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مجرمان را رها کنید
درخواست برخی نمایندگان از وزارت داخله:

مرکز  مزارشریف:  8صبح، 
بیماری  از  جلوگیری  و  مشوره دهی 
مزارشریف  حوزه ای  شفاخانه  ایدز 
به منظور  را  نشستی  روزگذشته، 
با  ایدز  بیماری  از  مردم  آگاهی دهی 
اشتراک بیش از 150عالم دین برگزار 

کرد. 
مرکز  مسوول  ربیع،  خالد  داکتر 
در  ایدز  از  جلوگیری  و  مشوره دهی 
مبارزه  در  را  دین  عالمان  نقش  بلخ، 
»علما  گفت:  خوانده،  مثبت  ایدز  با 
مردم  برای  مساجد  از طریق  می توانند 
در  و  دهند  آگاهی  ایدز  بیماری  از 
جلوگیری از این بیماری نقش بزرگی 

داشته باشند.«

حامل  که  غیرنظامی  هلیکوپتر  یک 
بوده  خارجی  شهروندان  از  شماری 
نشست  به  مجبور  لوگر،  والیت  در 
طالبان  دست  به  و  شده  اضطراری 

افتاده است.
محمد  دین  بی بی سی،  گزارش  به 
گفته  لوگر  والی  درویش سخنگوی 

امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
نهاد  یک  اخیر  گزارش  داخله 
افزایش  مورد  در  بین المللی 
علیه  مسلح  شورشیان  حمالت 
رد  را  داخلی  امنیتی  نیروهای 

کرد.
اخیرا یک نهاد بین المللی موسوم 
به »اینسو« با انتشار گزارشی گفته 
بود که حمالت شورشیان مسلح 
و  چهل  داخلی  نیروهای  علیه 
هفت درصد افزایش یافته است.

سخنگوی  صدیقی  صدیق  اما، 
وزارت امور داخله روز دوشنبه، 
2 ثور، در یک کنفرانس خبری 
و  ناتو  سخنگویان  با  مشترک 
گزارش  این  کابل،  در  آیساف 
و  خواند  حقیقت  از  دور  را 
از  ارایه چنین آماری  گفت که 
نیست.  »اینسو«  صالحیت های 
او گفت: »ما از سه ماه اول سال 
متفاوتی  آمار  میالدی،  جاری 
امور  وزارت  داریم.  نهاد  این  با 

سه تروریست و یک 
رشوه خوار بازداشت 

شدند
8صبح، کابل: دفتر مطبوعاتی امنیت 
در  تروریست  سه  بازداشت  از  ملی 
والیات کابل، غزنی و پروان و همچنین 
یک رشوه خوار در والیت هرات خبر 

داده است.
می گوید  اعالمیه ای  انتشار  با  اداره  این 
مصروف  که  تروریست  سه  که 
فعالیت های تروریستی و تخریبی بودند، 
بازداشت شدند. به نقل از این اعالمیه، 

این افراد به گروه طالبان تعلق دارند.
همچنین این اداره با انتشار یک اعالمیه 
باشنده  عبدالناصر  که  می گوید  دیگر 
اصلی ولسوالی گذره هرات، باالفعل به 
اتهام اخذ پنج هزار دالر رشوه از یک 
نیروهای  توسط  ساختمانی  شرکت 
امنیت ملی بازداشت شده است. امنیت 
مسوول  عبدالناصر  که  می گوید  ملی 
آب  منابع  و  آبیاری  ریاست  نظارت 
زون غرب بود و می خواست پنج هزار 
یک  کار  پایان  تایید  منظور  به  دالر 
پروژه کانال سازی توسط یک شرکت 

ساختمانی رشوه بگیرد. 

مبتالیان  »تعداد  افزود:  ربیع  آقای 
بیماری ایدز در بلخ روبه افزایش است 
آن  مثبت  واقعه   30 حدود  تاکنون  و 
شناسایی شده است و در میان آنان 6 
خانم و یک کودک نیز دیده می شود.«

به گفته ی او، بیشترین عامل سرایت این 
بیماری مراقبت جنسی، استفاده معتادان 
وسایل  از  استفاده  و  سرنج  یک  از 

سلمانی به صورت مشترک می باشد.
بر بنیاد آمارها بیش از 600 معتاد مواد 
مخدر در بلخ از راه تزریق مواد مخدر 
استعمال می کنند و این مساله می تواند 
ایدز  بیماران  افزایش  افزایش  باعث 

شود.

شرکت  به  مربوط  هلیکوپتر  این  که 
روز  و  است  ترکیه  امتاع  ساختمانی 
به  خوست-کابل  مسیر  در  یکشنبه 
منطقه ای   در  هوا،  دلیل خرابی وضع 
که تحت کنترول طالبان است، مجبور 

به نشست اضطراری شده است.
ادامه در صفحه ۲

فرخنده زهرا نادری، نماینده ی مردم کابل در مجلس نمایندگان، به این 
باور است که دموکراسی بدون حضور احزاب در مجلس مفهوم ندارد. 
بانو نادری گفت آن اعضای مجلس که از دموکراسی سخن می زنند، باید 

به اختصاص کرسی به احزاب سیاسی موافق باشند.
او گفت که در انتخابات های گذشته ی شورای ملی، شمار قابل مالحظه ای 

از آرای مردم به دلیل آن که نظام انتخاباتی افغانستان، سیستم رای 
واحد غیرقابل انتقال است، باطل شد.

آقای پتنگ در جلسه شورای امنیت ملی
 گفته است که طی چهار ماه اخیر پانزده هزار و 

دوصد ورقه درخواستی غیرقانونی از سوی شماری 
از اعضای شورای ملی به وزارت امور داخله ارایه 
شده است. در اعالمیه دفتر ریاست جمهوری آمده 

است: »وزیر امور داخله مزاحمت ها و توقعات 
بی مورد شماری از اعضای شورای ملی را برشمرد و 
گفت که از اول جدی سال گذشته الی اکنون، 32 
مرتبه به مجلس نمایندگان و 14 مرتبه به مجلس 

سنا فراخوانده شده است.« 

افغانستان  ملی  پولیس  و  داخله 
یگانه نهادی است که همیشه از 
هر حادثه ای که در کشور اتفاق 
از  را  معلومات  و  ثبت  می افتد 
شریک  مردم  با  رسانه ها  طریق 
می سازد. بنا یک اندازه بی منطق 
و بی دلیل معلوم می شود که یک 
نهاد با کدام صالحیت و از طریق 
کدام منابع و بخصوص دریافت 
میتادولوژی ای  یا  معلومات 
معلومات  جمع  آوری  برای  که 
کرده  استفاده  می کند،  استفاده 
تماسی  هیچ  حالی که  در  است. 
قضاوت  چطور  نداشته  ما  با 
کرده که حمالت چهل و هفت 
امسال  اول  ماه  سه  در  درصد 

افزایش یافته است.«
داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
تاکید کرد که ارایه چنین آماری 
از سوی نهادهایی که صالحیت 
ندارند،  را  آماری  چنین  ارایه 
می شود.  مردم  نگرانی  باعث 

سال  اول  ماه  سه  در  گفت  او 
حادثه   1020 میالدی،  جاری 
امنیتی توسط وزارت امور داخله 
افزایش  رقم  این  که  شده  ثبت 
اندکی نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته را نشان می دهد.
صدیقی  صدیق  همچنین 
اندک  افزایش  که  می گوید 
اول  ماه  سه  در  امنیتی  حوادث 
امسال، به مفهوم قدرتمندتر شدن 
دولت  مخالف  مسلح  شورشیان 
امنیتی  نیروهای  و ضعیف شدن 
گفته ی  به  بلکه  نیست؛  داخلی 
تالش  مخالف  شورشیان  او، 
دارند تا روند انتقال مسوولیت ها 
صداهای  و  سر  و  اخالل  را 
او  بیاندازند.  راه   به  تبلیغاتی 
تاکید کرد که نیروهای امنیتی به 
توانایی های بیشتری دست یافته 
و اکنون روش تهاجمی را بخود 

گرفته اند.
ادامه در صفحه ۲

شمار بیماران ایدز در بلخ افزایش یافته است 

طالبان سرنشینان یک هلیکوپتر را در لوگر 
گروگان گرفتند

وزارت داخله افزایش حمالت شورشیان مسلح را رد کرد

احزاب را توبیخ نکنید

دریای آمو »کلدار« را از 
بدنه بلخ حذف می کند
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نیز شبیه آیا نشست بروکسل 
 نشست لندن خواهد بود

امور  در  امریکا  متحده  ایاالت  ویژه  نماینده  معاون 
افغانستان که به تازگی وارد کابل شده، گفته است که 
با پاکستانی ها روی تالش های صلح حرف زده است. 
خبر  پاکستانی  نظامیان  قول  از  رسانه ها  از  برخی 
تالش های  مورد  در  امریکایی ها  با  آنان  که  اند  داده 
اما  دارند،  نظر  توافق  آن،  مدیریت  چگونگی  و  صلح 
نظر رییس جمهور کرزی با پاکستان و امریکا متفاوت 
مقام های  مذاکرات  جزییات  مورد  در  هنوز  تا  است. 
پاکستانی و امریکایی چیزی منتشر نشده است. شاید 
افغانستان،  مقام های  به  کابل  در  امریکایی  مقام های 
در مورد مذاکرات شان با پاکستانی ها معلومات دهند. 
و  امریکایی  مقام های  میان  که  است  روشن  نکته  این 

افغان، اختالف نظر وجود دارد.
از  عده  آن  گفت،  کرزی  رییس جمهور  پیش  چندی 
رهبران طالبان که در کویته و دیگر شهرهای پاکستان 
اقامت دارند، توسط هواپیما ها به کشورهای اروپایی 
امریکایی ها  با  کشورها  آن  در  و  می شوند  برده 
مذاکره می کنند. مقام های امریکایی و اروپایی، به این 
و  دادند  نشان  واکنش  کرزی،  رییس جمهور  اظهارات 

آن را نادرست خواندند. 
اواخر،  این  در  افغانستان،  ریاست جمهوری  دفتر 
دفتر  این  کرد.  افشا  نیز  را  پاکستانی ها  خواست های 
اعالم کرد که پاکستان، در بدل همکاری با تالش های 
و  افغانستان  روابط  محدودسازی  خواستار  صلح، 
پاکستان  که  است  گزافی  بهای  این  است.  نو  دهلی 
است.  گذاشته  صلح  تالش های  در  همکاری اش  روی 
بها  این  پرداخت  طرفدار  افغانستان  در  کسی  هیچ 

نیست. 
خواست  به  نو  دهلی  با  کابل  روابط  محدودسازی 
ملی  حاکمیت  حق  به  آشکار  تجاوز  دیگر،  کشور  یک 
اعالم  پاکستان،  مقام های رسمی  اما  است.  افغانستان 
کردند که برای همکاری شان با تالش های صلح، هیچ 
مورد  در  که  می رسد  به نظر  نکرده اند.  تعیین  بهایی 
و  کابل  میان  نیز,  صلح  تالش های  در  پاکستان  نقش 
واشنگتن اختالف نظر وجود دارد. فرمانده کل نیروهای 
در  سخنرانی ای  در  افغانستان،  در  ناتو  و  امریکایی 
رییس جمهوری  تایید موضع  از  امریکا،  مجلس سنای 
صلح،  تالش های  به  پاکستان  نگاه  قبال  در  کرزی 
میان  که  است  این  نشان دهنده  امر  این  کرد.  امتناع 
نظر رییس جمهور کرزی و نظر امریکایی ها در مورد 
رفتار پاکستانی ها اختالف نظر وجود دارد. گفته شده 
با  مذاکره  از  پس  کرزی  رییس جمهور  است  قرار  که 
و  شود  بروکسل  رهسپار  کابل،  در  امریکایی  هیات 
در آن جا در اجالس سه جانبه ی امریکا، افغانستان و 

کند.  پاکستان شرکت 
و  صلح  تالش های  نیز  نشست  این  موضوع 
مدتی  است.  مورد  این  در  دیدگاه ها  نزدیک سازی 
سه جانبه  نشست  در  کرزی  رییس جمهور  پیش 
رییس جمهور  آن  در  که  نشستی  کرد؛  شرکت  لندن 
پاکستان  بریتانیا و رییس جمهور  کرزی، نخست وزیر 
می کردند،  همراهی  را  او  نیز  کشور  آن  نظامیان  که 
تالش های صلح  آینده،  ماه  در شش  که  کردند  توافق 
را به نتیجه مطلوب می رسانند. اما هنوز چند روز از 
دبیرخانه شورای  رییس  که  بود  نگذشته  نشست  این 
علمای پاکستان، خون ریزی و انتحار را در افغانستان 
در  شرکت  از  پاکستانی  مالهای  و  کرد  اعالم  جایز 

کنفرانس علما در کابل، خودداری کردند. 
به تعقیب آن، سخنگوی رییس جمهور کرزی افشا کرد 
در تالش های صلح،  بدل همکاری  در  پاکستانی ها  که 
با دهلی شده اند.  خواستار محدودسازی روابط کابل 
لندن بود.  این ها نشانه شکست نشست سه جانبه  همه 
نشستی که در پایان آن، رهبران افغانستان، پاکستان 
آیا  گفتند.  توافق سخن  از  تمام  با حرارت  بریتانیا،  و 
به  نیز  بروکسل  سه جانبه  نشست  و  اخیر  تالش های 

چنین سرنوشتی مواجه خواهد شد؟

زنگ اول


به گفته آنان از مجموع پولی که آدم ربایان 
خواست  در  جوان  این  آزادی  قبال  در 

کردند تنها مبلغ ده هزار دالر آماده کردند.
آنان در مورد مبلغ مجموعی که آدم ربایان 
چیزی  کرده  درخواست  شان  نزد  از 

نگفته اند.
ملکی  شفاخانه  رییس  همت،  محمد  باز 
این  جنازه  کردن  منتقل  نیز  غزنی  والیت 

جوان را به شفاخانه تایید کرده است.
آقای همت می گوید که این جوان به شکل 

فجیعی به قتل رسیده است.
باندهای  و  غیرمسوول  مسلح  افراد  فعالیت 
آدم ربا از نگرانی های اصلی مردم به شمار 

می رود.
غزنی،  تازگی  به  و  فراه  بادغیس،  هرات، 
حوادث  بیشترین  که  است  والیاتی  از 

آدم ربایی در آن گزارش می شود.

او به 8صبح گفت: »در ولسوالی خوگیانی 
نیز 25جریب زمین از کشتزارهای کوکنار 

تخریب شده است.«
از  ننگرهار  والیت  زودی  به  او  به گفته ی 
خواهد  صفر  کوکنار  کشتزارهای  وجود 

شد.
پولیس  عملیات  یک  در  نیز  این  از  پیش 
شماری  ننگرهار،  مخدر  مواد  با  مبارزه 
وجود  از  والیت  این  روستاهای  از 

کشتزارهای کوکنار پاکسازی شده بود.

فرزندان بی گناه و معصوم قربانی اقدام های 
تروریستی دشمنان مردم می شوند.

می گوید:  خود  اعالمیه  در  حزب  این 
»حمالت تروریستی بر مکاتب، بخصوص 
شدن  قربانی  بر  عالوه  تخار،  والیت  در 
فرزندان معصوم این سرزمین، باعث ترس 
و وحشت در میان خانواده ها نیز شده است. 
حزب حق و عدالت، از حکومت می خواهد 
به منظور انجام درست مسوولیت ها و فراهم 
تخار،  شریف  مردم  خاطر  اطمینان  کردن 
هرچه زودتر عامالن این عمل تروریستی را 

شناسایی و عدالت را اجرا کند.«
همچنین حزب حق و عدالت قطع دست و 
پای دو غیرنظامی توسط طالبان در والیت 
هرات را شدیدا تقبیح کرده و آن را یک 
با  طالبان  آشکار  دشمنی  و  ظالمانه  عمل 
شهروندان بی گناه افغانستان توصیف کرده 

است.

 مقام های محلی در والیت غزنی می گویند 
در  را  19 ساله  جوان  یک  آدم ربایان  که 
به  غزنی  شهر  مربوطات  از  اسپنده،  منطقه 

شکل فجیعی به قتل رسانده اند.
با  غزنی  والی  معاون  احمدی،  محمدعلی 
تایید رویداد به خبرگزاری بخدی گفته که 
اختطاف،  از  پس  را  جوان  این  آدم ربایان 

قطعه قطعه کرده اند.
 معاون والی غزنی تاکید کرد که در جریان 
این  در  آدم ربایی  آمار  گذشته  روز  چند 
افزایش  توجهی  قابل  صورت  به  والیت 

یافته است.
این جوان فرزند حاجی بوستان از باشندگان 

اصلی ولسوالی ناهور والیت غزنی است.
شماری از اقارب این جوان می گویند که او 
حدود سه هفته قبل از سوی افراد ناشناس 

اختطاف شده بود.

8صبح، جالل آباد: مقام های فرماندهی 
که  می گویند  ننگرهار  والیت  پولیس 
نیروهای امنیتی این والیت در جریان هفت 
روز گذشته، حدود 425جریب زمین را از 

وجود کشت کوکنار پاکسازی کرده اند.
معصوم خان هاشمی، آمر امنیت فرماندهی 
نیروهای  که  می گوید  ننگرهار  پولیس 
حدود  محل  مردم  کمک  به  امنیتی 
را  کوکنار  کشتزارهای  زمین  400جریب 
از شش قریه ی ولسوالی کوت این والیت 

تخریب کرده اند. 

عدالت،  و  حق  حزب  کابل:  8صبح، 
مسمومیت بیش از پنجاه دانش آموز دختر 
دو  پای  و  دست  قطع  و  تخار  والیت  در 
طالبان  توسط  امنیتی  کارمند یک شرکت 
توصیف  تکان دهنده  را  هرات  والیت  در 
دشمنی  رویدادها  این  که  می گوید  کرده 
و  مردم  عزت  و  آرامش  جان،  با  آشکار 

مغایر با احکام دین اسالم است.
این حزب با انتشار اعالمیه ای در محکومیت 
مسمومیت  که  می گوید  رویداد،  دو  این 
تروریستی  عمل  یک  دانش آموز  دختران 
و ضد فرایض اسالمی و فرموده های پیامبر 

اسالم است.
حزب حق و عدالت، تامین امنیت مکاتب 
این  را مسوولیت حکومت دانسته و وقوع 
رویداد را نتیجه کوتاهی مسووالن در انجام 
مسوولیت های شان توصیف کرده است. به 
گفته ی این حزب، این بار نخست نیست که 

آدم ربایان یک جوان را در غزنی کشتند

ننگرهار از وجود کشتزارهای کوکنار 
پاک سازی می شود

»حق و عدالت« حوادث تخار و هرات را محکوم کرد

قومی و بزرگان محل برای نجات 
اتباع ترک و افغان خواسته اند که 

با سران طالبان صحبت کنند. 
پولیس لوگر هم تایید می کند که 
امن  نا  از  دره  منگل  و  دره  تنگ 
شمار  به  لوگر  والیت  نقاط  ترین 

می روند.
امنیت  آمر  صادق  خان  رییس 
همچنین  لوگر  پولیس  فرماندهی 
از  دره  منگل  منطقه  که  گفت 
خارج  دولتی  نیروهای  کنترول 
است و تالش دارند سرنشینان این 
بزرگان  با  با صحبت  را  هلیکوپتر 
اسارت  از  محل  ریش سفیدان  و 

طالبان بیرون کنند.
تایید  خبرهای  حال  همین  در 
ناشده می رسانند که این هواپیما 9 
سرنشین دارد که شماری از اتباع 

امریکایی نیز شامل آنان است.
مرز  نزدیکی  در  ازره  ولسوالی 
لوگر  امن  نا  نقاط  از  پاکستان 
که  گفت  صادق  آقای  است. 
توسط  و  دارد  آبی  رنگ  هواپیما 
می شده  اداره  افغان  خلبان های 

است.
سازمان ملل می گوید این هلیکوپتر 

متعلق به این سازمان نبوده است.
ایتالف  نیرهای  سخنگوی 
بین المللی هم گفته که در جستجو 
همکاری  گروگان ها  یافتن  برای 

خواهد کرد.


باقی  کشور  در  روس ها  دوران 
نیز در تالش است  ناتو  و  مانده 
تا روس ها در ترمیم این هواپیما 

سهم بگیرند.
افزود  ناتو  غیرنظامی  سخنگوی 
کشورهای  خارجه  وزیران  که 
عضوی ناتو با همتای روسی شان 
در این مورد در حاشیه این جلسه 

گفتگو خواهند کرد.

که  افرادی  گفت  درویش  آقای 
گروگان گرفته شده اند ۷ شهروند 
دو  و  افغان  مترجم  یک  ترکیه 

خلبان اوکراینی هستند.
اما وزارت خارجه با تایید این خبر 
اعالم کرده است که هشت تن از 
شهروندان افغان در لوگر، از سوی 

طالبان به گروگان گرفته شده اند.
لوگر از والیت های نسبتا نا امن در 
فاصله 50 کیلومتری از مرکز کابل 

موقعیت دارد.
امنیت  آمر  صادق  خان  رییس 
فرماندهی پولیس لوگر هم گفت 
که این هلیکوپتر عصر روز یکشنبه 
1ثور به دلیل خرابی وضعیت هوا، 
شده  اضطراری  نشست  به  مجبور 

است.
که  گفته  بی بی سی  به  طالبان 
گروگان ها را به اسارت گرفته اند.

در همین حال دین محمد درویش 
سخنگوی والی لوگر به بی بی سی 
این  سرنشینان  طالبان  که  گفته 
به  با خود  را  غیرنظامی  هواپیمای 
ازره  ولسوالی  دره«  »تنگ  منطقه 

انتقال داده اند.
پیشتر گفته  سخنگوی والی لوگر 
مربوط  هلیکوپتر  این  که  بود 
شرکتی به نام »خراسان« بوده و با 
هفت سرنشین ترک و یک خلبان 
دست  به  ازره  ولسوالی  در  افغان 

طالبان افتاده است.
او گفت که از شخصیت های متنفذ 

میدلی  دومنیک  همین حال،  در 
ناتو  غیرنظامی  سخنگوی 
امروزی  در جلسه  می گوید که 
عضوی  کشورهای  وزیران 
بروکسل،  در  آیساف  و  ناتو 
هواپیماهای  ترمیم  مساله 
روسیه  توسط  افغانستان  نظامی 
بیشتر  شد.  خواهد  مطرح  نیز 
از  افغانستان  نظامی  هواپیماهای 

}ادامه از صفحه 1{

وزارت داخله افزایش...

}ادامه از صفحه 1{

طالبان سرنشینان یک هلیکوپتر ...

ACKU
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فرانسه از عدالت محلی در افغانستان 
حمایت می کند

صحنۀ سوم
)فضای داخل موتر(

پخش  حال  در  پاکستانی  پشتوی  آهنگ  )یک 
است( 

امان: )با کم حوصلگی(
ـ خلیفه تا حیات آباد چقه راه مانده، مه خو از اطو 
یک راه آمدیم که کلش خامه بود؛ صوب تا دیگر 
منزل زدیم، استخوانایم َجوَجو شده... یک زره زود 

برسان از خیرت.
پشتوی  زبان  )به  جوان(:  )مرد  راننده 

پاکستانی – در حالی که می خندد(
ـ زه مره، مه داریژه، اوس رسیژو پخیر... 

سه ثانیه سکوت
راننده موتر را توقف می دهد

امان: )با وارخطایی(
ـ چرا بریک گرفتی ... چی می گن اینا؟

راننده: 
ـ پولیسان دی، تاسو نه خبری کوی....

)دروازۀ موتر را دو مامور پولیس باز می کنند(
پولیس 1: )با تندی(

ـ کته شه...

سفارت فرانسه در کابل  می گوید که 
به مردم افغانستان کمک می کند تا در 
روستا و محل زندگی شان، به عدالت 

دسترسی داشته باشند.
دیروز،  فرانسه  سفارت  مقام های 
برنامه  که  گفتند  2ثور،  دوشنبه 
حمایت از عدالت محلی در ولسوالی 
ولسوالی های  و  کابل  والیت  سروبی 
محمودراقی  و  نجراب  تگاب، 
است.  راه اندازی شده  کاپیسا  والیت 
در  فرانسه  سفارت  مقام های  گفته  به 
کابل، حمایت از عدالت محلی یک 
حمایت  به  و  است  18ماهه  برنامه 
بلند  هدف  به  فرانسه،  سفارت  مالی 
محالت  مردم  دسترسی  میزان  بردن 
است.  شده  راه اندازی  عدالت  به 
جهانی  »سازمان  سوی  از  برنامه  این 
شفافیت  »دیده بان  حقوق«،  انکشاف 
افغانستان« و »موسسه همبستگی برای 

صلح« تطبیق می شود.
هینوینس منول، معاون سفارت فرانسه 
اساسی  »هدف  می گوید:  کابل،  در 
ملکی  نظامی  و  نیروهای  حضور 
والیت  و  سروبی  ولسوالی  در  ما 
کاپیسا، تامین امنیت،  عدالت و قانون 
 2008 سال  در  زمانی که  است.  بوده 
تا  گرفت  تصمیم  فرانسه  حکومت 

سایت های انترنتی دری و پشتوی دویچه وله:
 www.dw.de/dari

www.dw.de/pashto

مطالب دویچه وله را در فیسبوک بخوانید:
http://www.facebook.com/dw.dari

http://www.facebook.com/dw.pashto

به ما ایمیل بفرستید:
dari@dw.de

 Pashto@dw.de

برنامه های بشنو بیاموز را می توانید روی امواج 90.5 اف ام و 93.5 اف ام بشنوید

شماره پیام گیر ما: 0049228429164806

امان: )با ترس و لرز(
ـ چی میخوایی بیادر بگو همیجه؟

پولیس 2: )با تندی(
که  را  او  شه  کته   ... نپوهیژی  باندی  خبرو  په  ـ 

پاسپورت.
امان: 

ـ اینه پایین می شم، دست مه ایال بته که درد می کنه.
پولیس 1: 

ـ پاسپورت...
امان: )در حالی که از ترس زبانش به لکنت افتیده 

و پشتو نیز به درستی صحبت کرده نمی تواند(
ـ ... وروره ... پاسپورت .... پاسپورت نشتبه ... ناروغ 

یم ... دلته شفاخانه راغلی یم...
پولیس 2: )خطاب به همکارش(

ـ زما او تا نه خو دیر شه شکاری...
پولیس 1:

ـ پیسی راکه ... سو روپیی لری.
امان: )با گریه(

ـ اینه بیادر، به لیاظ خدا، ده راه دزدا لچ ما کد... بان 
که برم... هموقه پیسه پیشم مانده که تا خانه برم... 

پولیس 1: )با خشم(

نیروهایش را به افغانستان ارسال کند،  
نظامی،  نیروهای  نیروهای  پهلوی  در 
ملکی فرانسه هم به افغانستان فرستاده 
شدند. هدف اساسی حضور نیروهای 
والیت  و  سروبی  ولسوالی  در  ما 
وقانون  عدالت  امنیت،  تامین  کاپیسا 

بود.« 
فرستادن  با  هم زمان  می گوید،  او 
افغانستان،   نظامی  به  نیروهای 
کمک رسانی  سازمان  کارمندان 
فرانسه که همه افراد ملکی هستند نیز، 

به افغانستان فرستاده شدند.
حمایت  برنامه  می گوید،  منول  آقای 
از عدالت محلی تا اندازه زیاد توانسته 
را  عدالت  به  مردم  دسترسی  است، 
نشان  ما  »بررسی های  بدهد:  افزایش 
برنامه  راه اندازی  از  پس  که  می دهد 
دسترسی  محلی،   عدالت  از  حمایت 
شده  بیشتر  رسمی   عدالت  به  مردم 
کوشش  مردم  محالت  در  است، 
آن ها  حقوقی  قضایای  تا  می کنند 
حل  قضایی  و  رسمی  عدلی  نهاد  در 

شود.« 
سفارت  که  تفاهم نامه ای  براساس 
با  برنامه  این  راه اندازی  برای  فرانسه 
وزارت عدلیه، لوی سارنوالی و انجمن 
امضا  به  افغانستان  مدافع  وکالی 

رسانیده، حمایت از نهادهای عدلی و 
قضایی محلی،  تامین عدالت محلی و 
ایجاد هماهنگی میان عدالت رسمی  و 
غیررسمی از اهداف عمده این برنامه 

خوانده شده است.
آقا منول می گوید،  در چارچوب برنامه 
توانسته اند  محلی  عدالت  از  حمایت 
سروبی  ولسولی  و  کاپیسا  والیت  در 
مستقل  ساختمان های  کابل،  والیت 
برای نهادهای عدلی و قضایی بسازند 
ظرفیت  بردن  بلند  برای  هم چنین  و 
برنامه های  قضایی،  و  عدلی  کارکنان 
کنند.  راه اندازی  کابل  در  آموزشی 
از  را  خود  نیروهای  فرانسه  گرچند 
به گفته ی  اما  کرده،   خارج  افغانستان 
آقای منول،  فرانسه برای تامین امنیت 
 2016 سال  تا  افغانستان  در  عدالت  و 

فعالیت می کند.
ثبات  تحکیم  گروه  نماینده  هم چنین 
در  که  می گوید  کابل  در  فرانسه 
عدالت  از  حمایت  برنامه  چارچوب 
برای  تا  کرده اند  کوشش  محلی، 
رسمی   عدالت  میان  هماهنگی  ایجاد 
عدالت  محالت،  غیررسمی  در  و 
غیرمنصفانه  حالت  از  غیررسمی  را 

بیرون کنند.
در صفحه 7

ـ غگ دی پورته کره...
پولیس 2:

ـ نو غواری چی تانی ته والرشی؟؟ هه...
امان: )با تندی(

اطو  که  نیستم  دز  کدام  خو  مه  برم...  تانه  چرا  ـ 
بی پاسپورت  نفر  هزاران  واری  مه  مثل  می گی، 

می رن و میاین.
پولیس 2: )با سیلی محکم به رویش می زند(

ـ مره... 
امان: )به گریه می افتد(

مردم  اقه  از  می کنین...  ظلم  چقه  دگه  ظالما...  ـ 
آزاری خوشت میایه چطو؟

)هر دو پولیس وی را زیر مشت و لگد می گیرند(
امان: )با فریاد و زاری(

ـ کمک کنین... او مردم... ای... خداناترسا می کشن 
مره... واخ... واخ... او مردم اینجه کدام افغان اس... 

واخ کشتی مه...
صدای  تنها  و  می روند  فرو  سکوت  در  )همه 

نفس های تند هر دو پولیس به گوش می رسد(

صحنۀ چهارم 
امان: )با نالش و درد و گریه(

ـ وای ... اخ خ سرم از درد می کفه... او خداناترسا 
یک تلیفون بتین که خویش و قوم خوده خبر کنم...

پولیس 1:
ـ سه وایی... په زور سی خبری وکه ....

امان:
ـ  فون .... فون راکه ...

پولیس 2:
ـ  مره... واخله...

امان: )با خود زیر لب(
ـ به خیالم که بَکسک مه گرفتن، کل یادداشتایم ده 
بینش بود... حالی چطو کنم... اینه جیبایم خالیس... 

باش شماره کاکا صفدرم ده یادم اس...
)امان نمره را دایل مي کند(

امان: )با صدای گرفته(
بلی! مه  بلی! کاکا جان خودت هستی.........  بلی!  ـ 
و  عذر  چی  هر  گرفته...  پولیس  مره  هستم...  امان 
خو  نمی شه.......  قصیم  ده  کسی  می کنم  زاری 

کاکا جان یک کار کنین خی زود...
پایان قسمت دوم

نمایشنامه
208

آگهی

منت منایش نامه های رادیویی از دویچه وله

بیاموز و  ACKUبشنو 



احزاب را توبیخ نکنید
روابط نمایندگان با وزرا

و مسوولیت حکومت

در گزارشی که بر روی وب سایت خبری بست باستان منتشر شده، به نقل 
از یک وزیر دیگر که نامش افشا نشده نیز گزارش شده است که بیشتر 

وقت کاری اش در مالقات ها و پاسخ گفتن به تماس های تلیفونی اعضای دو 
مجلس و رسیدگی به درخواست های آنان سپری می شود. این وزیر هم چنین 

گفته است که او چند ماه قبل به درخواست غیرقانونی یک وکیل توجه 
نکرده و همین امر باعث شده است تا وی با استیضاح مواجه شود.
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 سلیم آزاد

 محمدهاشم قیام

از روزی که پارلمان به خاطر نمایش نامه ای به نام »افتضاح 
استیضاح وزیران« به شدت مورد مالمت و شماتت عمومی 
قرار گرفت، این نهاد دست به طرح مسایلی می زند که هر 
کدام به نوع خود، عجیب و غریب  و تالشی برای احیای 
رسانه ها  در  تازه  می شود.  پنداشته  رفته  دست  از  اعتبار 
شناسایی  فاسد  اصطالح  به  نمایندگان  که  شده  گزارش 
که  شود  حکم  »گر  گفت:  خود  با  باید  انگار  شده اند، 

مست گیرند....«
در یک اقدام جالب برخی از اعضای مجلس سنا در پی 
در  سیاسی  احزاب  مسووالن  از  عده  آن  کردن  معرفی 
افغانستان به لوی سارنوالی بر آمده اند که با وجود ثبت نام 
در وزارت عدلیه شرایط موجود در قانون را عملی نکرده 
و از این رو، مستحق مجازات اند. اما عجیب و غریب این 
است که نمایندگان مجلس سنا خود را شاکی این قضیه 
دانسته و انگار به خاطر نقض حقوق شان، احزاب مذکور 

باید توبیخ شوند.
فضای  و  رایج  روند  این  در  که  دارد  تاسف  جای  ولی 
ما  از  برخی  جایگاه،  نشناختن  و  قانون شکنی  مسلط 
روزنامه نگاران نیز از این اقدام حمایت می کنیم. براساس 
معرفی  مشروعیت  و  قدرت  سنا  اعضای  قانونی،  هیچ 
افراد به لوی سارنوالی را ندارند. بر اساس قانون احزاب، 
وزارت عدلیه برعالوه لغو امتیاز، احزابی که شرایط الزم 
پیش بینی  مجازات  براساس  باید  نکرده اند،  مراعات  را 
و  سنا  در  کسی  اگر  اما،  گیرند.  قرار  توبیخ  مورد  شده 
از  برخی  باید  که  می کند  احساس  واقعا  ولسی جرگه  یا 
قانونی،  اصول  و  شرایط  رعایت  به خاطر عدم  را  احزاب 
به نهاد های قانونی معرفی کنند، نه تنها فراتر از جایگاه و 
صالحیت های قانونی خود عمل کرده اند، بلکه هرج ومرج 

را نیز در کشور رایج ساخته اند.
ولسی جرگه  نمایندگان  از  برخی  که  است  ممکن  این 
به خاطر اصالح قانون احزاب و جلوگیری از سوءاستفاده 
از آن، الیحه ای را به پارلمانی معرفی کرده و با تصویب 
احزاب  پیگرد  به  ملزم  را  قانون  مجری  نهاد های  آن 
دایره ی  در  کار  این  کند.  قانون شکن  و  جعلی  سیاسی 

صالحیت های مجلس نمایندگان است. 
احزابی برای هیچ

موجود  اصول  و  شرایط  و  پیشنهادات  تمام  اگر  حتا 
موجود  ساختار  با  گردد،  عملی  هم  احزاب  قانون  در 
بازیگران  تا  حاشیه ای اند  نهاد های  بیشتر  احزاب  سیاسی، 
دیپلومات های غربی  از همان آغاز  اصلی و مدنی. زیرا، 
در  را  انتخاباتی  سیاسی  نظام  یک  افغان  دولت مردان  و 
سنتی  بسیار  که  کردند  ایجاد  آن  از  بعد  و  بن  کنفرانس 
و  داشتند  نظر  کوتاه مدت  به  بیشتر  آن ها  است.  ناقص  و 
یک  زمان،  همان  ملحوظات  و  خاص  برداشت  یک  با 
به  منجر  که  آوردند  به وجود  را  ریاستی  پارلمانی–  نظام 
استعداد  به شدت  که  شد  رییس جمهورمحور  نظام  یک 
تک محوری و سوءاستفاده از قدرت توسط فرد اول و تیم 

همکارانش را دارد. 
است؛  اقتدارگرایی  و  دچار تک محوری  فعلی  نظام  اگر 
هیچ  به  موجود  واقعیت های  براساس  رییس جمهور  اگر 
کسی پاسخگو نبوده، قوه قضاییه و نهاد های عدلی، نظامی 
و امنیتی به صورت مطلق در اختیارش است، ناشی از یک 
فاسد  پارلمان  و  ریاست جمهوری  سیاسی  ناقص  نظام 
کسی  هیچ  است.  مرکزگرا  حکومت  یک  تاثیر  تحت 
چنین چیزی را در کنفرانس بن و در لویه جرگه ی قانون 
اساسی پیش بینی کرده نتوانست. چون فورمول سیاسی آن 
زمان اعتماد و سرمایه گذاری باالی افراد خاص بود و نه 

چهار  در  که  است  داده  خبر  کشور  داخله  امور  وزیر 
درخواستی  ورقه ی  دوصد  و  پانزده هزار  گذشته  ماه 
آن ،  بیشتر  که  کرده  دریافت  ملی  شورای  اعضای  از 
غیرقانونی و بی مورد بوده است. این اظهار نظر از سوی 
وزیر داخله نشان می دهد که مواردی از ارتباطات مبتنی 
اجرایی  مقامات  و  نمایندگان  بین  شخصی،  منافع  بر 
و  نمایندگان  بین  ارتباطات  اساس  وقتی  دارد.  وجود 
مقامات اجرایی، مبتنی بر منافع شخصی باشد، موثریت 
نهادهای دولتی در اجرای مسوولیت شان متاثر می گردد. 
در چنین وضعیتی حکومت و به خصوص وزارت دولت 
در امور پارلمانی، مسوولیت دارد تا در خصوص تنظیم 
به کار  دست  اجرایی،  مقامات  و  نمایندگان  بین  روابط 

شود.
روابط  تنظیم  برای  پارلمانی،  امور  در  دولت  وزارت 
اجرای  برای  و  است  شده  تشکیل  پارلمان  با  حکومت 
یکی  شاید  می گیرد.  پول  ملی  بودجه  از  برنامه،  همین 
از مهم ترین اهداف تشکیل چنین وزارتی نیز این بوده 
حکومت  بین  روابط  سازمان یابی  و  تنظیم  با  که  باشد 
و  کشوری  مهم  نهاد  دو  وقت  تضییع  از  پارلمان،  و 
جلوگیری  غیرکاری  ارتباطی  زمینه های  شدن  گشوده 
نشان  نشر می رسد که  به  اکنون گزارش هایی  اما  شود. 
می دهد روابط بین نمایندگان و وزیران به گونه ای شکل 
می گیرد که بیشتر خارج از محدوده های مسوولیت های 

سازمانی دو نهاد است.
مقامات  و  وزرا  با  نمایندگان  روابط  شود  قرار  اگر 
اجرایی به گونه ای وجود داشته باشد که مسوولیت های 
و  برابر یک دیگر  در  نهاد  دو  این  که  متقابلی  سازمانی 
قرار گیرد و وزارت دولت در  تاثیر  مردم دارند تحت 
امور پارلمانی نیز نتواند این وضعیت را تغییر دهد، باید 
در میکانیزم کلی تامین روابط بین نمایندگان و مقامات 
اجرایی، تجدید نظر شود تا روابط نمایندگان با مقامات 
اجرایی محدود به حیطه مسوولیت های سازمانی دو نهاد 

شود.
غالم مجتبی پتنگ، وزیر امور داخله کشور، در شورای 
امنیت ملی و در حضور رییس جمهور کرزی گفته است 
اعضای  از  شماری  بی مورد  توقعات  و  مزاحمت ها  که 
شورای ملی، او را به تنگ آورده است. این مقام اجرایی 
کشور هم چنین گفته است که او از اول ماه جدی سال 
گذشته تا اکنون 32 بار به مجلس نمایندگان و 14بار به 

مجلس سنا، فراخوانده شده است.
در گزارشی که بر روی وب سایت خبری بست باستان 
افشا  نامش  که  دیگر  وزیر  از یک  نقل  به  شده،  منتشر 
نشده نیز گزارش شده است که بیشتر وقت کاری اش در 
تلیفونی اعضای  به تماس های  مالقات ها و پاسخ گفتن 

ساختاری های سیاسی درست. در آن جا کرزی مظهر همه 
فضایل دموکراتیک بود و دیگران تجسم شرارت سیاسی. 
افغانستان  بن،  کنفرانس  در  غربی  سیاست مداران  دید  از 
با  و  قومی  کشاکش های  از  پر  چندقومی  کشور  یک 
اداره  با یک  باید  بوده که  تاریخ خونین جنگ و جدال 
کشور  این  دیگر  بار  تا  شود  کنترول  قدرتمند  مرکزی 
به سوی یک جنگ دیگر پیش  اثر اختالفات سیاسی  در 
تاریخی  وضعیت  این  پارلمانی  نظام  آن ها،  نظر  از  نرود. 
دیگر،  سوی  از  کند.  تشدید  می توانست  را  هرج ومرج 
نداشته  قوی وجود  دموکراتیک  احزاب  داشتند که  باور 
پارلمانی، احزاب جهادی  ایجاد یک نظام  و در صورت 
دوباره  قدرتمند«،  »جنگ ساالران  آن ها  نظر  از  یا  سابق، 
قدرتمند می شوند. دولت مردان افغان، به ویژه آنانی که از 
غرب برگشته بودند، با این تحلیل از جهاتی موافق بودند؛ 
قدرتمند  نظام  به یک  افغانستان  قسمت که  با آن  به ویژه 

مرکزی نیاز دارد.
آب  از  غلط  اول  سال  سه  دو  همان  در  برداشت  این  اما 
درآمد: کابل هرگز موفق به ایجاد یک حکومت مرکزی 
خارجی  و  داخلی  مشروعیت  عوض  در  نگردید،  مقتدر 
را برای یک بروکراسی یا دیوان ساالری فاسد، ناکارآمد 
سابق  احزاب  دولت مردان  آورد.  به دست  اقتدارگرا  و 
اقتصادی  و  سیاسی  قدرت  مستمر  به صورت  جهادی 
افزایش  کابل  حکومت  سایه ی  زیر  در  را  دلخواه شان 
ضعف های  به دلیل  کرزی  آقای  حکومت  چون  دادند. 
در  گردید.  متکی  مذکور  نیروهای  به  به شدت  داخلی 
عین حال، گروه های مختلف سیاسی احساس می کنند که 
قدرت و منابع مالی و اداری دولت به طور غیرقابل قبولی 
در اختیار یک نفر قرار دارد و این کار منجر به محدود 

شدن زمینه های مشارکت سیاسی گردیده است. 
عمومی،  توقع  برخالف  که  این جاست  جالب  نکته 
نظام  یک  به  همان قدر  غرب  از  برگشته  تکنوکرات های 
بسته و آغشته به فساد و قانون شکن کمک کردند که سایر 
گروه ها. زیرا، فورمول اصلی نظام سازی مورد غفلت قرار 
گرفت: تمرکز قدرت و بستن منفذهای مشارکت سیاسی، 
به جای  افراد  به  اعتماد  می کند.  بی کاره  و  فاسد  را  نظام 
تکیه بر ساختار های تجربه شده به منظور آینده مثبت، نظام 

سیاسی افغانستان را به چنان سرنوشتی دچار کرده است.
دموکراسی  به معنای  الزاما  افغانستان  در  نظام  تغییر  البته، 
اقتدارگرای  و  نظامی  احزاب  نیست.  مردمی  و  واقعی 
سابق قدرت سیاسی را هم چنان در دست خواهند داشت. 
نظام  آمدن یک  کار  روی  که  است  این  مهم  نکته  ولی 
سیاست  عرصه  در  ژرف  ساختاری  تغییرات  پارلمانی 
می تواند.  آورده  به وجود  افغانستان  حکومت داری  و 
ساختار های دموکراتیک با ثبات و با ظرفیت، برای یک 

سیاست معنادار مردم ساالرانه به طور حتم نیاز است.
واقعیت این است که نسل های گوناگونی در این کشور 
در صحنه سیاست ظهور خواهند کرد که باید ساختارهای 
درستی برای سیاست ورزی و حکومت داری در اختیارشان 
در  را  منابع  و  قدرت  هرمی  به شکل  کنونی،  نظام  باشد. 
اختیار یک نفر قرار می دهد که دیگران برای حضور در 
قدرت باید با او در دهلیزهای قدرت چانه بزنند. پارلمان 
و احزاب سیاسی زمانی معنا دارند که حکومت در ارگ 
کابل توسط نمایندگان مردم تعیین شود، باالی آن نظارت 
کنند و اگر در این کار موفق نشدند از سوی مردم کنار 
زده شوند. در حال حاضر، حکومت آن قدر قدرت دارد 
نوع  بدترین  این  بگیرد.  نادیده  را  پارلمان  مصوبات  که 

حکومت داری دموکراتیک است.

سپری  آنان  درخواست های  به  رسیدگی  و  مجلس  دو 
ماه  او چند  این وزیر هم چنین گفته است که  می شود. 
نکرده  توجه  وکیل  یک  غیرقانونی  درخواست  به  قبل 
با استیضاح مواجه  و همین امر باعث شده است تا وی 

شود.
چنین وضعیتی می تواند یک زنگ خطر جدی محسوب 
برابر  در  مسوول  اجرایی  مقامات  شود  قرار  اگر  شود. 
نمایندگان  خواسته های شخصی  براساس  ملی،  شورای 
راستای  در  را  خود  وقت  و  ببرند  پیش  به  را  کارشان 
کنند،  سپری  نمایندگان  شخصی  خواسته های  تامین 
نمی توانند در اجرای مسوولیت های محوله ی خویش در 
برابر مردم موفق باشند. این در حالی است که مسولیت 
اصلی نهادهای اجرایی این است که برای مردم خدمات 

مورد توقع را اجرا کنند.
وزیران  برای  که  سیاسی  مسوولیت  دیگر  سوی  از 
و  ملی  شورای  برابر  در  اجرایی  مقامات  از  برخی  و 
به خصوص مجلس نمایندگان در نظر گرفته شده است، 
باشد.  نمایندگان  سوی  از  شخصی  استفاده  قابل  نباید 
به صورت  نمایندگان  که  شود  ایجاد  میکانیزمی  باید 
وارد  فشار  کشور  اجرایی  مقامات  بر  نتوانند  شخصی 
قرار  اگر  کنند.  استفاده  خویش  نفع  به  آن  از  و  کرده 
شود وضعیت به گونه ای باشد که نمایندگان در استفاده 
از صالحیت شان دست باز داشته باشند و بتوانند از این 
استفاده  خویش  شخصی  منافع  تامین  برای  صالحیت 
به نحوی در خدمت  کنند، دستگاه های اجرایی کشور 
و  می گیرد  قرار  اشخاص  و  افراد  از  محدودی  تعداد 
کاهش  جامعه  کل  به  دستگاه ها  این  بازدهی  میزان 

می یابد.
به نظر می رسد یکی از نهادهایی که می تواند در رفع این 
مشکل کار کند، وزارت دولت در امور پارلمانی است 
که باید از سوی شخص رییس جمهور تحت فشار قرار 
اجرایی  مقامات  و  نمایندگان  روابط  بر  بتواند  و  گیرد 
نیز  مجلس  نمایندگان  که  نیست  شکی  کند.  نظارت 
با مقامات  این کشور می توانند  اتباع  از  به عنوان بخشی 
کشور  این  اتباع  از  دیگر  بخشی  به عنوان  اجرایی 
ارتباطات شخصی داشته باشند، اما این ارتباطات نباید از 
آدرس نمایندگی مجلس صورت گیرد. زیرا اگر روابط 
سواستفاده  مورد  باشد  مردم  از  نمایندگی  آدرس  از 
قرار می گیرد و سبب می شود که کل پروسه ی نظارت 
بر حکومت که صالحیت آن به شورای ملی و به ویژه 
قرار  تاثیر  نمایندگان واگذار شده است، تحت  مجلس 
صورتی که  در  دهد.  دست  از  را  خود  اثرات  و  گیرد 
میزان  دهد،  دست  از  را  خود  خاصیت  نظارت  پروسه 

فساد اداری نیز در کشور گسترده خواهد شد. 
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درخواست برخی نمایندگان از وزارت داخله:

مجلس نمایندگان تصویب کرد:مجرمان را رها کنید
احزاب در پارلمان جای ندارند
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اجرااتی  اگر  نیست.  هیچ شکی  این  در  یعنی  است؛ 
به  وزیر  بار   31 از  بیشتر  باید  نمی گرفت،  صورت 
باید  بار  چند  از  بیش  هم چنین  می رفت.  پارلمان 
به همین  ترتیب  استیضاح، توهین و تحقیر می شد و 
)اعضای شورای  است آن ها  نیاز  فشاری که  هر آن 
بکنند،  وارد  وزارت  یک  باالی  می توانستند  ملی( 
هم چنین  صدیقی  صدیق  می کردند.«  استفاده  آن  از 
مداخالت  و  غیرقانونی  کرد: »تمام خواست ها  تاکید 
بی مورد است. به جز این که وقت وزیر تلف می شود 
هیچ  دیگر  می رسد  ملی  منافع  به  بزرگ  صدمه  و 

کاری نیست.«
تبدیل کردن غیرقانونی یک زندانی از یک زندان به 
زندان دیگر، گرفتن جواز تکسی، ارتقای رتبه و تغییر 
پست یک مامور وزارت امور داخله از جمله دیگر 
خواست های اعضای شورای ملی از وزیر امور داخله 
که  حاکیست  گزارش ها  از  برخی  هم چنین  است. 
شماری از اعضای شورای ملی با استفاده از امضای 
گزارش ها،  این  براساس  می کنند.  تجارت  وزرا، 
از  یکی  داخله،  امور  وزارت  از  تکسی  امر  گرفتن 
مواردی است که نمایندگان مردم در شورای ملی از 

طریق آن تجارت می کنند.
این حال، صدیق صدیقی می گوید در صورتی که  با 
غیرقانونی  و  بی مورد  مداخالت  و  درخواست ها 
ادامه  داخله  امور  وزارت  در  ملی  شورای  اعضای 
را  بزرگی«  »بسیار  صدمه  داخله  وزارت  کند،  پیدا 
متحمل خواهد شد. وی افزود: »مداخالت بی مورد و 
غیرقانونی تعدادی از وکال و سناتورهای محترم باعث 
این می شود که پولیس معیاری و مسلکی نشود و این 
شخصی  سلیقه های  و  سیاسی  مداخالت  شکار  نهاد 
باشد، در آن صورت بسیار دشوار خواهد بود  افراد 
که ما یک تصویر خوبی  را از آینده پولیس افغانستان 

ارایه بکنیم.«
مجتبی   اظهارات  نمایندگان  مجلس  اعضای  اما، 
امور داخله را رد کرده می گویند یکی  پتنگ وزیر 
عمومی  در جلسات  داخله  امور  وزیر  دالیلی که  از 
این  شده،  فراخوانده  مجلس  این  کمیسیون های  و 
است تا وقت کاری اش کم تر گرفته شود. محمدنعیم 
مجلس  در  قندهار  والیت  نماینده  حمیدزی،  اللی 
که  گفت  مجلس  دیروزی  جلسه  در  نمایندگان، 
مشکالت موکالن شان باعث شده تا درخواست هایی 

از سوی نمایندگان به وزارت خانه ها ارایه شود.
مجلس  اعضای  دیگر  از  شینواری  وژمه  هم چنین 
اعضای  تمام  داخله  امور  وزیر  که  نمایندگان گفت 
خانم  است.  داده  قرار  اتهام  مورد  را  ملی  شورای 
نام  تا  خواست  داخله  امور  وزیر  از  شینواری 
نمایندگانی را که در تعیین و تقرری های غیرقانونی 

در وزارت امور داخله دست دارند، افشا کند. 
از  داخله  امور  وزارت  مقام  یک  نیز  این  از  پیش 
غیرقانونی  درخواستی های  و  بی مورد  دخالت های 
اعضای شورای ملی شکایت کرده گفته بود که این 
وزارت از دست اعضای شورای ملی به ستوه آمده 

است.

زمینه رشد آن  فراهم شود.
غیرقابل  واحد  رای  سیستم  تصویب  با  گفت  ته ینج 
اتهام  ملت،  خانه ی  در  دموکراسی  سرکوب  انتقال، 

دیگری است به اعضای مجلس اطالق خواهد شد.
برخی  از سوی  که  مختلط  انتخاباتی  سیستم  بنیاد  بر   
شده  پیشنهاد  مجلس  نمایندگان  و  سیاسی  گروه های 
نمایندگان  به  پارلمان  کرسی های  درصد   50 بود، 
به  فرد  به جای  مردم  و  می یافت  اختصاص  احزاب 

حزب مورد نظرشان رای می دادند.
در این سیستم، نمایندگان مستقل نیز می توانستند برای 
دریافت 50 درصد کرسی های باقی مانده ی مجلس، به 

رقابت  بپردازند.
سیستم  تطبیق  انتخابات  مستقل  کمیسیون  این حال،  با 

رای واحد غیرقابل انتقال را »دردسرساز« می داند.
فضل احمد معنوی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، 
گفته است در طرح اولی آن ها که به جانب حکومت 
به  پارلمان  کرسی های  کل  یک سوم  بودند،  فرستاده 

احزاب سیاسی پیشنهاد شده بود.
معنوی گفت هدف از پیشنهاد چنین طرح به حکومت، 
انتخابات  در  مردم  آرای  شدن  ضایع  از  جلوگیری 

شورای ملی و نهادینه شدن دموکراسی بوده است.
در  که  گفت  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
انتخابات گذشته ی مجلس نمایندگان، 500 هزار رای 
نامزدها  به  ریخته شده،  رای  میلیون   5 حدود  کل  از 

اختصاص یافته بود.
باطل  دیگر،  رای  میلیون  چهارونیم  حدود  او  به گفته 

شده بود.
در  احزاب  نقش  است که هرگاه  باور  این  به  معنوی 
نیز در بحث  بیشتری  پارلمان تقویت شود، هماهنگی 

نمایندگان در شورای ملی به میان می آید.
احزاب  بدون  دموکراسی  که  می گوید  معنوی 
نمی تواند موفق باشد و از همین رو آن ها انتظار داشتند 
اختصاص کرسی  ملی  شورای  و  وزیران  شورای  که 
به دلیل  وی  به گفته ی  اما  کنند،  تایید  را  احزاب  به 
ملی،  شورای  و  کابینه  اعضای  اکثریت  حزبی نبودن 

سیستم مختلط تصویب نشد.
آن که  با  گفت  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
محور  به  انتخابات  و  احزاب  قانون  اساسی،  قانون 
احزاب می چرخد، اما هر تصمیمی را که شورای ملی 

می گیرد، آن ها تطبیق خواهند کرد.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  آن که  با  حال،  همین  در 
هدف  به  انتخابات  رای های  شمارش  خواهان 
جلوگیری از تقلب در مرکز والیت ها بود، اما اعضای 
مجلس بر بنیاد بند هشتم ماده چهارم قانون انتخابات، 
رای دهی  مرکز  همان  در  انتخابات  آرای  شمارش  به 

رای دادند.
 17 در  انتحابات  قانون  طرح  که  حالی  است  در  این 
فصل و 67 ماده از یک ماه به این سو در کمیسیون های 
کمیسیون  اعضای  به گفته ی  و  شده  بحث  هژده گانه 

تقنین، یازده مورد آن اختالفی می باشد.

مقام های وزارت امور داخله می گویند که طی چهار 
از سوی شماری  ورقه درخواستی  هزاران  اخیر،  ماه 
شورشیان  آزادی  به منظور  ملی  شورای  اعضای  از 
طالب، مجرمان، آدم ربایان و هم چنین انجام کارهای 

غیرقانونی به این وزارت رسیده است.
دخالت های  و  بی مورد  مزاحمت های  هم چنین 
وزارت  کارهای  در  ملی  شورای  اعضای  غیرقانونی 
امور داخله، غالم مجتبی  پتنگ را واداشته تا در جلسه 
روز یک شنبه شورای امنیت ملی از اعضای شورای 

ملی به رییس جمهور شکایت کند.
براساس اعالمیه ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری 
منتشر شده، وزیر امور داخله روز یک شنبه، اول ثور، 
در جلسه شورای امنیت ملی با حضور رییس جمهور 
کرزی گفته است که شماری از اعضای شورای ملی 
به صورت غیرقانونی در کارهای وزارت امور داخله 
مداخله می کنند. به نقل از این اعالمیه، آقای پتنگ 
طی  که  است  گفته  ملی  امنیت  شورای  جلسه  در 
چهار ماه اخیر پانزده هزار و دوصد ورقه درخواستی 
ملی  شورای  اعضای  از  شماری  سوی  از  غیرقانونی 
اعالمیه  در  است.  شده  ارایه  داخله  امور  وزارت  به 
دفتر ریاست جمهوری آمده است: »وزیر امور داخله 
اعضای  از  شماری  بی مورد  توقعات  و  مزاحمت ها 
شورای ملی را برشمرد و گفت که از اول جدی سال 
نمایندگان  مجلس  به  مرتبه   32 اکنون،  الی  گذشته 
است.«  شده  فراخوانده  سنا  مجلس  به  مرتبه   14 و 
»غالم  است:  شده  اضافه  اعالمیه  این  در  هم چنین 
پانزده  ماه گذشته  چهار  در  که  افزود  پتنگ  مجتبی  
هزار و دوصد ورقه درخواستی اعضای شورای ملی 

را دریافت کرده است.«
غالم مجبتی  پتنگ، وزیر امور داخله، از دخالت ها و 
درخواستی های بی مورد و غیرقانونی اعضای شورای 
را یکی  این مساله  و  نگرانی کرده  ابراز  ملی شدیدا 
از مشکالت عمده در وزارت داخله توصیف کرده 

است.
وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق  همین حال،  در 
اعضای  درخواستی های  که  می گوید  داخله،  امور 
شورای ملی شامل آزادی مظنونین به ترور، مجرمین 
یک  در  صدیقی  آقای  می شود.  نیز  آدم ربایان  و 
گفتگوی کوتاه به روزنامه 8صبح گفت: »فشارهای 
رهایی  برای  وکال  از  تعداد  یک  توسط  غیرقانونی 
امور  باالی وزارت  زندان ها هستند  مجرمینی که در 
کوشش  موارد  بعضی  در  حتا  و  دارد  وجود  داخله 
وارد  فشار  افغانستان  ملی  پولیس  باالی  که  می شود 
تا  گرفته  جنایی  از  مظنونین،  و  متهمین  تا  گردد 

غیرجنایی، هم رها شوند.«
در  ثور،   2 دوشنبه،  روز  صدیقی  آقای  هم چنین 
و  ناتو  با سخنگویان  مشترک  خبری  کنفرانس  یک 
برای اجرای  آیساف گفت که اعضای شورای ملی 
خواست های شان وزیر امور داخله را تحت فشارهای 
متعددی قرار داده اند. سخنگوی وزارت امور داخله 
افزود: »ما این را گفته نمی توانیم که هیچ پاسخی به 
که  فشارهایی  براساس  حتما  نداده ایم.  عرایض  این 
گرفته  صورت  اجرااتی  شده،  وارد  وزارت  باالی 

را  انتخابات  قانون  روی  بحث  نمایندگان  مجلس 
نشست  در  آ ن  ماده ی   67 از کل  ماده  دو  تصویب  با 

عمومی این مجلس آغاز کرد.
سیستم انتخاباتی افغانستان، سیستم رای واحد و غیرقابل 
انتقال تصویب شد و هم چنین اختصاص کرسی ها به 
احزاب، که پیشنهاد برخی اعضای مجلس و گروه های 

سیاسی بود، نتوانست رای مجلس را به دست آورد.
در نتیجه ی رای گیری روز گذشته، از کل بیش از 150 
نیمی  اختصاص  خواهان  عضو   21 تنها  حاضر،  عضو 
سیاسی  احزاب  به  نمایندگان  مجلس  کرسی های  از 

بودند.
فرخنده زهرا نادری، نماینده ی مردم کابل در مجلس 
بدون  دموکراسی  که  است  باور  این  به  نمایندگان، 

حضور احزاب در مجلس مفهوم ندارد.
بانو نادری گفت آن اعضای مجلس که از دموکراسی 
احزاب  به  کرسی  اختصاص  به  باید  می زنند،  سخن 

سیاسی موافق باشند.
او گفت که در انتخابات های گذشته ی شورای ملی، 
شمار قابل مالحظه ای از آرای مردم به دلیل آن که نظام 
انتقال  افغانستان، سیستم رای واحد غیرقابل  انتخاباتی 

است، باطل شد.
 63 کردیم،  سپری  ما  که  انتخابی  »در  افزود:  نادری 
درصد آرای مردم افغانستان باطل شده. ما کسانی که 
در داخل خانه ملت هستیم، با 37 درصد آرای مردم 

آمده ایم.«
نادری گفت در صورتی که اعضای مجلس به سیستم 
اشتباه  دهند،  مثبت  رای  انتقال  غیرقابل  واحد  رای 

بزرگی تکرار خواهد شد.
از  جلوگیری  برای  خواست  مجلس  اعضای  از  او 
باطل شدن رای مردم و تقویت دموکراسی، به سیستم 

مختلط انتخاباتی رای دهند.
مجلس  نمایندگان  از  دیگر  برخی  دیگر،  جانب  از 
به  کنونی  شرایط  در  کرسی ها  اختصاص  می گویند 

گروه های سیاسی موجه نیست.
کمال ناصر اصولی گفت جنگ های چندین دهه  در 
افغانستان، اکثریت احزاب سیاسی را به احزاب قومی 

تقسیم کرده و شمار اندکی از احزاب قومی نیستند.
که  هست  انگشت شماری  حزب های  که  گفت  او 

تمامی مردم افغانستان در آن حضور دارند.
نهادینه  سیاسی  احزاب  زمانی که  »تا  افزود:  اصولی 
با همین  ]بهتر است[  نشود،  نشود و مسیرآن مشخص 
رای دهی  صندوق های  پشت  مردم  مستقل  سیستم 

بروند.«
حالی که  در  مجلس  اعضای  از  برخی  این حال،  با 
دشواری های موجود در احزاب سیاسی را می پذیرند، 
به احزاب سیاسی فرصت داده  اما تاکید می کنند که 

شود تا خود را تقویت کنند.
مجلس  در  فاریاب  نماینده ی  ته ینج،  بشیراحمد 
در  سیاسی  احزاب  آن که  با  می گوید  نمایندگان، 
قوی  ایتالیا  و  فرانسه  امریکا،  احزاب  مانند  افغانستان 
با اختصاص کرسی ها به آن ها،  اما بهتر است  نیستند، 

ACKU
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    طنز-  فریدون آژند 

اندر روایت نبرد مجلسین محترمین 

دریای آمو
 »کلدار« را از بدنه بلخ حذف می کند

شکوهمند- مزارشریف

نبرد  قرار  چمتله  دشت  در  که  بود  همان  و  نگردند 
این  شاهد  که  معاصر  شاعر  زاکانی  ابوالعبید  گذاشتند. 

نبرد بود در شعری چنین سروده بود. 
لشکر فارلمان ز راه کویر 

لشکر سنا از کوهستانا 
در بیابان چمتله گشتند 

جمله غرق نبرد و جنگانا
هر دو مجلس برای پیروزی 

گرد آورده پهلوانانا 
فارلمان  لشکر  از  پهلوانی  شد.  نبرد  آغاز  چون  القصه 
را  رجزخوانی  و  آمد  میدان  وسط  به  زرینش  اسپ  با 
بیاید  باشد،  سنا  اهل  از  مردی  اگر  که  گرفت  پیش  در 
یلی  دقیقه  این  در  گذارم.  دستش  کف  را  گوشش  تا 
در  و  بیرون شد  لشکر  از  سنا  مجلس  سرفرازان  میان  از 

نزدیک حیرتان 20 متر تا دریا مانده است.«
آمو،  دریای  اطراف  تخریب   اثر  در  که  می گوید  او 
صدها خانواده بی خانمان شده اند و با مشکالت فراوانی 

روبه رو اند.
او می افزاید که در حال حاضر باشندگان ولسوالی کلدار 
به دلیل نبود برق، آب آشامیدنی و جاده های مواصالتی 

با مشکالت زیادی مواجه اند.
کلدار  ولسوالی  باشندگان  از  شماری  حال،  همین  در 
می گویند در اثر طغیان دریای آمو تاکنون هزاران خانه 

تخریب شده است.
محمدجمعه که خانه، زمین و باغ خود را از دست داده و 
از روزی می ترسد که کودکانش از تشنگی و گرسنگی 
نیز بمیرند، می گوید: »تمام زندگی ما را آب دریا با خود 
برده است. خانه ، زمین های زراعتی و باغ ما را برده است، 
حال هیچ چیز نمانده و شب ها را روی ریگ و زیر خیمه 

سپری می کنیم.«
او افزود: »آب نداریم و کاروبار هم نیست، ما می ترسیم 

که بچه های ما از گرسنگی و تشنگی تلف شوند.«
می خواهد  حکومت  مقام های  و  محلی  مسووالن  از  او 

چنین روایت کنند از کشوری که افغانستانش خواندندی 
که روزگاری بعد آن که دموکراسیه در این بالد چهره 
نمودی )بعضی ها را چنین پنداشت است که تازه چهره 
بر  ضرورت  را  سلطان  پس  کردی(  خاک  نقاب  در 
واسطه  به  رعیت  گوید  او  هرچه  تا  که  افتاد  مجلسین 
بساخت  مجلسین  کار  پس  فرمایند.  تایید  نمایندگانش 
را  نهاد. قضا  نام  را سنا جان  فارلمان و دیگری  را  یکی 
باری این دو مجلسین بر سر لحاف مال نصرالدین به جان 
هم افتادندی و از آن جایی که هر دو مجلسین را جهان 
پهلوانان و گردان و یالن و سرفرازان و جنگ آوران و 
جنگ ساالران بغایت بودی، پس نبرد در حد کنفرانس 
این  بر  قرار  مجلسین  دو  هر  گویند  یافتی.  جریان  بن 
کردند که نبرد را بیرون از شهر انجام دهند تا خاطرات 
زنده  رعیت  خیال  در  دوباره  پار  سال های  دهشت آور 

بلخ  والیت  کلدار  ولسوالی  باشندگان  از  شماری 
می گویند که در سال جاری دریای آمو طغیان کرده و 
در اثر سرازیر شدن آب این دریا، صدها خانواده متضرر 

شده اند.
اطراف  در  که  مکتب هایی  از  شماری  می گویند  آنان 
نیز  این رود  اثر طغیان  قرار دارند، شاید در  دریای آمو 

تخریب شوند.
شماری از افرادی که در کناره های دریای آمو زندگی 
می کنند، همه ساله در اثر طغیان گری های بهاری این رود 
از  را  خود  جان  حتا  و  مواشی  خانه،  کشاورزی،  زمین 

دست می دهند.
کلدار  ولسوالی  انکشافی  شورای  رییس  رحمان، 
هراس  زمانی  از  ولسوالی  این  باشندگان  که  می گوید 
دارند که دیگر نام این ولسوالی در نقشه نباشد و دریای 

آمو تمام ولسوالی را تخریب کند.
دیگر  که  می ترسیم  روزی  از  »ما  گفت:  8صبح  به  او 
اگر دولت سواحل دریای آمو  نباشد و  نقشه  کلدار در 
را تحکیم نکند و کار نکند نقشه ی کلدار نابود خواهد 
شد. تخریب کردن این دریا به شدت جریان دارد و در 

مقابل پهلوان فارلمانی مصاف داد که چی داد از گردی 
و گردن کشی و پهلوانی می زنی، اگر مرد بودی پهلوانی 
خود را بر وزرا نشان می دادی. همه آمدند در مجلس تان 
و  پول ستاندن  در  کردند  خاص  و  عام  شهره  را  شما  و 
رشوه خوردن حاال کسی شما را دوتایی پشه هم حساب 
بسی گردن  مردانگی مگو که  از  با من سخن  نمی کند. 
فراهم  جیب  رشوه  و  اختالس  از  و  داری  خم  ما  پیش 
داری. چون این سخن بر زفان پهلوان مجلس سنا جاری 
شد، پهلوان فارلمان بغایت در غضب گردید و فریاد بر 
چه  خود  دارد.  سیاهی  عالمی  حسابت  خود  تو  آورد: 
تمام  وقتت  و  رسیده  پایان  به  وکالتت  زمان  که  گویی 
گردیده ولی در کمال چشم سفیدی کرسی را رها نسازی 
و در عمرت یک کار به جا نسازی. پهلوان فارلمان چون 
و  شد  متولی  سنا  مجلس  پهلوان  بر  غضب  بگفت:  این 
بانگ بر آورد که  ای غرق فساد اداری و غیراداری! زان 
روزی که شما دست به فساد زده اید، روی تمام ادارات 
استیضاح  و  می گیرید  پول  است.  گشته  سپید  دولتی 
نمی کنید.  استیضاح  و  می گیرید  پول  دوباره  می کنید. 
پول  می گیرید و قانع می شوید. بعد دوباره پول می گیرید 
هستید.  فساد  من الشمس  اظهر  شما  نمی شوید.  قانع  و 
الغرقا  »الوکیالن  است:  آمده  بزرگان  اقوال  در  چنان که 
فی فساد الی الپیشانی و مشغوال فی رشوه خواری فی تمام 
دورانی« چون این سخن گفته آمد پهلوان فارلمان دست 
فریاد زد  و  بر آورد  معدنی  بوتل آب  و  برد  بر کمربند 
پهلوان  از روزگارت در آورم.  منتظر شو که دمار  پس 
دو  هر  و  آورد  بیرون  از کمر  معدنی  بوتل آب  نیز  سنا 
زور  مبارزه  این  در  ساعتی  شدن.  بوتل جنگی  مشغول 
این کار مشغول  به خشونت در  و چنان  آزمایی کردند 

دست  از  را  خود  زمین های  و  خانه ها  که  افرادی  برای 
داده اند، به زودی کمک کنند.

کمبود مراکز صحی
شماری از باشندگان روستاهای ولسوالی کلدار در کنار 
متضرر شدن از طغیان دریای آمو و خساره های ناشی از 
آن، از کمبود مراکز صحی و نبود کارمندان مسلکی در 

کلنیک های این ولسوالی نیز شکایت می کنند.
نبود  از  کلدار  نسوان  مکتب  آموزگاران  از  خلیل اهلل، 
و  می کند  شکایت  ولسوالی  این  در  صحی  امکانات 
آنان  مشکل  این  به  مسووالن  تاکنون  که  می گوید 

رسیدگی نکرده اند.
مرکز  ولسوالی،  قریه های  از  بسیاری  در  »ما  گفت:  او 
کارمندان  باشد،  هم  صحی  مرکز  اگر  و  نداریم  صحی 
صحی مسلکی نداریم که این یک مشکل بزرگ برای 
ما است. بسیاری از کودکان ولسوالی کلدار به ویژه در 
تداوی  امکانات  ما  ولی  می میرند،  دوردست  قریه های 

آنان را در منطقه نداریم.«
و  است  برده  آب  را  آغیاق  قریه ی  »کلینیک  گفت:  او 
کلینیک  هستیم.  مواجه  به مشکل  خیلی  صحی  نگاه  از 
حیرتان خیلی دور است و بسیاری از کودکان تا رسیدن 

به آن جا تلف می شوند.«
والیت  عامه ی  صحت   ریاست  مسووالن  حال،  این  با 
صحی  کلینیک   3 حاضر  حال  در  که  می گویند  بلخ 
در  ولسوالی  این  مردم  و  است  فعال  ولسوالی کلدار  در 

قسمت عرضه ی خدمات صحی مشکل ندارند.
داکتر اسداهلل شریفی، از مسووالن ریاست صحت  عامه 
بلخ، با رد گفته های باشندگان ولسوالی کلدار گفت: »ما 
مناطقی  در  داریم،  مرکز صحی  ولسوالی کلدار سه  در 
که کم تر از 5000 خانواده زندگی کنند وزارت صحت 
کارمندان  کند.  ایجاد  صحی  مرکز  که  نمی تواند  عامه 
صحی ما همه مسلکی هستند و به اساس تقسیم اوقات در 

تمام ولسوالی های والیت بلخ تقسیم شده اند.«
بلخ،  والیتی  شورای  رییس  حدید،  محمدافضل  اما 
گفت:  کلدار  ولسوالی  باشندگان  گفته های  تایید  با 
»متاسفانه گفته های مردم کلدار درست است و هر روز 

که شاعران در وصف این لحظه چنین گفتند: 
یکی بوتل سخت بیرون کشید 

تو گویی که تیغ فریدون کشید 
به گرد سنا حمله ای تیز کرد 

خودش را به او در گالویز کرد
از آن سو بر آورد گرد سنا 

یکی بوتلی بود نام آشنا 
به بوتل زدند بر سر هم دگر 

رعیت ز خنده شدند روده بر 
بدین سان چند ساعتی را به بوتل جنگی گذراندند و چون 
بوتل ها پالستیکی بود، پس زود خراب گشت. پس هر 
دو جهان پهلوان کفش ها از پا بر کشیدند و به کفش پرانی 
به سوی همدیگر آغاز کردند. پهلوان فارلمان که کوری 
کفشش اندکی بلند تر بود با آن بر چشم پهلوان سنا بزد 
پهلوان  زیر چشم جهان  بر  بادنجانی سوسنی  در جا  که 
کاشته شد. پهلوان مجلس سنا نیز بی کار نه نشست و با 
تل کفش چنان بر صورت پهلوان فارلمان بزد که گویی 
به طور مادرزادی بر صورت ماه گرفتی نقش داشته است. 

اینان را در حین نبرد بگذار، چند خبر از سلطان بشنو. 
سلطان بر بارگان خویش در ارگ شاهی به خرمی نشسته 
که  برخیز  سلطان  ای  که   آوردند  پیام  ایلچی ها  که  بود 
را  همدیگر  و  کردند  پاره  همدیگر  از  یخن  مجلسیان 
فواره کردند.  دماغ یک دیگر  از  و خون  بیچاره کردند 
سلطان بخندید و بگفت نیک عملی است که انجام دهند. 
چون این طوری دموکراسی به نحو احسن در کشور اجرا 
گردد و ما کارک خویش هم چنین پیش بریم که کس 

نداند. 
و  بماند  باقی  مردم  افکار  در  هم چنان  روایت  این  و 
هرگاهی که دو تن با همدیگر به مخاصمت اندر شدی 
رعیت فریاد برداشتی که چرا چون دو مجلسین به جان 

هم افتادید و سر در پی حذف همدیگر نهادید. 
قصه ی ما به پایان رسید. چاه کن در چاه است. 

ماه  یک  من  می کند،  تهدید  را  ولسوالی  این  آمو  رود 
پیش به کلدار رفته بودم و وضعیت باشندگان آن خیلی 
خراب است ولی تاکنون حرف این مردم مظلوم را کسی 

نشنیده است.«
او می افزاید که دو بار با رییس جمهور  مشکل این مردم 
به  تاکنون  کرزی  آقای  اما  است،  گذاشته  میان  در  را 

وعده های خود عمل نکرده است.
دریای  سواحل  تحکیم  راستای  در  اگر  او،  به گفته ی 
آمو توجه جدی نشود، شاید تا پنج سال آینده ولسوالی 

کلدار در جغرافیای والیت بلخ وجود نداشته باشد.
و  است  بی تفاوت  منطقه  این  قبال  در  »دولت  افزود:  او 
هیچ کار بنیادی نکرده است و حتا نمی داند که از دریای 
حدود  اواخر  همین  در  تنها  کند،  استفاده  چگونه  آمو 
ده هزار بوری برای مردم داده شده است که خودشان در 

برابر غذا کار کنند، ولی این نه بسنده است و نه موثر.«
کلدار  ولسوالی  باشندگان  از  شماری  دیگر،  سویی  از 
آب  چاه های  اکثریت  آمو  دریای  آب  که  مدعی اند 
اکنون مردم در  نیز تخریب کرده و  را  آشامیدنی مردم 

قسمت آب آشامیدنی با مشکل جدی روبه رو هستند.
ولسوالی  این  آغیاق  روستای  باشندگان  از  محمد،  آق 
والیت  ولسوالی های  عقب مانده ترین  از  »کلدار  گفت: 
بلخ به شمار می رود، ما اکنون نه آب آشامیدنی داریم و 
نه سرک های رفت وآمد. تمام سرک ها و چاه های ما را 
آب برده است و اکنون هیچ چیزی نداریم؛ وای به حال 

این دولت که به داد ما نمی رسد.«
رحمان، رییس شورای انکشافی ولسوالی کلدار می گوید 
با آن که برنامه ی همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف 
دهات از هر خانه حدود ده هزار افغانی گرفته، اما تاکنون 

هیچ کار اساسی برای مردم نکرده  است.
به گفته ی او ریاست احیا و انکشاف دهات والیت بلخ، 
فعالیت  والیت  این  ولسوالی های  در  عادالنه  به شکل 

نمی کند.
بلخ  والیت  دهات  انکشاف  ریاست  مسووالن  اما 
و  است  ملی  برنامه  یک  ملی  همبستگی  که  می گویند 

همه ی مردم باید در آن سهم داشته باشند.
تمام  »در  گفت:  اداره  این  مسووالن  از  شکیب،  بریالی 
روستاهای ولسوالی کلدار چاه های آب آشامیدنی حفر 
آشامیدنی  آب  نبود  بر  مبنی  مردم  ادعای  و  است  شده 

صحی بی اساس می باشد.«
به گفته ی او اگر جاده های ولسوالی تخریب شده است، 
باید پیشنهاد شود تا ریاست انکشاف دهات در این زمینه 

تصمیم اتخاذ کند.

ACKU
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در  فرانسه  ثبات  تحکیم  گروه  نماینده  کونزونی،  گیلم 
قضایایی  80درصد  افغانستان  در  »چون  گفت:  کابل، 
مردمی(  غیررسمی  )شوراهای  عدالت  طریق  از  حقوقی 
حل می شوند،  از همین رو در قدم نخست کوشش کردیم 
تا یک هماهنگی میان عدالت رسمی  و غیررسمی  ایجاد 
بیرون  غیرمنصفانه  حالت  غیررسمی  از  عدالت  تا  کنیم، 

شود.« 
کاپیسا  والی  صافی،  محراب الدین  جنرال  هم چنین،  
می گوید که بسیاری از قضایا در محل ها از سوی بزرگان 
»از  گفت:  او  می شود.  مردمی  حل  شورا های  قومی  و 
گذشته ها در محل ها رسم همین بوده که قضایا از طریق 
ریش سفیدان و بزرگان قومی  حل شود،  اما در این گونه 
نظام ها در بسیاری موارد حق مردم تلف می شد، به ویژه 
برنامه  تطبیق  با  اما  می بودند،  دخیل  قضایا  در  اگر  زنان 
حمایت از عدالت محلی از حق تلفی در حل وفصل قضایا 

جلوگیر صورت می گیرد.«
در بسیاری موارد رسانه ها گزارش داده اند که در محل ها 
و  عدلی  نهاد های  در  فساد  موجودیت  نسبت  به  مردم 

قضایی، به محاکم طالبان رجوع می کنند. 
چنین  کاپیسا  والیت  در  که   می گوید  صافی  آقای  اما، 
تامین  برای  هم چنین  او  است.  نداشته  وجود  موردی 
مهم  خیلی  روند  این  از  را  مردم  محلی حمایت  عدالت 

خواند. 
آقای صافی گفت: »در صورتی که مردم در تامین عدالت 
فعالیت نکنند، تالش های دولت و نهاد های غیردولتی به 
نتیجه نخواهد رسید، باید مردم برای حمایت از عدالت 

محلی تشویق شوند.«
ظرفیت  بردن  بلند  در  برنامه  این  تطبیق کننده  نهاد های 
و  حقوقی  آموزش های  قضایی،   و  عدلی  کارمندان 
و  عدلی  جریان های  از  نظارت  برای  مردم  آموزش 

قضایی،  برنامه های آموزشی را راه اندازی کرده اند.
برنامه  این  چوکات  در  حقوق  انکشاف  جهانی  سازمان 
220 تن از کارمندان بخش عدلی و قضایی را در سروبی 
و والیت کاپیسا آموزش داده است و هم چنین دیده بان 
شفافیت  میزان  افزایش  هدف  به  افغانستان،  شفافیت 
محالت  در  آموزشی  برنامه هایی  مسوولیت پذیری،  و 

راه اندازی کرده است.

استفاده کرده و ائتالفی میان خود، حسن روحانی و 
اسحاق جهانگیری تحت عنوان ائتالف 1+2 اصالح 
طلبان تشکیل دهد که این پیشنهاد با مخالفت خاتمی 

مواجه شده است.
براساس گزارش مهر، در آن دیدار نوروزی رییس 
دولت اصالحات از رییس مجمع تشخیص مصلحت 
به  که  نامزد شود  آتی  انتخابات  در  تا  نظام خواسته 
نوشته مهر، هاشمی رفسنجانی این پیشنهاد خاتمی را 
نپذیرفته و متقابال از او خواسته تا خود نامزد انتخابات 

آتی شود.
محمد  شرکت  احتمال  سر  بر  بحث  حالی که  در 
انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم  خاتمی در 
شرکت  یا  حضور  پیرامون  تکذیب های  و  تایید  و 
نکردنش دراین انتخابات موضوع بسیاری از رسانه ها 
شورای  عضو  راد،  شکوری  علی  هست،  و  بوده 
مرکزی جبهه مشارکت ایران اسالمی، در گفتگویی 
با ایسنا که متن کامل آن در وب سایت »کلمه« آمده 
و  احزاب  آزادی  سیاسی،  زندانیان  »آزادی  است، 
موسوی  آقایان  شدن  خارج  حصر  از  مطبوعات، 
را  سیاست«  در  نظامیان  دخالت  عدم  و  کروبی  و 
»خواسته های اولیه و قطعی« این حزب اصالح طلب 

خوانده است.
خاتمی  آقای  »آن چه  راد،  شکوری  آقای  به گفته 
بلکه حداقل های یک  نبود  بود، شرط  مطرح کرده 
خود  نکرد.  پیدا  تحقق  ما  به نظر  اما  بود،  انتخابات 
آقای خاتمی هم گفتند که این ها شرط نیست ولی 

قبول دارم که در جامعه به عنوان شرط مطرح شد.«
که  کرده  تاکید  اصالح طلب،  سیاسی  فعال  این 
شرکت  عدم  گزینه  ما،  برای  خاتمی  حضور  »عدم 

در انتخابات را پیش رو می گذارد و تنها یک استثنا 
وجود دارد و آن آقای هاشمی است. هرچند احتمال 

حضور ایشان بسیار کم است.«
نیامدن  یا  آمدن  سر  بر  بحث  هم چنان  حالی که  در 
سیاسی  فضای  در  الریجانی  علی  و  خاتمی  محمد 
ایران در جریان است، افرادی که نامزدی آن ها برای 
انتخابات ریاست جهوری آتی قطعی شده برنامه های 

انتخاباتی خود را دنبال می کنند.
رهبر  بین الملل  امور  مشاور  والیتی،  علی اکبر 
جمهوری اسالمی ایران و یکی از نامزدهای احتمالی 
بر  تاکید  با  »پیشرفت«  ائتالف  عضو  اصول گرایان 
احیاست«  قابل  کنونی  دیپلوماتیک  »شرایط  این که 
ایران  خارجی  روابط  سال   16 »به مدت  است:  گفته 
را از زیر صفر به جایی رساندیم که وزرای خارجه 
ایرانی  مسوولین  با  مالقات  برای  جهان  کشورهای 

صف می بستند.«
نیازمند  اقتصاد  »شکوفایی  والیتی،  آقای  به گفته 

احیای روابط خارجی است.«
استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رییس  روحانی،  حسن 
نامزدهای  از  نظام و یکی  مجمع تشخیص مصلحت 
در  آتی  ریاست جمهوری  انتخابات  در  احتمالی 
انجام  »شرق«  روز یک شنبه  با شماره  که  گفتگویی 
داده، تاکید کرده است که »برای نجات کشور باید 
فضا را غیرامنیتی کنیم. هم در داخل و هم در سطح 

جهان باید مساله ایران غیرامنیتی شود.«
ایران  در  ریاست جمهوری  انتخابات  یازدهم  دوره 
روز 24 جوزا برگزار می شود و براساس اعالم قبلی 
از  رقابت  این  نامزدهای  ثبت نام  کشور،  وزارت 

هفدهم ثور ماه آغاز می شود.

انتخابات  ثبت نام  آغاز  زمان  تا  هفته  دو  از  بیش 
هم چنان  ولی  است  مانده  باقی  ریاست جمهوری 
در  است  ممکن  کسانی که  به عنوان  جدید  افراد  نام 
داشته  حضور  آینده  ریاست جمهوری  انتخابات 

باشند، مطرح می شود.
به  آن ها  پیوستن  امکان  هنوز  که  افرادی  جمله  از 
آینده  سال  ریاست جمهوری  انتخابات  رقابت های 
منتفی نشده، علی الریجانی، رییس مجلس شورای 

اسالمی است. 
گزینه های  از  یکی  به عنوان  الریجانی  علی  پیش تر، 
جدی اصول گرایان برای شرکت در رقابت انتخابات 
ریاست جمهوری نام برده می شد، اما رییس مجلس 
رقابت های  باالگرفتن  ادامه  در  اسالمی  شورای 
کناره گیری  رقابت ها،  این  در  حضور  از  انتخاباتی، 

کرد.
شورای  عضو  یک  نعمتی،  بهروز  حال،  این  با 
به  مجلس،  والیت  رهروان  فراکسیون  مرکزی 
خبرگزاری ایسنا گفته که »این فراکسیون هم چنان بر 

کاندیداتوری علی الریجانی اصرار دارد.«
به گفته این نماینده مجلس، »کاندیداتوری الریجانی 
در انتخابات هنوز منتفی نیست«. با این حال او تاکید 
این  بر  الریجانی[،  ]علی  ایشان  نظر  »فعال  که  کرده 

است که وارد عرصه نشود.«
مجلس  پژوهش های  مرکز  رییس  جاللی،  کاظم 
در  ثور  اول  یک شنبه،  روز  نیز  اسالمی،  شورای 
گفتگو با ایسنا از افزایش رغبت عمومی به الریجانی 

در نظرسنجی صدا و سیما خبر داد.
رهروان  اصول گرایان  فراکسیون  رییس  به گفته 
قالیباف،  محمدباقر  و  والیتی  علی اکبر  والیت، 
دیدار ها  اصول گرایان،  سه گانه  ائتالف  عضو  دو 
نظر  از  و  داشته اند  علی الریجانی  با  مالقات هایی  و 
الریجانی  علی  عدم حضور  یا  2+1 حضور  ائتالف 

در انتخابات مهم است.
که  اصول گرایان  احتمالی  نامزدهای  از  دیگر  یکی 
هنوز به طور رسمی به جمع رقبای پرتعداد انتخابات 
دبیر  جلیلی،  سعید  نپیوسته،  آینده  ریاست جمهوری 
شورای عالی امنیت ملی ایران است، که به گزارش 
خبرگزاری مهر، شنبه شب در جمع حامیان و اعضای 
را  خود  حضور  و  کرده  شرکت  خود  مردمی  ستاد 

منوط به شرایط و اقتضائات جامعه کرده است.
»در  است:  کرده  تاکید  جمع  این  در  جلیلی  آقای 
هیچ  کاندیدای  انتخابات  در  حضورش  صورت 
به صورت  و  بود  نخواهد  جبهه ای  و  گروه  حزب، 

مستقل در انتخابات شرکت می کند.«
گزارشی  در  مهر،  خبرگزاری  دیگر  سوی  از 
هاشمی  اکبر  آیت اهلل  نوروزی  دیدار  از  اختصاصی 
این  در  است که  نوشته  محمد خاتمی  با  رفسنجانی 
پیشنهاد  به محمد خاتمی  رفسنجانی  هاشمی  دیدار، 
ائتالف سه گانه اصول گرایان  از مدل  داده است که 
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صربستان توافق نامه 
عادی سازی روابط با 

کوسوو را تصويب کرد
توافق نامه  دوشنبه  روز  صربستان  دولت 
عادی سازی روابط با کوسوو را که می تواند به 

سال ها تنش پايان دهد،  تصويب کرد.
اين  اسوشيتدپرس،   خبرگزاری  گزارش  به 
برای  کشور  دو  اين  راه  می تواند  توافق نامه 

عضويت در اتحاديه اروپا را هموار کند.
کرده  پيشنهاد  ميانجی  به عنوان  اروپا  اتحاديه 
را  کوسوو  استقالل  صربستان  چنان چه  بود 
به رسميت بشناسد، می تواند بر شمال اين منطقه 
است،  صرب  اقليت  اقامت  محل  بيشتر  که 

نظارت داشته باشد.
خارجه  وزير  گيلمور،  ارتباط،  ايمن  اين  در 

ايرلند، از اقدام دولت صربستان استقبال کرد.
کوسوو در سال ۲۰۰۸ به طور يک جانبه اعالم 
استقالل کرد، اما صربستان آن را به عنوان يک 

کشور به رسميت نشناخته است.
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خدمات خبرهای کوتاه به وسیله تیلفون های موبايل
از روزنامه 8صبح

اگر می خواهيد همه روزه خبرهای کوتاه را از ۸صبح
به دست بياوريد، به رهنمود زير عمل کنيد:

شماره 8 را در پیامخانه موبايل تان بنويسید
و به شماره 824 بفرستید.

Dailyتنها دارندگان سيم کارت های اتصاالت می توانند از اين خدمات مستفيد شوند.
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دوم  دوشنبه،  روز  ايسنا  و  مهر  خبرگزاری  دو 
و  ايران  بين  مذاکرات  تازه  دور  انجام  از  ثور، 
پرونده  درباره  اتومی  انرژی  بين المللی   آژانس 
هسته ای در روز 31 ثور در شهر وين خبر دادند.

خبرگزاری  گزارش  به  و  فردا  راديو  از  نقل  به 
آژانس  و  ايران  مسووالن  توافق  براساس  مهر، 
انرژی اتومی دور بعدی مذاکرات بين دو گروه 
وين،  شهر  در  جاری  ماه  پايان  در  است  قرار 
بين المللی،  سازمان  اين  مقر  و  اتريش  پايتخت 

برگزار شود.
پيشتر دو خبرگزاری رويترز و  اسوشيتدپرس از 
توافق ايران با ديده بان اتومی سازمان ملل برای 

مذاکره در ماه آينده ميالدی خبر داده بودند.
به دنبال گزارش اين دو، پرس تی وی، تلويزيون 
خبری انگليسی وابسته به ايران، به نقل از منبعی 
که نامش را ذکر نکرد اين خبر را تکذيب کرده 
و خبر داد که هيچ توافقی ميان دو گروه به دست 

در جريان تيراندازی در يک مجتمع آپارتمانی 
کشته  نفر  پنج  امريکا،  سياتل  شهر  جنوب  در 

شده اند.
جستجوی  از  بعد  پوليس  بی بی سی،  از  نقل  به 
اوليه، ابتدا اجساد يک زن و يک مرد را در دو 
اثر  بر  نفر  دو  اين  کرد.  پيدا  مختلف  آپارتمان 

شليک گلوله کشته شده بودند.
در  را  ديگری  مرد  پوليس  نيروهای  سپس 
پارکينگ آپارتمان پيدا کردند که بعد از هجوم 
پوليس در تيراندازی کشته شد. مشخص نيست 
که آيا او با گلوله پوليس کشته شده است يا نه.

پيدا  آپارتمان  پارکينگ  در  هم  ديگر  مرد  دو 
شدند در حالی که قبال کشته شده بودند.

تيراندازی در يک مجتمع آپارتمانی اتفاق افتاد 
در  سياتل  جنوب  در  »فدرال وی«  شهر  در  که 

ايالت واشنگتن واقع است.
وی«  »فدرال  پوليس  سخنگوی  شراک،  کتی 
شاهد،  چند  تليفونی  تماس  از  »بعد  است  گفته 
که  رسيد  حادثه  محل  به  هنگامی  پوليس 

در درگيری ارتش نايجريا با شبه نظاميان 
دست کم  نايجريا  شمال  در  اسالم گرا 
هزار خانه  دو  از  بيش  و  نفر کشته   1۸5
گزارش ها  براساس  است.  شده  تخريب 
باگا در شمال اين کشور در  بيشتر شهر 
آتش سوخته شده و جاده های آن مملو 

از اجساد انسان و احشام است.
و  به گفته دولت  و  بی بی سی  به گزارش 
ارتش  جمعه  روز  نيجريه،  نظامی  منابع 
آرام  و  دورافتاده  شهر  در  کشور  اين 
باگا در مرز چاد با شبه نظاميان اسالم گرا 
درگير شد تا آن ها را وادار به عقب نشينی 

به شهر بوکوحرام کند.
آتش  زير  باگا  شهر  درگيری  اين  در 
انداز  نارنجک  و  سنگين  سالح های 
بوته زارهای  به  شهر  اهالی  گرفت.  قرار 
از  بعد  اما يک شنبه  فرار کردند  اطراف 
ظهر )اول ثور( پس از بازگشت به شهر، 
و  سوخته  شهر  بيشتر  که  شدند  متوجه 
و  کشته شدگان  اجساد  از  پر  جاده ها 

احشام است.
آتش  در  شهر  بيشتر  اهالی،  به گفته 
اجساد  بيشتر  دليل  همين  به  سوخته 
بشدت سوخته اند و قابل شناسايی نيستند.

به  شهر  اهالی  از  يکی  عيسی  بشير 
است:  گفته  اسوشيتدپرس  خبرگزاری 
»همه مردم از جمعه شب در بوته زارهای 

بوستون  پوليس  رييس  ديويس،  اد 
لنگ  تيمور  و  سارمايف  جوهر  می گويد 
ماراتون  بمب گذاری  مظنونان  سارنايف، 
بوستون، قصد داشتند حمله های بيشتری را 

به اجرا درآورند.
خبرگزاری  به  او  بی بی سی،  از  نقل  به 
سی بی اس امريکا گفت که اين دو مظنون 
اختيار  در  را  ديگری  دست ساز  بمب های 
داشتند و در حين درگيری با پوليس، آن ها 

را به سوی نيروهای امنيتی پرتاب کردند.
بازجويی  متخصص  گروه  يک  او  به گفته 
برادر  سارنايف،  جوهر  از  سوال  آماده 

کوچک تر هستند.
وقت  به  جمعه شب  سارنايف  جوهر 
و گريز چند  تعقيب  عمليات  در  بوستون، 
پنهان  قايق  يک  در  حالی که  در  ساعته، 

شده بود، دستگير شد.
زمان  در  و  پوليس  از  فرار  هنگام  در  او 
بازداشت، دچار آسيب های جسمانی شده 
و اکنون در شفاخانه ای در بوستون، تحت 

تدابير شديد امنيتی به سر می برد.
وضعيت جسمانی وی نامناسب اعالم شده 

نيامده است.
گزارشی  در  ايسنا  و  مهر  خبرگزاری  دو  حال 
که  می گويند  کردند  منتشر  دوشنبه  روز  که 
پيرامون  مذاکرات  بعدی  دور  توافقی،  براساس 
ايران روز 31 ثور در وين  فعاليت های هسته ای 

برگزار خواهد شد.
مهر در گزارش خود به جزييات ديگری از اين 
که  می گويد  نيز  رويترز  و  نکرده  اشاره  توافق 
مقامات آژانس بين المللی انرژی اتومی هنوز در 

اين باره اطالعاتی منتشر نکرده اند.

تيراندازی های زيادی اتفاق افتاده بود.«
 ۲1:3۰ ساعت  تيراندازی  که  می شود  گفته 
امريکا  غرب  در  سياتل  وقت  به  شب  يک شنبه 

اتفاق افتاده است.
هنوز دليل تيراندازی مشخص نيست.

به دنبال  خانه  به  خانه  که  است  گفته  پوليس 
احتمالی  شاهدان  با  گفتگو  و  بيشتر  اطالعات 

است تا دليل حادثه را کشف کند.
گفته  واشنگتن  ايالت  در  وی«  »فدرال  پوليس 
تيراندازان  و  مظنونان  نمی آيد  به نظر  که  است 

بيشتری در منطقه پراکنده باشند.

اطراف شهر بودند اما چون والی به شهر 
برگشت، ما هم کم کم به شهر برگشتيم.«

اين  محلی،  خبرنگار  يک  به گفته 
گرفتن  قوت  افزايش  نشانه  درگيری 
که  است  اسالم گر  شبه نظاميان 
فعاليت  نايجريا  شمال  در  مدت هاست 

می کنند.
اين  از  بسياری  گزارش ها  بر  بنا 
تکلم  خارجی  زبان های  به  شبه نظاميان 
از  اخير  درگيری های  در  و  می کنند 
سالح های سنگين تری استفاده کرده اند.

در  شبه نظاميان  حضور   ۲۰۰۹ سال  از 
بوکوحرام بيش از هزاران کشته بر جای 
گذاشته است. بوکوحرام در زبان هوسا- 
زبان محلی- يعنی »آموزش غربی حرام 

است.«
عمليات  مراکز  از  يکی  شهر  اين 
می خواهند  که  است  اسالم گرايانی 
ايالتی  نيجريه،  شمال  از  باريکه ای  در 

اسالمی پايه گذاری کنند.

است.
براساس گزارش پوليس بوستون، گلوله به 
گلوی او اصابت کرده است و ممکن است 

هرگز نتواند صحبت کند.
اين در حالی است که چند رسانه امريکايی 
آمده  هوش  به  وی  که  کرده اند  گزارش 
به صورت  پوليس  سوال های  به  و  است 

نوشتاری پاسخ می دهد.
تاييد  رسمی  به صورت  گزارش ها  اين 

نشده اند.
دوشنبه گذشته )15 اپريل(، در حين مسابقه 
ماراتون در بوستون، دو بمب منفجر شده 
مجروح شدن  و  نفر  سه  کشته شدن  به  که 

1۷۰ نفر انجاميد.
تيمولنگ  برادرش  و  سارنايف  جوهر 
توسط  هستند،  چچنی  که  سارنايف، 
بوستون،  پوليس  و  امريکا  فدرال  پوليس 

مظنونان اصلی اين حمله شناخته شده اند.
تيمور لنگ سارنايف روز جمعه، در حين 

فرار از پوليس کشته شد.
يک پوليس نيز جان خود را از دست داده 

و يک پوليس ديگر زخمی شد.

بين المللی  از مذاکرات آژانس  اين دهمين دور 
 ۲۰1۲ سال  اوايل  از  ايران  و  اتومی  انرژی 
آژانس  که  می شود  محسوب  زمانی  و  ميالدی 
ترديدهايی را در رابطه با برنامه اتومی ايران ابراز 
کرده و احتمال داد که اين برنامه اهدافی نظامی 

داشته باشد.
سال  فبروری  ماه  که  گفتگوها  اين  پيشين  دور 
آژانس  و  ماند  بی حاصل  شد  انجام   ۲۰13
از  بر  مبنی  خود  به منظور  نتوانست  بين المللی 
ايران  تاسيسات  از  خود  بازرسی های  سرگيری 

برسد.
سال  اواخر  اتومی  انرژی  بين المللی  آژانس 
ايران  منتشر کرد که می گفت،  ۲۰11 گزارشی 
با  می تواند  که  است  داده  انجام  آزمايش هايی 
برنامه توليد سالح هسته ای مرتبط باشد. اما ايران 

اين گزارش را بی اساس خوانده است.

مذاکرات ايران و آژانس 31 ثور از سرگرفته می شود

پنج نفر در تیراندازی امريکا کشته شدند

18۵ کشته در خشونت های تازه در نايجريا

تیمور لنگ و جوهر قصد حمله های بیشتر داشتند
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