمن 
بشــریت گیرشــان افتــاده اســت. مــن بــاور دارم کــه همــه آن داعشــیان 
در بحــث و اســتدالل بــا مشــعل خــان کــم آورده و عقده هــای 

ــت . ــده اس ــت ش ــن جنای ــث ای ــان باع ــی ش انسان کش
ــای  ــیره و لچک ه ــاه دوشمش ــر ش ــران قب ــط جادوگ ــده توس  فرخن
ــش و  ــط همصنفان ــان توس ــعل خ ــا مش ــد، ام ــش زده ش ــل آت آن مح

ــد. ــالخی ش ــگاه س ــک دانش ــن ی ــگاهیان در صح دانش

مورد  در  امریکا  به  شمالی  کره ی  روز:  اطالعات 
منطقه  در  تحریک آمیز  اقدامات  به  زدن  دست 
هشدار داده و گفته است که این کشور »آماده است 

تا با حمالت اتمی پاسخ دهد.«
شمالی  کره ی  سوی  از  حالی  در  اظهارات  این 
اپریل   15 شنبه،  روز  کشور  این  که  شده  بیان 
سونگ  ایل  کیم  تولد  سالگرد  یکصدوپنجمین 

اولین رهبر کره ی شمالی را جشن گرفته است.
به نقل از بی بی سی، رژه ی نظامی بزرگی در پیونگ 
رهبر  اون،  جونگ  کیم  حضور  با  پایتخت  یانگ، 
دستور  او  که  شده  پیش بینی  و  شده  برگزار  فعلی 

آن جام آزمایش موشکی جدیدی را صادر کند.
تجهیزات  بین  در  نظامی  تحلیل گران  گفته ی  به 
موشک های  از  جدید  نوع  دو  ظاهراً  سنگین  نظامی 
قابلیت  که  موشک هایی  و  قاره یی  بین  بالستیک 
نمایش  به  هم  دارند،  را  زیردریایی ها  از  شلیک 
موشک ها  این  آیا  که  نیست  معلوم  اما  شده  گذاشته 

آزمایش شده اند یا خیر.
در  شمالی  کره ی  در  قبلی  نظامی  رژه های  برخالف 
حضور  چین  از  نماینده یی  گونه  هیچ  دیروز  مراسم 

نداشت.
که  گرفته  صورت  حالی  در  قدرت  نمایش  این 
کره  شبه جزیره ی  به  را  خود  جنگی  ناوهای  امریکا 

اعزام کرده است.
چورایونگ  هایی که گفته شده دومین فرد قدرتمند 
تا  آماده ایم  ما  گفته  می رود،  بشمار  شمالی  کره ی  در 

پاسخ جنگ را با جنگ بدهیم.
هرگونه  تا  آماده ایم  »ما  کرده:  تاکید  همچنین  او 
خودمان  روش  به  اتمی  حمالت  با  را  اتمی  حمله ی 

دهیم.« پاسخ 
مقامات دولتی و کارشناسان معتقدند که این کشور 
کالهک های  با  موشک هایی  روی  بر  کار  درحال 
داشته  را  امریکا  به  رسیدن  قابلیت  که  است  اتمی 

باشد.

نسبت  چین  خارجه ی  وزیر  یی،  ونگ  جمعه  روز 
به اوضاع در منطقه هشدار داد و گفت که شرایط به 
گونه یی است که هر آن امکان بروز درگیری وجود 

دارد.
این  در  جنگی  گونه  هر  بروز  افزود  همچنین  او 

داشت. نخواهد  برنده یی  منطقه 
رییس جمهور  ترامپ،  دونالد  هم  پنج شنبه  روز 
خواهد  حل  شمالی  کره ی  »مشکل  گفت:  امریکا، 
عالی  کند،  کمک  که  بگیرد  تصمیم  چین  »اگر  شد.« 

است. اگرنه ما مشکل را بدون آن ها حل می کنیم.«
امریکا  ریس جمهور  معاون  پنس،  مایک  است  قرار 
به  روزه   10 سفری  درچارچوب  یک شنبه،  امروز 

کشورهای آسیایی به کره ی جنوبی سفر کند.
است  گفته  امریکا  مقامات  از  نقل  به  آسوشیتدپرس 
چین  کمک  با  که  است  تالش  در  امریکا  دولت  که 
از  اینکه  تا  دهد  افزایش  را  شمالی  کره ی  بر  فشارها 

کند. استفاده  نظامی  نیروی 

هزار  دو  از  بیش  روز  یک  در  تنها  روز:  اطالعات 
پناهجوی رهسپار اروپا از دریای مدیترانه نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری »رویترز«، روز جمعه ۲5 اپریل 
ساحلی  گارد  سوی  از  نجات  عملیات  سلسله  یک  در 
 ۲0۷۶ ان جی اوها  و  غیردولتی  سازمان های  و  ایتالیا 
جسد  یافتند.  نجات  مدیترانه  موج های  دام  از  پناهجو 

بی جان یک تن نیز در یکی از قایق ها کشف شد.
که  داد  توضیح  ایتالیا  ساحلی  گارد  سخن گوی  یک 
سوی  از  نجات  عملیات   1۹ دراماتیک«،  روز  این  »در 
بین المللی  ان جی اوهای  یا  ساحلی  گارد  کشتی های 
قایق   1۶ در  پناهجو   ۲0۷۴ این  است.  گرفته  صورت 

بادی الستیکی سرگردان مانده بودند.
شمال  از  که  پناهجو   ۶00 و  هزار  چهار  گذشته  سال 
آفریقا به سوی ایتالیا عازم بودند جان شان را در دریا از 
دست دادند. سازمان بین المللی مهاجرت تخمین زده  
است که در سال ۲01۷ نزدیک به ۶00 تن به شیوه یی 
مشابه در مسیر مهاجرت جان داده اند. شمار مهاجرانی 
مدت  به  نسبت  رسیده اند،  ایتالیا  به  جاری  سال  در  که 
مشابه در سال گذشته بیش از 50 درصد افزایش یافته 

است.
به گفته ی دولت ایتالیا، در سال ۲01۶ در مجموع 1۸1 
سواحل  به  را  خود  مدیترانه  دریای  طریق  از  نفر  هزار 

اروپا رسانده اند که این رقم نیز بی سابقه بود.
 Medecins( مرز«  بدون  »پزشکان  سازمان 

خود  توئیتری  حساب  در   )Sans Frontieres
خبر داد که جسد بی جان یک پسر نوجوان را داخل یکی 
از این قایق های بادی یافته و دیگر مسافران سرگردان را 

نجات داده است.
این سازمان در توئیت خود نوشت: »دریا کماکان یک 

گورستان است.«
»پزشکان بدون مرز« گفت که دو کشتی آکواریوس و 
پرودنس، متعلق به این سازمان، حدود یک هزار تن را 

از ۹ قایق بادی نجات داده اند.

مرکزی  اطالعات  آژانس  رییس  روز:  اطالعات 
به  امریکا  موشکی  حمله ی  )سیا(  متحده  ایاالت 

سوریه را نشانه یی برای تهران دانست.
پامپیو  مایک  »تلگراف«،  روزنامه ی  گزارش  به 
دولت های  که  گفت  سخنانی  در  اپریل   1۴ جمعه 
نظامی  موضع  با  ایران  همچون  تهدیدگری 
ترامپ  دونالد  دوران  در  امریکا  سرسختانه ی 

مواجه خواهند بود.
سخت گیرانه تر«  نظامی  »عمل  که  گفت  پامپیو 
همچون  دولت هایی  برابر  در  امریکا  استراتژی 

ایران و کره ی شمالی خواهد بود.
یک  به  موشکی  حمله ی  باید  تهران  که  گفت  او 
که  بداند  این  نشانه ی   را  سوریه  در  هوایی  پایگاه 

که  فعالیت هایی  در  درگیرشدن  برای  سفید  »کاخ 
متفاوت  امریکا  اخیر  چندسال  رویکرد  به  نسبت 
است، کاماًل آمادگی دارد.« منظور او از فعالیت های 
باراک  دولت  رویکرد  به  اشاره یی  قبل،  چندسال 
با  مذاکره  برای  امریکا  پیشین  رییس جمهور  اوباما، 

ایران است.
متحده  ایاالت  ارتش  اپریل  هفتم  جمعه،  بامداد 
داخلی  جنگ  شروع  از  پس  بار  نخستین  برای 
کرد.  حمله  کشور  این  ارتش  نیروهای  به  سوریه 
سمت  به  را  »توماهاوک«  کروز  موشک   5۹ امریکا 
حمص  والیت  در  واقع  »الشعیرات«  هوایی  پایگاه 
و در واکنش به حمله شیمیایی به خان شیخون چند 

روز پیش از آن شلیک کرد.

شدت  به  اسد  بشار  کلیدی  متحدان  روسیه،  و  ایران 
آن ها  دادند.  نشان  واکنش  حمله  این  به  نسبت 
در  یا  شود  تکرار  نباید  حمله یی  چنین  که  گفته اند 
خواهد  روبه رو  متقابل  واکنش  با  تکرار،  صورت 

شد.
یکی  نیز  را  شمالی  کره ی  همچنین  سیا  رییس 
نظامی  »عمل  با  که  دانست  کشورهایی  از  دیگر 
باید  و  شد  خواهد  مواجه  امریکا  سخت گیرانه« 
خود  برای  نشانه یی  را  سوریه  به  موشکی  حمله 

بداند.
دیگری  زمان  هر  از  اکنون  امریکا  که  گفت  پامپیو 
هسته یی  موشک های  خطر  معرض  در  بیشتر 

پیونگ یانگ قرار دارد.

شدن  جاری  گزارش ها،  براساس  روز:  اطالعات 
کشته   ۳5 ایران  غرب  شمال  والیت های  در  سیل 

برجای گذاشته است.
سیل  که  دادند  گزارش  ایران  خبرگزاری های 
در  حمل   ۲5 جمعه  روز  از  شدید  بارندگی  از  ناشی 
شرقی،  آذربایجان  غربی،  آذربایجان  والیت های 
و  مالی  خسارات  و  شد  جاری  کردستان  و  زنجان 

جانی به جای گذاشت.

رییس  از  نقل  به  شنبه  روز  عصر  ایسنا،  خبرگزاری 
این  که  نوشت  ایران  بحران  مدیریت  سازمان 
زخمی  ده ها  و  ناپدید  نفر  هشت  کشته،   ۳5 سیالب 

برجای گذاشته است.
خسارات  بیشتر  نجار،  اسماعیل  گفته های  به  بنا 
سیل مربوط به شهرهای آذرشهر و عجب شیر بوده 

است.
ایران  مختلف  مناطق  بارها  اخیر  ماه های  طی  سیل 

شدید  بارندگی های  است.  داده  قرار  تاثیر  تحت  را 
در  سیل  شدن  جاری  موجب  ماه  حمل  اوایل  در 
چندین والیت از جمله والیت های جنوبی و مرگ 

چند تن شد.
در  سیل  شدن  جاری  نیز  گذشته  سال  دلو  ماه  در 
جمله  از  ایران  جنوبی  والیت های  در  نوبت  چندین 
بوشهر  و  هرمزگان  کرمان،  بلوچستان،  و  سیستان 

چند کشته برجای گذاشت.

افشا  را  مدارکی  اینترنتی  هکرهای  روز:  اطالعات 
امریکا  ملی  امنیت  آژانس  آن ها،  اساس  بر  که  کردند 
بانک های  برخی  بانکی  نقل و انتقاالت  بر  )ان.اس.آ( 

خاورمیانه  و امریکای التین نظارت می کند.
 1۴ جمعه  هکرها  »رویترز«،  خبرگزاری  گزارش  به 
که  گذاشتند  اشتراک  به  اینترنت  در  را  اسنادی  اپریل 
نشان دهنده ی  دسترسی ان.اس.آ به سیستم پیغام دهی 
بین بانکی سوئیفت است. این دسترسی واشنگتن را 
بانک  چندین  بانکی  نقل و انتقاالت  بر  تا  ساخته  قادر 
در خاورمیانه و امریکای التین دسترسی داشته باشد.

حاوی  همچنین  اسناد  این  زمانه،  رادیو  از  نقل  به 
کارشناسان  برخی  عقیده ی  به  که  است  کدهایی 
بالقوه  اینترنتی  مجرمان  به  می تواند  سایبری،  امنیت 

راه نفوذ به سوئیفت را نشان دهد.
ان.اس.آ هنوز در این باره واکنشی نشان نداده است.

برای  روزانه  سوئیفت  بین بانکی  پیغام دهی  سیستم 
انتقال تریلیاردها دالر پول در جهان از سوی بانک ها 

به کار می رود.
به  دسترسی  خطر  که  گفته  سوئیفت  بلژیکی  شرکت 
اندک  بسیار  منتشرشده  کدهای  طریق  از  سوئیفت 

است.
به روز  را  خود  امنیت  دائماً  که  گفته  شرکت  این 

می کند.
این شرکت همچنین گفته که هیچ شواهدی مبنی بر 
دسترسی بدون مجوز از سوی هر نهادی به سوئیفت 
به  نفوذ  امکان  که  کرده  تأکید  اگرچه  ندارد.  وجود 
برخی  نزد  در  سوئیفت  محلی  سیستم های  برخی 

بانک ها وجود دارد.
ملی  امنیت  آژانس  به  خود  بیانیه ی  در  شرکت  این 

امریکا اشاره یی نکرده است.
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بازیکــن برزیلــی ســابق بارســا هنــوز 
نتوانســته دو شکســت ســنگین بارســا 
ــر پی اس جــی و  در لیــگ قهرمانــان براب

یوونتــوس را هضــم کنــد. 
بارســا نزدیــک بــه دو مــاه پیــش در زمیــن 
ــا 4 گــول شکســت  ــن ب ــاری ســن ژرم پ
ــگ  ــم را از لی ــن تی ــیاری ای ــورد و بس خ
قهرمانــان حــذف شــده تصــور می کردنــد؛ 
ــازی برگشــت بارســا توانســت  ولــی در ب
ــرده  ــوب ک ــی را مغل ــف پاریس 6-1 حری
ــال را  ــخ فوتب ــن بازگشــت تاری و بزرگتری

رقــم بزنــد. 
تنهــا چنــد هفتــه پــس از آن معجــزه، 
بارســا سه شنبه شــب گذشــته در زمیــن 
یوونتــوس بــا ســه گــول شکســت خــورد 
ــرای  ــر ب ــز دیگ ــک نتیجــه تحقیرآمی ــا ی ت
ایــن تیــم در فصــل جــاری رقــم بخــورد. 
ادمیلســون در همیــن رابطــه گفــت: »هفتــه 
ســختی بــرای هــواداران بارســا بــود. ابتــدا 

شکســت برابــر مــاالگا و ســپس باخــت به 
ــدار  ــه دی ــه می دانســتیم ک ــوس. هم یوونت
ــوار  ــدازه دش ــا چــه ان ــوس ت ــر یوونت براب
ــان  ــی کســی تصــور چن ــود؛ ول خواهــد ب
ــه  ــرد. کســی باخــت ب ــتی را نمی ک شکس
ــم  ــول را ه ــا 4 گ ــن ب ــن ژرم ــاری س پ
تصــور نمی کــرد و بایــد بگویــم کــه ایــن 
دو شکســت تحقیرآمیــز بــرای تیمــی مثــل 
ــدم  ــت. معتق ــی نیس ــال طبیع ــا اص بارس
بارســا می توانســت یــک یــا دو گــول 
بــه یــووه بزنــد تــا شکســت آنچنــان هــم 
ســنگین جلــوه نکنــد. جبــران باخــت 0-3 
ــازی برگشــت بســیار دشــوار اســت  در ب
ــا فضــای خــاص  ــک ورزشــگاه ب ــی ی ول
و ســتاره های بــا کیفیــت بارســا درون 
ــرر  ــه ض ــرایط را ب ــد ش ــن، می توانن زمی
ــه بارســا در  ــم ک ــد. مطمئن ــوس کنن یوونت
ــرای  ــازی برگشــت، همــه تالشــش را ب ب

ــرد.« ــدن نتیجــه خواهــد ک برگردان

هرنــان کرســپو، مهاجــم ســابق تیــم ملــی 
ارجنتایــن، معتقــد اســت کــه ترکیــب کارلو 
آنچلوتــی، ژوزه مورینیــو و مارســلو بیلســا 
ــازد.  ــص بس ــی بی نق ــک مرب ــد ی می توان

کرســپو کــه فصــل گذشــته در مودنــا اولین 
ــه  ــه مربیگــری اش را ســپری کــرد، ب تجرب
دلیــل ســقوط تیمــش از ســری B بــه 

ــد.  ــار ش ــری C، از کار برکن س
او کــه در دوره حرفــه ای اش بــا مربیــان 
زیــادی کار کــرده، معتقــد اســت کــه 
بهتریــن  بیلســا  و  مورینیــو  آنچلوتــی، 

مربیانــش بودنــد. 
ــان  ــه مربی ــت: »هم ــگاران گف ــه خبرن او ب
ــاد  ــما ی ــه ش ــدی ب ــوب و ب ــای خ چیزه
می دهنــد. پــس شــما بایــد چیزهایــی کــه 
دوســت داریــد و دوســت نداریــد را فیلتــر 
ــان  ــی خودت ــده فوتبال ــد ای ــا بتوانی ــد ت کنی

ــا  ــاط ب ــانی ارتب ــه انس ــازید. از جنب را بس
بازیکــن، فکــر می کنــم آنچلوتــی بهتریــن 
ــاده  ــرای او فوق الع ــردن ب ــازی ک ــت. ب اس
ــه  ــده ک ــن ای ــرد ای ــت می ک ــرا ثاب ــود زی ب
بازیکنــان و مربیــان نبایــد رابطــه شــخصی 
بــا هــم داشــته باشــند، نادرســت اســت. او 
ــان  ــا بازیکنان ت ــد ب ــه می توانی ــان داد ک نش
صمیمــی باشــید و بــه موفقیت هم برســید. 
ــش  ــاد چال ــزه دادن، ایج ــو در انگی مورینی
او  بــود.  بهتریــن  تمرینــی  متدهــای  و 
ــا،  ــور بیلس ــن ط ــود. و همی ــاده ب فوق الع
بــه خاطــر توانایــی اش در بهبــود عملکــرد 
فــردی بازیکنــان و گرفتــن بهتریــن بــازی 
ــن  ــم بهتری ــر بتوانی ــا. اگ ــک از آن ه از هری
ــب  ــا را ترکی ــک آن ه ــر ی ــای ه ویژگی ه
ــده آل  ــی ای ــک مرب ــه ی ــم ب ــم، می توانی کنی

ــیم.« برس

لیورپــول،  ســرمربی  کلــوپ،  یورگــن 
انتقــادات از تیمــش مبنــی بــر این کــه آن هــا 
انعطاف پذیــر نیســتند را بــه کلــی رد کــرد. 
ــول در  ــه لیورپ ــی ک ــج ضعیف ــس از نتای پ
ســال 2017 کســب کــرد و از کــورس 
قهرمانــی خارج شــد، انتقــادات بســیاری از 
کلــوپ بــه عمــل آمــد. بــا ایــن حــال تیــم 
ــرش  ــازی اخی ــر در 6 ب ــال حاض او در ح
ــگ  ــوم لی ــورده و در رده س ــت نخ شکس
ــن  ــوپ در رد ای ــت. کل ــه اس ــرار گرفت ق
ــه  ــع ب ــی راج ــر کس ــت: »اگ ــخنان گف س
پلــن A یــا B صحبــت کنــد، واقعــا متوجه 
در  نمی فهمــم.  واقعــا  شــد.  نخواهــم 
ــه ایــن مســائل  واقــع اگــر کســی راجــع ب
ــزد  ــد، احترامــش را ن ــا مــن صحبــت کن ب

مــن از دســت خواهــد داد. در بیشــتر 
ــود،  ــا ب ــوپ از آن م ــت ت ــا مالکی بازی ه
ــت  ــروزی پش ــا پی ــادی را ب ــای زی بازی ه
ســر گذاشــتیم مثــل بــازی بــا هال ســیتی و 
لســتر کــه فوتبــال فوق العــاده ای بــه نمایش 
گذاشــتیم. بهتریــن بــودن در فوتبــال خیلــی 
بــه تاکتیــک نیســت، بلکــه بــه ایــن اســت 

ــد.« ــال چگونه ای ــا فوتب ــان ب ــه خودت ک
کلــوپ در آســتانه ســالگرد فاجعــه هیلزبرو 
ــه  ــالی اســت ک ــن س ــال اولی ــت: »امس گف
ــد شــد.  ــزار نخواه ــد برگ مراســم در آنفیل
در حقیقــت ایــن مراســم در ملــوود برگــزار 
می شــود. مــا بــه عنــوان تیــم، تمرینــات را 
متوقــف کــرده و بــه جــان باختــگان احترام 

خواهیــم گذاشــت.«

ــد  ــنال معتق ــر، ســرمربی آرس آرســن ونگ
ــرای ســانچس،  ــاال ب اســت کــه حقــوق ب
ــه دردســر خواهــد انداخــت.  باشــگاه را ب
قــرارداد ســانچس در پایــان فصــل آینــده 
ــزرگ  ــان می رســد و باشــگاه های ب ــه پای ب
اروپــا بــه دنبــال جــذب او هســتند. ونگــر 
کــه قــرارداد خــودش در پایــان ایــن 
ــد  ــی ش ــد، مدع ــان می رس ــه پای ــل ب فص
کــه باشــگاه نبایــد پیشــنهادی نجومــی بــه 

ــد.  ــه کن ســانچس ارائ
ــان را  ــی اقتصادی م ــد توانای ــت: »بای او گف
ــه حقــوق  ــا توجــه ب ــم و ب در نظــر بگیری
دیگــر اعضــای تیــم بــه او حقــوق دهیــم. 
ــود دارد.  ــی وج ــیار متفاوت ــای بس گزینه ه

بعضــی بــه مــن می گوینــد هــر چــه 
ــن  ــی در ای ــد. ول ــه او بدهی ــد ب می خواه
ــاختار  ــه س ــوان ب ــر نمی ت ــورت دیگ ص
حقوق هــا احتــرام گذاشــت و باشــگاه بــه 

ــاد.  ــد افت دردســر خواه
ــه در  ــت ک ــن اس ــان ای ــت بازیکن اولوی
بهتریــن  کنــار  و  باشــگاه ها  بهتریــن 
بازیکنــان بــازی کننــد، همین طــور در 
بهتریــن لیــگ. بــه عــالوه، رفتــن بــه چیــن 
ــرا در  ــاال نیســت زی ــوق ب ــر حق ــه خاط ب
باالســت. در  انگلیــس هــم حقوق هــا 
واقــع در انگلیــس بهتریــن ترکیــب وجــود 
دارد یعنــی بــازی کــردن در باالتریــن 

ــاال.« ــوق ب ــطح و حق س

دیگــو کاســتا، مهاجــم چلســی، در آســتانه 
دیــدار تیمــش مقابــل منچســتریونایتد، 
ــود را  ــرای همیشــه خ ــه ب ــرد ک ــد ک تاکی

مدیــون ژوزه مورینیــو می دانــد. 
از  را  کاســتا   2014 ســال  در  مورینیــو 
بــرد و  بــه چلســی  مادریــد  اتلتیکــو 
بــا  هــم  اســپانیایی  ملی پــوش  ایــن 
نمایش هــای درخشــانی در فصــل 15-

ــان  ــا قهرم ــا آبی ه ــرد ت ــک ک 2014، کم
ــوند.  ــر ش ــگ برت لی

قبــل شــایعاتی در مــورد  امــا فصــل 
ــر  ــای خــاص منتش ــتا و آق ــالف کاس اخت
ــد  ــپانیایی تاکی ــم اس ــن مهاج ــا ای ــد ام ش
ــرام  ــابقش احت ــی س ــرای مرب ــه ب ــرد ک ک

ــت.  ــل اس ــادی قائ زی
او بــه اســکای اســپورت گفــت: »در کمــال 
صداقــت، همیشــه هــم می گویــم کــه مــن 
ــه  ــرا خیلــی ب مدیــون مورینیــو هســتم زی
ــن،  ــوان بازیک ــه عن ــرد. ب ــک ک ــن کم م
کنیــد،  پیشــرفت  می خواهیــم  وقتــی 

همیشــه بــه دنبــال بهتریــن مربیــان هســتید 
ــه  ــت. ب ــی از بهترین هاس ــو یک و مورینی
خاطــر مورینیــو بــود کــه می خواســتم بــه 
چلســی بیایــم. وقتــی بــه گزینــه مورینیــو 
فکــر کــردم، ایــن را در نظــر گرفتــن کــه 
مورینیــو هــم اینجاســت. او خیلــی بــه من 
کمــک کــرد امــا فصــل دوم شــرایط خوب 
پیــش نرفــت. امــا واقعیــت ایــن اســت که 
مورینیــو بــه مــن کمــک زیــادی کــرد تــا 
بــه عنــوان یــک بازیکــن پیشــرفت کنــم.«

ــیتی  ــرمربی منچسترس ــوال، س ــپ گواردی پ
ــراوو مقصــر  ــو ب ــه کلودی ــد اســت ک معتق
گــول خوردن هــای تیمــش در ایــن فصــل 

نیســت. 
بــراوو در اوایــل فصــل جانشــین جــو 
ــی  ــد ول ــیتی ش ــارت در درون دروازه س ه
او،  خــوب  چنــدان  نــه  نمایش هــای 
ــت.  ــراه داش ــه هم ــیاری را ب ــادات بس انتق
ــوتی  ــر 6 ش ــالدی، ه ــد می ــال جدی در س
کــه بــه ســمت دروازه او شــلیک شــده بــه 
گــول تبدیــل شــده اســت. کابایــه رو مدتی 
جانشــین او در ترکیــب تیــم شــد ولــی بــار 
ــال  ــل ه ــیلیایی مقاب ــان ش ــر دروازه ب دیگ
ــه میــدان رفــت و هفتمیــن گــول  ســیتی ب
از هفتمیــن شــوت بــه ســوی دروازه را 

ــرد.  ــت ک دریاف
گواردیــوال در ایــن رابطــه گفــت: »مشــکل 
ــان  ــم، دروازه ب ــول می خوری ــی گ ــا وقت م
نیســت، مشــکل کلودیــو نیســت، مشــکل 
ــا  ــکل م ــال مش ــرای مث ــت. ب ــی نیس ویل

ــت  ــگام دریاف ــیتی در هن ــال س ــل ه مقاب
گــول ایــن بــود کــه 6 بازیکــن بایــد دفــاع 
می کردنــد و کاری انجــام نمی دادنــد. کرنــر 
ــود و روی تــوپ دوم، 6 بازیکــن گفتنــد  ب
ــه  »خیلــی خــوب، دیگــر ایــن قســمتش ب
مــن ربطــی نــدارد«. مــا در محوطــه جریمه، 
4 بــه 6 دفــاع می کنیــم. مشــکل دروازه بــان 
نیســت. هــر کســی ممکــن اســت اشــتباه 
کنــد، حفــظ خوبــی داشــته باشــد، خیلــی 
بازیکنــان مــا موقعیت هــای عالــی از دســت 
می دهنــد.« گواردیــوال ســپس بــه تمجیــد از 
آگوئــرو پرداخــت و گفــت: »بارهــا گفتــه ام 
کــه او در بــازی مــا تاثیــر زیــادی دارد. قبــال 
ــت.  ــی اس ــر گول زن ــردم منتظ ــر می ک فک
حــاال بــرای گول زنــی تــالش می کنــد، نــه 
ــه مــا  فقــط در دفــاع کــه کمــک زیــادی ب
ــه هــم موقعیت هــای  ــرده بلکــه در حمل ک
ــه  زیــادی ایجــاد می کنــد. هیــچ انتقــادی ب
ــل  ــت گابری ــس از مصدومی ــرد او پ عملک

ژســوس وجــود نــدارد.«

ژوزه مورینیــو، ســرمربی پرتگالــی یونایتدها 
در مــورد دیــدار امــروز تیمــش برابــر 

ــرد.  ــت ک ــی صحب چلس
ــه  ــا ب ــاری ت ــرخ در فصــل ج ــیاطین س ش
ــده اند و  ــی ش ــوب چلس ــار مغل ــال 2 ب ح
امیدوارنــد امــروز انتقــام شکســت ســنگین 

ــد.  ــت را بگیرن دور رف
بهتریــن تیــم فصــل جــاری: »بهتریــن تیــم 
در لیــگ برتــر تیمــی ســت کــه بیشــترین 
امتیــازات را کســب کــرده اســت. مــن 
ــن  ــد از م ــه داری ــما عالق ــه ش ــم ک می دان
انتقــاد کنیــد زیــرا زمانــی کــه چلســی هــم 
قهرمــان لیــگ برتــر شــدم بــه ســبک بــازی 
ــورد  ــاال در م ــا ح ــد ام ــراد گرفتی ــم ای تیم
ــن  ــد. بهتری ــن کاری نمی کنی ــی چنی چلس
ــود و  ــان می ش ــه قهرم ــی اســت ک ــم آن تی
ــم  ــه داری ــوان فاصل ــن عن ــی از ای ــا خیل م
پــس چلســی بــا اختــالف فراوانــی از باقــی 

ــت.« ــر اس ــا بهت تیم ه
ــه  ــا دو روز فاصل ــان: »ب ــتگی بازیکن خس
ــوار و  ــان دش ــرای بازیکن ــردن ب ــازی ک ب
ــن  ــه ای ــت ک ــان تر اس ــی آس ــرای بعض ب
موضــوع بــه ســن، ژن و طبیعــت آن هــا بــاز 
ــم  ــادی داری ــان زی ــا مصدوم ــردد. م می گ
ــی  ــتم چرخش ــتفاده از سیس ــکان اس و ام
وجــود نــدارد. در بعضــی از پســت ها 
امــکان انتخــاب بــرای مــا وجــود نــدارد و 
قطعــا چلســی بــرای ایــن دیــدار بهتــر از ما 
ــن  ــرای تمری ــی ب ــاده شــده اســت. زمان آم
ــه ریــکاوری پرداختیــم.  نداشــتیم و تنهــا ب

ــن  ــکاوری ممک ــن ری ــردم بهتری ــعی ک س
ــه تمریــن  ــه ب را داشــته باشــیم امــا صادقان

ــیدیم.« ــردن نرس ک
عملکــرد مورینیــو در اولیــن فصــل: »ایــن 
ــن  ــتگی دارد. ممک ــما بس ــل ش ــه تحلی ب
ــه خــوب  ــا در خان ــار م ــد آم اســت بگویی
ــه  ــرون از خان ــد در بی ــا بگویی ــت ی نیس
کارنامــه خوبــی داشــته ایم. شــما می توانیــد 
بگوییــد کــه مــن در اولیــن فصــل حضورم 
در یونایتــد موفــق بــه فتــح جــام شــدم یــا 
می توانیــد آن را خیلــی زود فرامــوش کنیــد. 
ــرای  ــی ب ــوب یعن ــل خ ــن فص ــر م از نظ
ــا  ــه بازی ه ــه در هم ــن نتیج ــب بهتری کس
ــام  ــا تم ــازی ب ــه ب ــد و در هم ــالش کنی ت
وجــود بجنگیــد تــا از اعتبــار یونایتــد 
ــورس  ــد. در حــال حاضــر در ک ــاع کنی دف
قهرمانــی نیســتیم و تنهــا بــرای قــرار گرفتن 
در جــع 4 تیــم تــالش می کنیــم امــا هــدف 
مــا قهرمانــی در لیــگ اروپــا خواهــد بــود.«
ــال  ــن و س ــن س ــان: »در ای ــرایط زالت ش
بهتریــن عملکــرد ممکــن بــرای یــک 
بازیکــن حفــظ شــرایط کنونــی اســت. در 
ــود و  ــرای بهب ــان ب ــالگی زم ــا 27 س 26 ی
ــالگی  ــا در 35 س ــود دارد ام ــرفت وج پیش
امــکان پیشــرفت وجــود نــدارد امــا بــرای 
ــی و  ــاظ روح ــد از لح ــدن در اوج بای مان
جســمی خــود را حفــظ کنیــد. اگــر زالتــان 
قــادر بــه حفــظ شــرایط خــود بــرای فصــل 
ــرای  ــیار ب ــرایط بس ــد ش ــز باش ــده نی آین

ــود.«  ــد ب ــوب خواه ــد خ یونایت

ادمیلسون: 
2 شکست تحقیرآمیز بارسا غیر طبیعی است

کرسپو: 
مورینیو، آنچلوتی و بیلسا بهترین مربیانم بودند

کلوپ: انتقاد از تاکتیک برایم غیرقابل تحمل است

ونگر: نباید به سانچز نجومی حقوق بدهیم

دیگو کاستا: مورینیو خیلی به من کمک کرد

گواردیوال: براوو مقصر 
گول خوردن های ما نیست

مورینیو: امکان پیشرفت برای زالتان وجود ندارد

ژاوی: من نمی گذاشتم 
دنی آلوس از بارسا برود

کونته: یونایتد می تواند 
سهمیه کسب کند

پوچتینو: دله آلی می تواند بهتر 
از نیمار باشد

ــوز  ــان ســابق بارســلونا هن ــدز، کاپیت ژاوی هرنان
ــاور نکــرده  ــوس از بارســا را ب ــی آل ــی دن جدای

اســت. 
دنــی آلــوس تابســتان گذشــته و پــس از 8 فصــل 
ــد  ــه مقص ــم را ب ــن تی ــا ای ــان در بارس درخش
یوونتــوس تــرک گفــت و سه شنبه گذشــته در 
ــاده ای  ــش فوق الع ــابقش نمای ــم س ــا تی جــدال ب
از  بســیاری  حــاال  طوریکــه  بــه  داشــت؛ 
ــع  ــی او از جم ــرت جدای ــا حس ــواداران بارس ه

خوردنــد.  را  آبی اناری هــا 
ــن  ــت: »م ــول گف ــه گ ــه ب ــن رابط ژاوی در همی
اگــر بــودم نمی گذاشــتم آلــوس بارســلونا را 
تــرک کنــد. او بنــا بــه دالیلــی از حضــورش در 
بارســا رضایــت نداشــت و تصمیــم بــه جدایــی 
ــون  ــاد چ ــاق نمی افت ــن اتف ــت. ای کاش ای گرف
بــرای مــن او هنــوز هــم بهتریــن مدافــع راســت 
ــرای او  ــا ب ــواداران بارس ــه ه دنیاســت و دل هم

تنــگ شــده اســت.«

آنتونیــو کونتــه، ســرمربی چلســی معتقد اســت که 
منچســتریونایتد هنــوز توانایــی حضــور در جمع 4 

تیــم برتــر را دارد. 
ــبت  ــر نس ــازی کمت ــا 1 ب ــو ب ــاگردان مورینی ش
بــه ســیتی در رده پنجــم قــرار گرفته انــد و در 
صــورت پیــروزی در آن بــازی معوقــه، بــه فاصلــه 
ــه  ــید. حــال کونت ــد رس ــیتی خواهن ــازی س 1 امتی
پیــش از تقابــل تیمــش بــا یونایتــد در الدترافــورد، 

ــو پرداخــت.  ــم مورینی ــد از تی ــه تمجی ب
او گفــت: »فکــر می کنــم منچســتریونایتد توانایــی 
قــرار گرفتــن در جمــع 4 تیــم برتــر را دارد. ولــی 
ــی  ــه خوب ــد ب ــان یونایت ــه بازیکن ــم ک ــن مطمئن م
ایــن شــرایط را درک می کننــد. آن هــا می خواهنــد 
ــک  ــه روی ی ــد. این ک ــان بجنگن ــرای جایگاه ش ب
ــای  ــه گزینه ه ــی ک ــد در حال ــز کنی ــدف تمرک ه

بیشــتری داریــد، اشــتباه اســت.«
کونتــه دربــاره مورینیــو گفــت: »هیــچ مشــکلی بــا 
ــدارم. ایــن فقــط یــک رقابــت ورزشــی بیــن  او ن
مــن و اوســت. فوتبــال بــه همیــن شــکل اســت.«
ــت:  ــان گف ــا زالت ــل ب ــاره تقاب ــپس درب ــه س کونت
»وقتــی زالتــان در ســال 2004 بــه یــووه پیوســت، 
مــن فوتبالــم بــه پایــان رســید. خیلــی ناراحتــم که 

نتوانســتم بــا او هــم بــازی شــوم.«

ــانی  ــش درخش ــاری نمای ــل ج ــی در فص ــه آل دل
ــج بســیار خــوب  ــی نتای ــل اصل داشــته و از عوام

ــه اســت.  تیمــش لقــب گرفت
ــه  ــورد توج ــی م ــاله انگلیس ــتاره 21 س ــن س ای
ــه  ــرار گرفت ــا ق ــزرگ اروپ ــای ب ــیاری از تیم ه بس
ــرای او متصــور  و پوچتینــو آینــده درخشــانی را ب

ــت.  اس
پوچتینــو گفــت: »بــه نظــر مــن دلــه آلــی از لحــاظ 
ــت. او  ــار اس ــاوت از نیم ــال متف ــخصیتی کام ش
شــخصیتی بســیار خــاص و منحصــر بــه فــرد دارد 
ــا او در  ــه آی ــم ک ــن نمی دان ــر م ــال حاض و در ح
ســطح نیمــار بــازی می کنــد یــا خیــر امــا معتقــدم 
ــم  ــار ه ــر از نیم ــی بهت ــد حت ــده او می توان در آین
ــیار  ــاده و بس ــی فوق الع ــی بازیکن ــه آل ــد.  دل باش
جــوان اســت و پتانســیلی بــاور نکردنــی دارد. باید 
ببینــم در آینــده چــه اتفاقاتــی رخ خواهــد داد اما از 
نظــر مــن امــکان پیشــرفت فــراوان بــرای او وجود 

دارد.«
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مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و 
مواد مخدر ملکیت های مشکوک را 

ضبط می کند

مجلس نمایندگان پیامدهای 
پرتاب بمب به مواضع داعش در اچین را بررسی می کند

اطالعــات روز: مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا مســکرات و مــواد مخــدر بعــد 
از ایــن امــوال و جایدادهــای منقــول و غیرمنقــول ناشــی از عوایــد ارتــکاب جرایــم 

مســکرات و مــواد مخــدر را مصــادره می کنــد.
خالــد موحــد، ســخن گوی مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا مســکرات و مــواد 
مخــدر در نشســت خبــری بــه روز شــنبه گفــت براســاس فیصلــه ی اخیــر شــورای 
عالــی دادگاه عالــی کشــور، از آغــاز ســال 1396 تمامــی دارایی هــا یــا جایدادهــای 
غیرمنقــول ناشــی از عوایــد جرایــم قاچــاق مســکرات و مــواد مخــدر نیــز مطابــق 
ــل مصــادره  ــع پول شــویی قاب ــون من ــاده ی چهــارم قان ــد پنجــم فقــره ی یکــم م بن

ــود. ــته می ش پنداش
ریاســت دادســتانی اختصاصــی مبــارزه علیــه جرایــم مســکرات و مــواد مخــدر از 
زمــان تاســیس ایــن مرکــز بــه اســاس مــاده ی 19 قانــون اختصاصــی مبــارزه علیــه 
ــوال  ــواد مخــدر، فقــط صالحیــت درخواســت مصــادره ی ام ــم مســکرات م جرای
منقــول ماننــد وســایط، ســالح، پــول نقــد، تیلفــون همــراه و غیــره مرتکبیــن جرایــم 
قاچــاق مــواد مخــدر و مشــروبات الکولــی را از محاکــم داشــت امــا پــس از ایــن 
ــول ناشــی از  ــول و غیرمنق ــای منق ــوال و جایداده ــی ام ــت مصــادره تمام صالحی

عوایــد ارتــکاب جرایــم مســکرات و مــواد مخــدر را دارد.
ــا 1395 خورشــیدی به طــور  ــه ی ســخنگوی ایــن مرکــز، از ســال 1384 ت ــه گفت ب
مجموعــی بــه تعــداد 1181 عــراده واســطه ی خــرد و بــرزگ کــه قیمــت آن در بازار 
آزاد از 3500 دالــر امریکایــی تــا 65 هــزار دالــر می رســد، مصــادره نمــوده اســت.

ــاد شــده به طــور مجموعــی ایــن مرکزمبلــغ  آقــای موحــد افــزود کــه در مــدت ی
ــدار  ــی، »1075225« کل ــر امریکای ــی، »688215« دال ــد افغان ــول نق »58398259« پ
ــی، »3295«  ــان ایران ــتانی، »137189565« توم ــدار پاکس ــدی، »59340375« کل هن
ریــال عربــی، »660« درهــم امــارات عربــی و »2700« یــورو را پــس از صــدور حکم 

محاکــم مصــادره و بــه حســاب قطعــی عوایــد دولــت تســلیم نمــوده اســت.

اطالعــات روز: مجلــس نماینــدگان در 
ــت  ــم گرف ــود تصمی ــروز خ ــت دی نشس
هیأتــی مرکــب از حکومــت و شــورای 
ــی،  ــوارض جانب ــی ع ــرای بررس ــی، ب مل
اثــرات و تلفــات پیش آمــده از پرتــاب 
اچیــن  بــه  بمب هــا«  همــه ی  »مــادر 
ننگرهــار رفتــه و گــزارش آن را بــا مجلــس 

ــازد. ــریک س ش
نماینــدگان  مجلــس  اعضــای  هرچنــد 
ــه ی  ــال حمل ــی در قب ــای متفاوت دیدگاه ه
ــان  ــش بی ــع داع ــر مواض ــکا ب ــش امری ارت
کردنــد امــا عبدالــرووف ابراهیمــی، رییــس 
مجلــس نماینــدگان گفــت هرگونــه بحــث 
در ایــن مــورد بــا توجــه بــه جایــگاه شــورا 

ــه صــالح نیســت. ب
اعضــای  تمامــی  وی  گفتــه ی  بــه 
مــردم  نماینــدگان  نماینــدگان،  مجلــس 
افغانستانســتان هســتند و در مجلــس نبایــد 
بــه  آب  کــه  شــود  گفتــه  حرف هایــی 

بریــزد. آســیاب دشــمن 
آقــای ابراهیمــی درحالــی در ختــم مجلــس 
ایــن گفته هــا را مطــرح کــرد کــه شــماری 
ــتفاده  ــدگان اس ــس نماین ــای مجل از اعض
را  غیرهســته یی  بمــب  بزرگ تریــن  از 

قدرت نمایــی امریــکا خواندنــد.

ــای  ــماری از اعض ــا ش ــر ام ــوی دیگ در س
مجلــس ایــن حملــه را نشــان جدیــت 
بــا تروریســم  امریــکا در امــر مبــارزه 
پیــام  حملــه  ایــن  گفتنــد  و  خوانــده 
واضحــی بــه پاکســتان، ایــران و روســیه داد.
عبدالســتار درزابــی، نماینــده ی والیــت 
ــه در مطابقــت  ــن حمل جوزجــان گفــت ای
ــان  ــی می ــی و دفاع ــه ی امنیت ــا موافقت نام ب
افغانســتان و امریــکا صــورت گرفته اســت.
ــتی  ــای تروریس ــرگاه النه ه ــت: »ه وی گف
ــر  ــی کــه باشــد، ب در هــر ســمت و مملکت
ضــد منافــع مــا و امریــکا مشــترک باشــد، 

ــی  ــی و هوای ــالت راکت ــا حم ــاالی آن ه ب
می شــود، بــه صفــت نماینــدگان مــردم 

افغانســتان از آن حمایــت می کنیــم.«
ــاب  ــه پرت ــی ب ــدگان درحال ــس نماین مجل
ــان  ــش نش ــا« واکن ــه ی بمب ه ــادر هم »م
می دهــد کــه ارتــش امریــکا شــام روز 
ــب  ــن بم ــرد بزرگ تری ــالم ک ــنبه اع پنج ش
غیرهســته یی را بــر مواضــع داعــش در 
ــت  ــن والی ــد دره ی در ولســوالی اچی مهمن
ننگرهــار پرتــاب کــرده اســت. پــس از آن 
ــه  ــرد ک ــی اعــالم ک حکومــت وحــدت مل
در جریــان ایــن حملــه قــرار داشــته اســت.


