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تالش داشتند به دو نهاد غیرنظامی 
مسایل  دلیل  به  که  کنند  حمله 
امنیتی، نمی تواند از این نهادها نام 
است  تالش  در  پولیس  زیرا  ببرد، 
تا افراد مرتبط با این عملیات را نیز 

بازداشت کند.
سخنگوی وزارت داخله افزود که 
برنامه ریزی برای حمله به نهادهای 
تغییر  نشان دهنده ی  غیرنظامی، 
تاکتیک سازمان دهندگان حمالت 

تروریستی است.
اطالعاتی  نیروهای  که  افزود  او 
بر  زیادی  توانمندی  از  اکنون 
خوردار هستند و پیشاپیش از تمام 
حمله کنندگان  برنامه ریزی های 

آگاه می شوند.
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در  را  تحقیقات  و  نشده  مشخص 
این زمینه آغاز کرده اند.

که  افزود  تخار  والی  سخنگوی 
براساس معلومات اولیه، گفته شده 
که »ابتدا یک یا دو دانش آموز در 
بعدا  و  کشیدند  چیغ  داخل صنف 
در  دانش آموزان  از  دیگری  تعداد 
داخل و در محوطه بیرونی مکتب 

گریه کنان فریاد زدند.«
تخار،  مرکزی  شفاخانه  داکتران 
را  مسموم شده ها  وضعیت 
گفته اند  اما  خوانده  قناعت بخش 
که این مساله روان دانش آموزان را 

متاثر کرده است.
صحت  رییس  صافی،  حفیظ اهلل 
والیت تخار هم گفت که احتمال 
مسمومیت  از  بازمانده  آثار  دارد 
دگرگونی  عامل  گذشته  سال 
دختران  روانی  و  روحی  وضعیت 

دانش آموز باشد. 
سال گذشته نیز در ماه جوزا در چند 
رویداد مشابه ده ها دانش آموز تنها 
در دو ولسوالی تخار مسموم شدند.
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8صبح، پروان: کار ساخت چهار پروژه به 
مصرف بیش از سه میلیون دالر امریکایی در 

والیت کاپیسا آغاز شد.
این  که  می گویند  کاپسیا  محلی  مسووالن 
پروژه ها شامل اعمار مکاتب و یک شفاخانه 

می باشد.
مطبوعاتی  مسوول  بهروز،  فرهاد  احمد 
ریاست معارف کاپیسا گفت: »این پروژه ها 
مناطق  در  مکاتب  ساختمان  اعمار  شامل 
نجراب  ولسوالی  فرخشاه  و  یاسین زایی 
است که کار ساختمانی آن روز پنج شنبه به 

کمک کشور فرانسه آغاز شد.«
نجراب  ولسوال  حیدری،  عبدالودود 
والیت کاپیسا می گوید که در حال حاضر 
نگاه   از  ولسوالی  این  مکاتب  دانش آموزان 

مواجه  زیادی  مشکل های  با  ساختمان  نبود 
دو  ساختمان  شدن  تکمیل  با  که  هستند 
صنف  صاحب  دانش آموز  هزاران  مکتب، 

درسی می شوند.
والی  سخنگوی  قادری  قیس  حال،  این  با 
ساختمان  کاراعمار  که  می گوید  کاپیسا 
یک شفاخانه 50بستر نیز در ولسوالی نجراب 

آغاز شده است.
به گفته او این شفاخانه در دوطبقه به ارزش 
فرانسه  مالی  کمک های  از  یورو  2میلون 
کاپیسا  نجراب  ولسوالی  احمدبیک  تپه  در 

ساخته می شود.

وزارت داخله اعالم کرده که پنج 
جمله  از  انتحاری،  حمله کننده ی 
پنج شنبه2۹ حمل،  روز  را  زن  یک 
در منطقه ثمرخیل والیت ننگرهار 

بازداشت کرده است.
صدیق  حمل،   ٣0 جمعه،  روز 
صدیقی، سخنگوی وزارت داخله 
افراد  »این  گفت:  خبرنگاران  به 
گسترده  حمالت  داشتند  نظر  در 
ثور،  هشتم  در  را  تروریستی 
در  مجاهدین،  پیروزی  سال روز 
کابل و سایر شهرهای افغانستان راه 

اندازند.«
واسکت  چهار  که  افزود  او 
نزد  از  نیز  موتر  یک  و  انفجاری 
شواهد  و  شده  کشف  افراد  این 
تازگی  به  آنان  که  می دهد  نشان 
شده  وارد  افغانستان  به  خارج،  از 

 بودند.
افراد  این  که  داشت  بیان  صدیقی 

تخار  والیت  در  محلی  مسووالن 
دختر  دانش آموز   20 مسمومیت 
تایید  دولتی،  مکتب  یک  در  را 

می کنند.
تخار  والیت  عامه  صحت  ریاست 
اعالم کرده است که این دختران، 
دانش آموزان مکتب »بی بی هاجره« 
هستند و سال گذشته نیز در رویداد 

مشابهی مسموم شده  بودند.
سلیمان  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
مرادی، سخنگوی والی تخار گفته 
روز  صبح  دانش آموزان  این  که 
پنج شنبه در صنف های درسی خود 

دچار نوعی مسمومیت شدند.
گروه های  که  گفت  مرادی  آقای 
وضعیت  بررسی  برای  بهداشتی 
فرستاده  مکتب  به  مسموم شده ها 
شده و جریان را از نزدیک بررسی 

کرده اند.
اصلی  دلیل  تاکنون  که  گفت  او 
دانش آموز  دختران  بی هوشی 

بازداشت پنج انتحارکننده در ننگرهار و 
کشته شدن سیزده قیام کننده در غزنی

کار چهار پروژه انکشافی در کاپیسا آغاز شد

2۰ دانش آموز دختر در تخار
 مسموم شدند 

تاریخ فشرده 
رویداد های تروریستی 

در بوستون

از مشرف
 استقبال نمی شود

وزیر فواید عامه:
وزارت مالیه مانع خدمات 

اجتماعی می شود

پنجاهدرصدکرسیهایپارلمان
بهاحزاباختصاصدادهشود
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خانم معترضی که تنها فرزند 23 ساله اش را در این 
رویداد از دست داده، به 8صبح گفت: »من در انتخابات 
به آقای کرزی رای دادم و امروز اگر انتقام خون فرزندم 

را از دولت ایران نگیرد؛ روز قیامت از دستش به پیشگاه 
خداوند شکایت می کنم، زیرا من جز این فرزند، دیگر 

کسی را به عنوان نان آور خانه ندارم و سرنوشت من کامال 
خراب شده است.«

احزاب و ایتالف های سیاسی:

ورزشبانوان
نیازمندتوجهبیشتر
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2 سال هفتم    شماره مسلسل 1630     شنبه 31 حمل 1392

انتخابات قانون جدید  بایدهای 
قانون  مورد  در  هفته  این  در  پارلمان  است  قرار 
انتخابات،  قانون  که  آن جایی  از  کند.  بحث  انتخابات 
و  ریاست جمهوری  شفاف  انتخابات  برگزاری  در 
بسیار  بحث  این  دارد،  اساسی  نقش  آینده  پارلمانی 
در  تقلب  و  تخلف  نقص،  عوامل  از  یکی  است.  مهم 
انتخابات  جامع  قانون  یک  نبود  گذشته،  انتخابات های 
بود. بیشتِر انتخابات های گذشته در کشور، بر مبنای 
است.  برگزارشده  ریاست جمهوری  تقنینی  فرمان های 
حتا انتخابات پارلمانی اخیر در نبود یک بستر قانونی 
پارلمانی،  انتخابات  از  پیش  شد.  برگزار  روشن، 
تقنینی،  فرمان  یک  صدور  با  ریاست جمهوری 
اما  ساخت.  »افغانی«  را  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
پارلمان وقت، مشروعیت این فرمان تقنینی را نپذیرفت 
و از تایید رسمی آن امتناع کرد. با آن هم قوه قضاییه 
فرمان تقنینی ریاست جمهوری را مشروع خواند؛ ولی 
که  فرمانی  خالف  بر  کرزی  رییس جمهور  بعد،  مدتی 
صادر کرده بود، به حضور دو شهروند خارجی در 
اقدام  این  داد.  رضایت  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
و  بود  ریاست جمهوری  تقنینی  فرمان  برخالف  هم 
فرمان  این  با  که  انتخاباتی  قانون  آن  برخالف  هم 
تقنینی لغو شده بود. به این خاطر است که می گوییم، 
بستر  یک  فقدان  در   ،1389 سال  پارلمانی  انتخابات 
در  که  بود  دلیل  همین  به  برگزار شد.  قانونی روشن 
جنجال های  شاهد  همگرایی،  به جای  انتخابات،  آن  پی 
به  انتخابات  خردکننده ی سیاسی بودیم؛ دادگاه ویژه 
زمین گیر  پارلمان جدید،  آغاز،  همان  از  و  آمد  وجود 
ریاست جمهوری  پرماجرای  انتخابات  هم چنین  شد. 
سال 1388 را همه به یاد دارند. در آن زمان، کشور 
حال  تا  آن  اثرات  که  شد  سیاسی  بحران  یک  دچار 
مخالفان  از  برخی  مثال،  طور  به  می شود.  دیده  نیز 
حقوقی  مشروعیت  کرزی  رییس جمهور  سیاسی 
این  دیگر  برخی  و  می برند  سوال  زیر  را  او  زعامت 
برای  بنابراین،  می خوانند.  »معیوب«  مشروعیت 
برگزاری یک انتخابات شفاف، سالم و مورد قبول همه 
جریان ها، باید به گونه ای قانون گذاری شود که امکان 
دست برد و تقلب در آن به حد اقل برسد. در انتخابات 
از وجود »مراکز  ریاست جمهوری گذشته، بسیاری ها 
گفته های  برمبنای  می گفتند.  سخن  رای دهی«  خیالی 
برخی ناظران، در آن زمان، شماری از مراکز رای دهی 
صرف روی کاغذ وجود داشت و آرای غیرقانونی آن 
بخش  ابطال  شد.  قرائت  مشخص،  نامزد  نفع  به  نیز 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  آرا  از  توجهی  قابل 
سال 2009 ناشی از همین مساله بود. باید در قانون 
پیش بینی شود  روشنی  میکانیزم های  جدید،  انتخابات 
که امکان شکل گیری »مراکز خیالی رای دهی«  و آنچه 
برداشته  میان  از  می شود،  خوانده  نیابتی«  »رای  که 
که  کسانی  برای  باید  قانون  این  در  هم چنین  شود. 
می شوند،  انتخابات  روند  در  تخطی  و  تقلب  مرتکب 
این ها،  کنار  در  شود.  گرفته  نظر  در  سنگین  مجازات 
در  روشنی  و  مشخص  جایگاه  احزاب  برای  باید 
پارلمان -به  نمایند گان  نظر گرفته شود.  انتخابات در 
منبع  به  ملت  خانه  تبدیل شدن  از  که  آنانی  خصوص 
باشند.  نکته  این  متوجه  باید  فساد شرمنده اند-  تولید 
پارلمان  در  که  شود  قانون گذاری  به گونه ای  باید 
شهروندان  باشد.  داشه  وجود  حزبی  دسپلین  آینده، 
رای  احزاب  به  تا  باشند  داشته  را  این  فرصت  باید 
آینده  پارلمان  بر  حزبی  نظم  طریق  این  از  تا  بدهند، 
پارلمان  نظمی،  چنین  شکل گیری  بدون  شود.  حاکم 
بود.  نخواهد  فساد  تولید  منبع  جز  چیزی  نیز،  آینده 
دهند گان  رای  ثبت نام  مساله  باید  این ها،  کنار  در 
فضل احمد  شود.  حل  انتخابات  جدید  قانون  در  نیز 
مصاحبه هایش  در  انتخابات  کمیسیون  رییس  معنوی 
پیوسته تاکید کرده است که بدون فهرست مشخصی 
را  انتخابات  مشروعیت  نمی تواند  رای دهنده ها،  از 
را  مشکل  این  باید  انتخابات  تازه  قانون  کند.  تضمین 

به نحوی معقول حل کند.

زنگ اول


شورای  اعضای  از  امیری،  عطامحمد  اما 
بابری  گفته های  رد  با  پنجشیر  والیتی 
می گوید که برای دانشگاه البیرونی شماری 
از سرمایه داران در جریان سال های گذشته 
پول کمک کرده اند، امسال نیز آنان آماده 
هستند که در این زمینه کمک مالی کنند 

و هیچ مشکلی در این مورد وجود ندارد.
از  سیاوش  بکتاش  حال،  همین  در 
در مجلس گفت:  کابل  مردم  نمایندگان 
»بدون شک وقتی که دیپارتمنت ژورنالیزم 
به دانشکده ارتقا یابد و جوانان سند از این 
دانشکده به دست بیاورند، اعتبار علمی آن 
فارغان  برای  زمینه کاریابی  و  بیشتر شده 

سهل تر می شود.«
دیگر  دوماه  تا  که  افزود  سیاوش  آقای 
مجلس  به  تحصیالت  وزارت  مقام های 
بنابراین  می شوند،  فراخوانده  نمایندگان 
این  ارتقای  برنامه  که  می کند  ایجاب 
تا معیاد  این وزارت  دیپارتمنت از جانب 

یادشده آماده شود. 

از انترنت انتقاد کرده، گفت که بسیاری 
اتصاالت  مانند  مخابراتی  شبکه های  از 
مردم  خورد  به  را  دروغ هایی  روشن،  و 
جلو  باید  مخابرات  وزارت  که  می دهند 

آن را بگیرد.
خانم عزیز گفت: »به دروغ، روشن مردم 
با ازدیاد کریدیت،  را فریب می دهد که 
در  می کنید،  دریافت  اضافی  مبلغ های 
حالی که این همه جز دروغی برای فریب 

مردم نیست.«
او هم چنان از گران بودن نرخ های مکالمه 
وزیر  از  و  کرد  نگرانی  ابراز  انترنت،  و 
مخابرات خواست تا این مشکل مردم را 
نرخ های  در  بیاورد  فشار  گرفته،  نظر  در 
و  دولتی  شبکه ی  انترنت  و  مکالمه 

شبکه های خصوصی، کاهش بیاید.

توجه زیادی نشده است. به باور آقای 
سپین غر در صورتی که شفافیت مالی 
و  شرکت ها  بانک ها،  نباشد،  مطرح 
در  می توانند  سادگی  به  سرمایه داران 

انتخابات دخالت کنند. 
به باور آقای سپین غر، در صورتی که 
محدودیت بر کمک نهادها به نامزدها 
خواهد  ناگواری  پیامد  نباشد،  مطرح 
آن  های  نمونه  از  یکی  که  داشت 

سقوط کابل بانک است. 
فضل الرحمان اوریا، از اعضای ایتالف 
احزاب  نقش  بر  نشست  این  در  ملی 
او  کرد.  تاکید  انتخابات  در  سیاسی 
گفت رقابت سیاسی بین احزاب سبب 
می شود تا احزاب فراقومی، سراسری و 

ملی شکل گیرد. 
افغانستان  پارلمان  گفت  اوریا 
در  موثر  نقش  می تواند  زمانی 
که  کند  بازی  سیاست گذاری ها 
احزاب  آدرس  از  آن  نمایندگان 
سیاسی صحبت کنند و تصمیم بگیرند: 
اما  می کند،  بحث  ما  پارلمان  »حاال 
وقتی  اما  نمی رسد  مطلوب  نتیجه  به 
نمایندگان احزاب نظرات شان را ارایه 
مدت  در  مشکل  پیچیده ترین  کنند، 

کمی حل می شود.«
او گفت در حال حاضر نمایندگان از 
سوی هیچ نهادی نظارت نمی شوند، به 
تصمیم گیری ها  که  است  دلیل  همین 

شخصی و غیرموثر است. 

مسووالن  از  شماری  پروان:  8صبح، 
و  البیرونی  دانشگاه  دانشجویان  محلی، 
کاپیسا،  پروان،  والیت های  نمایندگان 
نمایندگان  مجلس  در  کابل  و  پنجشیر 
عالی  تحصیالت  وزارت  مقام های  از 
روزنامه  نگاری  دیپارتمنت  که  خواستند 
دانشگاه البیرونی را به دانشکده ارتقا دهند.
دانشگاه  رییس  برنایار،  داکتر محمدفرید 
این،  از  پیش  آنان  که  می گوید  البیرونی 
وزارت  به  را  ژورنالیزم  دانشکده ی  طرح 
دالیل  بنابر  اما  فرستاده اند،  تحصیالت 

نامعلوم، این طرح منظور نشده است.
وزارت  معین  بابری،  محمدعثمان 
به دانشجویان و  تحصیالت عالی خطاب 
نمایندگان مردم گفت: »تقاضای شما قابل 
این سو منظم  به  از سه سال  قدر است، ما 
پیش می رویم. پیش از این، کارها براساس 
اگر  اکنون  می رفت،  پیش  به  سلیقه ها 
وزارت مالیه همکاری کند، ما دیپارتمنت 

ژورنالیزم را به دانشکده ارتقا می دهیم.«

وزیر  سنگین،  امیرزی  کندز:  8صبح، 
سید  معلوماتی،  تکنالوژی  و  مخابرات 
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  رهین  مخدوم 
در  کندز  والی  جگدلک  انور  محمد  و 
توسعه ی  پروژه ی  کار  گشایش  مراسم 
این  فیض آباد،  تا  کندز  از  نوری  فایبر 
پروژه  را برای توسعه و تقویت ارتباطات، 

ارزش مند خواندند.
و  مخابرات  وزیر  سنگین،  امیرزی 
پروژه ی  که  گفت  معلوماتی،  تکنالوژی 
توسعه ی فایبر نوری از کندز تا فیض آباد، 
به هزینه ی بیش از 5میلیون دالر امریکایی 

از سوی بانک جهانی اعمال می شود.
در  کندز  مردم  نماینده ی  عزیز،  فاطمه 
مجلس نمایند گان، در مراسم آغاز به کار 
توسعه ی فایبر نوری از وزارت مخابرات، 
به دلیل بلند بودن نرخ مکالمه و استفاده 

مطالعات  مرکز  کابل:  8صبح، 
زیر  را  گفتمانی  کابل،  استراتژیک 
انتخابات  سومین  و  افغانستان  عنوان 
ریاست جمهوری برگزار کرد. در این 
سیاسی،  احزاب  نمایندگان  گفتمان 
و  دانشگاه  استادان  پارلمان،  اعضای 
آگاهان مسایل انتخابات شرکت کرده 

بودند. 
کاستی های قانون انتخابات، نبود امنیت 
برای برگزاری انتخابات در فضای امن 
هزاران  وجود  از  نگرانی  مطمین،  و 
کارت رای دهی نزد افراد غیرمسوول، 
از نگرانی هایی بود که در این نشست 

مطرح شد. 
جانداد سپین غر، رییس اجرایی موسسه 
در  افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات 
مهم ترین  از  یکی  گفت  نشست  این 
به  مساله  مدنی،  جامعه  نگرانی های 

تعویق انداختن  انتخابات است. 
ما  که  شرایطی  »در  گفت:  غر  سپین 
قرار داریم، اوضاع امنیتی بهانه خوبی 
انتخابات.«  انداختن  تعویق  برای  است 
بتواند  حکومت  صورتی  در  گفت  او 
امکان  بیندازد،  تعویق  به  را  انتخابات 
دارد از این مساله سوءاستفاده سیاسی 
صورت گیرد، زیرا در آن صورت هر 
می تواند  بخواهد  حکومت  که  زمانی 

انتخابات را به تعویق اندازد. 
مسایل  به  رابطه  در  گفت  غر  سپین 
انتخابات  قانون  در  انتخابات  مالی 

'دیپارتمنت روزنامه نگاری دانشگاه البیرونی
 به دانشکده ارتقا یابد'

کار توسعه ی پروژه   فایبر نوری در کندز آغاز شد

چالش های انتخابات ریاست  جمهوری 
به بررسی گرفته شد

نیز  آنان  موتر 
به  توسط طالبان 
یغما رفته است.«

که  افزود  او 
افراد  این  تمام 
گلوله  ضرب  به 
و  شده اند  کشته 
به نظر می رسد که نفوذ طرفداران 
طالبان در میان این نیروها، باعث 
شده  آنان  مرگ  و  غافل گیری 

باشد.
هماهنگی  عدم  احمدی  آقای 
و  محلی  پولیس  نیروهای  میان 
منطقه  این  در  را  قیام کنندگان 
یکی از چالش ها خواند و تصریح 
نشان  اولیه  اطالعات  که  کرد 
طالبان  است  ممکن  که  می دهد 
مهمات،  به  دست یابی  منظور  به 
اسلحه و موتر این نیروها دست به 

حمله زده باشند.
تن  ده ها  قبل  سال  یک  حدود 
ولسوالی های  برخی  ساکنان  از 
بازگشایی  برای  غزنی،  والیت 
اجتماعی،  فعالیت های  و  مکاتب 
علیه طالبان اقدام مسلحانه کردند 
بیرون  مناطق شان  از  را  آنان  و 

راندند.
طالبان  مخالفان  از  گروه  این  به 
شده  داده  »قیام کننده«  عنوان 
خود  نوع  در  که  آنان،  اقدام  و 
گرم  استقبال  با  بود،  بی سابقه 

مقام های دولتی مواجه شد.
قیام کنندگان  که  می شود  گفته 
دولتی  مقام های  حمایت  از 
افراد  این  ولی  بودند،  برخوردار 
رد  را  مرکزی  دولت  با  ارتباط 
آنان  اقدام  که  گفتند  و  کردند 

حرکتی »خودجوش« بوده است.
قیام،  از  قبل  افراد  این  از  تعداد 
عضو نیروهای مخالف دولت و به 

خصوص گروه طالبان بودند.

که  کرد  تاکید  صدیقی 
ادامه  زمینه  این  در  تحقیقات 
از  بیشتر  سرنخ های  تا  دارد 
این  اصلی  سازمان دهندگان 

حمالت به دست آید.
در  ناامنی  افزایش  به  هم چنین  او 
ولسوالی وردوج والیت بدخشان 
کشته  با  که  گفت  و  کرد  اشاره 
شدن حدود ۱۰۰ نفر از نیروهای 
منطقه  این  در  آرامش  طالبان، 

برقرار شده است.
کشور  نام  ذکر  بدون  صدیقی 
که  »کشورهایی  گفت:  خاصی، 
در شرق افغانستان موقعیت دارند، 
به  جاده ای  احداث  از  که  زمانی 
و  چین  میان  کیلومتر   ۷5 طول 
آگاه  بدخشان  مسیر  از  افغانستان 
این  کردن  ناامن  به  اقدام  شدند، 
والیت کردند تا افغانستان محتاج 

این کشورها باشد.«
ولسوالی  گذشته،  ماه  یک  در 
شاهد  بدخشان  والیت  وردوج 
طالبان  میان  درگیری های خونین 

و نیروهای امنیتی بوده است.
معاون  دیگر،  خبر  یک  براساس 
والی غزنی تایید کرده که طالبان 
۱۳ قیام کننده محلی را شب جمعه 
والیت  این  اندر  ولسوالی  در 

کشته اند.
بی بی سی  به  محمد علی احمدی 
منطقه  در  افراد  »این  است:  گفته 
میان  تالقی  نقطه  که  ایر  کنده 
نیروهای طالبان و نیروهای دولتی 
و  اسلحه  تمام  و  کشته  می باشد ، 

که  گفته  بی بی سی  به  است  شده 
همسرش به او گفته که در محوطه 
و  است  شده  پاشی  سم  مکتب 
دانش آموزان  به  مکتب  مسووالن 
به  گفته اند که در مورد سم پاشی 

کسی چیزی نگویند.
مکتب  مدیر  عبدالحی 
یک  در  که  گفت  »بی بی هاجره« 
دانش   ۲۰۰ از  بیش  گذشته  سال 
این مکتب مسموم شده اند.  آموز 
افزود که عامل قضایای مشابه  او 
در  سم پاشی  بیشتر  گذشته،  در 

مکاتب بوده است.
گفت  هم  را  این  عبدالحی  آقای 
که در موارد مشابه درگذشته ابتدا 
از چشمان دختران »اشک جاری 
و  زده  فریاد  و  چیغ  سپس  شده، 

بی هوش شده اند.«
ریاست  رسمی  آمار  اساس  بر 
سال  در  تخار،  والیت  صحت 
دانش آموز   ۷۰۰ از  بیش  گذشته 
والیت  این  مختلف  مکاتب  در 

مسموم شده اند.

متعددی  مشابه  موارد 
دختران  مسمومیت  از 
دانش آموز  پسران  و 
سرپل  والیت های  از 
خوست  شمال،  در 
شرق،  جنوب  در 

والیت  و  کاپیسا  پروان،  غزنی، 
مرکزی بامیان و شماری دیگر از 
سال های  در  کشور  والیت های 

اخیر گزارش شده اند.
تخار  والیت  صحت  رییس 
را  تحقیقات  که  گفت  هم چنین 
آغاز کرده اند و پس از بررسی ها 
آنها  که  کرد  خواهند  روشن 
روانی  نظر  از  یا  شده اند  مسموم 

تحت تاثیر قرار گرفته اند.
بی بی سی،  گزارش  به 
به  که  موقعی  مسموم شده ها 
می شدند،  داده  انتقال  شفاخانه 
صدای  با  شفاخانه  راهرو های  در 
می کشیدند  چیغ  »وحشتناکی« 
این  براساس  می زدند.  فریاد  و 
مقام های محلی  تاکنون  گزارش، 
اصلی  دلیل  که  نشده اند  موفق 
را  دانش آموزان  مسمومیت 

تشخیص دهند.
دانش آموزانی که  از  یکی  شوهر 
بی هوش  رویداد  این  در  خانمش 

}ادامه از صفحه 1{
بازداشت پنج انتحارکننده در...

}ادامه از صفحه 1{
۲۰ دانش آموز دختر در تخار...

ACKU
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تاریخ فشرده رویداد های تروریستی 
در بوستون

 منبع: فارین پالیسی
 برگردان: فردوس کاوش

صحنۀ سوم
)دروازۀحویلیباصدایخشکیبازمیگردد.(

امان:
ـسالممادر!چرادهرویحویلیمیگردی؟؟

زبیده )مادر(: )باخشم(
ده ناوختی... ای تا بودی رفته توستم،کجا ماطل ـ
ایشرایطخراب...ُصبکهمیبرایی،شاممیایی...

امان: )به آرامی(
ـمادر،َکِتفریدسینمارفتهبودم...

مادر: )با خشم(
ـاینه...عوضایکهپشتکاروزندگیتبگردی،
اوضاع ... میکنی تیر جایا ایطو و سینما ده روزته
خانهرهَسیکو،یکبابیتکجارهبگیره؟...چرا
تو برابر سابقاً ... نمیگیری؟ زندگیت سون هوشته

بَچاعاروسیمیکدن...توهنوز...
امان: )حرف مادرش را قطع می کند(

مه کنم، چطو خی کدی... شروع باز مادر، اوه ـ
خودهایوطندیوانهمیشم...اینجهخوهیچکار
نیس...مهبیازوتصمیمخودهگرفتیم،دهایملک

زندگینمیشه،مهمیرمخارج.
مادر:

کدام از ... بری تو که مانده تو به خارج ... واه ـ
پیسیتنامخارجهمیگیری؟بچایخالیتکهخارج

خط که بوستون، انفجارهای اگر
هدف را ماراتن دو مسابقهی پایانی
گرفت،بهعنوانیکعملتروریستی
ظرف اولینبار این شود، شناخته
سالهایاخیراستکهبوستونهدف
حملهمرگبارتروریستیقرارمیگیرد.
دوتن حداقل جان انفجارها، این
زخمی را زیادی شمار و گرفت را
ماساچوست، ایالت مقامهای کرد.
خواندِن« »تروریستی از ابتدا در
انفجارهایبوستونخودداریکردند.
به پاسخ در بوستون پولیس رییس
را انفجارها که خبرنگاری سوال
کرد، توصیف تروریستی عمل یک
است«. شما نتیجهگیری »این گفت:
که داد گزارش سیانان بعدا اما
بوستون انفجارهای فدرال، مقامهای
راتروریستیتشخیصدادهاندوبرای
میکنند. تالش آن، عامالن شناسایی
مقامهامیخواهندبدانندکهسرنخاین
امریکااست بمبگذاریهادرداخل

یاخارجازاینکشور.
بانکاطالعاتدانشگاهمریلندنشان

سایتهایانترنتیدریوپشتویدویچهوله:
www.dw.de/dari

www.dw.de/pashto

مطالبدویچهولهرادرفیسبوکبخوانید:
http://www.facebook.com/dw.dari

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

بهماایمیلبفرستید:
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Pashto@dw.de
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کم )با ... داشتن تنگه و پیسه کوت یک رفت،
حوصلگی(بازمهرگپکهداشتی،شوکِتآغایت
گپبزن......)درحالیکهدورمیشود(باشبرمکه

دیگمسوخت.

صحنۀ چهارم
چای  که  حالی  )در  امان:  مادر  زبیده 

می اندازد(
ـبگیبابیامان،چایکتیخنکنه....

اسماعیل )پدر(: )در حالی که چای می نوشد(
ـخیرببینیزبیده...

مادر: )با شکوه(
ـاینهازدستامانبهبینیرسیدیم،پایهدهیکموزه
کدهکهخارجمیرم،چندوختاسکهمرهخون

دلمیته،همورهیگرابفامان.
پدر: )به آرامی(

ـچیگپاسامان؟چرامادرتهَجورمیتی؟
امان: 

ـآغا،مردمخودهدهکجارساند،زندگیخودهچقه
پیشساختن،ماهنوزهم،یکنانمادوناننمیشه،
تابهَکیدهایوطنخودهخواروپریشانکنیم،مه

خودلمدهترقیدنآمده...
پدر: )با لحن آرام(

،1995 تا 1970 سال از که میدهد
بوستون16حملهتروریستیراتجربه
به کردهاستکهدردومورد،منجر
افراد دیگر، مورد دو در و شده قتل
تا 1995 سال از برداشتهاند. زخم
رویداد هیچ شاهد شهر این حال،
بانک برمبنای است. نبوده تروریستی
آخرین مریلند، دانشگاه اطالعات
در بوستون در تروریستی سوءقصد
لوهان، پاولمک بهجان سال1995
افسرمبارزهباجرایم،انجامشد.اودر
خودرِوشخصیاشهدفگلولهقرار
در آن، از پیش شد. کشته و گرفت
»چوکیو« دانشگاه رییس 1992 سال
امضای برای که مسودا لوو آقای
دانشگاه با تفاهم یادداشت یک
بود،در بوستونآمده به ماساچوست

اتاقهوتلمحلاقامتشترورشد.
شاهد گذشته، در بوستون
بوده بسیاری بمبگذاریهای
چپگرا، گروههای وسیله به که
ناسیونالیستهایسیاهپوستوفعاالن
سقطجنینانجامشدهاست.امایکیاز

اینبمبگذاریها،کهبهوسیلهیک
گروهگمناممارکسیستیبهنام»جبهه
آسیبی شد، اجرا آزادی« برای متحد
جدیبهمردمرساند.اینبمبگذاری
کهساختمانیکدادگاهمحلیرادر
گرفت، هدف 1976 سال اپریل 22
از یکی گذاشت. برجا زخمی 22
زخمیها،یکپایشراازدستداد.
بوستون نزدیک، سالهای در
حملههایی با ناخوشایندی پیوند
خاک در که داشته تروریستیای
دو است. شده اندازی راه امریکا
در شده ربوده مسافربری هواپیمای
سپتامبر، یازدهم تروریستی حمالت
خطهواییامریکنپروازشماره11و
خطهوایییونایتدپروازشماره175،
کرده پرواز بوستون هوایی میدان از
206 تروریستی حمله آن در بودند.
ماساچوست، ایالت باشندگان از تن
در اما دادند. دست از را جانشان
طولیکدههگذشته،بوستونازشر
هرنوعحملهتروریستیبزرگدرامان

بود.
برمبنای یادداشت این تذکر:
رویداد از ابتدایی گزارشهای
است. شده نوشته بوستون تروریستی
مقامهای که آماری آخرین طبق
حادثه در کردند، اعالم امریکایی
کشته تن سه بوستون، تروریستی
شدندو150تندیگرزخمبرداشتند.
زن یک ساله، هشت کودک یک
شهروند دانشجوی یک و ساله 29
چین،کسانیهستندکهدراینحادثه

جانشانراازدستدادند.

ـامان!چندگپمهخوبگوشکو...اولخوپیسه
او،والگهزندگیخارج از باد نیس، خارجرفتنت
برابرزندگیکهدهوطنتداریخوبباشه،هرکسه
ما ویران اوغانستان همی ده دنیا وطنش.... و ملک
نرسه،گمشکوپشتایملکایمردمنگرد،میگن

صدایدولازدورخوشآدممیایه...
مادر:

ـامان،پدرتراسمیگه،گپمارهبشنوهیچوخت
امشاالخوارنمیشی...همیجهزیرسایۀپدرومادر،

کِتُخواروبیادرتباش.
امان:

کِت که دارم خوش مام آغا، احساساتی( )کمی ـ
فامیلمباشم...مگمزندگیمادهاینجهجورنمیشه،
خیراسیکچندروپیهقرضوواممیکنیم،اونه
خدامهرباناسیکچارهمیشه،کاروبارمکهجور

شدهمگیتانهمیخوایم.
پدر:

ـمامخوشهستمکهزندگیماخوبشوه،مگمای
قسمرفتنتآساننیس...

امان:
ـنیآغاجان،اونهبچایخالیمدهجرمنیاس،یگان
رفیقایدگیماماس،هموقهکهتاپاکستانبرم،ده
اونجهکلچیزجورمیشه،هیچجگرخونینکنین

شما.
مادر: )به آرامی(

ـمهخوهیچچیزگفتهنمیتانم،صباروزنشوهکه
مرهمالمتکنی.

پدر:
نمیتانمت کده تشویق راه ای ده مام بچیم امان ـ
کالن خودت شکر حالی میتانم. شده مانع نی و
و میفامی خودت نیس خام عقلت هستی، آدم
زندگیت....چیزیکهمهدهبساطدارممیتمبریت،

چیزیکهندارمبریتقرضوواممیکنم.
مادر: )با مخالفت(

وامچطوخالص و ایقرض امان، بابی او ـحالی
شوه؟ایرامفکرکدی؟؟

امان:
جرمنی تا بخیر مه که کو دعا تو مادر، نزن َری ـ
برسم،بازدهیکماهقرضووامهخالصمیکنم.
باشه... کم پیسه که نیس افغانستان مثل خو اونجه
میفامیمهکهشنیدیمدهاونجهبهساتپیسهمیته،
هرساتکارآدمبهدالروبهیوروحسابمیشه...

پدر: )با ناباوری(
اگه ... باشه میکنم... مهکوششخوده .. ـخووو
ره خانه از چیز یگان صبا نتانم قرض زیاد پیسه

میفروشم...پنایتبهخدا!
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 آیا پارلمان را هم 
از مشرفمنحل کنیم؟

استقبال نمی شود

4 سال هفتم   شماره مسلسل 1630    شنبه 31 حمل 1392     

 سلیم آزاد

 حق بین انحالل  برای  تالش  پارلمان  در  رسانه ها،  گزارش  به 
جریان  در  ملکی  خدمات  و  اصالحات  اداری  کمیسیون 
است. از نظر برخی از نمایندگان، این کمیسیون با وجود 
مصرف پول های هنگفت، هنوز دست آورد خاصی نداشته 
از ترجیح مسایلی قومی، فروِش  است. هم چنان، شکایت 
پست ها در بدل پول و در نظر نگرفتن اصل شایسته ساالری 

نیز مطرح شده است.
این  مسووالن  ظاهرا  اما  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
سیاسی  دالیل  بیشتر  اقدام  این  که  دارند  باور  کمیسیون 
به دلیل »عدم پذیرش  نمایندگان  نا رضایتی برخی  دارد و 
فرمایش های شان«  است. این مقام ها در مقابل، موجودیت 
از  و  کرده  رد  را  اداری  اصالحات  کمیسیون  در  فساد 

دست آورد های آن در چند سال گذشته دفاع کرده اند.
اقدامی تعجب برانگیز

تالش پارلمان برای حذف کمیسیون اصالحات  اداری، به 
دلیل موجودیت فساد و عدم کارایی، نه تنها تعجب برانگیز 
از هرچیزی، سواالت مختلفی را متوجه  بیشتر  بلکه  است 
خود این نهاد می سازد. منطق انحالل، نه سازنده است و نه 
مشکلی را حل می کند، بلکه این اقدامات در برابر نهاد ها 
بی معنا است که  بحران آفرینی  و اشخاص دولتی مصداق 
سدی بزرگ بر سر راه همکاری حکومت و پارلمان ایجاد 
نمایندگان  برای مجلس  نتیجه وصول اهداف  کرده و در 

دشوار می گردد.
معتبر  منطق  یک  بر اساس  اصالحات  اداری،  کمیسیون 
در کنفرانس بن همانند سایر کمیسیون های مستقل، مانند 
ایجاد شد. هدف  افغانستان،  بشر  کمیسیون مستقل حقوق 
ارتقای  و  اصالح  بازسازی،  به  کمک  کمیسیون،  این 
این  انحالل  بود.  عامه  خدمات  و  دولت  دستگاه  ظرفیت 
کمیسیون، این منطق سازنده را نادیده گرفته و در عوض 
نهاد خاصی را که وظایف کمیسیون اصالحات  اداری و 

خدمات ملکی را به عهده بگیرد نیز، پیشنهاد نمی کند.
مورد  در  مختلفی  شکایت های  که  نیست  تردیدی  البته، 
مذکور  کمیسیون  در  فساد  موجودیت  و  شفافیت  عدم 
امر  افغان  شهروندان  برای  موضوع  این  دارد.  وجود 
مبارزه  نظر  از  ما  کشور  موقعیت  نیست.  تعجب برانگیزی 
لحاظ  از  حالت  بدترین  در  شفافیت،  رعایت  و  فساد  با 
معیار های جهانی قرار دارد. در چند سال گذشته، سازمان 
سنجش  برای  معتبر  سازمان  یک  که  بین المللی  شفافیت 
جهان  در  مختلف  کشور های  در  شفافیت  و  فساد  میزان 
را  رتبه  بدترین  خود  ساالنه ی  گزارش های  در  است، 
افغانستان،  در  نیز  سازمان  ملل  است.  داده  افغانستان  برای 
حجم  حیرت آور  گردش  مورد  در  مشابه  گزارش های 
دریافت  جهت  رشوه  عنوان  به  افغان ها  که  پولی  وسیع 
خدمات دولتی می پردازند، در سال گذشته به دست نشر 

سپرد.
حکومت ما نیز، به جای توجه به این گزارش ها، سازمان های 
بین المللی را متهم به توطیه سیاسی علیه خود می کند. این 
در  حالی است که افغان ها تجربه خیلی درد آور از فقدان 
قانون، پرداخت رشوه و سوءاستفاده ی مقامات  حاکمیت 

دولتی دارند.
به این ترتیب، می شود گفت که انحالل یک سازمان مهم 
غیرموثر  و  نسنجیده  دیدگاه  یک  فساد  دلیل  به  حکومتی 

دادگاهی در اسالم آباد حکم بازداشت پرویز مشرف، 
است.  کرده  صادر  را  پاکستان  سابق  رییس جمهور 
و  اردو  سابق  جنرال  از  که  می دهد  نشان  این حکم 
رییس جمهور سابق استقبال صورت نمی گیرد. پرویز 
مشرف با این امید به پاکستان بازگشته بود که بتواند 
در انتخابات پارلمانی خود را نامزد کند و از آدرس 
حلقه  پارلمان،  در  یافتن  راه  با  مسلم لیگ  حزب 

سیاسی جدیدی را ایجاد و رهبری کند.
برای  فعالیتی  چنین  زمینه ی  می رسد  نظر  به  اما 
زیرا  ندارد.  وجود  کشور  این  سابق  رییس جمهور 
از  نمی تواند  مشرف  پرویز  که  است  شده  گفته 
چندین حوزه انتخاباتی، که وی به آن حوزه ها امید 
مشارکت  قانونی  منع  کند.  نامزد  را  خود  بود،  بسته 
راه  سر  در  که  است  موانعی  از  یکی  انتخابات،  در 
اما رای دادگاه اسالم آباد مبنی  مشرف وجود دارد. 
در  گذشته  در  که  سیاستمدار  این  محکومیت  بر 
است،  داشته  قرار  پاکستان  ریاست جمهوری  سمت 
آرزوهایش را برای تشکیل یک حلقه سیاسی جدید 

در پاکستان کمرنگ تر می کند.
در  هم  دوره طوالنی  در یک  مشرف  پرویز  جنرال 
بر  و هم  داشت  قرار  پاکستان  نظامی  نیروهای  راس 
قدرت سیاسی این کشور کنترول. اما با ایجاد تغییر 
قدرت  اخیر  سال های  در  کشور،  این  در  سیاسی 
نظامی از دست مشرف خارج شد و خود از صحنه 
هم  دوره  یک  در  که  کسی  رفت.  کنار  سیاسی 
در  هم  و  بود  پاکستان  نظامی  نیروهای  فرمانده کل 
می کرد،  کار  تام االختیار  رییس جمهور  یک  نقش 
اکنون در کشورش با بازداشت رو به رو است. او در 
رای  از طریق وکالی خود  بتواند  است که  این  پی 

دادگاه اسالم آباد را تعدیل کند.
در  او  که  است  این  مشرف  پرویز  بر  وراده  اتهام 
را  پاکستان  عالی  دادگاه  قضات  حکومتش،  زمان 
که  مشرف  آقای  است.  برکنار کرده  موجب  بدون 
قضات  این  برکناری  برای  الزم  قدرت  گذشته  در 
با فشار همین قضات روبه رو  را داشته است، اکنون 
اسالم آباد  اند  عالی  دادگاه  قضات  این  زیرا  است. 
که تصمیم گرفته اند مشرف به زندان بیافتد. این در 
حالیست که مشرف بعد از سال ها تبعید خودخواسته، 
به کشورش بازگشته است و عالقه مندی زیادی دارد 
بتواند حزب  پاکستان  پارلمان  به  از طریق ورود  که 
سیاسی مسلم لیگ را به معادالت سیاسی پاکستان در 

یک سطح موثر وارد و شامل سازد. 
مشرف سال های طوالنی، قدرت مطلق در پاکستان 

اقدامات  نیازمند  دولتی  دستگاه  در  فساد  فراگیری  است. 
سازنده است. کمیسیون اصالحات  اداری و سایر ادارات 
جهت  در  حکومت  جدی  عزم  به  احتیاج  عامه،  خدمات  
که  ندارد  وجود  شکی  این  در  دارند.  فساد  با  مبارزه 
بخشی  آن، که  عوامل  و  فساد  میزان  از  رهبری حکومت 
به  می گردد،  حکومتی  عالی رتبه ی  مقامات  شامل  آن  از 
در  بار  چندین  کرزی  آقای  شخص  است.  آگاه  خوبی 
به  کشور،  داخل  در  اداری  فساد  با  مبارزه  کنفرانس های 
به  رییس جمهور  ولی،  است.  داشته  اذعان  موضوع  این 
به  وفادار  افراد  از  سیستمی  و  سیاسی  متحدان  دلیل حفظ 
نظام  نفع  به  را  فساد  با  مبارزه  گوناگون،  در سطوح  خود 
موجود نمی بیند. به همین خاطر است که ماموران دولتی با 
درک عدم جدیت دستگاه های قانونی، به صورت آشکار 

از موقعیت خود سوءاستفاده های مالی و اداری می کنند.
فساد  با  مبارزه  لحاظ سیاسی  به  از آن جایی که حکومت 
مبارزه  پالیسی های تدوین شده ی  نمی داند،  نفع خود  به  را 
با فساد اداری را نیز، در اولویت کاری خود قرار نمی دهد. 
در  قانون  و حاکمیت  دیوان ساالری  آینده ی  نظر،  این  از 
افغانستان تیره و تار می نماید. از این رو، نهاد های بانفوذی 
حکومت  باالی  سیاسی  فشار  هم  می توانند  پارلمان  مانند 
حاکمیت  تحکیم  و  فساد  با  مبارزه  گرفتن  جدی  جهت 
قانون اعمال کنند و هم از روی تدوین پالیسی های مبارزه 

با فساد کار کنند.
اداری یک  اصالحات   کمیسیون  انحالل  همین خاطر،  به 
نهاد های  انحالل  بر  حکم  اگر  نیست.  درست  اِیده ی 
حکومتی به خاطر فساد داده شود، زودتر کدام نهاد منحل 
شود؟ آیا به خاطر سوءاستفاده و درخواست های نامشروع 
طرح  دولتی،  مقامات  از  پارلمان  نمایندگان  از  برخی 

انحالل پارلمان افغانستان را نیز مطرح کنیم؟
جالب این جاست که در حالی برخی از نمایندگان پارلمان 
کمیسیون  بودن  ناموثر  و  دست آورد  فقدان  موضوع 
اداری و خدمات  ملکی را مطرح می کنند که  اصالحات  
تاثیرگذاری  و  قانون  تطبیق  لحاظ  به  پارلمان  نهاد  خود 
معموال  حکومت  است.  بحران  دچار  شدیدا  سیاسی، 
نیست،  نفع  اش  به  را که  ولسی جرگه  از مصوبات  آن عده 
نادیده می گیرد. در سوی دیگر، رفتار وکال اعتبار و اعتماد 
عمومی را نسبت به این نهاد مهم، به شدت خدشه دار کرده 
است. نمایندگان برای استیضاح وزرای حکومت، صندوق 
که  وزیرانی  روز،  پایان  در  ولی  می گذارند،  رای گیری 
با یک رای بسیار  سلب صالحیت شان پیش بینی می شود، 

باال ابقا می شوند. 
واضح است که ابقای وزرای معادن و اطالعات و فرهنگ، 
پس از آن جنجال ها، سواالت زیادی را در بین مردم خلق 
خاطر  به  پول  تبادل  از  رسانه ها  در  وکال،  از  برخی  کرد. 
گزارش های  در  کردند.  صبحت  مذکور  وزیران  ابقای 
مطبوعاتی نیز از دهان مقامات حکومتی موضوع مطالبات 
غیرمشروع نمایندگان، از قبیل واسطه کردن جهت مقرری 
شده  مطرح  دولتی،  مناصب  در  وابستگان شان  و  دوستان 
است که این گونه واقعیت ها نشان می دهد نه تنها حکومت 
است.  شده  فساد  و  قانون شکنی  درگیر  نیز  پارلمان  بلکه 
آیا پارلمان، پیش از هر نهاد دیگر، اول تر از همه به فکر 

اصالح خود است یا خیر؟

به  ورود  آستانه  در  اینک  اما  داشت.  دست  به  را 
زندان قرار دارد. حزب مسلم لیگ شاخه قاعداعظم 
نخواهد  بیافتد  زندان  به  مشرف  که  صورتی  در  نیز 
توانست در انتخابات پارلمانی آن کشور قوی عمل 
شمولیت  راه های  از  یکی  پارلمان  به  ورود  کند. 
از  می باشد.  پاکستان  پارلمانی  نظام  در  قدرت  در 
آنجایی که در نظام پارلمانی و فدرال پاکستان قدرت 
نیز از  در دست صدراعظم قرار دارد و صدر اعظم 
این  می شود،  انتخابات  برنده  نمایندگان حزب  میان 
اجرایی کشور  بر قدرت  پارلمان است که می تواند 
از  یکی  که  است  شده  باعث  همین  باشد.  مسلط 
پاکستان  سیاستمداران  برای  گزینه ها  مهم ترین 
مشارکت در رقابت های انتخاباتی پارلمان و به دست 

آوردن کرسی های بیشتر است.
شدن  برنده  که  شده  دیده  اخیر  سال  چند  طول  در 
یک حزب به تنهایی در انتخابات پارلمانی پاکستان 
دست  در  برای  الزم  نصاب  آوردن  به دست  و 
است.  نبوده  آسان  چندان  اجرایی  قدرت  گرفتن 
در  گرفتن  قرار  برای  کشور  این  سیاسی  احزاب 
رهبری اجرایی پاکستان مجبور شده اند که دست به 
ایتالف با احزاب دیگر بزنند. از همین رو شمولیت 
هر  با  پاکستان  سیاسی  حزب  هر  برای  پارلمان  در 
بسیار مهم  اختیار بگیرد  بتواند در  میزان چوکی که 
می باشد. هر حزب سیاسی به میزان هر تعداد چوکی 
که در پارلمان آن کشور به دست می آورد، می تواند 
باشد. از همین رو است  نیز سهیم  در ساختار قدرت 
تالش  پاکستانی  سیاستمداران  می شود  دیده  که 
زیادی به خرج می دهند که با استفاده از هر امکاناتی 

کرسی بیشتر پارلمانی را در اختیار بگیرند.
چوکی  به  رسیدن  برای  پاکستانی  سیاستمداران 
این  حتا  نمی کنند.  دریغ  کوششی  هیچ  از  پارلمان 
میان  به  نیز  را  منطقه ای  مسایل  پای  سیاستمداران 
از  دیگر  یکی  عمران خان،  پیش  چندی  می کشند. 
عرصه  از  می شود  گفته  که  پاکستانی  سیاستمداران 
این که  برای  است،  شده  وارد  سیاست  به  کرکت 
و  افراد  خصوص  به  و  پاکستانی ها  حمایت  بتواند 
اشخاص دارای اندیشه های افراطی را به خود جلب 
کند، از جنگ در افغانستان حمایت کرده و گفته بود 
که جنگ در افغانستان حکم جهاد را دارد. اگرچه 
گفته های عمران خان مورد توجه واقع نشد، اما مطرح 
سیاستمداران  که  می دهد  نشان  موضوع  این  شدن 
پاکستانی برای رسیدن به قدرت و کرسی پارلمانی 

از هیچ تالشی فروگذار نمی کنند.
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پنجاه  درصد کرسی های پارلمان 
به احزاب اختصاص داده شود

اجساد افغان ها پس از 8 ماه به هرات رسید

احزاب و ایتالف های سیاسی:

سال هفتم   شماره مسلسل 1630  شنبه 31 حمل 1392     

خواهان  سیاسی  ایتالف های  و  احزاب  چیزی که 
جاگزینی آن به سیستم تناسبی هستند.

ملی،  ایتالف  سخنگوی  سانچارکی  فاضل  سیدآقا 
جامعه  و  سیاسی  ایتالف های  احزاب،  که  می گوید 
خواهان  انتخابات  جدید  قانون  در  کشور،  مدنی 
در  سیاسی  احزاب  برای  بارزی  سهم  گرفتن  نظر  در 
انتخابات آینده هستند. آقای سانچارکی می افزاید که 
به خاطر رشد احزاب سیاسی در کشور، نیاز است تا 
نمایندگان  مجلس  کرسی های  درصد  پنجاه  حداقل 
ایتالف  سخنگوی  شود.  گرفته  نظر  در  احزاب  برای 
ملی گفت: »مواردی در این قانون است که از طرف 
ایتالف ها  و  احزاب  شورای  مجموعه  و  ملی  ایتالف 
انتخاباتی،  و هم چنین جامعه مدنی برای بهبود قوانین 
از  »یکی  افزود:  هم چنین  وی  است.«  شده  پیشنهاد 
موارد بسیار مهم در قانون انتخابات، سیستم انتخابات 
است که سیستم تناسبی یا دادن سهم بارز برای احزاب 
انتخابات پیشنهاد شده که به خاطر رشد و تقویت  در 

غیرقانونی وارد خاک ایران می شوند و معلوم نیست 
که این جوانان به چه اتهامی از سوی مرزبانان ایرانی 

تیر باران شده اند.«
با این حال، خانم معترضی که تنها فرزند 23 ساله اش 
گفت:  8صبح  به  داده،  دست  از  رویداد  این  در  را 
»من در انتخابات به آقای کرزی رای دادم و امروز 
اگر انتقام خون فرزندم را از دولت ایران نگیرد؛ روز 
قیامت از دستش به پیشگاه خداوند شکایت می کنم، 
عنوان  به  را  کسی  دیگر  فرزند،  این  جز  من  زیرا 
نان آور خانه ندارم و سرنوشت من کامال خراب شده 

است.«
به گفته ی این معترضان، آنان از هشت ماه به این سو 
به اداره های دولتی افغانستان و ایران سرگردان  بودند 
پوسیده ی  جسدهای  توانستند  مدت،  این  از  پس  تا 

کشته های شان را به دست آورند.
از سویی هم، شماری از این معترضان می گویند که 
یکی از نمایندگان مردم هرات در مجلس نمایندگان 
این  تحویل گیری  جریان  که  است  گفته  آنان  به 
زیرا  نکنند،  رسانه ای  ایران  دولت  از  را  جسد ها 
به  وارد شدن  لطمه  این خبر سبب  رسانه ای ساختن 

آبروی مردم والیت هرات خواهد شد.
با این حال، عبدالحمید حمیدی، آمر امنیت فرماندهی 
کنسولگری  امنیت  تامین  منظور  به  که  هرات  امنیه 
معترضان  احتمالی  خشونت  از  جلوگیری  و  ایران 
به محل تظاهرات آمده بود، در یک نشست خبری 
دفاع  به خاطر  افغانستان  »دولت  با خبرنگاران گفت: 
از حقوق شهروندان کشور از مجراهای دیپلوماسی 
و  است  داده  انجام  بود  الزم  که  را  تالشی  و  سعی 
به  ایرانی  نیروهای  سوی  از  اجساد  این  تحویل دهی 
افغانستان  دولت  تالش های  نتیجه ی  بازماندگان شان 

قانون  پیش نویس  هفته،  این  دوشنبه  روز  است  قرار 
مورد  نمایندگان  مجلس  عمومی  جلسه  در  انتخابات 
سیزده  در  قانون  این  پیش نویس  گیرد.  قرار  بحث 
فصل و هفتاد ماده، نزدیک به چهار ماه پیش از سوی 

حکومت، به مجلس نمایندگان فرستاده شده بود.
مجلس  در  هم اکنون  که  انتخابات  جدید  قانون 
نمایندگان مورد بحث است، نخستین قانون مربوط به 
تایید  نمایندگان  مجلس  سوی  از  که  است  انتخابات 
خواهد شد. انتخابات های گذشته، براساس فرمان های 

تقنینی برگزار شده است.
در  انتخابات  قانون  روی  بحث ها  یافتن  پایان  با 
احزاب  و  ایتالف ها  نمایندگان،  مجلس  کمیته های 
پنجاه  قانون،  این  در  که  هستند  آن  خواهان  سیاسی 
شوراهای  و  نمایندگان  مجلس  در  کرسی ها  درصد 
در  شود.  داده  اختصاص  سیاسی  احزاب  به  والیتی، 
انتخابات  سیستم  انتخابات،  جدید  قانون  پیش نویس 
شده؛  پیش بینی  انتقال  غیرقابل  واحد  رای  براساس 

والیت  کهسان  ولسوالی  باشندگان  از  تن  ده ها 
باشندگان  از  تن  نه  جسدهای  حالی  که  در  هرات 
پنج شنبه  می کردند،  حمل  خود  با  را  ولسوالی  این 
29حمل در برابر ساختمان کنسولگری ایران دست 
این  که  می گفتند  معترضان  این  زدند.  تظاهرات  به 
مرزی  پولیس  توسط  پیش  ماه  هشت  بستگان شان، 

ایران تیرباران شده اند.
گفته  که  و کودکانی  زنان  تظاهرکنندگان  میان  در 
به  نیز،  هستند  قربانیان  این  بازماندگان  می شود 

مشاهده می رسید.
ایرانی،  ضد  شعارهای  سردادن  با  معترضان  این 
خواستار به محاکمه کشاندن آنانی شدند که در قتل 
سیزده تن از باشندگان ولسوالی کهسان هرات دست 

داشته اند.
سیزده  این  از  معترضان، چهار جسد  این  گفته ی  به 
جسد را چند روز پیش دولت ایران به این شرط به 
این  است که  داده  قربانیان تحویل  این  خانواده های 

موضوع را رسانه ا ی نکنند.
به گفته  از معترضان خشمگین که  میرخان یک تن 
او، سه تن از اعضای خانواده اش را در این رویداد 
افغانستان و  به 8صبح گفت: »دولت  از دست داده، 
سازمان  ملل متحد باید عامالن قتل این سیزده نفر را 
به جزای اعمال شان برسانند و اگر دو قدرت نامبرده 
به کار  به خواسته های ما پاسخ ندهند ما خود دست 
ایرانی را خواهیم  اتباع بی گناه  از  شده و سیزده تن 
کشت، زیرا این افراد گناهی نکرده بودند که به این 

شکل تیر باران شوند.«
از  یکی  می گوید  خود  که  حبیب اهلل  هم،  سویی  از 
به  را  دولت  است،  نوزده ساله اش  پسر  جسدها  این 
بی پروایی در زمینه ی بررسی چگونگی کشته شدن 
این افراد و بازداشت عامالن این رویداد متهم کرده 
تا زمانی آرام نخواهیم نشست  »ما  به 8صبح گفت: 
روی  زمینه  این  در  عملی  و  اقدام جدی  دولت  که 
گونه ی  به  نفر  هزاران  روزانه  زیرا  گیرد،  دست 

هم  سیاسی  احزاب  که  است  ضرور  سیاسی  احزاب 
به نام حزب در انتخابات اشتراک داشته باشند.«

از  که  پیش نویسی  می گوید  ملی  ایتالف  سخنگوی 
طرف حکومت به پارلمان فرستاده شده، »به صورت 
تغییر شده و کمیسیون های  پارلمان دچار  بنیادی« در 
مجلس روی این پیش نویس کار کرده و دیدگاه های 
احزاب و نهادهای جامعه مدنی در نظر گرفته شده است. 
آقای سانچارکی تاکید کرد: »متن پیش نویسی  که در 
جلسه عمومی مطرح خواهد شد، متفاوت  با آن چیزی  

خواهد بود که حکومت به پارلمان فرستاده است.«
سهم  که  می گوید  نیز  عدالت  و  هم چنین حزب حق 
می تواند  آینده،  انتخابات  در  سیاسی  احزاب  به  دادن 
به نهادینه شدن دموکراسی در افغانستان کمک کند. 
حمید  اهلل فاروقی، از اعضای هیات رهبری این حزب، 
می گوید، سیستم انتخاباتی رای واحد غیرقابل انتقال، 
تاکید  فاروقی  آقای  است.  ناکارآمد  سیستم  یک 
می کند که به سهیم ساختن احزاب سیاسی و نهادهای 
دموکراتیک در انتخابات آینده، ارجحیت داده شود. 
عدالت گفت:  و  رهبری حزب حق  هیات  این عضو 
افغانستان بسیار  »با توجه به این که احزاب سیاسی در 
ما  انتخاباتی  سیستم  که  است  این  امید  هستند،  جوان 
نهایت  در  و  مختلط  انتخاباتی  سیستم  یک  طرف  به 
به طرف سیستم تناسبی برود که در آن نقش احزاب 
هم چنین  فاروقی  حمیدا هلل  می شود.«  متبارز  بسیار 
می افزاید: »ما امیدوار هستیم با توجه به خواست هایی 
مسوده ی  در  مدنی  نهادهای  و  سیاسی  احزاب  که 
درصد  پنجاه  حداقل  آن  در  که  دارند  پیشنهادی 
برای احزاب در بحث انتخابات پارلمانی و شوراهای 
است.«  ضروری  نهایت  شود،  داده  سهم  والیتی 
حزب حق و عدالت تاکید می کند در صورتی که در 
برای احزاب سیاسی در  نقشی  انتخابات  قانون جدید 
انتخابات آینده در نظر گرفته نشود، پارلمان های آینده 
هم چنان آسیب پذیر خواهد بود. به اعتقاد این حزب، 
نبود احزاب سیاسی در پارلمان، باعث شده تا این نهاد 
با مشکالت زیادی  تقنینی در تصمیم گیری های خود 

مواجه باشند.
مخالف  سیاسی  ایتالف های  دیگر  از  ملی،  جبهه  اما، 
ایتالف های  و  احزاب  باآن که  می گوید  حکومت، 
سیاسی با اعضای مجلس نمایندگان و رییس جمهور 
کرزی در مورد درج سیستم تناسبی در قانون جدید 

بوده است.«
سخنگوی  اسکندری  میر  سیدحسین  هم،  سویی  از 
از  هرچند  هرات  در  ایران  کنسولگری  مطبوعاتی 
نیروهای  به دست  افراد  این  شدن  کشته  چگونگی 
مرزی ایران چیزی نگفت، اما موجودیت قاچاقبران 
و  ایران  مرز  طرف  دو  در  را  مخدر  مواد  و  انسان 
افغانستان یک چالش امنیتی برای دو کشور دانست: 
گونه ی  به  افغانستان  اتباع  از  تن  هزاران  »روزانه 
نه صد و پنجاه کیلومتر مرز مشترک دو  از  غیرقانونی 
کشور وارد خاک ایران می شوند که این خود برای 
بوده و دولت  نیروهای مرزی دو کشور مشکل ساز 
ایران تا به حال بیش از پنج هزار مامور مرزی خود 
انسان و مواد  از ورود قاچاقبران  برای جلوگیری  را 
مخدر به خاک این کشور در مرز افغانستان از دست 

داده است.«
والیت  در  ایران  کنسولگری   « افزود:  هم چنین  او 
و  ویزا  صدور  برای  را  خود  کامل  آمادگی  هرات 

حکومت  اما  کرده،  زیاد  چانه زنی های  انتخابات، 
و  احزاب  خواست های  به  ندارند  نظر  در  پارلمان  و 
ایتالف های سیاسی، در مورد اختصاص حداقل پنجاه 
شوراهای  و  نمایندگان  مجلس  کرسی های  درصد 

والیتی به احزاب، پاسخ مثبت بدهند.
»حاال  می گوید:  ملی،  فیض اهلل ذکی سخنگوی جبهه 
به  نسبت  دوگانه  منفی  وضعیت  یک  پارلمان  در 
است.  آمده  به وجود  احزاب  به  کرسی ها  اختصاص 
براساس  پارلمان  این  خود  که  است  این  اول  فکتور 
افراد  به  متکی  که  انتقال  غیرقابل  واحدا  رای  سیستم 
از  اکثریت زیادی  بنابراین طبعا  و  انتخاب شده  است 
اعضای مجلس که بدون تعلقیت به احزاب به پارلمان 
به هرنحوی مخالف اختصاص کرسی ها  یافته اند،  راه  
با ارسال  به احزاب هستند. از جانب دیگر، حکومت 
چنین طرحی که سهمی برای احزاب در قانون در نظر 
انکار  برای  را  نیت خود  و صریحا  علنا  نشده،  گرفته 
اساسی  قانون  خالف  خودش  البته  که  احزاب  نقش 

است، نشان داد.«
در  صورتی که  در  کرد  تاکید  ملی  جبهه  سخنگوی 
برای احزاب سیاسی در  نقشی  انتخابات  قانون جدید 
نظر گرفته نشود، افغانستان در ورطه دموکراسی بدون 

احزاب سیاسی خواهد رفت.
عادالنه  و  آزاد  انتخابات  موسسه  همین حال،  در 
در  سیاسی  احزاب  به  دادن  سهم  نیز،  افغانستان 
در  می گوید  و  می داند  موثر  را  آینده  انتخابات 
صورتی که احزاب وارد رقابت شوند، تالش خواهند 
کرد تا وعده هایی را که به مردم می دهند عملی کنند. 
می گوید  نهاد،  این  اجرایی  مسوول  سپین غر،  جانداد 
که به نظر نمی رسد به زودی احزاب و حکومت روی 
تغییر سیستم انتخاباتی در قانون انتخابات به یک توافق 
برسند. به گفته ی آقای سپین غر، کمیته تقنین مجلس 
مختلط، جاگزین  دارد که سیستم  نظر  در  نمایندگان 

سیستم رای واحد غیرقابل انتقال شود.
جانداد سپین غر می افزاید که احزاب سیاسی افغانستان 
گرچند جوان هستند، اما در آینده می توانند برنامه های 
خود را طوری تنظم و ترتیب دهند که باعث تقویت 
شان شود. او گفت: »امتیاز قانونی می تواند سبب شود 
که احزاب معیاری تر شوند و مبارزات سیاسی خود را 

سیستماتیک و مطابق به قانون به پیش ببرند.«

شرایط  واجد  متقاضیان  برای  الزم  تسهیالت  ایجاد 
ایران  به  افغانستان  شهروندان  قانونی  ورود  جهت 

داشته است.«
این  می گویند  هرات  کهسان  ولسوالی  باشندگان 
ایران رفته  به  افراد حدود هشت ماه پیش برای کار 
بودند، اما به گفته ی آنان، پس از بازداشت از سوی 

نیرهای مرزی ایران، کشته شدند.
در همین حال این افراد از چند ماه به این سو خواهان 
سوی  از  وابستگان شان  جسدهای   تحویل گیری 
مقام های  اوایل  در  و  شدند  ایران  مرزی  ماموران 
نیروهای  به دست  افراد  این  شدن  کشته  از  ایرانی 

مرزی شان انکار کرده بودند.
کشته  این  خانواده های  اعضای  هرچند  این حال  با 
شده گان ادعا دارند که نشانه هایی از گلوله باری در 
اما  شده،  دیده  جسدها  بدن  اعضای  از  بخش هایی 
رد  را  ادعا  این  هرات  مسووالن طب  عدلی والیت 

کرده اند.

ACKU



۶ سال هفتم   شماره مسلسل 1۶30  شنبه 31 حمل 1392     

و  بزرگ سال  جوان،  نوجوان،  کودک، 
پیر، همه و همه برای سالمتی نیاز به انجام 
فعالیت های ورزشی دارند. این فعالیت های 
برده  پیش  گوناگون  اهداف  به  ورزشی 
می شود؛ بعضی ها تنها به چند دقیقه ورزش 
اما  می کنند،  اکتفا  سالمتی  حفظ  برای 
به  رسیدن  به هدف  را  هم ورزش  کسانی 

قله های افتخار و قهرمانی دنبال می کنند.
ابتدایی  سنین  از  نیز  بانوان  میان،   این  در 
بانوان  ورزش  اما  می پردازند،  ورزش  به 
امکانات،  به  نیاز  آن،  تکامل  روند  و 
برخی  و  مناسب  شرایط  سهولت ها، 

نیازمندی های ویژه دارد. 
و  قوانین  بنابر  دیگر،  کشورهای  در 
از  استفاده  با  و  راحت تر  بانوان  مقررات، 
امکانات بهتر، به انجام فعالیت های ورزشی 
می شود  سبب  سهولت ها  این  می پردازند؛ 
که بانوان در بسیاری مواقع عناوین مختلف 
قهرمانی را در مسابقات قاره ای، منطقه ای، 
به دست  المپیکی  و  بین المللی  کشوری، 

 آورند.
در این کشورها، برای فعالیت های ورزشی 
حضور  حتا  ندارد.  وجود  مانعی  بانوان 
مشکلی  کدام  نیز،  مردان  بین  در  بانوان 
اسالمی، ورزش  اما در کشورهای  نیست. 

بانوان، نیازمند شرایط خاص است.
از  بعد  کنیم،  افغانستان دقت  مورد  به  اگر 
زیادی  توجه  ورزش  به  طالبان،  حکومت 
شده و خواست همه است که ورزش بتواند 
نام و پرچم افغانستان را در بین کشورهای 

همسایه، منطقه و جهان، بلند کند.
به همین منظور و برای عملی ساختن شعار 
مسووالن  مردان«،  و  زنان  مساوی  »حق 
ورزش کشور تالش داشته اند تا ورزش را 

در میان بانوان رواج دهند.
انجام فعالیت های ورزشی در کشوری  اما 
دیگر  از  مشکل تر  بسا  افغانستان،  مثل 

کشورهای اسالمی است.
اول این که برخی سنت های غلط از جمله 
شده  باعث  جامعه  در  زنان  حضور  عدم 
به  آرام  خاطری  با  بتوانند  بانوان  کم تر  تا 

فعالیت های ورزشی بپردازند.
آزادتر،  اغلب  والیت های  در  مشکل  این 
کم تر دیده می شود؛ اما بازهم مانعی برای 
ورزشکار  بانوان  نهفته  استعدادهای  رشد 

است.
ورزش  بخش  دو  هر  در  یادشده  مشکل 
بانوان  قهرمانی و سالمتی، تاثیر گذاشته و 
و  مراکز همگانی  در  راحتی  به  نمی توانند 
مراکز  و  تپه ها  پارک ها،  قبیل  از  عمومی 

ورزشی  فعالیت های  انجام  به  تفریحی 
بپردازند.

بانوان  حضور  فرهنگ  درک  عدم  دوم 
بانوان  ورزش  راه  در  مانعی  جامعه،  در 

کشوراست.
به  بانوان  که  است  حدی  به  مشکل  این 
مراکز  در  نمی توانند  تنهایی  به  و  راحتی 
عمومی حضور یافته و به ورزش بپردازند؛ 
ناحیه حضور  از  زیادی  مشکالت  با  چون 
مردان و آزار و اذیت آنها، روبه رو هستند.

سوم، عدم حضور استادان و مربیان ورزیده 
و باتجربه بانو در ورزش است.

رشته های  از  بسیاری  در  حاضر  حال  در   
توسط  بانوان  و  دختران  تیم های  ورزشی، 
کشور  فدراسیون های  در  مرد  مربیان 
این  می بینند.  آموزش  و  شده  رهبری 
عواملی  جدی ترین  از  یکی  شاید  مشکل 
به  دادن  اجازه  از  را  خانواده ها  که  باشد 
که  ورزشی  رشته های  آن  در  دختران شان 
مردان در راس آن قرار دارند، باز می دارد.

اماکن  کمبود  یا  و  نبود  این که،  چهارم 
بوده  عاملی  بانوان،  مخصوص  ورزشی 
از  ورزش کار  بانوان  نگه داشتن  دور  برای 

صحنه های ورزشی.
ورزش هایی  انجام  برای  افغانستان  بانوان 
می شود؛  انجام  سالمتی  برای  تنها  که 
مصوون  کامال  که  هستند  مکانی  نیازمند 
باشد و برای انجام ورزش های قهرمانی نیز 
ضمن مصوونیت، نیازمند امکانات مناسب 

هستند.
تا زمانی که این چنین مشکل ها در ورزش 
کشور حل نشود، بعید است تا استعدادهای 
نهفته ورزش بانوان، آشکار شده و تیم های 
در  حضور  برای  کشور  بانوان  ورزشی 

مسابقات مختلف، قدرت مندتر شود.
برای  نبود راه حل  بارز و آشکار در  نمونه 
حضور بانوان در ورزش کشور را می توان 
که  دید  بین المللی  مهم  مسابقات  در 
مسابقات در حد  از آن  بانوان  دست آورد 
ناچیز بوده است و اگر کدام موفقیتی هم 
بانوان  از  تعداد محدودی  تنها  است،  بوده 
در مسابقات دوجانبه با کشورهای همسایه 
یا هم در مسابقات نه چندان مهم منطقه ای 

بوده است.
کشور  ورزش  مسووالن  حساب،  این  با 
باید توجه بیشتر به حل این مشکل ها داشته 
پرقدرت  تیم های  حضور  شاهد  تا  باشند 
ورزشی  مسابقات  در  افغانستان  بانوان 

بین المللی، جهانی و حتا المپیکی باشیم.

شکست پیش کسوتان افغانستان
 در برابر پیش کسوتان روسیه

آغاز مسابقات والیبال قهرمانی کشور

فوتسال لیگ الف کابل
جوانان استقالل قهرمان شد

اولین دور مسابقات ایکو
کاروان ورزشی کشور عازم قبرس شد

کرکت قهرمانی لیسه های مرزی کابل

کشور،  والیبال  قهرمانی  مسابقات 
و  پایتخت  از  تیم   17 حضور  با 

والیت ها، آغاز شد.
این  در  8صبح،  گزارش  به 
در  پنج شنبه  روز  که  مسابقات 
سالون ورزشی کمیته ملی المپیک 
آغاز شد، هفت تیم از کابل و 10 
حضور  دیگر  والیت های  از  تیم 

دارند.
والیبال  فدراسیون  مسووالن 

استقالل،  جوانان  فوتسال  تیم 
لیگ  فوتسال  مسابقات  قهرمانی 
الف شهر کابل را به خود اختصاص 

داد.
به گزارش 8صبح، جوانان استقالل 
دیدار  کننده  برگزار  که  طاها  و 
فوتسال  برتر  لیگ  به  بودند،  نهایی 

کابل صعود کردند.
دیدار نهایی مسابقات فوتسال لیگ 
سالون  در  کابل، روز سه شنبه  الف 
ورزشی کمیته ملی المپیک برگزار 

شد.
استقالل که  دیدار، جوانان  این  در 

می گویند  کشور 
از  هدف  که 
این  راه   اندازی 
انتخاب  مسابقات، 
برتر  چهره های 
کشور  والیبال 
در  حضور  برای 

تیم ملی است.
آنان،  گفته  به 
قهرمانی  مسابقات 
در  کشور  والیبال 
چهار گروه برگزار می شود که سه 
گروه آن چهار تیمی و یک گروه 

نیز پنج تیمی خواهد بود.
شده،  انجام  برنامه ریزی  اساس  بر 
روز   9 مدت  به  مسابقات  این 
پایان،  در  و  داشت  خواهد  دوام 
چهره های برتر به اردوی آماده گی 
دعوت  کشور  والیبال  ملی  تیم 

می شوند.

در مرحله نیمه نهایی از سد جوانان 
ستاره آزدی گذشته بود، با نتیجه 6 

بر صفر از سد طاها گذشت.
مسووالن کمیته فوتسال فدراسیون 
فوتبال می گویند که این مسابقات 
برتر  چهره های  شناسایی  هدف  به 
و صعود دو تیم به لیگ برتر کابل 

راه اندازی شده بود.
پایان  در  مسووالن،  این  گفته  به 
مسابقات لیگ الف، دو تیم جوانان 
استقالل و طاها که به دیدار نهایی 
در  حضور  جواز  بودند،  یافته  راه 

لیگ برتر را به دست آوردند.

فوتبال  تیم 
ن  تا پیش کسو
در  افغانستان 
دوستانه،  دیداری 
تیم   مغلوب 
ن  تا پیش کسو

روسیه شد.
به گزارش 8صبح، 
روز  دیدار  این 
در  پنج شنبه  
ورزشی  استدیوم 

فدراسیون فوتبال افغانستان و در دو 
نیمه 30 دقیقه ای برگزار شد.

که  حالی  در  دیدار  این  اول  نیمه 
برتری  افغانستان  پیش کسوتان 
دروازه بان   و  داشتند  محسوسی 
میدان  از  نیز  روسیه  پیش کسوتان 
بر  با حساب صفر  اخراج شده بود، 

صفر به پایان رسید.
پیش کسوتان  دوم،  نیمه  در  اما 

کرکت  بهاری  تورنمت  اولین 
کابل،  مرزی  های  لیسه  قهرمانی 

آغاز شد.
مسابقات  این  8صبح،  گزارش  به 
تیم  چهار  حضور  با  پنجشنبه  روز 
ملی ورزشکاران  اتحادیه  از سوی 

افغانستان راه اندازی شد.
رئیس  دشتی،  ضیا  محمود  سید   
این اتحادیه به 8صبح گفت که در 
این مسابقات، تیم های الف و ب 
لیسه خوشحال خان نمبر یک، لیسه 
خان  خوشحال  لیسه  و  بابا  رحمان 

متشکل  کشور،  ورزشی  کاروان 
در  حضور  برای  ورزشکار   48 از 
کشورهای  مسابقات  دور  اولین 
قبرس  عازم  ایکو،  سازمان  عضو 

شد.
ورزشکاران  8صبح،  گزارش  به 
قالب  در  مسابقات  این  به  اعزامی 

هشت تیم اشتراک کرده اند.
المپیک  ملی  کمیته  مسووالن 
می گویند که این سفر در راستای 

نمبر دو، حضور دارند.
برای  مسابقات  این  وی،  گفته  به 
ورزشی  میدان  در  روز  چهار 
نمبر  خان  خوشحال  لیسه  کرکت 

یک، برگزار می شود.
پیش  ماه  دو  که  است  ذکر  قابل 
کرکت  زمستانی  تورنمنت  در 
قهرمانی مکتب های مرزی که تیم 
هایی از نیروهای نظامی نیز در آن 
ملی  اردوی  تیم  داشتند،  اشتراک 

قهرمان شده بود.


تطبیق توافقنامه امضا شده از سوی 
سازمان  عضو  کشورهای  رهبران 

ایکو صورت می گیرد.
توافقنامه  مسووالن،  این  گفته  به 
همکاری های ورزشی کشورهای 
عضو سازمان منطقوی ایکو، برای 
و  اقتصادی  بیشتر  هرچه  رشد 

ورزشی انجام شده است.
این  در  کشور  ورزشی  های  تیم 
بدمینتون،  دوش،  را  مسابقات 
تنیس،  فوتسال، 
پهلوانی  شنا،  شطرنج، 
و پینگ پانگ تشکیل 

می دهد.
دور  اولین  در 
ورزشی  مسابقات 
ایکو،  کشورهای 
ورزشکاران ده کشور 

حضور دارند.

گول  به  8صبح  دقیقه  در  روسیه 
رسیده و بازی با همین گول به پایان 

رسید.
و  بهتر  برقراری  برای  دیدار  این 
دو  فوتبال  فدراسیون های  بین  بیشتر 
قرار  و  بود  برنامه ریزی شده  کشور 
پیش کسوتان  فوتبال  تیم  تا  است 
میزبانی  به  دوم،  دیدار  در  کشور 
این  به  روسیه،  فوتبال  فدراسیون 

کشور دعوت شود.

متصدی صفحه: هادی کاظمی

ورزش بانوان
نیازمند توجه بیشتر

ACKU
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پنج شنبه،  روز  کشور،  عامه  فواید  وزیر 
ریزی  قیر  قرارداد  امضای  هنگام  29حمل، 
از  انتقاد  با  دهراوود،  ترینکوت-  سرک 
که  گفت  مالیه،  وزارت  کارشکنی های 
مالیه  وزارت  سوی  از  ایجادشده  مشکالت 
کشور  در  اجتماعی  خدمات  مانع  می تواند 
تا  خواست  کشور  مالیه  وزارت  از  او  شود. 
خدمات  مانع  شخصی،  سلیقه های  براساس 

اجتماعی در افغانستان نشود.
می گوید،  عامه  فواید  وزیر  اوژن،  نجیب اهلل 
به دلیل مشکالت ایجادشده از سوی وزارت 
مالیه کشور، نتوانسته اند تا در سه ماه گذشته 
حتی یک قرارداد را هم به امضا برسانند: »در 
کشور  مالیه  وزارت  با  قرارداد ها  عقد  زمینه 

نجیب اهلل اوژن، وزیر فواید 
عامه می گوید، به دلیل 
مشکالت ایجادشده از 
سوی وزارت مالیه کشور، 
نتوانسته اند تا در سه ماه 
گذشته حتی یک قرارداد 
را هم به امضا برسانند: 
»در زمینه عقد قرارداد ها با 
وزارت مالیه کشور مشکالت 
زیادی داریم، در سه ماه 
گذشته ما نتوانستیم یک 
قرارداد را به پایه اکمال 
برسانیم. موجودیت مشکل 
در قرارداد ها مانع جدی 
کارهای وزارت فواید عامه 
شده است.«

گذشته  ماه  سه  در  داریم،  زیادی  مشکالت 
اکمال  پایه  به  را  قرارداد  یک  نتوانستیم  ما 
قرارداد ها  در  مشکل  موجودیت  برسانیم. 
عامه  فواید  وزارت  کارهای  جدی  مانع 
این  که  می گوید  اوژن  آقای  است.«  شده 
مشکالت  به  عرصه ها  بسیاری  در  وزارت 
وزارت  از  که  مشکالتی  اما  است،  مواجه 
مانع  است،  شده  ایجاد  آن ها  برای  مالیه 
خدمات اجتماعی در کشور شده و می تواند 
او  کند.  مواجه  به عقب ماندگی  را  افغانستان 
در این نشست از وزارت مالیه خواست تا مانع 

خدمات اجتماعی نشود.
مالیه  وزارت  با  ما  که  »مشکالتی  گفت:  او 
داریم، می تواند افغانستان را به عقب ماندگی 
مالیه  وزیر  از  همین جا  از  من   کند.  مواجه 
سلیقه های  می کنم که روی  کشور خواهش 
افغانستان  اجتماعی  خدمات  مانع  شخصی 
»سرک ها«  به  خیانت  او،  گفته  به  نشود.« 
این  چه  است،  افغانستان  مردم  به  خیانت 
خیانت از سوی ادارات دولتی صورت بگیرد 

و چه از سوی شرکت های قراردادی. 
جاده ترینکوت- دهراوود

سرک  قرارداد  عامه  فواید  وزارت 
ترینکوت- دهراوود را به طول 20 کیلومتر با 
یکی از شرکت های خصوصی ساختمانی، به 
امضا رساند. این پروژه که با در نظر گرفتن 
معیار های جهانی طراحی شده است، 8 ماه را 
به طور مجموعی حدود 8  بر می گیرد و  در 
میلیون دالر هزینه برمی دارد. هزینه برای این 
پروژه از بودجه انکشافی دولت افغانستان در 

نظر گرفته شده است.
پروژه قیرریزی سرک ترینکوت- دهراوود، 
طول  در  که  است  انکشافی  پروژه  یگانه 
تطبیق  ارزگان  والیت  در  سال  دوازده 
زمان  از  می گوید،  ارزگان  والی  می شود. 
حاکمیت حکومت جدید تا حال، این اولین 

پروژه انکشافی در این والیت می باشد.
امیرمحمد آخندزاده، والی ارزگان می گوید 
دهراوود  ترینکوت-  سرک  قیرریزی  برای 
خیلی خوشحال است، اما برای این که در 12 
سال گذشته در ارزگان هیچ کاری صورت 

نگرفته است، متاسف است.
هستم  »خوشحال  گفت:  آخندزاده  آقای 
عام المنفعه  پروژه  یک  بار  اولین  برای  که 
باید  می رسد،  امضا  به  ارزگان  والیت  برای 
 20 ریزی  قیر  که  شوم  یادآور  هم چنین 
کافی  ارزگان  والیت  برای  سرک  کیلومتر 
نیست.« او می گوید، برای این که در 12 سال 
صورت  کاری  ارزگان  مردم  برای  گذشته 
والی  گفته  به  است.  متاسف  است،  نگرفته 
برای جوانان زمینه کار مساعد  ارزگان، اگر 

نشود، همه به مخالفان می پیوندند. 
ارزگان  در  می گوید،  آخندزاده  آقای 
انکشافی  پروژه های  اما  است،  خوب  امنیت 
می گوید،  او  است.  نشده  گرفته  نظر  در 
متوازن  انکشاف  افغانستان  والیت های  در 
صورت نمی گیرد و مقصر اصلی در این امر، 
حکومت مرکزی است: »بی توجهی از سوی 
صورت  والیت  این  به  مرکزی  حکومت 
گرفته است، حکومت مرکزی برای انکشاف 
نگرفته  نظر  در  بوجه  ارزگان  بازسازی  و 
بود. برای هر والیت هم پالن والیتی وجود 
دارد و هم پالن مرکزی، اما برای ارزگان نه 
پالن والیتی ساخته شده است و نه هم پالن 
کیلومتر   20 قیریزی  می گوید،  او  مرکزی.« 
سرک برای رفع مشکالت این والیت کافی 
نیست و از مقام های مسوول خواست تا به این 

والیت توجه کنند.
در همین حال وزارت فواید عامه می گوید، 
در نظر دارد تا سرک میدان هوایی ترینکوت 
تا مرکز شهر را نیز قیرریزی کند. این سرک، 

2.5کیلومتر طول دارد. 

این  که  اعالم کرده  آلمان  دفاع  وزارت 
ماموریت 800 سرباز  است  آماده  کشور 
خود را پس از سال 2014 میالدی و پایان 
ماموریت نظامی ناتو در افغانستان، تمدید 

کند.
به نقل از بی بی سی، توماس دی میزیری، 
این  که  است  گفته  آلمان  دفاع  وزیر 
ماند  خواهند  باقی  صورتی  در  سربازان 
که دولت افغانستان رسما چنین تقاضایی 
سازمان  امنیت  شورای  و  کند  مطرح  را 

ملل متحد نیز با آن موافق باشد.
کنفرانس  یک  در  دی میزیری  آقای 
خبری در برلین گفت اگر چنین توافقی 
سال  تا  آلمانی  نیروهای  بگیرد،  صورت 
به  مشورت دهی  و  آموزش  برای   2017
باقی  افغانستان  در  ملی،  اردوی  نیروهای 

خواهند ماند. 
برای  گفت  هم چنین  آلمان  دفاع  وزیر 
در  آلمانی  سربازان  ماموریت  ادامه 
افغانستان پس از سال 2015، به رای مثبت 

مجلس آلمان نیز نیاز است.

عبدالملک  فیض آباد:  8صبح، 
محلی  رادیوی  مسوول  مدیر  خراسانی، 
والیت  جرم  ولسوالی  در  کوکچه 
بدخشان دو روز پیش توسط افراد مسلح 

غیرمسوول زخمی شد.
جنرال امام الدین مطمین، فرمانده پولیس 
بدخشان به 8صبح گفت: »مردم محل به 
طالبان  با  )خراسانی(  او  این که  گمان 
سالح  آنان  برای  و  می کند  همکاری 
و  کرده  حمله  او  باالی  می دهد،  انتقال 

او را زخمی کردند.«
رادیوی  مسوول  مدیر  مطمین،  گفته  به 

تهداب  سنگ  فیض  آباد:  8صبح، 
بدخشان  مستوفیت  جدید  ساختمان 
والیت  این  محلی  مسووالن  سوی  از 

گذاشته شد. 
مستوفی  محب زاده،  عبدالملک 
در  ساختمان  »این  گفت:  بدخشان 
اساسی  و  پخته  شکل  به  طبقه  چهار 
اعمار می شود که تا 50 سال پاسخگوی 

وزارت امور داخله از این تصمیم دولت 
که  است  گفته  و  کرده  استقبال  آلمان 
خارجی  نیروهای  حضور  دارند  انتظار 
پس از سال 2014 در افغانستان، قانونمند 

شود.
امور  صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت 
کابل گفت  در  خبری  نشست  در  داخله 
باید  خارجی  نیروهای  حضور  ادامه  که 
مبتنی به نیازمندی های دولت افغانستان و 

در توافق با حکومت صورت گیرد.
در  سرباز   4200 حاضر  حال  در  آلمان 
شمال  در  عمدتا  که  دارد  افغانستان 

افغانستان مستقر هستند.
است  گفته  هم چنین  آلمان  دفاع  وزیر 
آلمانی  سربازان  ابقای  تصمیم  اگر  که 
شود،  نهایی  افغانستان  در   2017 سال  تا 
مزارشریف  و  کابل  در  آلمانی  نیروهای 
خدمات  نقل،  و  حمل  بخش های  در 
نیروهای  به  مشورت دهی  و  بهداشتی 

امنیتی داخلی همکاری خواهند کرد.

امنیتی  نیروهای  مداخله  با  کوکچه 
انتقال  بیمارستان  به  و  شد  داده  نجات 

یافته است.
در همین حال، عبدالبصیر حقجو، رییس 
گفت:  بدخشان  ژورنالیستان  شورای 
عبدالملک  همکاری  به  پیوند  در  »اگر 
شود،  ارایه  اسناد  طالبان،  با  خراسانی 
شورای ژورنالیستان از مقام های والیت 
اسنادی  اگر  و  ندارد  اعتراض  کدام 
خواهان  شورا  این  باشد،  نداشته  وجود 
اعاده حیثیت خراسانی بوده و از حقوق 

او  دفاع می کند.«

تمام نیازمندی های  اداره مستوفیت این 
والیت خواهد بود.«

پروژه 26  این  او، کار ساخت  به گفته 
سوی  از  که  دارد  هزینه  افغانی  میلیون 

وزارت مالیه کشور پرداخته می شود.
او اضافه کرد که با اعمار این ساختمان، 
افزایش  نیز  والیت  این  مستوفیت  عاید 

خواهد یافت.
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Hasht e Subh
7th Year    No: 1630  Saturday  20 April, 2013    Price: 10 Afghani

روزنامه8صبحبرایسال1392مشترکمیپذیرد
نهـادهایداخـلی

آدرس: کوچه شماره 5،  کارته سه، کابل
naakbl@gmail.com :شماره تلیفون: 0708144047ایمیل

موسساتخـارجی
یکسالهیکساله 350دالـر8000هزارافغانی
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200دالـر4000هزارافغانی
100دالـر3000هزارافغانی

عملیات دریافتی، گزارشهای براساس
بمبگذاری مظنوندوم یافتن برای جستجو
ماراتنبوستونکهجوهرسارنایفنامداردو

شهروندچچناستدرجریاناست.
کشته از امریکا پولیس خبر، این از پیشتر
شدنیکیازمظنونانبمبگذاریهایماراتن
شده، نامیده سارنایف تیمورلنگ که بوستون

خبرداد.
تحقیقات اداره از نقل به دولتی رسانههای
دولتفدرالامریکا،افبیآی،گفتهاندکه

ایندومظنونباهمبرادرهستند.
عملیات جریان در مظنون این که شده گفته
10 در واترتاون شهر در گریز و تعقیب

کیلومتریشهربوستونکشتهشدهاست.
درانفجارهایروزدوشنبهگذشته)15آپریل(
بوستونکهدرخطپایانماراتناینشهرروی
دادسهنفرازجملهیکپسرهشتسالهکشته

شدندو1۷0نفرزخمیشدند.
سیستم امریکا، در ماساچوست ایالت پولیس
خلیج منطقه در را عمومی نقل و حمل
ماساچوستبهحالتتعلیقدرآوردهاست.

ایناقدامپسازآنصورتگرفتهکهپولیس
عملیاتگستردهایرابراییافتنمظنوندیگر
در ماراتن مسابقات در بمبگذاری حادثه

بوستونآغازکردهاست.

پاکستان، سابق جمهور رییس مشرف، پرویز
تحتبازداشتخانگیقرارگرفتهاست.

حمل، 30 جمعه، روز سی، بی بی از نقل به
پایتخت آباد، اسالم در دادگاهی قاضی
پرویز بازنشسته جنرال داد دستور پاکستان،
تا کشور، این سابق جمهور رییس مشرف،
رسیدگی ویژه دادگاه برابر در حضور زمان
قرار پولیس ماموران نظر درخانهخودتحت

گیرد.
مدتبازداشتخانگیآقایمشرفدوروزتا
زمانحضوراودربرابردادگاهویژهرسیدگی

بهپروندههایتروریستیاست.
با پولیس ماموران جمعه، شب ساعات در
بازنشستهپرویزمشرف بهخانهجنرال مراجعه
را او پایتخت، آباد، اسالم حومه در واقع
منتقل پایتخت در دادگاهی به و بازداشت

کردند.
تصاویرتلویزیونیپرویزمشرفرادرمحاصره
مامورانیونیفورمپوشپولیسوشبهنظامیان
نشاندادکهظاهرابهمنظورحفاظتازوی،او

راتاداخلدادگاهاسکورتکردند.
بازداشتپرویزمشرفدرپیرایروزپنجشنبه
صورت آباد اسالم بخش دادگاه قاضی
میگیردکهضمنمخالفتبادرخواستآقای
مشرفبرایتمدیدآزادیبهقیدوثیقه،حکم

بازداشتفوریاوراصادرکرد.
ماموران حکم، این صدور از پس بالفاصله
خارج دادگاه از را او مشرف آقای محافظ
کردندوبهگفتهمنابعخبری،بایکدستگاه
گزارشهای بردند. محل از گلوله ضد موتر
خبریروزپنجشنبهحاکیازآنبودکهپرویز
مشرفبهخانهخوددرحومهاسالمآبادمنتقل

شدهکهبهشدتازآنمحافظتمیشود.
رایدادگاهاسالمآبادمربوطبهپروندهایعلیه
آقایمشرفاستکهدرآن،رییسجمهور
سابقبهدلیلصدوردستوراخراجگروهیاز
تصدی زمان در یعنی 200۷ سال در قضات
سمتریاستجمهوریوریاستستادنیروی

براساسگزارشهایدریافتی،شبکهقطارهای
زیرزمینیبستهشدهوبسهافعالیتهایشانرا

متوقفکردهاند.
هیچموتریاجازهورودوخروجبهشهرواتر

تاونراندارد.
کردن توصیف خطرناک ضمن پولیس
تادر ازساکنانمحلیخواسته فراری مظنون

خانههایشانباقیبمانند.
مواد پرتاب به اقدام فرار هنگام به مظنونان
منفجرهوتیراندازیبهسویپولیسکردندکه
درجریانآنیکیازنیروهایپولیسبهشدت

مجروحشد.
ادارهتحقیقاتفدرالامریکا،افبیآی،پیشتر
عکسهایدومظنونبمبگذاریهایماراتنرا

دراختیارعمومگذاشت.
تی سی )سی مداربسته تلویزیونهای تصاویر
وی(دومردرادرنزدیکیمحلحادثهنشان
و تیره بال بیس کاله آنها از یکی میدهد.

دیگرییککالهسفیدبهسردارد.
مسابقات قدیمیترین از یکی بوستون ماراتن
امسالیکصدوهفدهمین ماراتندنیاستکه

دورهآنبرگزارشد.
بیشاز2۶هزارنفردرماراتنبوستونشرکت
میکنندکهتعدادزیادیازآنهاازکشورهای

دیگربهغیرازامریکاهستند.

زمینی،بهارتکابعملمغایرقانونوخیانتبه
قانوناساسیمتهمشدهاست.

شهر در دیگری دادگاه آن، از پیش روز
برای مشرف آقای درخواست با راولپندی
برابر در او آپریل 24 روز تا آزادی تمدید

سپردنوثیقهمالیموافقتکردهبود.
اتهامیعلیه پرونده به راولپندی حکمدادگاه
با ارتباط در مشرف پرویز بازنشسته جنرال
تروربینظیربوتو،نخستوزیراسبقورهبر
میالدی 200۷ سال در پاکستان مردم حزب

ارتباطداشتهاست.
پرونده یک با پاکستان سابق جمهور رییس
اتهامیدیگرنیزمواجهاستکهبهقتلیکیاز
رهبرانملیگرایبلوچدرسال200۶میالدی

مربوطمیشود.
آقایمشرفدرپیامیکهشبجمعهدرفیس
این »تمامی که گفت کرد منتشر خود بوک
برابر در من و دارد سیاسی انگیزه اتهامات
برای حقیقت تا میدهم پاسخ آنها به دادگاه

همگانآشکارگردد.«
دراینمیان،دولتپاکستانکهرهبریآنرا
حزبمردمبرعهدهداردازدخالتوابرازنظر
پرویزمشرف مسایلقضایی مورد مستقیمدر
دولت اینکه ویژه به است کرده خودداری
ندارد ارتش با مطلوبی چندان رابطه کنونی
ستاد رییس زمانی درحالیکهجنرالمشرف

نیرویزمینیبود.
پرویز اشفق جنرال همچنین کنونی شرایط
ریاست در مشرف پرویز جانشین کیانی،
موقعیت در احتماال نیز را زمینی نیروی ستاد
دشواریقراردادهکهبایدبینمداخلهبهمنظور
به نسبت تفاوتی بی یا ازسلفخود حمایت
برخوردقوهقضاییهبااویکیراانتخابکند.

مظنونان انفجارهای ماراتن بوستون چچنی هستند

پرویز مشرف در بازداشت خانگی قرار گرفت   

شرکت ملی پطروليم چين و شرکت نفت و گاز وطن
نفت خــام توليد شده از حوزۀ آمـــو دريا منطقۀ قشقری را که توليد آن حد اقل به 

.ُتن در سال ميشود از طريق دواطلبی و مزايده به فــروش ميرساند250000

1Tاپريل20شرکت ها و ساير عالقمندانی که خواهش خريد آنرا داشته باشند، الی
15شرکت ملی پطروليم چين واقع سرک مرکزیشام به دفتر6ساعت 3201

1Tمراجعه نمايند.1029وزير اکبر خان، کوچۀ ششم دست چپ خانۀ نمبر 

شرکت ها و مؤسسات محترم، نمايندۀ با صالحيت شانرا با اسناد ذيل بفرستند:
اطمينان دهد، همراه با تعهد نامۀ که از اشتراک شرکت در پروسۀ داوطلبی .1

.نام مکمل شرکت درخواست دهنده
جواز صالحيت به نماينده و يا شخص مراجعه کننده که توسط رئيس شرکت .2

.باشدشدهوالکمنظور و در پاکت خط مهر
شرکت الزمی می باشد)جوازبااعتبارشرکت (کاپی پروفايلکاپی .3

1T1به تماس شويد:ذيلهایتيلفونعلومات بيشتر به ايميل و يا شمارهبرای مT

2TUcnpciwmarketing@cnpcag.comU2Tايميل: 

ويا:
2TUbehzad.a@cnpcag.comU2Tايميل: 

1T :3377 10 790 0093شمارۀ تماس
2TUzhuyu@cnpcag.comU2Tايميل: 

1T0093: شمارۀ تماس 797 83 6078 1T 

توقف برنامه هسته ای، 
شرط امریکا برای مذاکره 

با کوریای شمالی


و واقعی مذاکرات آماده میگوید امریکا
معتبرباکوریایشمالیاستامااینکشور
کردن متوقف در که کند ثابت ابتدا باید

برنامههستهاشجدیاست.
بهشرطهاییعنوان پاسخ اظهاراتدر این
میشودکهکوریایشمالیبرایمذاکرهبا

امریکاتعیینکردهبود.
ارنست جاش سی، بی بی گزارش به
2۹( شنبه پنج روز سفید کاخ سخنگوی
نیازمند مذاکره آغاز که گفت حمل(
شمالی کوریای رویه تغییر از نشانههایی
نشانههایی چنین کنون تا امریکا اما است

ندیدهاست.
آقایارنستگفتدرواقع»کرداروگفتار
شمالیعکس رژیمکوریای ستیزهجویانه

اینرانشانمیدهد.«
با مذاکره پنجشنبه روز شمالی کوریای
امریکاو»دشمنجنوبی«خودرامشروطبه
لغوتحریمهایسازمانمللومتوقفشدن
مانورهاینظامیمشترکامریکاوکوریای

جنوبیکرد.
کوریایجنوبیاینشروطراردکردوآنها

را»غیرقابلدرک«خواند.
کوریای هستهای آزمایش سومین از پس
تحریمهای و پیش ماه دو حدود شمالی
سازمانمللکهمتعاقبآناعالمشد،تنش
بینپیونگیانگوسولوواشنگتنشدت

گرفت.
تهدید اخیر هفتههای در شمالی کوریای
در امریکا پایگاههای به که است کرده
حمله جاپان و جنوبی کوریای منطقه،

خواهدکرد.
و ملل سازمان تحریمهای کشور این
مانورهاینظامیمشترکامریکاوکوریای

جنوبیرادلیلاینجنگلفظیمیداند.

خدمات خبرهای کوتاه به وسیله تیلفون های موبایل
از روزنامه 8صبح

اگرمیخواهیدهمهروزهخبرهایکوتاهرااز8صبح
بهدستبیاورید،بهرهنمودزیرعملکنید:

شماره 8 را در پیامخانه موبایل تان بنویسید
و به شماره 824 بفرستید.

Dailyتنهادارندگانسیمکارتهایاتصاالتمیتوانندازاینخدماتمستفیدشوند.
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