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کرکوک؛پایگاه جدید داعش؟
بیش از یک سال از اعــام پیروزی نهایی
دولت عراق بر گروه تروریستی داعش می
گذرد .داعش که در زمان اوج حضور خود
در عراق  ۵۸هزار کیلومتر مربع (معادل
۳۴درصدخاک عراق) را به تصرف خود در
آورده بود اکنون زمین های اشغالی خود
را از دست داده و تنها بر یک درصد آن ها
در نقطه کوچکی از خــاک سوریه استیال
دارد.براساس گزارشی که مرکز مطالعات
بین المللی و استراتژیک واشنگتن منتشر
کــرده تخمین زده می شــود که همچنان
 10هزار تا  15هزار نفر نیروی داعش در
عراق حضور دارند و این موضوع می تواند
به یک معضل امنیتی بــرای عــراق تبدیل
شــود.هــمــان گونه کــه انتظارمی رفــت با
شکست نظامی داعش ،حمالت این گروه
به اهــداف خــود در عــراق متوقف نشد.بر
اساس آمار منتشر شده توسط مرکز مزبور،
معدل حمالت ماهانه در  10ماه نخست
امسال یعنی  ۲۰۱۸میالدی  ۷۵حمله
(عملیات) در ماه بــوده است در حالی که
ایــن عــدد درســال گذشته اش  ۸۹مــورد و
در ســال  ۲۰۱۶میالدی  ۶۰مــورد بوده
است( .افزایش به نسبت  )۲۰۱۶در سال
 ۲۰۱۸آمار حمله داعش به افراد نظامی
بیش از اهــداف مدنی و شهروندان عادی
بوده است و به نسبت سال های  ۲۰۱۷و
 ۲۰۱۶رشد داشته است که در نگاه اول می
تواند به معنای تالش این گروه برای گرفتن
انتقام ضربات مهلک بر پیکره خود در جریان
آزادی موصل و دیگر مناطق عراق تفسیر
شود.البته تعداد تلفات انسانی در سال
 ۲۰۱۸به  ۱۶۵۶نفر رسید که کاهش قابل
مالحظه ای نسبت به سال ۵۳۳۹( ۲۰۱۷
نفر) و  ۶۲۱۷( ۲۰۱۶نفر) به شمار می
رود.از ســوی دیگر حمالت داعــش در دو
استان عراق یعنی کرکوک و صالح الدین
به نسبت سال گذشته افزایش داشته است.
در کرکوک شاهد افزایش شدید حمالت
در امسال بودیم .این حمالت  ۱۹۷مورد
ثبت شده در حالی که پارسال  ۹۳مورد
بوده است .در صالح الدین پارسال ۱۴۶
مورد بود که به  ۱۶۶مورد افزایش یافت.
در حالی کــه حمالت داعــش در استان
نینوی مرکز سابق خالفت داعش در سال
 ۲۰۱۷میالدی  ۳۴۳مورد بوده امسال با
کاهش محسوس به  ۷۴مورد رسیده است
که در مقابل همان گونه که گفته شد در
کرکوک جبران شده است.وضعیت پایتخت
و نواحی حومه یعنی بغداد هم جالب توجه
است .این آمار از ۱۱۱مورد سال گذشته
به  ۵۵مــورد در امسال کاهش یافت.در
مجموع سال  ۲۰۱۸نشان می دهد تهدید
داعش یک تهدید جدی و خطرناک است.
هنوز هــزاران نفر از عناصر آن در عراق به
طور مخفیانه زندگی می کنند .از مجموع
درآمد شش میلیارد دالری داعش در سال
های حکومت ،حــدود  ۴۰۰میلیون دالر
آن همچنان در اختیار گروه است .حمالت
آن در سال  ۲۰۱۸علیه نیروهای امنیتی و
نظامی افزایش جدی داشته و بخش قابل
توجهی از قــوای عملیاتی آن در استان
حساس و نفتی کرکوک متمرکز شده است.

االخباریهعراق:آمریکا ۳پایگاهدرصالحالدینوکرکوکاحداثمیکند

کوچ ازشامبهشمال عراق
در حالی که اخباری از خروج نیروهای
آمریکاییازسوریهبهمقصدعراقمنتشر
شده شایعات حول ورود آن ها به پایگاه
عین االسد در االنبار و نیز پایگاهی در

گ ــزارش دادک ــه آمریکا قصد دارد سه
پایگاهدرعراقاحداثکند.پایگاهاولدر
شهرستان بیجی در استان صالحالدین
در داخل پایگاه الصینیه واقع در نزدیکی
پاالیشگاه ،مقر سابق تیپ  ۱۴احداث
خواهدشدوپایگاهدومدرمنطقهالفتحه،
مقر سابق تیپ دو و پایگاه سوم نیز در
منطقه "کــی وان" در استان کرکوک
ساخته خواهد شد.االخباریه همچنین
اعالم کردکه شرکتهای آمریکایی کار
خود را بــرای بازسازی زیرساختهای
اســتــان ص ــاح الــدیــن بــه زودی آغــاز
خواهند کرد.پیشتر،ترامپ در رقابت
های انتخاباتی خود بارها با تاکید بر این
که آمریکا در خاورمیانه هفت تریلیون
دالر هزینه کــرده امــا هیچ دستاوردی
نداشتهاست،وعدهدادهبودکهدرصورت
انتخابشدننظامیانآمریکاییرابهخانه
باز خواهد گرداند و سرانجام او سه هفته
پیش در توئیتی اعالم کرد که نظامیان
آمریکاییراازسوریهخارجخوهدکرد.او
اماهمزمانباایامسالنومیالدیسرزده
به پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق

پیشنهاد ترامپ برای پایان بن بست سیاسی در واشنگتن

دیوارفوالدی بهجای دیواربتنی!

تعطیلیبخشیازدولتفدرالکهدرپیدرخواست
بودجهازسویدونالدترامپبرایساختدیوارمرزی
با ادعای نگرانی از امنیت ملی صورت گرفته ،سبب
نا امنی در آمریکا شده است .این در حالی است که
رئیس جمهور آمریکا حاضر نیست از نظریه ساخت
دیواردرمرزبامکزیکعقبنشینیکند.درحالیکه
تعطیلی وارد هفته سوم خود شده است ترامپ تنها
اندکی مسامحه نشان داد و گفت ،دیوار را میتوان
«به جای بتن از فوالد ساخت» ،چون مسئله مهم
به گفته ترامپ« ،امنیت آمریکاست ».با این حال،
استیونارالنگر،تحلیلگروخبرنگارارشدنیویورک
تایمز می گوید ،تعطیلی بخشی از دولت فدرال،
اکنون «اداره امنیت حمل و نقل» ( )TSAرا تحت
تاثیرقراردادهونیروهایامنیتیواقعدرفرودگاهها
و بخش های ورودی به آمریکا بدون دریافت حقوق
ناگزیر به انجام وظیفه هستند ،این درگاه ها اکنون
آسیب پذیرترین بخش ها برای ورود مهاجران غیر
قانونی ،کسانی که مشکل روادید آمریکا را داشته
و همچنین تروریست ها که امکان ورود به کشور را
دارند ،محسوب می شوند .به گزارش دویچه وله،
دونالد ترامپ که برای ساخت این دیوار بیش از پنج
میلیارد و 700میلیون دالر بودجه تقاضا کرده در

توئیتربااشارهبهمخالفتدموکراتهانوشت«:تنها
دلیلآنهاییکهنمیخواهندایندیوارساختهشود
کاراییدیواراست۹۹.درصدازورودهایغیرقانونی
مرزیماپایانمییابد،جرمدرکشورماپایینمیآید
وماساالنهمیلیاردهادالرپساندازمیکنیم».آنها
بایدبدانندکه«یکدیواربهدرستیطراحیوساخته
شده خرج خــودش را بارها در سال در م ـیآورد».
ترامپ در توئیتی دیگر جمالتی از بــاراک اوباما،
رئیسجمهوری پیشین آمریکا و هیالری کلینتون،
رقیبدموکراتخوددرانتخاباتریاستجمهوری
 ۲۰۱۶را متذکر شد .او یادآوری کرد که اوباما در
سال  ۲۰۱۵گفته بود« :ما بهسادگی نمیتوانیم
اجازه دهیم که [مهاجران] مخفیانه ،بدون مدارک
هویت و کنترل وارد ایاالت متحده شوند ».هیالری
کلینتوننیزدرسال ۲۰۱۵گفتهبود«:منوقتییک
سناتوربودمبهساختیکحایلجهتجلوگیریاز
ورود مهاجران غیرقانونی رأی دادم ».توئیتهای
رئیس جمهورآمریکا در حالی منتشر میشود
که تازهترین دور مــذاکــرات رهبران دمــوکــرات و
جمهوریخواهکنگرهبرایپایاندادنبهاختالفبر
سربودجهساختدیوارمرزیوپایاندادنبهتعطیلی
بخشهاییازدولتبینتیجهپایانیافتهاست.

رفت ودر آن جا تاکید کرد که نظامیان
آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند و از
آن جا سوریه و ایران را تحت نظر خواهند
داشت.این موضع گیری ترامپ به این
معنیاستکهحضورنظامیانآمریکایی
در خاک عراق بر خالف خواست دولت
و ملت عــراق تهدیدی بــرای کشورهای
همسایه است که روابــط مستحکمی با
بغداددارند.دولتبغدادبارهااعالمکرده
استکهاجازهنخواهددادازخاکوحریم
هواییاینکشورعلیهکشورهایهمسایه
استفاده شــود .اما واقعیت این جاست
که نحوه سفر ترامپ به عراق بر این نکته
صحه می گــذارد که دولت آمریکا برای
استقالل و حاکمیت دولت عراق ارزشی
قائل نیست و چه بسا هرگاه منافعش
اقتضا کند ممکن است که تحرکاتی را
علیه کشورهای همسایه انجام دهد که
امنیت این کشور را نیز با تهدید روبه رو
سازد.اقدامآمریکابهسازماندهیمجدد
گروهتروریستیمنافقیندرعراقازجمله
اقداماتی است که با حسن همجواری
و روابط برادرانه بغداد  -تهران در تضاد

کودتاینیم روزدرگابن

کشور فقیر اما نفت خیز گابن ،در غرب آفریقای
مرکزیکهرئیسجمهورآنبهدلیلسکتهمغزیدر
مراکش (مغرب) بستری است ،بامداد روز گذشته
به وقت محلی شاهد کودتا بود .شورشیان نظامی
که خود را «جنبش میهنپرستان دفاع و نیروهای
امنیتی» معرفی کرده بودند از عامالن این کودتا
بودند .کودتایی که نیم روز بیشتر دوام نداشت.
ســاعــاتــی پــس از تسخیر
ایستگاه رادیوی ملی گابن
ازسویگروهیازنظامیان،
دولت این کشوراعالم کرد
افسران و سربازان متمرد
بازداشت شده اند و اوضاع
تحتکنترلاست.نظامیان
شورشیدیروزبهقصدانجام
یک کودتای نظامی ایستگاه رادیویی در لیبرویل،
پایتخت این کشور را تصرف کرده بودند .رهبری
شورشیان را سرهنگ «کلی اوندو اوبیانگ» برعهده
داشت .اوندو در پیام رادیویی گفت« :علی بونگو»،
رئیس جمهور بیمار این کشور ،صالحیت و توانایی
ادارهکشورراندارد.فیلمهایمنتشرشدهنشانمی
دهدکهچندینتانکدرخیابانهایاصلیپایتخت

ترسولرز«می»

حاالدیگرخروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت)
مهم ترین مسئله بــرای مــردم این کشور و دغدغه
اساسی برای اتحادیه اروپــا محسوب می شود.به
رغم توافقی که در اواخر نوامبر  2018بین لندن
و بروکسل در این زمینه صورت گرفت« ،ترزا می»
نخست وزیر محافظه کار انگلیس با پیش بینی رای
منفی مجلس عوام به این توافق ،رای گیری در این
زمینهرابهژانویه 2019موکولکرد«.می»درآخرین
موضع گیری خود درباره تبعات خطرناک مخالفت
با توافق برگزیت زنگ خطر را به صدا درآورد .به
گفته نخست وزیر انگلیس ،بریتانیا به یک سرزمین
ناشناخته تبدیل خواهد شد اگر توافق برگزیت از
سوی پارلمان رد شود.در حالی که کمتر از سه ماه
زمــان تا خــروج انگلیس از اتحادیه اروپــا در مارس
2019باقیماندهاست،وضعیتتوافقبرگزیتبین
لندن و بروکسل مشخص نیست و ترزا می نتوانسته
است حمایت پارلمان را جلب کند.می رای گیری
درباره این توافق را که قرار بود در دسامبر 2018
برگزارشود،بهتاخیرانداختهاست.ویمطمئنبود
که در صورت انجام این رای گیری با یک شکست

است و رفتار دولت آمریکا این ضرورت را
ایجاد می کند که دولت و پارلمان عراق
برایدورکردنتهدیدازمنطقهتصمیمی
شجاعانه در خصوص حضور نظامیان
آمریکایی در خاک خود بگیرند«.محمد
البلداوی» یکی از نمایندگان ائتالف
البناء در پارلمان عــراق روز یک شنبه
تاکید کرد که نظامیان آمریکایی مجدد
عناصر گروهک تروریستی«منافقین » را
به عراق بازگردانده اند و به آن ها آموزش
می دهند .به گفته این نماینده عراقی
پیشنویس طرح اخراج نیروهای بیگانه
از خاک این کشور به کمیسیون امنیت و
دفاع پارلمان عراق رسیده است .و حاال
باید دید دولــت وپارلمان این کشور در
خصوص اخــراج نظامیان آمریکایی از
خاک این کشور چه تصمیمی خواهند
گرفت .به ویژه این که داعش در عراق با
رشادت نیروهای حشدالشعبی و ارتش
عــراق و مشاوره نظامی ایــران شکست
خورده است و دیگر بهانه ای برای حضور
نظامیان آمریکایی در این کشور وجود
ندارد.

سخنگوی دولت «علی بونگو» از دستگیری سران کودتا خبر داد

هشدار نخست وزیر انگلیس درباره پیامدهای رد توافق برگزیت

چهره روز

مجلس نمایندگان ،قانون  181ساله
ممنوعیت پوشش سر را برای نمایندگان
اصــاح و فقط «پوشش غیر مذهبی» را
ممنوع اعالم کرد .این طرح که با 234
رایموافقو 197رایمخالفبهتصویب
رســیــد ،توسط «ایلهان عمر» نماینده
مسلمان دموکرات ایالت «مینه سوتا»
در مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده
بــود 14 .سپتامبر 1837در مجلس
نمایندگان وقت آمریکا ،قانونی تصویب
شد که هیچ یک از اعضای کنگره نباید در
صحنمجلس،سرخودرابپوشاند.

نزدیکیاربیلکردستانعراقمیچرخد،
هنوز به طور رسمی مشخص نشده این
نیروها در کجا مستقر شدهاند.با این
حال،شبکهماهوارهای"االخباریه"عراق

بزرگروبهروخواهدشد.ویقصدداردضمانتهای
بیشتریراازسراناروپاییدریافتکندتارایگیری
اواسط ژانویه 2019با حمایت نمایندگان پارلمان
روبه رو شود.توافق برگزیت برای تصویب نهایی نیاز
به 320رای مثبت از 650نماینده پارلمان خواهد
داشت.با این حال ترزا می ناچار است که ابتدا بر
مخالفتاکثریتاعضایحزبخودباتوافقبرگزیت
بیناتحادیهاروپاوبریتانیافائقآید.نتایجیکتحقیق
نشانمیدهدکهبیشتراعضایحزبمحافظهکاربا
این توافق مخالف هستند.این تحقیق که از1215
عضو حزب محافظه کار انجام شده است ،نشان می
دهدکه 59درصداعضایاینحزبباتوافقبرگزیت
مخالف هستند .بر اساس این نظرسنجی تنها 38
درصدازاعضایاینحزبازاینتوافقحمایتکرده
اند.نخستوزیرانگلیسبهخوبیآگاهاستکهتوافق
کنونی بین بروکسل و لندن درباره برگزیت با توجه
به نواقص و کمبودهای آن شانس چندانی برای
موافقت پارلمان با آن ندارد.به همین دلیل وی در
دیداردسامبر 2018باسراناتحادیهاروپاخواهان
دادنتضمینهایبیشتردربارهتوافقبرگزیتشده

حضورداشتند.اماساعاتیپسازآنسخنگویدولت
از دستگیری سران کودتا خبر داد .حوادث دیروز
باعث شد دولت فرانسه تالش برای کودتا را محکوم
کند و از هشت هزار و  ۹۰۰شهروند ثبتشده خود
درلیبرویل،پایتختگابنبخواهدکهازتردددرشهر
خودداری کنند .سخنگوی وزارت خارجه فرانسه
گفت« :ما هر گونه تالش خارج از چارچوب قانون
اساسیبرایتغییردولت
را مــحــکــوم میکنیم.
تضمین ثبات در گابن
تنهابارعایتدقیقاصول
قــانــون اســاســی قابل
تحققاست».درگابنکه
مستعمرهپیشینفرانسه
بــوده ،اعضای خانواده
«بونگو» از بیش از نیم قرن پیش دولت را در اختیار
دارند .عمر بونگو اوندیمبا از سال  ۱۹۶۷تا زمان
مرگ بر سر کار بود؛ پس از او پسرش ،علی بونگو که
 59سالهاست،دراکتبر 2009رئیسجمهورگابن
بوده است .او در ماه اکتبر سال گذشته بعد از سکته
مغزی در بیمارستانی در عربستان سعودی بستری
شدوسپسبهمراکشانتقالیافت.
بود.ویمعتقداستکهاینتضمینهابرایمتقاعد
کردنپارلمانبریتانیابرایتصویب"الیحهبرگزیت"
ضروری است .اما اتحادیه اروپا مخالفت قاطع خود
با هر گونه مذاکره مجدد درباره توافق این اتحادیه
با انگلیس را اعالم کرده است.پروفسور«هاینس
گارتنر»  Heinz Gartnerاستاد دانشگاه وین در
ژانویه 2019درمصاحبهایگفت:ازطرفاتحادیه
اروپــا این توافق مجدد مورد مذاکره قرار نخواهد
گرفت .چرا که در این صورت اتحادیه اروپــا وجهه
خود را از دست خواهد داد.ایــن در حالی است که
با توجه به نزدیک شدن به تاریخ مقرر برای اجرای
برگزیت یعنی آخر مارس  2019احساس ناامنی
روزافزونی در بین شهروندان بریتانیایی به وجود
آمدهودرخواستهایآنهابرایدریافتتابعیتدر
دیگرکشورهایاروپاییافزایشپیداکردهاست.آن
ها به خصوص از پیامدهای منفی اقتصادی اجرای
برگزیت بدون توافق با اتحادیه اروپا هراس دارند.
خروجبدونتوافقپیامدهایسنگینیبرایاقتصاد
انگلیس خواهد داشت که دیگر عرصههای زندگی
شهروندان این کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد
داد.بهنظرمیرسدترزامیباوضعیتبسیارپیچیدهو
بغرنجیمواجهشدهاستکهراهحلیبرایآنمتصور
نیست،بهویژهاینکهبدونتغییراتاساسیدرتوافق
کنونی به نفع لندن ،تصویب این توافق در پارلمان
بسیاربعیدبهنظرمیرسد.

رئیس پلیس اداره مهاجرت تایلند اعالم
کردکهاینکشور«رهافمحمدالقنون»
رامجبوربهترکاینکشورنخواهدکردو
از این زن جوان «به بهترین شکل ممکن
حفاظت» خواهد کــرد« .رهــاف محمد
القنون» دختر  18ساله یکی از مقامات
ســعــودی اســت کــه مـیگــویــد بــه قصد
رهایی از خانوادهاش از کویت فرار کرده
و به محض رسیدن به تایلند مقامهای
عربستانیگذرنامهاوراتوقیفکردهاند.
اواعالمکردازترسازدستدادنجانش
توسط عوامل آل سعود به این دلیل که

او را خواهند کشت .او همچنین به
رویترز گفته که برادرها و خانوادهاش
و ماموران سفارت عربستان در کویت
منتظرویهستند.القنونگفتهتازمانی
که اجازه مالقات با اعضای کمیساریای
عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
نیابد ،هتلش را ترک نخواهد کرد .این
مــاجــرا از آن جهت ابــعــاد گستردهای
یافته که عربستان پس از کشته شدن
جمال خاشقچی ،روزنامهنگار سعودی
پیشینهناروشنیدربرخوردبااتباعخود
در خارج از کشور به جا گذاشته است.

...

اظهار نظر
قدیر گلکاریان:

ترکیهازشمالسوریهچهمیخواهد؟
دولت ترکیه نهایت تالش خود را میکند تا
با ادامه روند سیاسی به حل بحران سوریه
بپردازد و در عین حال برای تثبیت امنیت
مرزهای خود در شمال سوریه و اطمینان
از شکلنگرفتن منطقه خودمختار کردی
از اقدامات نظامی استفاده میکند .یعنی
اکنون ترکیه برای راهحل سوریه از یک سو
به کنشهای نظامی دست زده و از سوی
دیگر پروسه حل بحران با دیپلماسی را
ترجیح داده است .چراکه انفعال و انحالل
 YPGو ادغــام مخالفان معتدل در پروسه
را هحـــل سیاسی در نــظــام آیــنــده سوریه
هدف آنکاراست .حفظ تمامیت ارضــی و
یکپارچگی سوریه ضرورتی انکارناپذیر برای
آنکارا بهشمار میرود .بازگشت پناهجویان
سوری ،ضمن رهایی ترکیه از بار مالی و آغاز
روند بازسازی میتواند ظرفیتهای قوی
در بخش اقتصادی -تجاری بــرای ترکیه
فراهم آورد .گفتنی اســت که دیدگاهی
مشابه سیاسیون لندن و پاریس به شکل
نظام سیاسی آینده سوریه درحال پدیدار
شدن در ذهن دیپلما تهای ترکی است.
چرا که دیدار حسن روحانی از آنکارا و اعالم
نظر رجــب طیب اردوغـــان در کنفرانس
مطبوعاتی در ایــن خصوص کــه «مسئله
آینده سوریه باید بهوسیله سور یها حل
شود» ،نشان از تغییر رویکرد اصالحی دارد.
بشار اسد بهرغم اعالم عفو عمومی ،هنوز
درباره مخالفان خود در خاک سوریه ،اردن،
لبنان و بازگشت آن ها موضع قطعی نشان
نداده است .حمایت ایران و روسیه از اسد و
همگامی آنکارا با این دو کشور درباره سوریه
از پارامترهای چالشی در نگاه مسئوالن
سیاسی آنکارا ست .تاکید ترکیه به تدوین
پیشنویس قانوناساسی جدید و انتخابات
بعد از آن حاصل نگرانی آنکارا از وضعیت
فعلی سیاسی در سوریه اســت .حاکمیت
اسد شمشیر داموکلسی است که در شرایط
فعلی بــرای آنکارا بیمآلود اســت .تعریف
مواضع قطعی بشار اسد در نوع برخورد با
اپوزیسیون معتدل خواهد توانست ترکیه را
در برداشتن گامهای مثبت در آینده تشویق
کند .شناسایی کنش رفتاری بشار اسد در
تهران و مسکو قابل پیگیری است .به یقین
با حل بحران سوریه ،نوع رویکرد ترکیه در
قبال اتحادیه اروپا نیز تغییر خواهد یافت و
بازی متعادل و دوراندیشانهای با اتحادیه
اروپا به جریان خواهد افتاد.

پیشخوان بین الملل

جلدهفتهنامه«ویک»:محصورشده؛عزم
ترامپ بــرای تعطیلنگهداشتن دولت
آمریکاتازمانتصویببودجهاحداثدیوار
مرزیبامکزیک

نمای روز

تایلنددخترپناهجویسعودی را اخراج نمیکند
تن به ازدواج اجباری نداده است ،فرار
و درخــواســت پناهندگی کــرده است.
پیشتر مقامات اداره مهاجرت تایلند
تالش کرده بودند تا وی را با پــروازی به
کویت که خانوادهاش هم اینک در آن جا
هستند ،بازگردانند ،اما او از سوار شدن
بههواپیماامتناعوخودشرادراتاقهتل
محبوس کرد .القنون که با خانوادهاش
بهکویتسفرکردهبود،درآنجاتصمیم
میگیردبگریزدوازطریقتایلندخودش
را به استرالیا برساند .وی مدعی است
که در صــورت بازگشت ،خــانــوادهاش
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حاال ،القنون مشخصات خود و پروازش
را در شبکههای اجتماعی منتشر کرده
اســت .کــاری که میگوید پــدرش را به
سرحد جنون رســانــده اســت« :مــن در
کشور خودم نمیتوانم درس بخوانم و

کار کنم .بــرای همین میخواهم آزاد
باشمودرسبخوانموکاریراانجامدهم
که میخواهم ».او گفته که همهچیزش
را باخته و برای همین است که ابایی از
انتشارمشخصاتشندارد.

سرنشینان ایــن خـــودرو بــه تعطیالت
نرفته اند ،بلکه خودرو را از مواد منفجره
ای که می بینید پر کرده و راهی یکی از
مراکزجمعیتیننگرهارافغانستانبودند
کهدستگیرشدند.

