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وهای امریکا در افغانستان تداوم حمالت هوایی نیر
که در ماه جنوری مقامات در واشنگتن از پایان ماموریت  دقیقا زمانی 
ویژه  عملیات   40 حدود  می دادند،  خبر  افغانستان  در  جنگی شان 
به  مشوره دهی  زمینه  در  افغانستان  کنر  والیت  در  امریکایی  سربازان 
که در حال جنگ با دهشت افگنان طالب در امتداد مرز  سربازان افغان 
کستان بودند عملی می شد. به گفته دو تن از مقامات نظامی  غربی،  پا
که توسط امریکایی ها رهبری می شود، همزمان با سایر  حمالت هوایی 

حمالت زمینی در قالب مواظبت از نیروهای امریکایی اجرا می گردد.
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نمایندگان مجلس:

از نفوذ جنگجویان در شمال
جلوگیری شود

رییس جمهور:

تروریستان نمی توانند از اسالم 
کنند نمایندگی 
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کابل کاراته کار دختر در  آغاز رقابت 30 

7

وز محاکمه عامالن قتل فرخنده اولین ر

فرماندهان پولیس به محکمه
احضار می شوند
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و گر وحدت سازمانی طالبان در 
دوام جنگ است
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فرصت دهی در کنار جنگ
گر برای دسترسی به اهداف سیاسی  ا که طالبان حتا  گفت  می توان 
برای  زمینه  موجودیت  بر  مبنی  غنی  آقای  گفته های  کنند،  کار  نیز 
بسیار  سبز  چراغ  یک  می تواند  سیاسی  روند  به  گروه  این  پیوستن 
وجود  طالبان  برای  که  است  منطقی  گزینه  تنها  این  باشد.  حیاتی 
می دهد  نشان  نظامی   تعامل  به  مربوط  رویدادهای  از  برخی  دارد. 
رویارویی  در  که  کنند،  قبول  را  واقعیت  این  باید  رهبران طالبان  که 
زیربنایی  ساختارهای  شکستن  و  دولت  به  زدن  ضربه  نظامی  توان 

نظام سیاسی موجود را ندارند. 4

فرماندهان جدید پولیس و ارتش بلخ معرفی شدند

در  بلخ  پولیس  عمومی  فرمانده 
گانه  معرفی شدند. همایش های جدا

کل  فرمانده  مراد  مرادعلی  جنرال 
محفل  در  که  ارتش  زمینی  نیروهای 
اردوی  قول  جدید  فرمانده  معرفی 
گفت:  می کرد  صحبت  شاهین   209
والیت های  در  که  ما  کشور  »دشمنان 
خورده اند  شکست  کشور  جنوب 
می خواهند جنگ را به شمال بکشند 
خواهند  شکست  نیز  این جا  در  ولی 

خورد.«

که  کسانی  باید  مراد،  جنرال  گفته  به 
را  افغانستان  مردم  مال  و  جان  امنیت 
به خطر می اندازند سرکوب می شوند و 

به آنها هیچ رحمی نگردد.
از سویی هم جنرال حمید فرمانده قول 
همکاری  خواهان  شاهین   209 اردوی 
گردید  کشور  مسلح  نیروهای  با  مردم 
که  نیروهای مسلح خواست  تمام  از  و 
به صورت هماهنگ با مخالفان مسلح 

کنند. مبارزه 
پولیس  جدید  فرمانده  حال  همین  در 
کرد  بلخ نیز در برنامه معرفی اش وعده 
برای  و  نکرده  رحم  شورشیان  به  که 
که  آن گونه  می دهد  دستور  افرادش 
نیز  آن ها  می کشند  را  مردم  شورشیان 

شورشیان را بکشند.
باور  این  به  صاحب نظران  از  شماری 
در  شمال  امنی های  نا  که  می باشند 
نهادهای  اداره  دیگر  عامل  ده ها  کنار 

مهم امنیتی توسط سرپرست ها است.

فرماندهان  مزارشریف:  8صبح، 
قول  فرماندهی  و  بلخ  پولیس  جدید 
دیروز  شمال  در  شاهین   209 اردوی 

معرفی شدند.
شده  گماشته  تازه  فرماندهان  این 
شورشیان  به  دیگر  که  دادند  هشدار 
فعالیت های  اجازه  کشور  شمال  در 
که  هرکجا  در  و  نمی دهند  را  تخریبی 

آن ها را یافتند می کشند.
شاهین   209 اردوی  قول  فرماندهی 
که  بلخ  پولیس  عمومی  فرماندهی  و 
والیت   9 آنان  فعالیت های  ساحه 
کشور را احاطه  شمالی و شمال شرقی 
این سو  به  زیادی  مدت  از  می کند 
این  و  می شد  اداره  سرپرستان  توسط 
والیت های  در  را  نگرانی هایی  مساله 

کشور به وجود آورده بود. شمالی 
عنوان  به  حمید  عبدالحمید  جنرال 
و  شاهین   209 اردوی  قول  فرمانده 
حیث  به  سادات  کمال  سید  جنرال 

آقای مجددی گفت:
»از همین لحظه 

هدایت داده می شود 
که شخص قوماندان 

امنیه و رییس تحقیقات 
جنایی قوماندان 

امنیه والیت کابل و 
آمر مخابره قوماندانی 

امنیه کابل و حمید 
عضو کشف آمریت 
حوزه دوم پولیس 
فردا ساعت 9 بجه 
به مجلس ما حاضر 

شوند و دالیل شان را 
خواهیم شنید.«
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زنگ اول


اتهام  تفهيم  دادگاه  در  فرخنده  قتل  به  متهمان  ديروز 
اصلى  خواست  متهمان،  اين  شدن  دادگاهى  شدند. 
جامعه مدنى و افكار عمومى بود. افكار عمومى و جامعه 
مدنى از مقام هاى قضايى مى خواهند تا عدالت را بر اين 
متهمان اجرا كنند. هر متهمى بايد متناسب به جرمى كه 
احتماال مرتكب شده است، بايد مجازات شود. هيچ كس 
بايد  كه  ديگرى  نكته  نشود.  معاف  مجازات  از  بايد 
بايد  و درشت  ريز  متهمان  كه  است  اين  رعايت شود 
مجازات شوند. اين طور نشود كه خسته به نام ريزه ها 
شكسته شود و درشت ها براى خودشان حاشيه امن 
به دليل وجود فساد در دستگاه قضايى و  ايجاد كنند. 
فرايند دادرسى، هميشه قضيه به نفع متهم هاى پرنفوذ 
و پولدار فيصله مى شود و بى واسطه ها به زندان افگنده 

مى شوند. 
تكرار  شرم آور  روند  اين  بايد  فرخنده  پرونده  در 
ضابط  و  سرباز  از  شمارى  كه  است  روشن  نشود. 
يا سهل انگارى  اجراى وظيفه  در  غفلت  به دليل  پوليس 
بازداشت شده اند.  فرخنده  از زجركشى  در جلوگيرى 
شمارى  كه  مى شود  ديده  هم  تصويرى  نوارهاى  در 
فرخنده  سوزاندن  و  زجركشى  در  يونيفورم پوش، 
دست داشتند، همه آن يونيفورم پوش ها بايد به مجازات 
آمر  پوليس  حوزه  هر  كه  نكنيم  فراموش  اما  برسند، 
مراتبى  سلسله  فرماندهان  دارد،  جنايى  بخش  دارد، 
ديگر دارد. همه اين افراد بلندرتبه، اگر متهم تشخيص 
اگر  حتا  شوند.  حاضر  دادگاه  به  بايد  شوند،  داده 
فرمانده پوليس كابل هم سهل انگار شناخته شود، بايد 
اعالم  مختومه  به گونه اى  قضيه  نبايد  شود.  مجازات 
شوند  محكوم  مجازات  به  متهم  سربازان  كه  شود 
ولى بلندپايگان متهم در صورت اثبات جرم هم، مورد 

مواخذه قرار نگيرند. 
كه محاكمه  بدانند  بايد  اجرايى  رييس  و  رييس جمهور 
دستگاه  كاركردى  مشروعيت  با  آن  نتيجه  و  فرخنده 
حكومت گره خورده است. روزى كه فرخنده زجركشى 
از  شمارى  مى ماند.  دولت  بدون  قلمرو  به  كابل  شد، 
واهى  اتهام  به  را  جوانى  زن  بازار،  و  كوچه  مردم 
جريان  ساعت  دو  كشيدند.  آتش  به  قرآن سوزى، 
اما  اين زن، طول كشيد.  افگندن  آتش  به  و  زجركشى 
در اين مدت، هيچ اقدامى از سوى پوليس ضدشورش 
صورت نگرفت. شمارى از سربازان پوليس موظف در 
ساحه هم، با آدم سوزان هم دست شدند و در زجركشى 

فرخنده سهم گرفتند. 
اين رويداد اين باور عمومى را ايجاد كرد كه پايتخت 
مملكت قلمرو بدون دولت است، نهادها كارايى ندارند 
محاكمه  قباحت  اصل  به  هم  پوليس  سربازان  حتا  و 
را  همه  وضعيت  اين  ندارند.  باور  متهم  يك  خيابانى 
شوكه كرد. همه احساس ناامنى كردند. به همين دليل 
اين  افتاد.  بود كه جنبش خودجوش عدالت خواهى راه 
فرياد  و  آمد  خيابان  به  اجتماعى  از شبكه هاى  جنبش 
مدنى،  جامعه  نيرومند  فشار  داد.  سر  عدالت خواهى 
را  متهمان  تا  كرد  وادار  را  حكومت  اجتماعى  وجدان 
بازداشت كند و جريان محاكمه راه افتد، اما اين كافى 
نيست. بايد هر متهم ريز و درشت كه مجرم شناخته 

مى شود، مجازات شود. 
نشر مستقيم جريان محاكمه متهمان از تلويزيون، اقدام 
قابل ستايش است. نشر اين محاكمه جريان را به تمام 
خانه ها مى برد و مردم به چشم سر روند دادرسى را 
تدابيرى  بايد  قضايى  مقام هاى  اين  كنار  در  مى بينند. 
روى دست گيرند كه نسبت به مجازات عادالنه متهمان، 
دارند  حق  مردم  شود.  حاصل  اجتماعى  اطمينان 
بى اعتماد باشند، دستگاه قضايى و در مجموع دستگاه 
دولت افغانستان، چنان آغشته به فساد مالى و ادارى 
محاكمه  نمى ماند.  مردم  اعتماد  براى  جايى  كه  است 
متهمان قتل فرخنده فرصتى است كه مقام هاى قضايى 
بايد در اعاده اعتماد مردم از آن استفاده اعظمى كنند. 
بر همه  كه عدالت  است  اين  افغانستان  خواست مردم 

متهمان اجرا شود. 

ريز و درشت بايد مجازات شوند
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شمال  در  كندز  واليت  در  محلى  مقام هاى 
كشور، مى گويند كه 28 مامور پوليس موفق 
طالبان  كنترول  تحت  كه  مناطقى  از  شده اند 

قرار گرفته فرار نمايند.
حسينى،  سرور  بخدى،  خبرگزارى  از  نقل  به 
كندز،  واليت  امنيه  قوماندانى  سخنگوى 
مى گويد كه اين سربازان در مناطقى كه اخيرا 
توسط طالبان تصرف شده، مخفى شده بودند.

مواضع  آن كه  از  پس  گفت،  حسينى  آقاى 
طالبان مورد حمله هوايى و زمينى قرار گرفت، 

اين سربازان فرصت پيدا كرده تا فرار كنند.
اما گروه طالبان با انتشار اعالميه اى گفته است 
بزرگان  وساطت  به  پوليس  سربازان  اين  كه 

قومى و موى سفيدان آزاد شده اند.
اين  كه  است  آمده  گروه  اين  اعالميه  در 
و  گورتپه  در  جنگ  جريان  در  سربازان 
اسارات  در  و  شده  دستگير  كندز  چهاردره 

طالبان قرار داشتند.
از قول سخنگوى گروه طالبان در اعالميه گفته 
گرفته  ضمانت  رها شده  سربازان  از  كه  شده 
شده تا دوباره در چوكات پوليس و يا دولت 

وظيفه انجام ندهند.
كرده  اعالم  كندز  واليت  محلى  مقام هاى 
در  كه  مناطقى  سازى  آزاد  براى  عمليات  كه 

تصرف طالبان قرار دارد آغاز شده است.
نيروهاى  پيشروى  سرور حسينى مى گويد كه 
امنيتى چشم گير است و دامنه محاصره طالبان 

هر روز تنگ تر مى شود.
 150 از  بيش  شده  آرايه  آمارهاى  براساس 
آن ها  ديگر  تن  صد  حدود  و  كشته  شورشى 
زخمى شده اند. در همين حال، تلفات نيروهاى 

امنيتى بيست تن اعالم شده است.
نيروهاى  مواضع  بر  پيش،  هفته  يك  طالبان   
امام  ولسوالى  و  كندز  شهر  حومه  در  امنيتى 
شش  تا  توانستند  و  كرده  حمله  صاحب 

كيلومترى مركز واليت نزديك شوند.
زدن  پس  براى  داخله  و  دفاع  وزارت هاى 
طالبان نيروهاى تازه نفس فرستادند و درگيرى 
در  همچنان  شورشيان  و  امنيتى  نيروهاى  ميان 

كندز ادامه دارد.

مقام هاى امنيتى واليت زابل در جنوب كشور 
سه  طالبان  گروه  به  وابسته  افراد  كه  گفته اند 
نفر از پنج نفرى را كه روز جمعه در شاهراه 

قندهار-كابل ربوده بودند، كشته اند.
غالم جيالنى فراهى، از مسووالن پوليس زابل 
به بى بى سى گفته كه اجساد كشته شدگان به 
شده،  منتقل  زابل  واليت  مركز  قالت  شهر 
نشده كه آن ها چه كسانى  هنوز مشخص  اما 

بوده اند.
اين  درباره  تحقيقات  كه  افزود  فراهى  آقاى 

رويداد و شناسايى مقتوالن ادامه دارد.
اين مقام پوليس همچنين گفت كه افراد مسلح 
روز  را  نفر  پنج  اين  طالبان  گروه  به  وابسته 

جمعه در شاهراه قندهار-كابل ربوده بودند.
گروه طالبان هنوز درباره اين خبر اظهار نظرى 

نكرده است.
اما ميرويس نورزى فرمانده پوليس زابل گفته 
غزنى  محلى  پوليس  اعضاى  افراد  اين  كه 

بودند.
زابل جايى است كه حدود دو و نيم ماه پيش 
سى و يك مسافرى كه در حال سفر از هرات 
ناشناس  مسلح  افراد  از سوى  بودند،  كابل  به 

گروگان گرفته شدند.
على رغم تالش هاى گسترده براى آزادى اين 
افراد، هنوز از سرنوشت اين 31 نفر خبرى در 

دست نيست.

اعزام هيات بيست نفرى براى گفتگو با طالبان به قطر 

28 مامور پوليس از مناطق
 تحت كنترول طالبان
در كندز فراركردند

سه نفر از پنج گروگان در زابل 
كشته شدند

يك  كه  گفته اند  دولتى  مقام هاى 
براى  افغانستان  از  نفرى   20 هيات 
گفتگو با نمايندگان گروه طالبان به 
اعضاى  از  شمارى  است.  رفته  قطر 
از  برخى  و  صلح  عالى  شوراى 
چهره هاى مستقل سياسى در تركيب 

اين هيات حضور دارند.
خبرگزارى  سى،  بى  بى  از  نقل  به 
لودين،  عطااهللا  از  نقل  به  رويترز 
معاون شوراى عالى صلح گفته است 
كه اين هيات در روزهاى يكشنبه و 
«گفتگوهاى  در  آينده  هفته  دوشنبه 
خواهد  شركت  طالبان  با  مقدماتى» 

كرد.
گفتگوها  اين  لودين  آقاى  گفته  به 
بود  خواهد  متمركز  صلح  مساله  بر 
افغانستان،  از  «نمايندگانى  آن  در  و 
نهادهاى  و  طالبان  گروه  پاكستان، 

ديگر» حضور خواهند داشت.
اعضاى  كه  است  گفته  همچنين  او 
دو  با  قطر  در  صلح  عالى  شوراى 
به  اسالمى  حزب  نمايندگان  از  تن 
ديدار  نيز  حكمتيار  گلبدين  رهبرى 

خواهند كرد.
يكى  آقاى حكمتيار  اسالمى  حزب 
كه  است  مسلحى  گروه هاى  ديگر 
خارجى  نيروهاى  و  دولت  ضد  بر 

حاضر در كشور مى جنگد.
سرپرست  مجاهد،  عبدالحكيم  اما 

شوراى عالى صلح به بى بى سى گفته 
از اعضاى اين شورا  است كه 8 تن 
آنها  اما  دارند  هيات حضور  اين  در 
صورت  به  دوحه  گفتگوهاى  در 
رسمى از دولت افغانستان نمايندگى 

نخواهند كرد.
آقاى مجاهد گفت كه كنفرانسى به 
ابتكار يكى از دفاتر سازمان ملل در 
دوحه برگزار مى شود و نمايندگانى 
آن  در  نيز  طالبان  گروه  سوى  از 

شركت خواهند كرد.
كه  گفت  مجاهد  آقاى  حال  اين  با 
كه  صلح  روند  درباره  نشستى  هر 
آن  در  طالبان  گروه  نمايندگان 
حضور داشته باشند، به نفع صلح در 

كشور تمام خواهد شد.
يكى از مقام هاى ارشد گروه طالبان 
كه  است  كرده  تاييد  نيز  قطر  در 
ميان  ديدارى  آينده  روزهاى  در 

گروه  اين  و  پاكستان  نمايندگان 
آن  در  كه  است  شده  برنامه ريزى 
خواهد  حضور  نيز  اسالمى  حزب 

داشت.
گروه طالبان دو سال پيش، نمايندگى 
پايتخت  دوحه،  در  را  خود  سياسى 
قطر باز كرد كه نصب لوحه «امارات 
گروه  پرچم  برافراشتن  و  اسالمى» 
اعتراض  دفتر،  اين  فراز  بر  طالبان 

شديد دولت را به دنبال داشت.
كه  نيست  مشخص  هنوز  هرچند 
در  كه  طالبان  گروه  نمايندگان  آيا 
خواهند  شركت  دوحه  گفتگوهاى 
عمر،  محمد  مال  تاييد  مورد  كرد، 
در  اما  نه،  يا  هستند  گروه  اين  رهبر 
از  نمايندگى  به  هيات هايى  گذشته 
دفتر اين گروه در قطر براى گفتگو 
و  چين  جمله  از  كشور  چند  به 

پاكستان سفر كرده اند.

مشكالت برخى از مترجمان افغان در امريكا را مجبور به بازگشت كرده است

از  كه  افغان  ترجمان هاى  از  شمارى 
امريكا  به  مهاجرت  ويژه  برنامه  طريق 
روبرو  متعددى  مشكالت  با  رفته اند، 
به  بازگشت  به  مجبور  تعدادى  و  شده 

افغانستان شده اند.
نهادهاى  مسوولين  كه  حاليست  در  اين 
امريكا  در  مهاجرين  به  كمك رسان 
از حد  بيش  مى گويند كه خواست هاى 
براى  مشكالت  بروز  باعث  افراد  اين 

آنان مى شود.
ترجمان ها  اين  از  يكى  فواد  حشمت 
با   2015 تا   2008 سال  از  كه  است 
نيروهاى خارجى در افغانستان كار كرد 
و از 25 مارچ سال جارى به اين سو در 

امريكا زندگى مى كند.
آقاى فواد مى گويد كه  او و خانواده اش 

مساعدت  ايتالف  بنام  نهادى  طريق  از 
دالر  شش صد  مبلغ  ماهانه  افريقا  براى 
مقدار  اين  اما  مى كند  دريافت  كمك 
چهار  خانواده  يك  مصارف  براى  پول 

نفرى كافى نيست.
اين كه  از  اين كمك ها پس  او  به گفته 
ترجمان ها كار پيدا كنند، قطع مى گردد.

به گزارش صداى امريكا، حشمت فواد 
اين  من  نگرانى  «در حال حاضر  گفت: 
است تا وظيفه پيدا كنم و كرايه خانه را 
پولى كه  بپردازم.  كه هنگفت مى باشد، 
پرداخت  مربوط  اداره  سوى  از  اكنون 
بيكار  حال  تا  و   نبوده  كافى  مى شود 

هستم.»
پس  كه  نسيم  فردين  همين حال،  در 
خارجى  نيروهاى  با  كار  سال  هفت  از 

ويژه  به  ادارى  و  امنيتى  بخش هاى  در 
امريكا  به    2014 سال  در  ترجمانى 
در  ما  به  كه  «تعهداتى  مى گويد:  رفت، 
داليل  بنابر  بود،  شده  داده  افغانستان 
نپوشيد  عمل  جامه   امريكا  در  نامعلومى 
زيادى  تعداد  تا  شده  باعث  امر  اين  و 
خانواده هاى شان  با  يكجا  ترجمان ها  از 

دوباره به افغانستان برگردند.»
به باور آقاى نسيم، ترجمان هايى كه از 
افغانستان به امريكا مى روند، بايد  خود 
آشنا  امريكا  يعنى  جديد  محيط  با  را 
پيدا  و  تحصيل  كسب  براى  و  ساخته 

كردن كار كوشش به خرج دهند.
اكنون  فراوان  از تالش  نسيم پس  آقاى 
توانسته است در يك شركت امنيتى در 

امريكا براى خود كار پيدا كند.

مدير امنيت پشت رود فراه ترور شد

در  فراه  واليت  در  محلى  مقام هاى 
مدير  كه  مى گويند  كشور  غرب 
اين  رود  پشت  ولسوالى  امنيت 
واليت از سوى مهاجمان كشته شده 

است.
به نقل از خبرگزارى بخدى، محمد 
فراه  والى  معاون  رسولى،  يونس 
شام  خان  هاشم  آقاى  كه  مى گويد 
از سوى مهاجمان مسلح  روز جمعه 
كه سوار بر موترسايكل بودند، كشته 

شد.
اين رويداد حوالى ساعت هفت شام 
روز جمعه در ناحيه چهارم شهر فراه 
مى گويد  رسولى  آقاى  و  داده  رخ 
كه چندين مرمى به بدن هاشم خان 

اصابت كرده است.
متوارى  محل  از  مهاجم  مردان 
شده اند و گروه طالبان مسووليت اين 

حمله را به عهده گرفته است.
گفته  اعالميه اى  انتشار  با  گروه  اين 

شام  هقت  ساعت  حوالى  كه  است 
حمله  مورد  خان  هاشم  جمعه  روز 
چريكى اين گروه قرار گرفت و در 

جا كشته شد.
طالبان گفته اند كه اين حمله بخشى 
بوده  «عزم»  نام  به  آن ها  عمليات  از 

است.
است  آمده  گروه  اين  اعالميه  در 
كه هاشم خان در راه اندازى پوليس 
نقش مهمى داشت  منطقه  محلى در 
نيز  فراه  و  بكواه  ولسوالى هاى  در  و 

فعال بوده است.
معاون والى فراه مى گويد كه مقتول، 
حمله  هدف  خانه اش  راه  مسير  در 

قرار گرفت.
واليت هاى  از  كشور  غرب  در  فراه 
چند  است.  كشور  ناامن  نسبتا 
در  نظامى  عمليات  پيش  روز 
ولسوالى هاى پشت رود و باالبلوك 
اين واليت براى پاكسازى منطقه از 

وجود طالبان راه اندازى شده بود.

ACKU



 قدرت اهلل جاوید

 ظفرشاه رویی

نمایندگان مجلس:

از نفوذ جنگجویان در شمال 
جلوگیری شود

رییس جمهور:

وریستان نمی توانند از اسالم  تر
نمایندگی کنند
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برابر  در  امنیتی  نیروهای  سنگین  نبرد   با  همزمان 
نمایندگان  از  شماری  کشور،  شمال  در  تروریستان 
که روزانه صدها تن از باشندگان نوار  مجلس می گویند 
در  جنگ  جبهه های  به  کستان  پا با  افغانستان  مرزی 

کشور انتقال داده می شوند. شمال 
انتقال  از  هدف  که  می گویند  مجلس  نمایندگان 
بخش های  ساختن  ناامن  شمال،  به  جنگجویان 
بی توجهی حکومت،  در صورت  و  بوده  کشور  شمالی 
خواهند  کشور  شمال  در  خونین  نبردهای  شاهد  مردم 

بود.
مجلس  در  هرات  مردم  نماینده    مجروح،  فاروق  غالم 
نبرد  آغاز  با  که  گفت  شنبه  روز  نشست  در  نمایندگان 
کشور به سوی هرات و از  کندز هزاران تن از جنوب  در 

کرده اند. آن جا به بادغیس و سایر والیات حرکت 
کشور  که هویت شهروندان  آن جایی  از  گفت  مجروح 
افراد  از  در سفرهای والیتی پرسیده نمی شود، بسیاری 

کشور شده اند. وارد والیات شمالی 

گرامی داشت  کشور، در مراسم  اشرف غنی، رییس جمهور 
تجاوز  برابر  در  افغانستان  مردم  جهاد  از  ثور،  هشتم  از 
نام برده  »تاریخ ساز«  به عنوان یک حرکت  شوروی سابق، 
تا  میانه  آسیای  از  جهان  نقشه  حرکت  این  که  می گوید 
اروپای شرقی را دگرگون ساخت و آزادی را برای ملت های 

دیگر به ارمغان آورد.
به  که  مراسمی  در  ثور،  دوازدهم  شنبه،  روز  غنی  آقای   
سال  بیست وسومین  ثور،  هشتم  از  گرامیداشت  مناسبت 
شده  برگزار  ریاست جمهوری  ارگ  در  مجاهدین  پیروزی 
خود  معاصر  تاریخ  در  افغانستان  که  سه باری  افزود  بود، 
کشور با  گرفته است، مردم این  مورد تهاجم بیگانه ها قرار 
کردند.  محور قرار دادن دین علیه این تهاجم ها ایستادگی 
تهاجم  مورد  افغانستان  باری که  هر  رییس جمهور،  به گفته  
قابل  مهاجمان  برای  کشور  این  مردم  کنش  وا گرفته،  قرار 
کرد نباید در مورد مردم  کید  پیش بینی نبوده است. وی تا

گیرد. افغانستان محاسبه غلط صورت 
در  افغانستان  مردم  هرچند  می گوید  غنی  رییس جمهور 
اتحاد  نتوانسته اند  اما  بوده ،  موفق  تجاوزگران  شکست 
به دلیل  گذشته  در  ثبات  او،  به گفته   کنند.  حفظ  را  خود 
فردمحور بودن قدرت مقطعی بود اما حاال به خاطر قانون 
خواهد  دوام دار  ثبات  به  افغانستان  قدرت،  بودن  محور 

رسید.
که تروریسم بین المللی  گفت  رییس جمهور غنی هم چنین 
در  را  دولتداری  نظم    می خواهند  دین  نام  از  استفاده  با 
برسند.  خود  اهداف  به  تا  کرده  متالشی  جهان  و  منطقه 
و  می برند  سر  را  مردم  تروریستان  این  غنی،  آقای  به گفته  
تروریستان  که  کرد  کید  تا وی  می کنند.  ویران  را  خانه ها 

کنند. نمی توانند از دین اسالم نمایندگی 

به گفته  او پس از آن که نیروهای امنیتی متوجه افراد یاد 
غرب  عمومی  جاده های  در  آن ها  جلو  شدند،  شده 
گرفته شده و درحال حاضر چنین افراد از راه های  کشور 
کشور می باشند.  فرعی در حال رفتن به والیات شمالی 
که افراد یادشده به هدف جنگ  کید می کند  مجروح تا

کشور انتقال داده می شوند. در شمال 
هرات  در  امنیتی  مقام های  قول  از  مجلس  عضو  این 
شمال  به  جنگجویان  انتقال  موضوع  که  می کند  بیان 
افغانستان در شورای امنیت ملی افغانستان مطرح شده 
گفته اند  گونه شفاهی  و این شورا به مسووالن امنیتی به 

کشور شوند. تا مانع انتقال آن ها به شمال 
که اطالعات آن ها نشان  مجروح هم چنین بیان داشت 
که جنگجویان یاد شده با رسیدن به بادغیس  می دهد 
کز و جبهه های جنگ فرستاده می شوند و روزانه  به مرا

مبلغ دوهزار افغانی دریافت می کنند.
جلو  عملی  به صورت  حکومت  هرگاه  مجروح،  به گفته  
انتقال جنگجویان به شمال را نگیرد، مردم افغانستان 

بیست وسومین سال  از  گرامیداشت  مراسم  در  اشرف غنی 
که او به منظور از بین بردن فاصله  گفت  پیروزی مجاهدین، 
وزارت های  به  مسجد،  و  جمهوری  ریاست  ارگ  میان 
مالیه و حج و اوقاف و اداره امور دستور داده تا سه هزار و 
هفت صد بست اجیر را به بست های متداوم دولتی مبدل 
گفت این اقدام به منظور شامل ساختن  کنند. آقای غنی 
او،  به گفته   است.  گرفته  صورت  دولت  چوکات  در  علما 

هفت صد بست دیگر نیز برای علما اضافه می شود.
که  در همین حال، عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی می گوید 
گذشته  مشکالت  برابر  چند  افغانستان  فعلی  مشکالت 
کشور  گروه های تروریستی علیه مردم این  است. به گفته  او، 
این  عملکرد  که  کرد  کید  تا وی  کرده اند.  جهاد  اعالم 
نیست.  برابر  ارزشی  و  قاعده  هیچ  با  تروریستی  گروه های 
آقای عبداهلل روی از بین بردن فاصله میان دولت و ملت 

کشور خواهند بود. شاهد جنگ خونین دیگر در شمال 
نیز  نمایندگان  در مجلس  تخار  نماینده   دانش،  حبیبه 
مجموعه هایی  در  تن  صدها  روزانه  که  است  مدعی 
کشور را دارند، به  کستانی و مناطق مرزی  که هویت پا
گفت با  کشور می روند. دانش  بخش های شمال شرقی 
کشور مانع حضور  آن که والی یکی از والیت های شمالی 
چنین افراد در شمال شده است اما به گفته  او مقام هایی 
که به  که مجموعه هایی  گفته اند  در دولت افغانستان 
ممانعتی  نباید  و  بوده  آن ها  به  منصوب  رفته اند  شمال 

برای آن ها در شمال شود.
که مجموعه هایی  این عضو مجلس اما به این باور است 
و  کستان  پا مردم  یافته اند،  انتقال  کشور  شمال  به  که 
به شمال مسلح  رفتن  با  که  بوده  آن سوی خط دیورند 
جابه جا  کشور  سرحدی  مناطق  در  آن  از  پس  و  شده 

می شوند.
در  بلخ  مردم  نماینده   عبده،  محمد  دیگر،  سوی  از 
بلخ  در  امنیتی  مسووالن  قول  از  نیز  نمایندگان  مجلس 

که مردم باید نیروهای امنیتی را از خود  کرد و افزود  کید  تا
بدانند.

ارشد  رهبران  از  سیاف  عبدرب  الرسول  حال،  همین  در 
کشور تنها با نعره های  که نیروهای امنیتی  جهادی می گوید 
گروه های تروریستی داعش  کبر در مبارزه علیه  تکبیر و اهلل ا

و القاعده موفق شده می توانند.
که شعارهایی »یا سر می دهیم یا سنگر«  آقای سیاف افزود 
به  تروریستی،  گروه های  علیه  امنیتی  نیروهای  مبارزه  در 
مقام های  که  مراسم  این  در  نمی دهد.  روحیه  سربازان 
ارشد دولتی از جمله رییس جمهور و دیگر سران جهادی 
از  من  »خواهش  گفت:  سیاف  آقای  داشتند،  حضور  نیز 
تکبیر  نعره  با  ما  را  مقابل  سنگر  گر  ا که  است  این  کالن ها 
یا سنگر،  یا سر می دهیم  که  نعره های دیگر  با  نتوانیم  زده 
که سر روحیه  کنید  نمی توانیم بزنیم. شعارهای دیگر را دور 

به این سو ده ها  گذشته  از چهارشنبه هفته  که  می گوید 
موتر خرد و بزرگ سرگرم انتقال افراد از والیات مختلف 

کشور به شمال افغانستان بوده اند.
که مسووالن  این عضو مجلس می گوید در پرسش هایی 
شده  یاد  افراد  از  شهری  کمربندهای  در  امنیتی 
کار  برای دریافت  که  داشته اند، آن ها مدعی شده اند 
به والیات شمالی می روند اما به گفته  عبده باشنده های 
بیرونی سفر  کشورهای  به  کار خود  نبود  به دلیل  شمال 

کرده اند.
که از  که 169 تن از افراد یاد شده  گفت  عبده هم چنین 
کشور تا شب روز جمعه   سوی نیروهای امنیتی در شمال 
کابل برگردانده  شده اند.  شناسایی شده بود، دوباره به 
این عضو مجلس خواهان اقدام  جدی نیروهای امنیتی 
به  منتهی  مسیرهای  امنیتی  کمربندهای  بازرسی  در 
وزارت  مقام های  این حال،  با  می باشد.  کشور  شمال 
برای  امنیتی  نیروهای  آمادگی های  از  کشور  داخله  
کشور سخن  جلوگیری از نفوذ دهشت افگنان به شمال 

می گویند.
گفتگو  در  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
که دهشت افگنان  با 8صبح، بیان داشت از آن جایی 
کشور شکست خورده اند، تالش دارند تا به  در جنوب 

کنند. کشور نفوذ پیدا  والیات شمالی 
فرد  هیچ  به  امنیتی  نیروهای  که  گفت  اما  صدیقی 
برهم  را  کشور  امنیتی  وضعیت  نخواهند  اجازه  گروه  و 
گفت: »تروریستان تالش دارند تا شمال  زند. صدیقی 
کسی اجازه  کشور به هیچ  ناامن شود اما نیروهای امنیتی 

کشور شوند.« نخواهد داد تا باعث ناامنی در 
جنگجویان  حضور  آن که  با  داخله  وزارت  سخنگوی 
کید می کند  کشور را رد نمی کند اما تا خارجی در شمال 
فعالیت های  جلو  تا  اند  تالش  در  امنیتی  نیروهای  که 
در  »دشمن  افزود:  صدیقی  بگیرند.  را  دهشت افگنان 
جنوب شکست خورده و در شمال هم قدرت نخواهند 

کنند.« داشت تا حضور پیدا 

برای شان  مردانه وار  مجاهدین و عسکر خوب نمی خورد. 
داعش،  و  القاعده  علیه  بروید  گفته  کبر  ا اهلل  که  بگویید 
پدر داعش و القاعده دم روی تان ایستاد شده نمی تواند. 
زنده  هم  را  اسالمی  قومانده های  و  کلمات  شعارها، 

که پیروز هستیم.« نگهدارید انشااهلل 
روی  هم چنین  مراسم  این  در  سیاف  عبدرب  الرسول 
نباید  که  افزود  و  کرد  کید  تا دولت  در  مجاهدین  نقش 
سیاف  آقای  شود.  استفاده  سنگر  در  تنها  مجاهدین  از 
او  به گفته   کسانی که  به عنوان  افغانستان  مجاهدین  از 
یاد  کردند،  باز  دیگر  اسیر  کشورهای  برای  را  آزادی  راه  
از  تا  شود  داده  فرصت  باید  مجاهدین  به  که  افزود  کرده 
»دل های  می گوید:  سیاف  آقای  کنند.  دفاع  ک شان  خا
ک  خا این  فرزندان  می سوزد،  کشور  این  برای  مجاهدین 
دفاع،  ملک  این  از  که  بدهید  موقع  برای شان  و  هستند 

کنند.« کرده و آن را آباد  حمایت 
کسانی  از جمله  آنان  که  این رهبر ارشد جهادی می گوید 
»ک جی بی«  پی  در  پی   توطیه های  از  را  دنیا  که  هستند 
جهان  کشورهای  در  سرخ  کودتاهای  مانع  و  داده  نجات 
افغانستان  مردم  جهاد  که  کرد  کید  تا وی  شده اند.  سوم 
کشورها شده است. آقای  زمینه ساز رشد دموکراسی در تمام 
ک هستیم و در برابر آزادی  سیاف افزود: »ما مردم این خا
و  تجاوز  برابر  در  می کنیم،  ک خود احساس مکلفیت  خا
را  خود  کله های  ما  می شویم.  ایستاد  مردانه وار  توطیه ها 
ما  کله های  زنده هستیم  که  روزی  تا  و  داشتیم  در دست 
نوامیس در دست ماست  از دین، عقیده و  به خاطر دفاع 
و مردانه وار در میدان ایستاد هستیم و این ملک را رها هم 

نمی کنیم.«
از  گرامی داشت  مراسم  در  سیاف،  الرسول  عبدرب  
فساد  وجود  از  مجاهدین،  پیروزی  سال  بیست وسومین 
در  گفت  و  کرد  شدید  انتقاد  کشور  در  اداری  و  اخالقی 
که  افغانستان  برود، دشمنان مردم  از بین   صورتی که فساد 
کشور هستند، نابود  به گفته  او مسوول یک بخش از خرابی 
که برخی ها  گفت  خواهند شد. او هم چنین در این مراسم 
سیاف،  آقای  به گفته   آورده اند.  رو  مجاهدستیزی  به 
مجاهدستیزی به مفهوم دین   ستیزی و اسالم  ستیزی است.

به دلیل  امسال  مجاهدین،  پیروزی  از  گرامیداشت  مراسم 
برگزار شد.  تاخیر  روز  با چهار  هند،  به  رییس جمهور  سفر 
توانستند   1371 سال  ثور  هشتم  در  مجاهدین  گروه های 
اتحاد  حمایت  تحت  کمونیستی  حکومت  از  را  قدرت 

جماهیر شوروی سابق به دست بگیرند.

ACKU
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وحدت سازمانی طالبان 
در گرو دوام جنگ است

گروه به روند سیاسی  بر موجودیت زمینه برای پیوستن این 
تنها  این  باشد.  حیاتی  بسیار  سبز  چراغ  یک  می تواند 
از  برخی  دارد.  وجود  طالبان  برای  که  است  منطقی  گزینه 
که رهبران  رویدادهای مربوط به تعامل نظامی  نشان می دهد 
رویارویی  در  که  کنند،  قبول  را  واقعیت  این  باید  طالبان 
ساختارهای  شکستن  و  دولت  به  زدن  ضربه  نظامی  توان 
تهاجم  شکست  ندارند.  را  موجود  سیاسی  نظام  زیربنایی 
کندز و تحمیل خسارات و تلفات  گسترده طالبان در والیت 
که طالبان در عرصه نظامی   گروه نشان داد  سنگین بر این 
توانمندی رویارویی با نیروهای امنیتی افغانستان را ندارند.
کید سران طالبان بر ادامه جنگ نمی تواند یک  بنابراین تا
به  گزینه  این  باشد.  گروه  این  رهبران  برای  منطقی  گزینه 
گروه  این  رهبران  سوی  از  طالبان  افراد  فرستادن  قربان گاه 
که  خانواده هایی  و  طالبان  گروه  اعضای  باید  که  است 
از جمع آنان از سوی رهبران طالبان سربازگیری شده است 
با  افغانستان  مردم  همسویی  کنند.  فکر  آن  مورد  در  نیز 
این  نیروها  این  از  مردم  حمایت  و  کشور  امنیتی  نیروهای 
به نفع  را  ادامه جنگ  که  آورده است  را به وجود  وضعیت 
گر  نیروهای دولتی افغانستان رقم بزند. در چنین وضعیتی ا
کنند تا با دعوت از نیروهای شورشی  طالبان هرچند تالش 
چچنی،  ازبکستانی،  کستانی،  پا )شورشیان  بین المللی 
کنند، به  عرب و...( آتش جنگ در افغانستان را شعله ورتر 
همان میزان با خسارات و تلفات بیشتر روبه رو می شوند. از 
گروه در دولت وجود  گفتگو با این  این رو وقتی زمینه برای 
گزینه برای رهبران طالبان خارج شدن  داشته باشد، بهترین 
از فشار سازمان های استخباراتی و پیوستن به روند صلح و 

مشارکت سیاسی از این طریق می باشد.

تن  شود،  گرفته  نادیده  نباید  می رسد  به نظر  که  چیزی  اما 
در دادن رهبران طالبان به قانون اساسی افغانستان است. 
که باید طالبان نیز به  قانون اساسی همان خط سرخی است 
آن توجه داشته باشند و آن را به عنوان یک اصل تغییرناپذیر 
به نظر  باشند.  نیز در نظر داشته  در مسیر دستیابی به صلح 
خواسته  این  به  دسترسی  در  می تواند  که  چیزی  می رسد 
مهم موثر واقع شود، اهمیت دهی به برتر نگهداشتن نیروهای 
کرد  انکار  نمی توان  این که  با  می باشد.  جنگ  در  امنیتی 
اما  می باشد،  هم  به  مرتبط  موضوع  دو  صلح  و  جنگ  که 
طالبان  و  کرده  کمک  صلح  تسریع  به  می تواند  چیزی که 
رفتن  بین  از  باعث  و  کرده  به صلح  متمایل  و  راضی  نیز  را 
نیروهای  برتری  حفظ  شود،  گروه  این  اضافه خواهی های 
گر  ا می باشد.  جنگ  میدان  در  نظامی  دولت  و  امنیتی 
کشور در تقابل با طالبان در موضع  نیروهای نظامی  و دفاعی 
برتر قرار داشته باشند، توقعات و مطالبات طالبان نیز تعدیل 
خواسته های  به  گروه  این  دادن  در  تن  زمینه ساز  و  شده 
دولتمردان  سوی  از  وقتی  این رو  از  می شود.  جامعه  قانونی 
نباید این مساله باعث ایجاد  مساله صلح مطرح می گردد، 
تغییر منفی در روند جنگ و تضعیف روحیه و توانایی های 

گردد. نیروهای امنیتی 

کره  کستانی ها زمانی طالبان را روی میز مذا بردارند. پا
کره  مذا از  گروه  این  شوند،  مطمین  که  می نشانند 
حاضر،  حال  در  می آورد.  به دست  را  امتیاز  بیشترین 
می دهند.  ترجیح  کره  مذا بر  را  جنگ  کستانی ها  پا
یک صد هزار نیروی تا به دندان مسلح ناتو، افغانستان 
کرده اند. همه مسوولیت ها به نیروهای امنیتی  را ترک 
جوان افغانستان سپرده شده است. این نیرو به لحاظ 
تجهیزات و نیروی انسانی متخصص، با ناتو همسری 

کرده نمی تواند. 
امسال  و حامیان شان، می خواهند  فرماندهان طالبان 
بجنگند.  توان  تمام  با  افغانستان  امنیتی  نیروهای  با 
ناتو،  رزمی  نیروهای  نبود  در  که  می کنند  تصور  آنان 
است  خاطر  همین  به  دارند.  را  اراضی  اشغال  توان 
باالی  توان  انداخته اند.  راه  تهاجمی  حمالت  که 
کرد  خواهد  ثابت  آنان  به  ما  امنیتی  نیروهای  رزمی 
مدیریت  گر  ا است.  بوده  اشتباه  محاسبه شان  که 
گره  نبرد  میدان  در  سرباز  کاری  فدا با  نظامی  مبتکر 
که  کرد  بخورد، طالبان و حامیان شان درک خواهند 
که باید  محاسبه شان اشتباه بوده است. نکته دیگری 
که وحدت سازمانی طالبان  کرد این است  به آن توجه 
از  گر  ا است.  دوام جنگ  گرو  در  کنونی،  در شرایط 
که حاوی تایید  نشانی مالعمر اعالمیه ای منتشر شود 
کابل باشد، در آن صورت در صفوف  کره با  اصل مذا
از  برخی  و  داد  خواهد  رخ  جدی  انشعاب  طالبان، 
بیعت  البغدادی  ابوبکر  به  آنان،  رادیکال  فرماندهان 

کرد.  خواهند 
رهبران  طالبان،  کنترول  زیر  مناطق  در  داعش  ظهور 
آنان را نگران ساخته است. طالبان پیوسته از حضور 
اما  می کنند،  انکار  کنترول شان  زیر  مناطق  در  داعش 
که برخی از افراد مسلح یا به ابتکار  واقعیت این است 
گروه تبهکار  خود، یا به اثر تالش های داعش، به این 
پیوسته اند. ظهور داعش تهدید جدی برای وحدت 
وارد  طالبان،  نمایندگان  گر  ا است.  طالبان  سازمانی 
شوند،  افغانستان  دولت  با  مفهوم  با  و  علنی  کره  مذا
پیوستن  و  آنان  صفوف  در  ریزش  صورت  آن  در 

فرماندهان شان به داعش بعید نیست. 
سران حکومت وحدت ملی، باید متوجه این واقعیت 
و  توان  تمام  که  است  بهتر  حاضر  حال  در  باشند. 
جامع  برنامه  یک  تدوین  صرف  دولت  سران  انرژی 
دفاعی و تعرضی برای مقابله با طالبان و داعش شود 
تا نیروهای امنیتی ما از آزمون جنگ های سال جاری، 
حکومت  سران  از  برخی  شاید  شوند.  بیرون  سربلند 
طالبان،  با  محرمانه  کره  مذا احتمال  به  ملی  وحدت 
کرات محرمانه آن هم  اما مذا باشند،  کرده  دل خوش 
تضمین کننده  هیچ وجه،  به  ابتدایی اش  مراحل  در 
محرمانه  کرات  مذا جریان  در  نیست.  جنگ  پایان 
وحدت  حکومت  سران  می شود.  تشدید  جنگ  هم 
با  مقابله  برای  و  شوند  بیرون  ذوق زدگی  از  باید  ملی 

واقعیت های سخت میدان نبرد، آمادگی بگیرند.

طالبان  گروه  این که  بر  مبنی  غنی  رییس جمهور  اظهارات 
کشور نقش  می تواند در چارچوب قانون اساسی و سیاست 
کنار  گروه در  داشته باشد را می توان فرصت دهی برای این 
گروه از سوی دولت افغانستان خواند. اما باید  جنگ با این 
گروه طالبان تا چه  که رهبران  این موضوع را در نظر داشت 
نفع  به  مساله  این  از  می توانند  و  دارند  عمل  استقالل  حد 
گروه طالبان از  گر رهبران  کنند. ا صلح در افغانستان استفاده 
استقالل عمل برخوردار باشند، این می تواند بهترین فرصتی 
باشد تا آنان با تعقل و منطق  از زمینه های موجود برای صلح 
کرده و تبعیت از قانون اساسی افغانستان را پیشه  استفاده 

خویش سازند. 
گزارش های منتشر شده در رسانه ها نشان می دهد  برخی از 
به  دادن  نقش  احتمال  از  اخیرا  غنی  رییس جمهور  که 
که دروازه  گفته است  کشور خبر داده و  طالبان در سیاست 
گروه می تواند در چارچوب  گفتگو با طالبان باز است و این 
آقای  باشد.  داشته  نقش  کشور  سیاست  در  اساسی  قانون 
و  انداختن  تفرقه  برای  قدرت  از  وی  که  است  گفته  غنی 
که از آن برای  کردن استفاده نمی کند و تالش دارد  حکومت 
کار  یک پارچگی و همبستگی تمامی  گروه ها در افغانستان 
که آقای غنی  گفته شده است  گزارش ها هم چنین  بگیرد. در 
به  ارزش گذاری اش  نشانه  را  ملی  وحدت  حکومت  ایجاد 
کرده است. آقای  افغانستان عنوان  هم پذیری همگانی در 
که  دیگر  تمامی  شهروندان  و  طالبان  که  است  گفته  غنی 
به دلیل ناخشنودی های سیاسی از حکومت جدا شده اند، 

می توانند در روند سیاسی با حکومت یک جا شوند.
راستای  در  که  تالش هایی  به  کنون  تا طالبان  گروه  رهبران 
صلح  و  کره  مذا به  آنان  عالقه مندسازی  و  کردن  مجاب 

گرچه  ا نداده اند.  نشان  خوش  روی  است،  گرفته  صورت 
گروه طالبان  که رهبران  گفته می شود  در برخی از تحلیل ها 
کردن تمام قدرت در افغانستان می باشند. اما  در پی قبضه 
به  رسیدن  گروه  این  برای  که  می دهد  نشان  طالبان  رفتار 
گروه  این  رهبران  گر  ا زیرا  نمی باشد.  اساسی  قدرت هدف 
به دست  و  افغانستان  اداره  برای  سیاسی  اهداف  دارای 
کاری شان  گرفتن قدرت در افغانستان می بودند، برنامه های 
کنار جاده و در  کارگذاری ماین های  انتحار، انفجار،  بر  را 
بلکه  نمی کردند،  متمرکز  مردم  میان  در  وحشت  ایجاد  کل 
و  اهداف  به  مردم  دلگرم سازی  برای  سیاسی  ابزارهای  از 
دیده  اما  می کردند.  استفاده  خویش  سیاسی  آرمان های 
این  و  دارند  مردم  با  خشونت آمیز  رفتار  طالبان  که  می شود 
مردم  دلگرم سازی  پی  در  گروه  این  که  می دهد  نشان 
که برخی از تحلیلگران سیاسی  نمی باشد. از همین رو است 
که طالبان برای پیاده سازی برنامه های  کید دارند  بر این تا
برخی از سازمان های استخباراتی منطقه ای و بین المللی در 

افغانستان ماموریت یافته اند.
طالبان  اساسی  اهداف  خصوص  در  این که  از  نظر  صرف 
گر برای دسترسی  که طالبان حتا ا گفت  بحث شود، می توان 
گفته های آقای غنی مبنی  کنند،  کار  به اهداف سیاسی نیز 

هیات  با  طالبان  نمایندگان  قریب الوقوع  دیدار  خبر 
باصالحیت شورای عالی صلح در قطر، بار دیگر موج 
آورد.  وجد  به  را  طالبان  با  کره  مذا شیفتگان  و  آفرید 
در  صلح  عالی  شورای  مقام های  از  لودین  عطااهلل 
که قرار است هیات  کرد  گفتگو با رویترز، اعالم  یک 
دفتر  نمایندگان  با  دوحه  در  شورا،  این  باصالحیت 
کند. این خبر هم چون  گفتگو  طالبان در قطر دیدار و 
عده ای  و  آمد  فرود  اذهان  بر  سهمگین  انفجاری 
و  نشناختند  پا  از  دست  که  شدند  زده  ذوق  چنان 
که به زودی مالعمر هم به میز  کردند  امیدواری  ابراز 
مجاهد،  عبدالحکیم  اظهارات  اما  می آید.  کره  مذا
این  بر  بود  سرپرست شورای عالی صلح، آب سردی 

امیدواری های بی مورد پاشید. 
کرد  آقای مجاهد در مصاحبه ای با بی بی سی اعالم 
پایتخت  دوحه  در  همایشی  متحد،  ملل  سازمان  که 
نمایندگان  آن  در  که  می کند  برگزار  قطر  امیرنشین 
طالبان و شماری از اعضای شورای عالی صلح شرکت 
شورای  نمایندگان  گفت،  مجاهد  حکیم  می کنند. 
کره  مذا طالبان  با  افغانستان  از  نمایندگی  به  صلح، 
به  که  می آید  بر  مجاهد  آقای  سخنان  از  نمی کنند. 
و  می شود  برگزار  همایشی  متحد،  ملل  سازمان  ابتکار 
به احتمال  و  این همایش عده ای شرکت می کنند  در 
خوانش  به  را  بیانیه اش  کاغذ  روی  از  کسی  هر  قوی 

می گیرد.
همایش  یک  دوستانه ی  و  حاشیه ای  نشست های 
گاه  آ آن  از  کسی  هیچ  که  بگووبخند هایی  و 
کره بامفهوم نیست.  نمی شود، هرگز مصداق یک مذا
جنرال های  سفرهای  از  پس  غنی،  رییس جمهور 
گفته  کابل، با ذوق زدگی به همکارانش  کستانی به  پا
کره با طالبان، قریب الوقوع است. برخی از  که مذا بود 
که تا ماه مارچ، هیات های  گزارش دادند  رسانه ها هم 
با  افغانستان  دولت  باصالحیت  نمایندگان  و  طالبان 
نیافت.  تحقق  چیزی  چنین  اما  می کنند،  دیدار  هم 
که هم سران حکومت و هم برخی  واقعیت این است 
اشتباه  دچار  محاسبه های شان  در  آنان،  نزدیکان  از 
کستان، با یک  که پا شدند. این یک واقعیت است 
از درون خردش می کند،  که  بحران امنیتی فرسایشی 
هم پیمانان شان  و  کستانی  پا طالبان  است.  روبه رو 
که احساس امنیت در  کرده اند  چنان وضعیتی خلق 
از  برخی  است.  رفته  بین  از  کستان  پا کالن  شهرهای 
گروه است. روشن  کشور نیز در اختیار این  قلمرو این 
امنیتی  سیاست  معلول  کستانی  پا طالبان  که  است 
اما این  کستان در قبال افغانستان است.  هندمحور پا
متحد  افغان،  طالبان  که  است  واقعیت  یک  هم 

راهبردی راولپندی اند. 
طالبان  روی  کستان  پا ارتش  که  است  سال  بیست 
کرده است. آنان به این سادگی  افغان سرمایه گذاری 
با  کره  مذا میز  روی  را  طالبان  شد،  نخواهند  حاضر 
دست  استراتژیک«  »سرمایه  این  از  و  بنشانند  کابل 

 خیبر

 فردوس

فرصت دهی در کنار جنگ

ACKU



در همین موقع افزایش را نشان می دهد. 
در این روز ها خطر بیش از هر زمان دیگر در والیت 
این والیت هزاران  شمالی کندز احساس می شود. در 
حمالت  تا  شده اند  فرستاده  افغانستان  ارتش  سرباز 
حقیقت،  در  بزنند.  عقب  به  را  طالب  دهشت افگنان 
کندز  شهر  مرکز  نزدیکی های  تا  دهشت افگنان 
از  هستند  کندوز  در  که  نیروهایی  ایتالف  آمده اند. 
جیت ها در منطقه استفاده نموده اند تا قدرت شان را به 
مخالفین نشان بدهند. اما، مقامات می گویند، هیچ گونه 
است.در  نشده  پرتاب  برای شان  هوا  از  جنگ افزاری 
این گونه وضعیت، مقامات نظامی  ایاالت متحده امریکا 
به نظر  تروریزم مصمم  بر ضد  برای شرکت در جنگ 
می رسند. آن ها استدالل می کنند که شرکت شان یک 
ضرورت است و تهدید بزرگ علیه طالبان به حساب 
می آید. هم چنین فکتور های منطقه ای را تغییر می دهد.

و  اوباما  رییس جمهور  که  وقتی  مارچ،  ماه  در 
رییس جمهور غنی اعالم کردند که آن ها به سر تاخیر 
و آهسته تر شدن در خروج بخشی از نیروهای امریکایی 
به توافق رسیده اند؛ مقامات امریکایی تاکید کردند که 
در  افغان  نیروهای  آموزش  و  تروریزم  ضد  بر  مبارزه 
تمرکزشان خواهد بود. البته این به معنی جنگ هر روزه 
بر ضد طالبان نیست بلکه فرصت بیشتر برای پشتیبانی از 
ثبات افغانستان برای مبارزه بر ضد شورشگری مطرح 

می باشد. 
آن  از  من  که  را  »چیزی  می گوید:  کمبل  جنرال 
باعث  که  است  انعطاف پذیری  و  توانایی  سپاسگزارم 
می گوید:  وی  هم چنین  می گردد.«  قدرتمند  تصامیم 
»هر زمانی که شما هدفی را می کوبید، شما رضایتی را 
به دست آورده اید.« حمالت هوایی امریکا در افغانستان 

گاهی نتایج ناگواری در قبال داشته است. در مواردی، 
کشته  حمالت  این گونه  در  ملکی  مردم  زیاد  تعداد 
سوی  از  فشار  باعث  نتیجه  در  که  زخمی  شده اند  و 
مقامات افغان و مردم عامه شده است. اما در روز های 
اخیر این گونه حمالت به شکل مالیم تری برای از بین 
متحده  ایاالت  مقامات  حتا  می شود.  انجام  بردن خطر 
امریکا استدالل می کنند که حمالت هواپیماهای بدون 

سرنشین به شکل دقیق کنترول می شود. 
در حقیقت بین گفته های این مقامات و کاری که انجام 
در  هفته گذشته،  دارد.  زیادی وجود  فاصله  می دهند، 
گروگان  دو  سرنشین،  بدون  طیاره های  هوایی  حمله 
بود،  پاکستان  القاعده در  نزد  ایتالیایی که  امریکایی و 

کشته شدند.
با  را  غنی  رییس جمهور  قوی  حمایت  کمبل،  جنرال 
دیگر  غربی  مقام  هر  از  بیش  جنرال،  این  دارد.  خود 
بنا  می کند.  مالقات  روزه  همه  تقریبا  را  رییس جمهور 
می شود  خواسته  فرمانده  از  تنها  نه  وضعیت  چنین  در 
که برای نیروهای افغان پالیسی بسازد، بلکه به صورت 
کمک  را  آن ها  استراتژی  بخش  در  کلی  و  مستقیم 
کند. بعضی از مقامات غربی به صورت خصوصی بیان 
کرده اند که ادامه حضور امریکا در افغانستان نسبت به 
از این  13 سال گذشته چقدر موثر خواهد بود؟ یکی 
مقامات می گوید: »من از این که آن ها این راه را ادامه 
که  متعجبم  بابت  این  از  بلکه  نیستم  متعجب  می دهند 

آن ها کار های تکراری گذشته را انجام خواهند داد.« 
برای  منطقی  اساس  هوایی  حمالت  از  تعداد  یک 
در  ندارد.  تروریزم  بردن  بین  از  و  نیروها  از  حفاظت 
از حمالت در والیت کنر دو معدن چی زخمی  یکی 
 شدند. در ماه فبروری، یکی از سران طالبان در والیت 
هلمند توسط حمله هواپیمای بدون سرنشین کشته شد. 
او  می شود  گفته  بود.  خادم  عبدالرووف  مال  فرد  این 
عضویت دولت اسالمی  را پذیرفته بود. در آن جا معلوم 
نبود که او تصمیم برنامه ای برای حمله را داشت یا خیر.

می شود،  پرسیده  هوایی  باره حمالت  در  توجیه  وقتی 
حمالت  این  که  نمی گویند  نظامی  امریکا  مقامات 
می کنند  تاکید  آن ها  است.  تروریزم  با  مبارزه  برای 
این حمالت بیشتر برای محافظت و حمایت از نیروها 
است. اگر چه در سال های آینده دیگر قرارگاه نظامی 
باره  در  وقتی  بود.  نخواهد  منطقه  در   امریکایی ها 
تصامیم حمالت پرسیده می شود، آقای کمبل جواب 
می دهد البته با سوال شخصی اش: »آیا می دانید که در 
ذهن مال خادم چه می گذشت؟« نظامیان می گویند، که 
برای نیروهای ویژه اجازه داده شده است که در بعضی 
از جنگ های زمینی شرکت کنند. البته در سطح پیش 
رفته برای شان اجازه شرکت با سربازان افغانستان داده 
ویژه  نیروهای  سرباز  یک  گذشته  ماه  در  است.  نشده 
امریکایی زمانی که برای سربازان کوماندوی افغان در 
والیت ناآرام لوگر برای جنگ بر ضد شورشیان طالب 
مشوره می داد مورد اصابت گلوله قرار گرفت. به گفته 
یک مقام غربی این عسکر به دلیل داشتن زره در بدنش 

نجات پیدا کرد.
در  امریکا  جنگ  نقش  از  گزارش هایی  با  وقتی  اما 
شدت  به  اوباما  اداره  می شود،  روبه رو  افغانستان 
مثال  به گونه  می کند.  رد  را  شده  مطرح  ادعا های 
گزارشی که در روزنامه نیویارک تایمز مبنی بر این که 
بارک اوباما خاموشانه در مورد گسترش جنگ در سال 
ضد  بر  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  توسط   2015
به شدت  این گزارش  نموده است.  شورشیان موافقت 
توسط سخنگوی قصر سفید آقای جوش ایرنیست رد 
بود:  گفته  تایمز  نیویارک  به  ایرنیست  آقای  گردید. 
»نظامیان امریکایی در تمام عملیات ها شرکت نخواهند 
مبارزه  باید  استثنا می باشد، که  اما در دو حالت  کرد. 
در این حوزه ادامه یابد: اول زمانی که موضوع حفاظت 
و  باشد  مطرح  افغانستان  در  نظامی  امریکا  نیروهای  از 
موضوع دوم مبارزه بر ضد تروریسم، گروه القاعده و 

گروه های شبیه آن ها می باشد.«
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به جای  را  دیگر  کسانی  حمالت شان  توجیه  به خاطر 
در  روش  این  که  داده اند  قرار  حمله  مورد  شورشیان 
نمی باشد.«  امریکایی  سربازان  جان  از  حفاظت  زمره 
امریکا در  متحده  ایاالت  نیروهای  فرمانده عمومی   اما 
افغانستان، جنرال، اف کمبل، به شدت این موضوع را 
که او آگاهانه سربازان را در جنگ مصروف می کند تا 

حمالت هوایی ادامه پیدا کند رد می نماید.
که  است  کرده  تاکید  مصاحبه  یک  در  کمبل  جنرال 
مورد  باید  طالبان  شورشیان  که  است  نظر  این  به  او 
را  تهدید  تنها  نه  گروه  این  زیرا  بگیرند.  قرار  حمله 
سربازان  بلکه  می سازد،  امریکا  متحده  ایاالت  متوجه 
ناتو و نیروهای امنیتی افغانستان را نیز تهدید می کنند. 
با این دهشت افگنان واضح و  انتخاب او در مبارزه  بنا 
تعریف  حتا  است  ممکن  که  حالی  در  است.  روشن 
جنرال  نباشد.  چنین  آن ها  باره  در  واشنگتن  عمومی  
چیزی  آن  مردم  برای  »واشنگتن  است:  گفته  کمبل 
باره آن حرفی  را که از نظر سیاسی می گوید، من در 
نیرو های  با  که  می دانم  را  صالحیت هایم  من  ندارم. 
در  دهم.  انجام  چه  امریکایی  نیروهایی  و  افغانستان 
برای  جالبی  موضوع  این  است  ممکن  که  صورتی 
او  ندارم.  نگرانی  آن  باره  در  من  بنا  نباشد.  رسانه ها 
مرحله،  یک  از  گزار  و  مبارزه  و  »جنگ  کرد:  اضافه 
من،  برای  است.  پیچیده  بسیار  می دانید،  شما  چنان که 
سیاه و سفیدی وجود ندارد.« در صورتی که تروریستان 
طالب به حمالت شان ادامه دهند، جنگ و مبارزه برای 
سربازان امنیتی افغانستان ادامه خواهد یافت. یک تعداد 
ماه نخست سال  پولیس در سه  ارتش ملی و  نیروهای 
2015 همزمان با شدت گرفتن حمالت شورشیان کشته 
شده اند. آمار کشته و زخمی ها، نسبت به سال گذشته 

ایاالت  کرد  اعالن  اوباما،  بارک  آن که  از  بعد  ماه ها 
علیه  طوالنی  رسمی  جنگ  به شکل  امریکا  متحده 
نیرو های  است،  داده  پایان  را  طالب  شورشیان 
ضد  بر  را  هوایی شان  حمالت  مرتبا،  نظامی  امریکا، 
می کنند.  اجرا  پایین تر  سطح  در  البته  دهشت افگنان، 
به منظور  و  برای عملیات های ویژه  برعالوه، عساکری 
ضربه زدن به شورشیان فرستاده می شود، این ماموریت 
در قالب برنامه »آموزش و مشوره دهی« انجام می شود. 
افغانستان،  در  امریکا  نیرو های  حضور  توجیه  برای 
این  نقش  تاکید می کنند که  امریکا  مقامات حکومت 
بقایای  بردن  بین  از  تروریسم،  بر ضد  مبارزه  سربازان 
القاعده و سایر گروه های تروریستی بین المللی می باشد. 
مشوره دهی  و  آموزش  زمینه  امریکایی ها  برعالوه، 
تمام  اکنون  هم  که  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به 
عملیات ها را در کشور رهبری می کنند، مهیا می سازند. 
مقامات امریکایی تاکید می کنند در صورتی که طالبان 
به صورت مستقیم نیروهای امریکایی را مورد حمله قرار 
دهند، بر آنان حمله می شود. از سوی دیگر، گفته های 
است  این  بیانگر  واشنگتن،  و  کابل  در  غربی  مقامات 
که حمالت نظامی  بر ضد شورشیان طالب، در ماه های 
اخیر شدت بیشتری گرفته است. از آن طرف شورشیان 
افزایش  افغانستان  نیرو های  ضد  بر  را  حمالت شان  نیز 
داده اند. به عبارت دیگر، با وجود این که جنگ امریکا 
در افغانستان پایان یافته است، اما نظامی های این کشور، 
از آزادی عمل خود استفاده می کنند. این عملیات ها در 
قالب حمالت هوایی به ویژه حمالت هواپیما های بدون 
سرنشین ادامه می یابد. مقامات نظامی  غربی می گویند، 
 52 جاری  سال  مارچ  ماه  در  ناتو  و  امریکا  نیرو های 
حمله هوایی بر ضد دهشت افگنان انجام داده اند. تعداد 
مجموعی حمالت در سه ماه نخست سال 2015 به 128 
حمله بالغ می گردد. این حمالت سطح پایین و متوسط، 

بر ضد شورشیان طالب صورت گرفته است.
دقیقا زمانی که در ماه جنوری مقامات در واشنگتن از 
پایان ماموریت جنگی شان در افغانستان خبر می دادند، 
حدود 40 عملیات ویژه سربازان امریکایی در والیت 
کنر افغانستان در زمینه مشوره دهی به سربازان افغان که 
مرز  امتداد  در  طالب  دهشت افگنان  با  جنگ  حال  در 
پاکستان بودند عملی می شد. به گفته دو تن از مقامات 
امریکایی ها  توسط  که  هوایی  حمالت  غربی،  نظامی  
در  زمینی  حمالت  سایر  با  همزمان  می شود،  رهبری 
می گردد.  اجرا  امریکایی  نیروهای  از  مواظبت  قالب 
یکی از این مقامات گفته است: »آن ها در بعضی موارد 

تداوم حمالت هوایی
 نیروهای امریکا در افغانستان

دقیقا زمانی که در ماه جنوری مقامات در واشنگتن از پایان ماموریت 
جنگی شان در افغانستان خبر می دادند، حدود 40 عملیات ویژه 

سربازان امریکایی در والیت کنر افغانستان در زمینه مشوره دهی 
به سربازان افغان که در حال جنگ با دهشت افگنان طالب در 

امتداد مرز پاکستان بودند عملی می شد. به گفته دو تن از مقامات 
نظامی  غربی، حمالت هوایی که توسط امریکایی ها رهبری می شود، 

همزمان با سایر حمالت زمینی در قالب مواظبت از نیروهای 
امریکایی اجرا می گردد. 

نویسندگان: اعظم احمد و جوزیف گولدیستین

برگردان: ضیا صادق

منبع: نیویارک تایمز
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اولین روز محاکمه عامالن قتل فرخنده
فرماندهان پولیس به محکمه احضار می شوند

تصویب کمک میلیونی امریکا به ارتش اسراییل 

 دای چوبانی

داستان اکثر متهمین: در روز قتل شهید 
کرد،  آماده  شیرچای  مادرم  فرخنده 
چون ما در خانه دو نفر مهمان داشتیم. 
یکی از مهمان های ما شیرچای را بسیار 
خوش داشت. بعد از مراسم شیرچای، 
پدرم گفت که برو حمام کن. من رفتم 
که حمام کنم، دیدم صابون نیست. از 
صابون  بدون  که  گرفتم  اجازه  پدرم 
حمام کنم؛ اما پدرم بسیار آدم شریف 
پدرم  می شناسدش.  منطقه  تمام  است. 
بزن.  صابون  را  خودت  حتما  گفت 
من با دمپایی حمام از خانه بیرون شدم 
در  مردم  که  دیدم  بخرم،  صابون  که 
فرخنده  شاه دوشمشیره، شهید  زیارت 
را شهید می کنند. من صحنه را تا آخر 
تماشا کردم و به خانه برگشتم. فردایش 
یک ویدیو نشر شد که گویا من هم در 
شهادت فرخنده دست دارم. به خدا! من 

بیگناه هستم. 
متهمین:  از  محدودی  عده ی  داستان 
مردم  دیدم  می گذشتم،  سرک  از  من 
خیلی  من  می کشند.  را  فرخنده  شهید 
تالش کردم که شهید فرخنده را نجات 
به  که  کردم  خواهش  مردم  از  بدهم. 
کردم  هرکار  نشوند.  نزدیک  فرخنده 
متوجه شدم  وقتی  نکردند.  قبول  مردم 
که مردم به گفت من نمی کنند، من هم 
فرخنده زدم و  به پشت شهید  لگد  دو 
را  فرخنده  شهید  من  برگشتم.  خانه  به 
نمی میرد.  که کس  لگد  دو  با  نکشتم. 

می میرد؟
منتظر  من  خاص:  متهم  یک  داستان 
موتر ایستاده بودم که از داخل زیارت 
را  قرآن  فرخنده  شهید  که  آمد  صدا 
رفتم،  زیارت  داخل  وقتی  می سوزاند. 
دیدم که شهید فرخنده وارخطا است. 
باشد،  نکرده  بد  کار  انسان  اگر  گفتم 
چرا باید بترسد. باز هم حوصله کردم. 
وقتی دیدم که مردم حوصله نمی کنند، 
دو  با  را  کوچک  سنگ  یک  هم  من 
شهید  سر  به  دوبار  و  برداشتم  دست 
اصال  فرخنده  شهید  زدم.  فرخنده 
دیر  خیلی  تا  نمرد.  من  سنگ  به خاطر 
مطهر  جسد  وقتی  هم  بعد  بود.  زنده 
و  انداختند  دریا  به  را  فرخنده  شهید 
با  فقط  من  ریختند،  پطرول  رویش 
روشن  را  چادرش  گوشه  یک  الیترم 
من  گرفت.  آتش  خودش  بقیه  کردم. 
کمی  استایلم  فقط  نیستم،  آدم کش 
خطرناک است. حاال می بینم یک ونیم 

ماه است مرا بی گناه بندی کرده. 

اظهارات
 متهمین قتل فرخنده

6سال نهم    شماره مسلسل 2123 یک شنبه 13 ثور 1394     

اتهام دیگری نیز علیه فرمانده کابل وجود دارد. براساس 
حادثه  روز  در  رحیمی  آقای  مدنی،  فعاالن  ادعای 
تامین  را  او  خانواده  و  فرخنده  امنیت  این که  به جای 
به  قادر  پولیس  که  بود  گفته  فرخنده  خانواده  به  کند، 
کنند.  ترک  را  کابل  باید  و  نیست  آن ها  امنیت  تامین 
خانواده فرخنده گفته است که با پافشاری های مقام های 
پولیس به رسانه ها گفته بودند که فرخنده تکلیف روانی 
زیر  و  نبوده  درست  موضوع  این  حالی که  در  داشت. 
اظهارنظری  چنین  خانواده  نجات  برای  و  پولیس  فشار 

را مطرح کرده بودند. 
در  پولیس  ماموران  از  برخی  مجددی، گفت  صفی اهلل 
حوزه دوم امنیتی نیز باید بازداشت و به محکمه احضار 
شوند: »ما به سارنوالی هدایت می دهیم که آمر کشف 
حوزه دوم پولیس را هرچه عاجل گرفتار کنند و از او 
تحقیقات همه جانبه صورت گیرد و ما را در جریان قرار 

دهد.«
پاسخ  باید  کابل  امنیه  فرمانده  گفت  مجددی  آقای 
دهد که چرا مخابره پولیس در زمانی که حادثه اتفاق 
افتاده غیرفعال بوده است: »از لحظه ای که ماجرا آغاز 
می شود تا وقتی که ختم می شود و جسد انتقال می شود، 
مخابرات آمریت حوزه دوم پولیس از یک سریال نمبر 
پرسونل  با  که  نمی تواند  و  می شود  غیرفعال  مشخص 

خود ارتباط برقرار کند.«

به  دوربرد  و  میان برد  کوتاه برد،  موشک های  سامانه 
ارتش اسراییل داده می شود.

با  تحقیق  برای  نیز  کمک  این  از  دالر  میلیون   ۲۶۷
هدف دستیابی به راهکاری برای شناسایی »تونل های 
یافته  اختصاص  اسراییل  با  غزه  مرز  در  تروریستی« 

است.

پولیس  ارشد  مقام های  که  کرد  فیصله  ابتدایه  محکمه 
مجددی  آقای  دهند.  پاسخ  مورد  این  در  باید  کابل 
گفت: »از همین لحظه هدایت داده می شود که شخص 
قوماندان امنیه و رییس تحقیقات جنایی قوماندان امنیه 
والیت کابل و آمر مخابره قوماندانی امنیه کابل و حمید 
پولیس فردا ساعت 9  عضو کشف آمریت حوزه دوم 
بجه به مجلس ما حاضر شوند و دالیل شان را خواهیم 

شنید.«
در همین حال بسیاری از متهمان قتل فرخنده در جلسه 
علنی محکمه گفتند که در این قتل دست دارند اما در 
می دادند.  شاهدی  نیز  هم دیگر  علیه  آن ها  حال  عین 
نیز  ویدیوهایی که در اختیار لوی سارنوالی قرار گرفته 
نشان می دهد که این افراد در لت وکوب و آتش زدن 

فرخنده دست داشته اند. 
قرار است امروز نیز این جلسه ادامه پیدا کند اما مشخص 
نیست که آیا فیصله نهایی امروز صادر می شود یا خیر. 

ارزیابی می شود که اعطای این کمک در زمان رای 
گیری برسر آن در نشست عمومی مجلس نمایندگان 
اکثریت  وجود  به  نظر  امریکا،  سنای  در  نیز  و 
از  دموکرات ها  از  بسیاری  حمایت  و  جمهوریخواه 
تداوم کمک نظامی به اسراییل، به تایید نهایی برسد.

اهدایی،  پول  از  اسراییل«  »تایمز  گزارش  اساس  بر 
برای تقویت سامانه های »گنبد آهنین« با هدف مقابله 
داوود«  »فالخن  سامانه های  کوتاه برد،  راکت های  با 
برای  »پیکان«  و  میان برد  موشک های  با  مقابله  برای 

مقابله با موشک های دوربرد استفاده می شود.
اسراییل در عملیات نظامی تابستان سال گذشته درغزه 
از سامانه »گنبد آهنین« برای دفاع از شهروندان خود 
استفاده موثری کرد و با وجود پرتاب هزاران راکت 

از غزه، متحمل تنها پنج کشته غیرنظامی شد.
در همین حال »ایپک«، کمیته روابط عمومی اسراییل 
کمک های  تا  است  خواسته  کنگره  از  امریکا،  و 
برای سال ۲۰۱۶  امریکا  نظامی  بودجه  در  را  جدید 

نیز شامل حال اسراییل کند.
از  حالی  در  اسراییل  ارتش  به  جدید  کمک های 
نمایندگان  مجلس  مسلح  نیروهای  کمیته  تصویب 
امریکا  و  اسراییل  دولت های  مناسبات  که  گذشته 

همچنان متشنج است.

قتل  متهمان  محاکمه  روز  نخستین  کابل:  8صبح، 
متهمان  از  تن  برگزار شد. 49  فرخنده دیروز در کابل 
اتهام هایی  به  این قضیه در جلسه علنی حضور یافتند و 
که از سوی سارنوال علیه آن ها وارد شد، پاسخ دادند. 
دهد  نشان  که  نداشتند  شواهدی  متهمان  از  یک  هیچ 

فرخنده در آن روز قرآن را آتش زده باشد. 
هیات حقیقت یاب نیز گزارشش را به جلسه قضایی ارایه 
کرد. این هیات گفت که هیچ نشانه ای وجود ندارد که 
نشان دهد فرخنده قرآن را آتش زده باشد. اعضای این 
بررسی  به دقت  را  این قضیه  تا  از قضا خواستند  هیات 

کند. 
یک تن از ماموران پولیس که به اتهام غفلت در وظیفه 
برای  قانونی اش  صالحیت های  از  نکردن  استفاده  و 
جلوگیری از قتل فرخنده بازداشت شده و روز گذشته 
از خود دفاع کرد، گفت که در روز حادثه تالش کرد تا 
قضیه را به مقام های پولیس در فرماندهی امنیه گزارش 
دهد ولی مخابره او کار نکرد و فریکانسی که باید با آن 

با مقام های باالتر تماس می گرفت، غیرفعال بود. 
علنی  جلسه  که  محکمه  رییس  مجددی،  صفی اهلل 
تا  داد  دستور  می کرد  ریاست  را  ابتدایه  محکمه 
امنیه کابل و جنرال ظاهر  عبدالرحمان رحیمی فرمانده 
ظاهر، آمر تحقیقات جنایی پولیس نیز در جلسه قضایی 
امروز یک شنبه حضور یابند و به سواالت پاسخ دهند. 

امریکا  نمایندگان  مجلس  در  مسلح  نیروهای  کمیته 
ارتش  به  دیگر  میلیونی  نظامی  کمک  یک  اعطای 
معادل  نظامی  کمک  این  کرد.  تصویب  را  اسراییل 

۷4۷ میلیون دالر اعالم شده است.
اسراییل خبر دادند  از رادیو فردا، رسانه های  نقل  به 
تقویت  برای  امریکا  مالی  این کمک  از  که دوسوم 

صفی اهلل مجددی، 
گفت برخی از ماموران 

پولیس در حوزه 
دوم امنیتی نیز باید 

بازداشت و به محکمه 
احضار شوند: »ما به 

سارنوالی هدایت 
می دهیم که آمر کشف 

حوزه دوم پولیس را 
هرچه عاجل گرفتار 

کنند و از او تحقیقات 
همه جانبه صورت گیرد 
و ما را در جریان قرار 

دهد.«
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در  ایران  مقیم  افغان  مهاجرین  پرشور  حضور  از  بعد 
ایران  کشور  آسیا  ملت های  جام  قهرمانی  بازی های 

به عنوان میزبان بازی های افغانستان انتخاب شد.
در  را  جاپان  تیم  با  بازی  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
بازی های  دیگر  و  کرد  خواهد  برگزار  آزادی  ورزشگاه 

این تیم در مشهد برگزار خواهد شد.
که مسابقه  در عین حال منابع بنگالدشی خبر داده اند 
دوستانه میان تیم های ملی افغانستان و بنگالدش به 
تاریخ 4 جون در بنگالدش انجام می شود. فدراسیون 
تا  مسابقه  این  دقیق  تاریخ  مورد  در  افغانستان  فوتبال 

حال چیزی نگفته است.
برای  خود  مسیر  آغاز  در  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
به  باید   2018 جهانی  جام  رقابت های  در  حضور 
فاصله چهار  در  بالفاصله  البته  و  برود  مصاف سوریه 

کامبودیا به میدان برود. روز، باید در مقابل تیم ملی 
در این میان تدارک دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال 
هم  فوتبالی  ساختار  لحاظ  به  نسبتا  که  بنگالدش 
می تواند  می برد،  سر  به  کامبودیا  ملی  تیم  با  ردیف 
خبر خوبی برای فوتبالی های افغانستان پیش از آغاز 

رقابت های جام جهانی باشد.
اخیر  افغانستان در طول چند وقت  فوتبال  فدراسیون 
داوری  و  مربی گری  کورس  چند  برگزاری  از  غیر  به 
کار خاصی در راستای رشد و تعالی  فوتبال و فوتسال، 
کشور انجام نداده است و در این میان شدیدا  فوتبال 

نیاز به برگزاری چند دیدار دوستانه احساس می شود.
این  مقامات  و  فوتبال  فدراسیون  فعالیت های  کلیه 
داخلی  رسانه های  با  مصاحبه  انجام  به  فدراسیون 
بیشتر  که  وعیدهایی  و  وعده  داده  و  خارجی  و 
رشد  برای  خاص  برنامه ای  نداشتن  نشان دهنده 

گردیده است. کشور می باشد، خالصه  فوتبال 
اقتصادی  کارهای  البته  افغانستان  فوتبال  فدراسیون 
که  می دهد  و  داده  انجام  فوتبال  رشد  برای  خوبی 

معیارهای  توکیو  المپیک  بازی های  برگزاری  کمیته 
به  جدید  ورزشی  رشته های  افزودن  برای  را  جدیدی 

کرد. المپیک اعالم 
توکیو، اعالم  المپیک 2020  بازی های  برگزاری  مسئوالن 
اضافه  المپیک  به  که  ورزشی  رشته های  که  کردند 
که  بین المللی  فدراسیون های  بین  از  شد  خواهند 
این  هنوز  و  می شوند  انتخاب  هستند   IOC تایید  مورد 

انتخاب صورت نگرفته است.
فدراسیون ها  اختیار  در  زودی  به  درخواست  فرم های 
ارائه  توانایی  گرفت. حدود 30 فدراسیون  قرار خواهند 
با  دارند.  را  المپیک  به  شدن  اضافه  برای  درخواست 
توجه به این قانون جدید ورزش هایی از جمله اسکیت 
که به  بورد و بسکتبال 3 در 3 نمی توانند امیدوار باشند 

المپیک اضافه شوند.
فدراسیون  و   )WSF( بورد  اسکیت  جهانی  فدراسیون 
تایید  مورد  کدام  هیچ   )ISF( بورد  اسکیت  بین المللی 

IOC نیستند.

کاراته  رقابت های  در  فورم(  )اجرای  کار  کاتا دختر   30 از  بیشتر 
کابل با هم به رقابت  کاتا برای حضور در تیم منتخب شهر  بخش 

می پردازند.
کلپ، در سالون ورزش های زورخانه ای  کاران دختر بیشتر از ده  کاتا
کابل را  به روی تاتامی رفتند تا جواز حضور در تیم منتخب شهر 
کمبود امکانات ورزشی  به دست بیاورند. این ورزشکاران البته از 

رنج می برند.
علی رغم  که  می گویند  کاراته  فدراسیون  مسوولین  حال  همین  در 
کمبود امکانات، رقابت های این رشته ورزشی بدون وقفه پیگیری 

می شود.
باور  این  به  تکواندو  فدراسیون  عبدالمحبوب سروری، سرپرست 
بانوان  مخصوص  که  نفری   2700 جمنازیوم  تکمیل  با  که  است 

است، بسیاری از مشکالت موجود برطرف خواهد شد.
ضمن  نیز  ورزش  و  بدنی  تربیت  ریاست  مقامات  دیگر،  سوی  از 
کمبود  را  مشکالت  این  اصلی  دلیل  امکانات،  کمبود  این  تایید 

کردند. بودجه این ریاست عنوان 
جان علم حسنی، سرپرست ریاست تربیت بدنی و ورزش می گوید 

کستان برای انجام یک رقابت  تیم ده نفری بایسکل رانی بانوان پا
کابل می آیند. دوستانه به 

کستان  بر اساس پالن فدراسیون تیم ده نفری بایسکل رانی بانوان پا
یک  در  و  می آیند  کابل  به  افغان،  ورزشکاران  تشویق  هدف  با 
ک  افغانستان، اشترا با ورزشکاران  بایکسل رانی  دوره رقابت های 

خواهند نمود.
تا  کستان  پا ورزشکاران  بایسکل رانی،  فدراسیون  مسوولین  به گفته 

کمپنی های  شرکت  با  قرارداد  به  می توان  جمله  آن  از 
یک  شماره  حامی  شرکت  این  تا  کرد  اشاره  الکوزی 

تیم ملی باشد.
بیشتر  توجه  نیازمند  روزها  این  افغانستان  فوتبال  اما 
شروع  فوتبال  مسوولین  خود  از  که  توجهی  است، 
می شود و حتی دامنه آن باید به دولتمردان افغانستان 
گذشته نشان  که در طول یک سال  برسد، دولتمردانی 
خود  چوکی های  و  خود  از  غیر  چیزی  به  اند،  داده 

نمی اندیشند.
تیم ملی فوتبال افغانستان بنابر آنچه فدراسیون جهانی 
کرده است، به دلیل مشکالت امنیتی  فوتبال فیفا اعالم 
کشور به میزبانی از دیدارهای خود  نمی تواند در داخل 
فدراسیون  دبیرکل  آقازاده  علی  بین  این  در  و  بپردازد 
کمکی  راستا، دولت هیچ  این  که در  فوتبال می گوید 
این  دلیل  همین  به  و  نکرد  ارایه  فوتبال  فدارسیون  به 

گرفتن میزبانی بازی ها نشد. فدراسیون، موفق به 
کشور ایران، امارات، تاجیکستان  در این میان از چند 
فوتبال  فدراسیون  گزینه های  به عنوان  هندوستان  و 
کشور یاد می شد و در نهایت  برای میزبانی بازی های 
انتخاب  افغانستان  بازی های  میزبان  به عنوان  ایران 

شد.
کردن هفت تن از  کنار این مسایل بگذارید پشت  در 
بازیکنان به پیراهن مقدس تیم ملی فوتبال افغانستان 
امیری  اسالم الدین  سرکرده شان،  که  بازیکنانی  را؛ 

کاپیتان تیم ملی فوتبال! است، 
بهترین  در  افغانستان،  فوتبال  فدراسیون  اما  کنون  ا
کشور و در زمانی که برای اولین بار در  روزهای فوتبال 
در  گرفته ایم،  قرار  جهانی  جام  مقدماتی  گروه بندی 
دید  باید  و  است  رفته  فرو  زمستانی  سرد  خواب  یک 
کشتی فوتبال افغانستان در مسیر پرتالطم  که در نهایت 

کدامین سو رهنمون خواهد شد؟ جام جهانی به 
تیم ملی افغانستان به تاریخ 11 جون میزبان سوریه در 

چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی است.

اسکواش،  سافت بال،  و  بیسبال  جمله  از  ورزش هایی 
کاراته، ووشو، اسنوکر، موج سواری و ورزش های صعودی 
جدید  اعالمیه  به  توجه  با  که  هستند  رشته هایی 
المپیک  به  که  باشند  امیدوار  می توانند  توکیو  المپیک 
که بتواند تحت  اضافه شوند. اسکیت بورد در صورتی 
قرار   )FIRS( اسکیت  لمللی  بین ا  فدراسیون  حمایت 
به حضور  تایید شود، می تواند  نیز   IOC توسط  و  گرفته 

در المپیک امیدوار باشد.
دنیای  در  شاخص  چهره های  از  بسیاری  این  وجود  با 
اسکیت بورد با این حرکت مخالف هستند اما بسیاری 
بهره برداری  برای  این رشته ورزشی  از سرمایه گذاران در 
بیشتر از این ورزش تالش می کنند تا اسکیت بورد را به 

کنند. المپیک اضافه 
گرفتن  از  بعد   2020 توکیو  بازی های  برگزاری  کمیته 
را  ورزشی  رشته  تعدادی  سپتمبر  ماه  درخواست های 
آینده  سال  نهایی  تصمیم  و  می دهد  پیشنهاد   IOC به 

گرفته خواهد شد.  IOC توسط

که در  که برای رفع مشکالت موجود، نیاز به بودجه هنگفت دارند 
که این مساله  این رابطه، وزارت مالیه به آن ها وعده سپرده است 

را بیشتر از قبل در نظر بگیرند.
از مدت یک سال به این سو، جمنازیوم ورزشی 2700 نفری ریاست 
اما  می باشد،  افتتاح  و  بهره برداری  آماده  ورزش،  و  بدنی  تربیت 
تطبیق کننده  شرکت  میان  مالی  مشکالت  برخی  وجود  به دلیل 
پروژه و ریاست تربیت بدنی و ورزش، هنوز هم ورزشکاران مجبور 
که در فضای باز و یا هم در سالون هایی غیراستندرد، به  می شوند 

انجام تمرین و مسابقات خویش بپردازند.

کابل الی بامیان  کشور خواهند شد و و دو مسیر  یک ماه دیگر وارد 
و سپس بامیان تا بند امیر را رکاب خواهند زد.

از میزبانی ایران تا خواب زمستانی 
فدراسیون فوتبال افغانستان

       سید مصباح

کابل کاراته کار دختر در  آغاز رقابت 30 

رکاب زنی دوستانه بانوان افغانستان و پاکستان

زشی المپیکی معیارهای جدید برای انتخاب رشته های ور
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13/02/1394 تاريخ يكشنبهدعوت براي داوطلبياعالن 

نهاد تداركاتي  وزارت احياء وانكشاف دهات شماره 

تمويل كننده )MOFوزارت ماليه( 1

عنوان پروژه ليتر تيل پطرول ضرورت وسايط وزارت56500 ليتر تيل ديزل و 295000خريداری  2 
 3 موقعيت پروژه داراالمان، ناحيه ششم، وزارت احيا  و انكشاف دهات.

روش داوطلبي  باز داخلي 3 

MRRD-29/OB.WATSIP -1/MOF-1/CO/KBL/94 نمبر ارتباطي پروژه 4 

وزارت احياء و انكشاف دهات در نظر دارد تا پروژه فوق الذكر را از بودجه عادي به اساس قانون 
تداركات قرارداد نمايد.شركت هاي واجد شرايط كه خواهش عقدقرارداد را داشته باشند، 

 طريق ويب ميتوانندسافت شرطنامه  ، نقشه، بل احجام كاري و ساير اسناد داوطلبي پروژه  را
هارد كاپي اسناد  دري ويا ه زبانبUwww.ppu.gov.afUو Uwww.mrrd.gov.afUسايت هاي
رياست تهيه  ازبعد ازظهر 4:00الي صبح 8:00در روز هاي رسمي از ساعت داوطلبي را 

 دريافت )  افغاني500وزارت در بدل (وتداركات ، مديريت عمومي تداركات اموراجناس اين 
 نمايند.

 باشند.، جواز شركت را با خود داشته  واسناد داوطلبي داوطلبان محترم در روز اخذ شرطنامه

5 توزيع شرطنامه

تضمين افر  بانكي) افغاني به شكل تضمين450000مبلغ ( 6

. از ظهر ميباشدقبل بجه 10:00ساعت  11/03/1394 مورخ دوشنبه  ضرب االجل براي 
تسليمي افرها

7

 طور سربسته مطابق به مندرجات شرطنامه، قانون و طرزالعمل يخويش راآفرهاداوطلبان 
روز فرها آبازگشايي .) روز كاري ارايه نمايند21 مدت (بهاز تاريخ اعالن بعد تداركات عامه 

در منزل اول تعمير سه منزله،  از ظهرقبلبجه 10:00 ساعت 11/03/1394مورخ دوشنبه 
.آفر هاي ديررسيده وزارت احيا و انكشاف دهات، در تاالر كنفرانس هاي وزارت صورت ميگيرد

وانترنتي پذيرفته نمي شوند.
procurement@mrrd.gov.af             ايمل آدرس:  0752022302 شماره تماس: 

ادرس براي 
تسليمي آفرها
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هنوز از سرنوشت هزاران نفر در نیپال 
خبری در دست نیست

کشته شدند 52 غیرنظامی در حمالت هوایی ایتالف در سوریه 

کاغذ می آید وی  ودی ر نخستین پیش نویس توافق هسته ای به ز

پرداخت بخشی از جریمه بانک فرانسوی 
کشور  به قربانیان سه 

وس خاندان سلطنتی بریتانیا دختر به دنیا آورد عر
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به احتمال قوی دیگر  که  نیپال می گوید  دولت 
فرد زنده ای از زیر آوار ناشی از زلزله هفته پیش 

کشور بیرون آورده نخواهد شد. این 
که  است  گفته  نیپال  داخله  وزارت  سخنگوی 
گذشته  کشته شدگان این زلزله از ۶۶۰۰ نفر  تعداد 

است.
این  تلفات  میزان  که  گفته اند  نیپال  مقام های 

زمین لرزه می تواند باالتر از این رقم باشد.
دست  در  خبری  نفر  هزاران  سرنوشت  از  هنوز 
میان  در  نیز  اروپایی  شهروند  صدها  نیست. 
کنون خبری نشده  که از آن ها تا  افرادی هستند 

است.

کم ۵۲ غیر نظامی در حمالت  کی است دست  گزارش ها از سوریه حا
گروه موسوم به  نیروهای ایتالف به رهبری امریکا علیه شبه نظامیان 

کشته شده اند. دولت اسالمی )داعش( در شمال سوریه 
گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر  گزارش  به نقل از بی بی سی، به 
در بریتانیا، این حمالت صبح جمعه در روستای برمحله در والیت 

حلب رخ داده است.
کودک  گروه ناظر حقوق بشر، هفت  گفته رامی عبدالرحمن از این  به 

در میان قربانیان هستند و بیش از ده نفر هم زیر آوار مانده اند.
نشان  خبر  این  به  کنشی  وا هنوز  امریکا  رهبری  به  ایتالف  نیروهای 

نداده اند.
که روستای هدف حمله  گفته  آقای عبدالرحمن به خبرگزاری فرانسه 
کرد و مخالفان  گروه های مسلح  کیلومتری محل درگیری  در حدود دو 
آن  »تنها غیرنظامیان در  اما  واقع شده  با شبه نظامیان داعش  سوری 

کن بودند و داعش در آن حضور نداشت.« سا
گزارش در حمله صبح جمعه هیچ یک از اعضای داعش  بنا بر این 
حوالی  همان  در  منطقه ای  در  دیگر  حمله ای  در  اما  نشدند  کشته 

کشته شدند. کم ۱۷ شبه نظامی داعش  دست 
کرد  بخشی از حمالت هوایی ایتالف با هدف حمایت از نیروهای 
که در استان حلب در شمال غرب سوریه در حال  صورت می گیرد 
ماه  پنج  حدود  کرد  گروه های  هستند.  اسالم گرا  شبه نظامیان  با  نبرد 

که  کرد  امیدواری  ابراز  ایران  اتومی  کره کننده  مذا تیم  ارشد  عضو 
در چند  گروه ۱+۵  و  ایران  اتومی  توافق جامع  پیش نویس  نخستین 

کاغذ بیاید. روز آینده به روی 
عباس  صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
کرد:  ایران، در عین حال تصریح  کره  تیم مذا ارشد  عراقچی، عضو 
ما  قول  به  و  بود  خواهد  اختالفی  موارد  از  پر  پیش نویس  »نخستین 
تصمیم گیری  آن ها  درباره  بعدا  باید  که  داشت  خواهد  پرانتز هایی 

شود.«
داده  خبر  پیش نویس«  این  برای  ضمایم  »وجود  از  عراقچی  آقای 
کرده اند تا روی  کار روی »ضمایم« را نیز شروع  کارشناسان  که  گفت 

جزییات و مسایل بحث شود.
وی روند نگارش این پیش نویس در دو ماه پیش رو را »سنگین« و 

که  است  گرفته  تصمیم  امریکا  متحده  ایاالت 
میلیون   ۹۰۰ و  میلیارد  هشت  جریمه  از  بخشی 
به  را  پاریبا«  »ب ان پ  فرانسوی  بانک  دالری 
و  سودان  ایران،  دولت های  اقدامات  قربانیان 

کوبا بپردازد.
آسوشیتدپرس  خبرگزاری  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
دستیار  گولداستین،  اندرو  از  نقل  به  را  خبر  این 
کرده  منتشر  امریکا  متحده  ایاالت  سارنوالی 

است.
که بزرگترین بانک فرانسه است  »ب ان پ پاریبا« 
به  امریکا  در  دادگاهی  توسط  ثور   ۱۱ جمعه  روز 
پرداخت هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر جریمه 
کوبا  و  ایران، سودان  بابت نقض تحریم ها علیه 

محکوم شده است.
این بانک همچنین ۱۴۰ میلیون دالر جریمه دیگر 
نیز می پردازد تا روش های انطباقی و سیاست های 

خود را بهبود بخشد.
برای  خود  »توطئه«  دادگاه  در  پاریبا«  »ب ان پ 
و  بین المللی«  اضطراری  قدرت  »قانون  نقض 

کیت میدلتون، همسر شاهزاده ویلیام، نواسه ملکه 
بریتانیا روز شنبه، دوم ماه می دومین فرزند خود 

را به دنیا آورد.
در  کنزینگتون  کاخ  بی بی سی،  از  نقل  به 
کرد نوزاد دختر و مادر او، دوشس  بیانیه ای اعالم 

کامل هستند. کمبریج، هر دو در سالمت 
خانم میدلتون فرزند دومش را در شفاخانه سنت 

مریز لندن به دنیا آورد.
این  اول  فرزند  جورج،  تولد  محل  شفاخانه  این 
سال  جوالی  ماه  در  که  بود  هم  سلطنتی  زوج 

گروه های امدادی هنوز در  گزارش بی بی سی،  به 
رساندن  و  آوار  زیر  از  اجساد  آوردن  بیرون  حال 

زخمی ها به شفاخانه ها هستند.
حال  در  دورافتاده  مناطق  در  امدادگران  این 
فعالیت هستند اما هنوز مناطقی در نیپال وجود 

کمک ها به آن ها نرسیده است. که  دارند 
کشورهای مختلف  که  کمک هایی  از  بسیاری 
کاتماندو،  در  هنوز  فرستاده اند،  نیپال  به 

کشور است. پایتخت این 
این  در  نفر  هزار   ۱۴ از  بیش  است  گفته  نیپال 
بود،  ریشتر  مقیاس  در  درجه   ۷.۹ که  زمین لرزه 

زخمی شده اند.

شمال  در  کوبانی  شهر  حمالت  این  پشتیبانی  با  شدند  موفق  پیش 
شرق والیت حلب را از نیروهای داعش پس بگیرند.

کرد  مرکز فرماندهی نیروهای ایتالف روز جمعه در اطالعیه ای اعالم 
کوبانی علیه مواضع داعش انجام  که شش حمله هوایی در اطراف 

داده است.
در  سوریه  در  داعش  علیه  ایتالف  عملیات  آغاز  از  گزارش ها  بر  بنا 
حدود هفت ماه پیش تا قبل از روز جمعه، ۶۶ غیرنظامی در حمالت 

کشته شده بودند. هوایی 
کشته شده اند  در مجموع حدود ۲۰۰۰ نفر در حمالت هوایی ائتالف 

گفته می شود بیش از ۱۹۰۰ نفر آن ها از اعضای داعش بوده اند. که 

که الزم  که هر چند روز  »دشوار« خواند و افزود: »بنای ما بر این است 
کار در نیویارک بمانیم.« شود، برای این 

گفته آقای عراقچی، مکان دور بعدی نشست نگارش متن توافق  به 
نهایی درباره برنامه اتومی ایران جایی در اروپا خواهد بود.

روز چهارشنبه، دوم  از  گروه ۱+۵  و  ایران  نهایی  توافق  متن  نگارش 
ثور، در وین، پایتخت اتریش، آغاز شد و نخستین موضوع این متن 
گفته  که به  ایران اعالم شد، هدفی  چگونگی برداشتن تحریم های 

عباس عراقچی دستیابی به آن »پیچیده« و دشوار خواهد بود.
تیم  ارشد  عضو  دو  روانچی،  تخت  مجید  و  عراقچی  عباس 
کره با هلگا  کره  کننده اتومی ایران، از روز پنج شنبه، ۱۰ ثور، طی مذا مذا
اشمید، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نگارش این متن را در 

نیویارک ادامه داده اند.

کرده است. »قانون تجارت با دشمن« را تایید 
میلیاردها  که  پذیرفته  فرانسه  بانک  بزرگ ترین 
دالر را در معامالت غیرقانونی و از طرف مشتریانی 
تحریم های  تحت  که  کوبا  و  سودان  ایران،  در 

کرده است. امریکا هستند، سرمایه گذاری 
»ب ان پ  که  کرده اند  اعالم  رسمی  مقام های 
دولت  مرکزی  »بانک  عنوان  به  اساسا  پاریبا« 

کرده است. سودان« عمل 
بانک  بزرگ ترین  که  گفته اند  هم چنین  آن ها 
کوبایی  فرانسه، تحریم ها علیه اشخاص ایرانی و 
در  آن ها  اطالعات  کردن  پنهان  وسیله  به  را 
نقض  متحده،  ایاالت  سیستم  درون  انتقاالت 

کرده است.
گفته  پاریبا«،  »ب ان پ  مشاور  دیرانی،  جورجز 
را  اقدامات خود  تمام  »مسوولیت  بانک  این  که 

پذیرفته است.«
تردیدی وجود  »هیچ  افزوده است:  دیرانی  آقای 
این  که در  را  که سازمان }بانک{ رفتاری  ندارد 

کرد.« پرونده مشاهده شد، تحمل نخواهد 

۲۰۱۳ زاده شد.
پدربزرگش،  از  بعد  سلطنتی  خاندان  تازه  فرزند 
چارلز، پدرش ویلیام و برادرش جورج، چهارمین 

وارث تاج و تخت در بریتانیا خواهد بود.
نام نوزاد هنوز اعالم نشده است.

وزنامه 8صبح برای سال 1394  مشترک می پذیرد ر

برای ادارات دولتی و اشخاص:

 یک سال:  8000 افغانی                            شش ماه:   4000 افغانی

برای موسسات و  سفارت خانه های خارجی:

    یک سال: 350 دالر  امریکایی               

شماره تماس: 0708144047

 شش ماه: 200 دالر  امریکایی
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