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جنگ تبلیغاتی است

ننگرهار  والیت  در  محلی  مقام های 
گفته اند که طالبان یک روحانی را که 
نماز جنازه سرباز اردوی ملی را خوانده 

بود، در مسجدی کشته اند.
به نقل از بی بی سی، این مقام ها گفته  اند 
مولوی صالح محمد جمعه گذشته  که 
در  را  ملی  اردوی  سرباز  جنازه  نماز 
خوانده  باال(  )ده  مینه  هسکه  ولسوالی 
را  او  دلیل  همین  به  شورشیان  و  بود 

کشتند.
روحانی  این  گفته اند  محلی  ساکنان 
پس از آن که شامگاه روز شنبه،۷ ثور، 
در مسجد محله نماز خواند، در داخل 

و  کابل  درحالی که  کابل:  8صبح، 
اخیر  روز   چند  در  شهرها  از  شماری 
شاهد تجلیل و تقبیح روزهای فراموش 
نشدنی هفت و هشت ثور بود، شماری 

کرزی به اروپا رفت
کشور،  جمهور  رییس  کرزی  حامد  کابل:  8صبح، 
با  مدت  دراز  همکاری های  سند  دو  امضای  منظور  به 
کشورهای فنلند و دنمارک و سفر رسمی به استونیا، عازم 

اروپا شد.
جمهوری  ریاست  دفتر  سوی  از  که  اعالمیه ای  براساس 
منتشر شده، آقای کرزی ظهر روز یکشنبه، هشتم ثور، در 
راس یک هیات عالی رتبه دولتی برای سفر رسمی عازم 

کشورهای فنلند، استونیا و دنمارک شد.
با  دوشنبه،  امروز  جمهور  رییس  اعالمیه،  این  براساس 
از  دیگری  شمار  و  فنلند  جمهور  رییس  نینیستو  سوالی 
موافقتنامه  و  کرد  خواهد  دیدار  کشور  آن  مقام های 
همکاری میان افغانستان و فنلند را با جیارکی کتینن نخست 

وزیر آن کشور به امضا خواهد رساند. 
حامد کرزی پس از سفر به فنلند، رهسپار استونیا خواهد 
شد و در آنجا با رییس جمهور و نخست وزیر آن کشور 
میان  روابط  گسترش  مورد  در  و  کرد  خواهد  دیدار 

افغانستان و استونیا بحث و گفتگو خواهند نمود.  
منظور  به  استونیا،  به  سفر  از  پس  کرزی  جمهور  رییس 
استراتژیک  مدت  دراز  همکاری های  موافقتنامه  امضای 
پایتخت آن  افغانستان و دنمارک، عازم کوپنهاگن  میان 

کشور خواهد شد. 
هیلی  خانم  و  ملکه  با  سفر  این  جریان  در  کرزی  حامد 
و  دنمارک  شاهی  کشور  وزیر  نخست  شمتت  تورننگ 

دیگر مقام های آن کشور دیدار خواهد کرد.
رییس جمهور کرزی را در این سفر،  داکتر زلمی رسول 
وزیر امور خارجه، داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت 
ملی، یحیا معروفی وزیر مشاور در امور بین المللی، حمیرا 
لودین اعتمادی معاون ریاست دفتر ریاست جمهوری و 

ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور، همراهی می کنند.

اعالن کاریابی:
به یک تعداد جوانان مستعد و با تجربه 

اعم از قشر ذکور و اناث در بخش های  
اداری، پرودکشن )گرافیک، ادیت، 

کمره و دوبالژ( ، پروگرامنگ، تخنیک، 
IT ، اخبار، فروشات و رادیو ضرورت 

میباشد.
اشخاص واجد شرایط، درخواست ها و 
خلص سوانح )CV( خویش را به ایمیل 

آدرس:
 ارسال نمایند.

مسلح  فرد  چند  شلیک  هدف  مسجد 
قرار گرفت.

هنوز گروه طالبان در این مورد اظهار 
نظر نکرده است.

در  پولیس  مقام های  دیگر،  سوی  از 
ننگرهار از کشته شدن ۲۴ شورشی در 

ولسوالی »حصارک« خبر داده اند.
سخنگوی  مشرقی وال،  حضرت حسین 

از اعضای مجلس نمایندگان می گویند 
که بدون تطبیق برنامه انتقالی نمی توان 

به آینده امیدوار بود.
ادامه در صحفه ۲

در  که  است  گفته  ننگرهار،  پولیس 
درگیری بین پولیس و شورشیان، دست 

کم ده شورشی دیگر زخمی شده اند.
که  گفته اند  همچنین  دولتی  مقام های 
ولسوال  محافظ  درگیری یک  این  در 
حصارک کشته شده و سه مامور امنیتی 

دیگر زخمی شده اند.
در مقابل، گروه طالبان گفته است که 
در این درگیری دو تن از افراد وابسته 
به این گروه و پنج مامور پولیس کشته 

شده اند.
برخی از مناطق والیت شرقی ننگرهار 
ناآرام است و گروه طالبان در آن نفوذ 

دارند.
آن  از  حاکی  گزارش ها  برخی  اخیرا 
یک  سرنشین  یازده  شورشیان  که  بود 
هلیکوپتر غیرنظامی را که به گروگان 
گرفته اند، به ولسوالی حصارک منتقل 

کرده اند.
به گفته مقام ها، گروگان ها شامل هشت 
اوکراینی و یک مترجم  ترکیه ای، دو 
افغان آنها می شود که شش روز پیش 
هلیکوپتر حامل آنها به دلیل خرابی هوا 
مجبور به نشست اضطراری در والیت 

لوگر شد.

یک مال به خاطر خواندن نماز جنازه
 سرباز اردوی ملی ترور شد
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2 سال هفتم    شماره مسلسل 1636    دو شنبه 9 ثور 1392

برنامه پیروزی بدون 
تجلیل از هشتم ثور، امسال خیلی کم رنگ بود. ظاهرا 
این  برگزاری  به  حاضر  امنیتی  به دالیل  حکومت 
جشن نیست. طالبان به مراسم گرامیداشت از هشتم 
ثور در سال 1387، حمله کردند. به نظر می رسد که 
ترس از تکرار چنین حمله ای حکومت را وادار کرده 
برگزار  ارگ  در  خاموشانه  را  ثور  هشت  جشن  تا 
خوانده  ملی  روز های  که  آن چه  اصوال  اما  کند. 
می شود، باید از سوی مردم گرامی داشته شود. اگر 
باشد،  جامعه  آرمان های  تجلی  نماد  واقع  به  روزی 
می شود.  گرامیداشت  مردم،  سوی  از  تردید  بدون 
عالقه  افغانستان  مردم  که  می بینیم  به وضوح  اما 

چندانی به بزرگداشت از هشت ثور ندارند. 
که  است  این  امر  این  دلیل  عمده ترین  ما  به نظر 
پیامد های  مجاهدان،  پیروزی  روز  سال  ثور،  هشت 
افغانستان  عام  مردم  داشت.  فاجعه باری  و  خونین 
و  آرامش  مجاهدان،  پیروزی  با  که  داشتند  انتظار 
روند  و  می گردد  بر  به کشورشان  امنیت سراسری 
مرحله  آن،  به جای  اما  می  شود.  شروع  بازسازی 
رقم  کشور  در  بی ثباتی  و  بحران  جنگ،  از  جدیدی 
مانند  کشور،  پایتخت  و  تاریخی  شهر  کابل  خورد. 
ویران  دوم،  جهانی  جنگ  در  اروپایی  پایتخت های 
اموال عمومی  از هم پاشید،  شد، نهاد دولت به کلی 
به غارت رفت و نهاد های ملی چون ارتش و پولیس، 

نابود شدند. 
در  بین المللی،  سازمان های  گزارش های  بنیاد  بر 
خانواده،  هزاران  کابل،  در  »تنظیمی«  جنگ های 
به  خانواده ها  خصوصی  ملکیت های  شدند،  داغدار 
یغما رفت و به زنان تجاوز شد. همه این رویداد های 
فاجعه بار که بخش سیاه و تراژیک تاریخ کشور ما 
که  است  دلیل  همین  به  بود.  ثور  پیامد هشت  است، 
این روز  از  نیستند  زیاد عالقه مند  افغانستان،  مردم 
و  ثبات  مجاهدان،  پیروزی  چرا  شود.  گرامیداشت 
عمده ترین  نیاورد؟  ارمغان  به  کشور  برای  آرامش 
و  جهادی  سازمان های  که  بود  این  امر،  این  دلیل 
رهبران شان، هیچ برنامه ای و فکری برای افغانستان 

پس از جنگ نداشتند. 
شخصیت های  و  جهادی  تنظیم های  همه  رهبران 
راندن  بیرون  آنان،  هدف  که  می گفتند  کلیدی شان 
است،  آن  به  وابسته  حکومت  سقوط  و  شوروی ها 
اما برای پس از سقوط، هیچ برنامه و فکر مشخص 
جهادی،  تنظیم  هر  رهبر  نداشت.  وجود  روشنی  و 
فرد  به  منحصر  حق  را  افغانستان  بر  حکمرانی 
خودش می دانست و نیازی به برنامه و فکر نمی دید. 
به همین دلیل بود که سازمان های جهادی در دوران 
جنگ با شوروی ها، اصال به فکر کادرسازی و تربیه 
نیروی متخصص نبودند و صرف به جنگ، کشتن و 

می خواندند.  فرا  کشته شدن، 
به نام  چیزی  از  زمان،  آن  در  جهادی،  سازمان های 
از  منظورشان  اما  می گفتند،  سخن  اسالمی«  »دولت 
نمی دانست  هیچ کس  نبود.  دقیقا روشن  عبارت  این 
بی برنامگی  این  چه؟  یعنی  اسالمی«  »دولت  این  که 
و نبود تفکر روشن و سازنده سبب شد که رهبران 
نتوانند  جهادی  سازمان های  کلیدی  چهره های  و 
برسند.  توافق  به  فراگیر  دولت  یک  تشکیل  روی 
جنگ  بی ثباتی،  عمق  به  کشور  دلیل  همین  به 
رهبران  از  برخی  کرد.  سقوط  هرج ومرج  و  داخلی 
تقوای  و  اخالق  از  حتا  جهادی  ارشد  فرماندهان  و 
شخصی فاصله گرفتند. زراندوزی نامشروع، غصب 
ملکیت های  به  عامه و دست برد  دارایی های  و  زمین 
از  شماری  نام  با  موارد  از  برخی  در  خصوصی، 
فرماندهان و چهره های مهم جهادی پیوند دارد. این 
ظهور  شد.  طالبان  گروه  ظهور  سبب  نابه سامانی ها 
واکنشی  خارجی اش،  عوامل  از  نظر  صرف  طالبان 
بود به هرج ومرج حاکم بر کشور در نیمه اول دهه 
مسوول  جهادی  سازمان های  که  خورشیدی  هفتاد 

آن بودند.

زنگ اول


با این حال، وحیداهلل سلطانی آمر گردشگری 
هرات  والیت  وفرهنگ  اطالعات  ریاست 
بخش   12 نمایشگاه  این  در  که  می گوید 
نمایش  به  هرات  وصنعتی  تاریخی  آثار  از 
گذاشته شده و این نمایشگاه تا دو روز دیگر 

به روی بازدیدکنندگان باز خواهد بود.
به گفته ی آقای سلطانی، این نخستین تالش 
اداره ی اطالعات و فرهنگ هرات به هدف 
این  به  جهان گردان  بیشتر  هرچه  جذب 

والیت می باشد.
او افزود: »اکنون ارگ باستانی والیت هرات 
کشور  تاریخی  اماکن  شاخص ترین  از  که 
و  نشده  بنا  تجدید  کامل  طور  به  می باشد، 

هنوز یک سوم آن نیاز به بازسازی دارد.«
حدود دوسال پیش قلعه ی اختیارالدین و یا 
ارگ هرات به کمک مالی امریکا بازسازی 
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  با حضور  و  شد 

کشور، گشایش یافت.
آبده ی   900 به  نزدیک  والیت هرات  در 
تاریخی وجود دارد که عدم محافظت دقیق 
از این اماکن نگرانی هایی را برای مسووالن 

به بار آورده است.

تیم منتخب جذب می شوند.«
والیت  ورزشی  آمریت  معاون  گفته ی  به 
بغالن، در روز نخست این مسابقات، تیم های 
فوتبال نهضت فابریکه و آرمان پلخمری، با 
شکست دادن حریفان خود هر یک »جوانان 
آزادی« و »هدایت«، توانستند به مرحله بعدی 

این رقابت ها راه پیدا کنند.
در حال حاضر در والیت بغالن، بیش  از 2۵ 
فدراسیون ورزشی فعال اند که در چارچوب 
این فدراسیون ها، شش هزار ورزشکار شامل 

هستند.

انتقال داده اند.
به گفته ی بستگان مقتول، آنان چند روز پیش 
گذاشته اند،   جریان  در  را  امنیتی  نیروهای 
پولیس  سخنگوی  احمدی  عبدالرووف  اما 
بی خبری  ابراز  قضیه  این  از  هرات  والیت 
کرده و می گوید اکنون بررسی ها در زمینه 

آغاز شده است.
روزگذشته،  چند  جریان  در  هرات  والیت 

شاهد رویدادهای بیشتر جنایی بوده است.

شدگان این حادثه نیز چیزی نگفت.
اما معاون والی والیت جنوبی زابل گفته 
که یک هواپیمای نظامی خارجی روز 
شنبه در این والیت سقوط کرده است.

خبرگزاری  به  رسولیار  محمدجان 
سقوط  محل  که  گفته  اسوشیتدپرس 
این  شاه جوی  ولسوالی  در  هواپیما 
امنیتی  نیروهای  سوی  از  والیت 

محاصره شده است.
امریکایی پس  نظامی  پنج  ماه گذشته، 
از سقوط هلیکوپترشان در نتیجه باران 
شدید در والیت جنوبی قندهار کشته 

شدند.

شواهد کافی بازداشت شده است.
روزگذشته،  رویداد  این  بروز  پی  در 
شیندند  ولسوالی  باشندگان  از  تن  ده ها 
هرات–قندهار  شاهراه  کردن  مسدود  با 
دست به تظاهرات زده و خواهان رهایی 

این فرمانده شدند.
عبدالحمید حمیدی، آمر امنیت فرماندهی 
این  تایید  ضمن  هرات  والیت  امنیه 
این  بررسی  جهت  هیاتی  می گوید  خبر 
زمینه  این  در  و  شده  تشکیل  موضوع 

تحقیق می کند.

و  اطالعات  ریاست  هرات:  8صبح، 
جذب  به منظور  هرات،  والیت  فرهنگ 
جهان گردان، یک نمایشگاه آثار و نشانه های 
تاریخی را در مرکز این والیت برگزار کرد.

فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  مسووالن 
برگزاری  که  می گویند  هرات،  والیت 
یک  تاریخی  نشانه های  و  آثار  نمایشگاه 
فراخوان عمومی برای جذب جهان گردان و 
انکشاف صنعت توریزم این والیت به شمار 

می رود.
وفرهنگ  اطالعات  رییس  رووفیان،  آریا 
اواخر  این  »در  گفت:  8صبح  به  هرات 
تاریخی  مکان های  از  بیشتری  توریستان 
خود  این  که  می کنند  دیدن  هرات  والیت 
نشانگر جلب توجه توریستان به این والیت 

بوده است.«
به گفته ی آقای رووفیان، در راستای صنعت 
توریستی و ارزش گذاری به این صنعت و یا 
دیدن از آبدات تاریخی والیت هرات، نیاز 
به یک فرهنگ باالتر بوده که این ریاست 
در نظر دارد تا در این زمینه، فرهنگ سازی 

کند. 

8صبح، کندز: مسووالن آمریت ورزشی 
رقابت های  که  می گویند  بغالن،  والیت 
بهاری فوتبال با اشتراک 28تیم در مرکز این 

والیت آغاز شد.
آمریت  معاون  شیرزی،  عثمان  محمد 
این  بغالن می گوید که در  ورزشی والیت 
تورنمنت، 20 تیم از گروه الف و 8 تیم برتر 
دیگر، شرکت دارند و این رقابت ها تا دو ماه 

دیگر ادامه خواهد داشت.
این  در  که  »ورزشکارانی  گفت:  شیرزی 
به  دهند،  نشان  شایستگی  از خود  مسابقه ها 

8صبح، هرات: جسد یک راننده ی تکسی 
در  فرد  دو  سوی  از  پیش  روز  چند  که 
ولسوالی کرخ والیت هرات به قتل رسیده 
شناسایی  پولیس  سوی  از  روزگذشته  بود، 
انتقال  این والیت  به شفاخانه ی حوزه ای  و 

داده شد. 
سید شریف، از بستگان مقتول می گوید این 
راننده گل آقا نام دارد و با هیچ فردی دشمنی 
نداشت، اما افراد ناشناس چند روز پیش او 
را از مرکز والیت هرات به ولسوالی کرخ 

در  هواپیما  یک  سقوط  نتیجه  در 
جنوب افغانستان چهار فردی که برای 
نیروهای یاری بین المللی یا آیساف کار 

می کردند، کشته شده اند.
به نقل از بی بی سی، یک سخنگوی ناتو 
مورد  در  تحقیقات  گفته  افغانستان  در 
شده  آغاز  هواپیما  این  سقوط  دلیل 
که  می دهد  نشان  گزارش ها  برخی  اما 
شورشیان در سقوط این هواپیما دخالتی 

نداشتند.
هنوز مشخص نیست که کشته شدگان 
غیرنظامی  کارمندان  یا  بودند  نظامی 

آیساف.
کشته  ملیت  مورد  در  ناتو  سخنگوی 

باشندگان  از  تن  ده ها  هرات:  8صبح، 
شاهراه  هرات،  والیت  شیندند  ولسوالی 
هرات-قندهار را به روی ترافیک مسدود 
فرمانده  آزادی  خواستار  آن ها  کردند. 

پولیس ولسوالی انجیل شدند.
پولیس  فرمانده  اچکزی،  سلیم  محمد 
به  پیش  چندی  هرات،  انجیل  ولسوالی 
کودک  علی سینا،  قتل  و  ربودن  اتهام 

8ساله در این والیت بازداشت شد.
مسووالن امنیتی والیت هرات می گویند 
و  اسناد  با  امنیتی  رتبه  بلند  افسر  این  که 

تالش ها برای جذب جهان گردان به هرات

مسابقات بهاری فوتبال در بغالن آغاز شد

جسد یک راننده در هرات پیدا شد

سقوط هواپیمای ناتو چهار کشته داد

تظاهرکنندگان در هرات:
فرمانده پولیس ولسوالی انجیل از زندان آزاد شود

از شهروندان کشور  که  بسیاری 
بودند،  کمونیستی  رژیم  مخالف 

کشته و یا هم زندانی شدند.
های  گروه  آنان،  باور  به 
آغاز  اصلی  مسبب  کمونیستی، 

جنگ  در کشور بوده اند.
به همین گونه، پیروزی مجاهدین 
تا  شد  سبب   1371 ثور   8 در 
جنگ های داخلی شعله ور شود و 
هزاران شهروند کشور در نتیجه ی 
میان گروهی، کشته  درگیری های 

و زخمی شوند.
انتخابی  با آغاز حکومت  هرچند 
سوی  از  انتقالی  عدالت  برنامه 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
محاکمه  هدف  به  افغانستان 
دهه ی  در سه  جنایتکاران جنگی 
شد  پیشنهاد  دولت  برای  گذشته 
ولی پس از آن پارلمان افغانستان 
در  دخیل  افراد  به  مصوبه ای  در 
مصوونیت  گذشته  رویدادهای 
جنبه  انتقالی  عدالت  برنامه  و  داد 

تطبیقی پیدا نکرد.
مردم  نماینده ی  بارکزی،  شکریه 
به  نمایندگان  مجلس  در  کابل 
این باور است که تاریخ افغانستان 
نمی تواند رویدادهای پس از هفت 

و هشت ثور را فراموش کند.
او می گوید کشتن، وحشت، ترس 
و تاریکی نتیجه رویدادهای هفت 
بوده  افغانستان  در  ثور  هشت  و 
قربانی سیاست های  است و مردم 
سه  در  افغان  سیاستمداران  غلط 

دهه گذشته بوده اند.
که  می کند  تاکید  بارکزی  خانم 
عدالت  برنامه ی  تطبیق  بدون 
افغانستان  سیاستمداران  انتقالی 

نمی توانند از گذشته پند گیرند.
بارکزی افزود: »ما باید از گذشته 
و  گرفتن  پند  این  و  بگیریم  پند 
این  آموزه ها بدون تطبیق برنامه ی 
نمی تواند  انتقالی  عدالت  عمل 

موثریت خودرا داشته باشد.«

شده اند.
امین  انجینر محمد  در همین حال 
انرژی  وزارت  مشاور  منصف، 
آلمان  همکاری های  از  آب  و 
نیروگاه های  ساخت  بخش  در 
کرد  قدردانی  آبی  کوچک 
همکاری های  از  »ما  گفت:  و 
ساخت  بخش  در  آلمان  کشور 
آبی  کوچک  نیروگاه های 
این کشور  از  و  تشکری می کنیم 
می خواهیم برای رفع دشواری های 
گاه های  نیرو  ساخت  با  مردم، 

دیگر ما را همکاری کند.«
بدخشان  والی  ادیب،  ولی اهلل  شاه 
انرژی  تامین  برای  که  گفت  نیز 
برق در این والیت تالش می کند 
و قرار است که برنامه ی منظم در 

این راستا اجرا شود.
در  که  »پالن  گفت:  ادیب  آقای 
شامل  داریم،  برق  برای  بدخشان 
احداث  یکی  است  بخش  سه 
نقاط  در  برق   کوجک  بندهای 
برق  رسانی  بدخشان،  مختلف 
طریق  از  مرزی  ولسوالی های  به 
تاجیکستان و سوم برق های آفتابی 
انکشافی  درپالنی  که  می باشد 

گنجانیده شده است.«

با  است  برابر  ثور  هفت 
کودتای  سالروز  سی و پنجمین 
و  خلق  دموکراتیک  حزب 
سرنگونی رژیم جمهوری محمد 
مصادف  ثور  هشت  و  داوود 
سالگشت  بیست و یکمین  با  است 
نظام  و  مجاهدین  پیروزی 

جمهوری اسالمی در افغانستان.
دو  مخالفان  و  طرفداران  هرچند 
رویداد دیدگاه های متقاوتی دارند 
هزاران  شدن  زخمی  و  کشته  اما 
نتیجه ی  در  افغانستان  شهروند 
تجاوز  و  حزبی  درگیری های 
افغانستان،  به  شوروی  ارتش 
مردم  برای  را  تلخی  خاطره های 

افغانستان به میراث گذاشته است.
سلجوقی،  محمد  صالح 
نمایندگان  مجلس  دوم  معاون 
ثور  هفت  کودتای  درحالی که 
به رژیم  نیروهای وابسته  از سوی 
اما  می کند  تقبیح  را  کمونیستی 
پیروزی مجاهدین در هشتم ثور را 
نتیجه جهاد مردم افغانستان در برابر 

رژیم متجاوز شوروی می داند.
مردم  جهاد  از  آن که  با  سلجوقی 
افغانستان در برابر نیروهای متجاوز 
تقدیر می کند اما تاکید می کند که 
مردم  پیروزی  از  تقدیر  و  تجلیل 
معنای  به  ثور  افغانستان در هشت 
مشروعیت بخشیدن به رویدادهای 

پس از آن نیست.
سلجوقی گفت: »البته این تقدیرها 
و تجلیل ها یک فلسفه ملی دارند، 
به هیچ عنوان به معنای مشروعیت 
بخشیدن به حوادث و رویدادهای 

بعد از هشت ثور نیست.«
سبب   13۵7 ثور  هفت  کودتای   
شوروی  طرفدار  نیروهای  تا  شد 
دست  به  افغانستان  در  را  قدرت 
شهروندان  از  بسیاری  گیرند، 
و  زندان ها  راهی  را  کشور 

مهاجرت  کنند.
مخالفان این روز مدعی هستند که 

پروژه  دو  فیض آباد:  8صبح، 
ولسوالی  در  کوچک  آبی  برق 
یفتل بدخشان که از سوی وزارت 
اقتصاد آلمان به هزینه 230 ملیون 
افغانی ساخته شده بود، به نماینده 
وزارت انرژی و آب تحویل داده 

شد.
وزارت  مسوول  پول،  فرانک 
همکاری های اقتصادی و انکشافی 
منظور  به  که  مراسمی  در  آلمان 
در  پروژه  دو  این  تحویل دهی 
والیت  مرکز  فیض آباد  شهر 
گفت:  بود  شده  برگزار  بدخشان 
»همان طوری که در بخش امنیتی 
امنیتی  نیروهای  به  مسوولیت 
بخش های  در  شد،  واگذار  افغان 
این  نیز  بازسازی  و  انکشافی 
افغانستان  دولت  به  مسوولیت ها 
امروز  که  می شود  واگذار 
پروژه  دو  عمال  ما  )یک شنبه( 
انرژی و  به وزارت  انرژی برق را 

آب سپردیم.«
به گفته او، این دو پروژه در منطقه 
یفتل  ولسوالی  ناالن  و  فرغامبول 
است  شده  ساخته  بدخشان  پایان 
روستای   21 در  خانواده   2800
مستفید  نوربرق  از  ولسوالی  این 

}ادامه از صفحه 1{

شکریه بارکزی: 
برنامه ی عدالت انتقالی ...

دو پروژه برق در بدخشان 
تکمیل شد

ACKU



مواد مخدر در شهر مزارشریف
آزادانه به فروش می رسد

3 سال هفتم   شماره مسلسل 1636   دو شنبه 9 ثور 1392     

 شکوهمند- مزارشریف

صحنۀ پنجم
)فضای داخل یک رستوران، مردم در حال صحبت 

هستند(
امان: )در حالی که چای می نوشد(

ـ ... خو دالور بیادر... افغان خود ماستی... ده پالوی 
کاری هوتلداری، مردمم کمک می کنی که از راه 
قاچاقی خارج برن.... مرام خو از آشنایای نزدیکت 
بریت معرفی کده... حالی یک کار کو گل بیادر که 

از مه زیاد پیسه نگیری...
دالور قاچاقبر: )با صدای کلفت(

از  بیادر ریزیم هستی، می فامم که  مثل  تو  امان...  ـ 
پیسه  ای  که  نکو  فکر  تو  می ری،  خارج  مجبوری 
کلش ده جیب مه می ره، نی اطو نیس، پنج شش نفر 
شریک هستیم،... کم از کم بیست هزار دالر داشته 

باشی باید...
امان: )با خنده(

ـ او قربانت شوم مه که بیست هزار دالر می داشتم، 
چرا خوده گم و دور می ساختم...

دالور:
قاچاقی خرچش  سفر  بود،  گفتن  یک  مه  از  اینه  ـ 
زیاف اس، خطرش زیاف اس، اگه پولیس گیرت 
مصرف  پیسایت  می شه،  هیچ  زامتایت  اونه  کنه 
از  ایره  مه  بچیم  می کنی،...  چطور  باز  می شه... 

با آن که فرماندهی پولیس والیت بلخ می گوید که در 
شهر مزارشریف فروشندگان مواد مخدر وجود ندارد، 
والیت  این  باشندگان  و  مدنی  فعاالن  از  شماری  اما 
در  آزادانه  مخدر  مواد  حاضر  حال  در  که  می گویند 

کوچه ها ی شهر خرید و فروش می شود.
این  امنیتی  نیروهای  از  انتقاد  با  بلخ،  مدنی  فعاالن 
در  مخدر  مواد  پخش کنندگان  که  مدعی اند  والیت 
بلخ  ولسوالی های  و  مزارشریف  شهر  ناحیه های  تمام 

وجود دارد.
نهاد  مسوول  و  مدنی  فعاالن  از  مصباح،  عبدالقادر 
اجتماعی »خط نو« می گوید که در حال حاضر بیش  از 
100 هزار معتاد در والیت بلخ وجود دارد و اگر مواد 
در شهر پخش نشود، پس این معتادان نیاز مواد خود را 

از کجا به دست می آورند.
روزانه  معتاد  هر  »اگر  گفت:  8صبح  به  مصباح  آقای 
معتادان  و  کند  مصرف  تریاک  یا  پودر  گرام  یک 
والیت بلخ را صدهزار نفر فرض کنیم، پس مصرف 

آزاد مبدل شده است.
یلدا، از دانش آموزان شهر مزارشریف گفت: »پیش از 
این از سوی دولت گفته شده بود که مواد مخدر در 
والیت بلخ صفر شده است، ولی دولت مردم را فریب 
می دهد، چون در برخی از ولسوالی های این والیت، 
هم کوکنار کشت می شود و هم به گونه گسترده مواد 

مخدر قاچاق می شود.«
او از نیروهای امنیتی می خواهد که در برابر مواد مخدر 
مبارزه ای  مزارشریف  شهر  در  آن  پخش کنندگان  و 
انسانی روبه رو  با یک فاجعه  جدی کنند، در غیر آن 

خواهند شد.
مزار،  شهر  اول  ناحیه ی  باشندگان  از  احمدفواد، 
و  مخدر  مواد  برابر  در  امنیتی  نیروهای  عملکرد  از 
و  کرده  انتقاد  شهر  سطح  در  آن  پخش کنندگان 
تریاک،  شهر  این  ناحیه های  تمام  در  که  می گوید 

چرس، پودر و کرستال قابل دسترس است.
او گفت: »در شهر مزارشریف در برابر دیدگان پولیس 
مواد مخدر پخش می شود و در هر گوشه و کنار این 
شهر مواد مخدر از هر نوع آن چی چرس، تریاک و یا 
پودر باشد، به صورت گسترده و آزادانه پیدا می شود. 
فروش این مواد هم اکنون به یک شغل آزاد شماری از 

افراد تبدیل شده است.«
همکار قاچاقبران

از  شماری  که  است  مدعی  احمدفواد  حال،  این  با 
پخش  و  قاچاق  در  نیز  والیت  این  پولیس  مسووالن 

مواد مخدر در شهر مزارشریف دست دارند.
مواد  قاچاقبران  که  می شود  دیده  »گاهی  گفت:  او 
در  می کنند،  پخش  شهر  در  یا  می دهند  انتقال  را 
داشته،  وجود  آن جا  در  هم  پولیس  سربازان  حالی که 
اما قاچاقبران با خیال راحت به کار خود ادامه می دهند 
و از سوی سربازان پولیس هیچ ممانعتی وجود ندارد؛ 
بنا این موضوع نشان دهنده ی آن است که شماری از 

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

خدای  هستی  خام  بسیار  که  می گم  بریت  خاطری 
نخواسته ده کدام بال نفتی، اگه نی از مه چی می ره... 

مه پیسه خوده می گیرم، خیر و خالص...
امان: )با افسردگی(

ـ وله ای خو خیلی مشکل اس...
دالور:

ـ ایره چی می کنی، راه های قاچاقی خو همی، دشت 
و کوه و جنگل و دریاس، اطو وخت شده که جوانا 
وحشی  حیوانای  دست  ده  شدن،  کشته  راه  ای  ده 

افتیدن، غرق شدن...
 

قسمت چهارم
در نقش ها

امان
کاکاصفدر ـ 50 ساله

عارفه ـ خانم کاکاصفدر
پولیس 1 )مرد میانه سال(

پولیس 2 )مرد نسبتاً جوان(
اسماعیل ـ پدر امان
فرید ـ دوست امان

دالور ـ قاچاقبر

در قسمت گذشته دانستید که امان به منظور رفتن به 

روزانه آنان به هزارها گرام می رسد و این سوال مطرح 
می شود که اگر مواد به صورت گسترده در شهر پخش 

نشود، پس این معتادان مواد را از کجا می گیرند.«
براساس آمارهای نهاد اجتماعی خط نو، روزانه تا چهل 
مزارشریف  شهر  در  مخدر  مواد  امریکایی  دالر  هزار 

خرید و فروش می شود.
آقای مصباح می افزاید که قاچاقبران روزانه تنها از شهر 
مزارشریف ده ها هزار دالر امریکایی درآمد دارند، اما 

نیروهای امنیتی در این مورد سکوت اختیار کرده اند.
ریاست  آمارهای  براساس  که  می گوید  هم چنین  او 
صحت  عامه ی بلخ، در جریان یک روز، حدود 50هزار 
می شود:  توزیع  مزارشریف  شهر  معتادان  برای  سوزن 
»این نشان دهنده ی این است که مواد مخدر به صورت 

گسترده در شهر پخش می شود.«
در همین حال، شماری از باشندگان شهر مزارشریف 
شهر  سطح  در  مخدر  مواد  پخش  که  می گویند 
به صورت گسترده صورت می گیرد و حتا به یک شغل 

مسووالن پولیس بلخ نیز در قاچاق و پخش مواد مخدر 
دست دارند.«

فرماندهی  سخنگوی  درانی،  شیرجان  هم،  سویی  از 
مدنی  فعاالن  و  مردم  گفته های  رد  با  بلخ،  پولیس 
نیروهای  گذشته،  روز  چند  جریان  در  که  می گوید 
ضبط  و  کشف  را  مخدر  مواد  کیلوگرام  ده ها  امنیتی 

کرده اند.
ده ها  اواخر  همین  »در  گفت:  8صبح  به  درانی  آقای 
کیلوگرام چرس، تریاک و پودر با عامالن آن از سوی 
نشان دهنده  این  و  است  شده  بازداشت  بلخ  پولیس 
پیکار و مبارزه جدی پولیس بلخ در برابر مواد مخدر و 

قاچاقبران آن می باشد.«
به  که  دارد  وجود  کسانی  است  »طبیعی  افزود:  او 
پولیس  ولی  می پردازند،  مخدر  مواد  قاچاق  و  پخش 
ملی نسبت به چند سال پیش بهتر آماده شده است و 
به صورت خیلی خوب وظیفه ی خود را اجرا می کند.«

آقای درانی دست داشتن برخی از سربازان پولیس را 
در پخش مواد مخدر در شهر رد کرد و گفت که هیچ 
مسوول و سرباز پولیس در پخش و قاچاق مواد مخدر 

دست ندارد.
مواد  کیلوگرام   36 پیش حدود  هفته  »چند  گفت:  او 
مخدر از سوی پولیس بلخ در داخل شهر کشف شد 
مخدر  مواد  برابر  در  ملی  پولیس  که  می  رساند  این  و 
مبارزه جدی می کند و هیچ عضو پولیس در قاچاق و 

پخش مواد مخدر دست ندارد.«
گفت:  قاطعیت  با  بلخ  پولیس  فرماندهی  سخنگوی 
شهر  به  را  مخدر  مواد  که  نمی کند  جرات  »کسی 
سوی  از  بیاورد،  هم  کسی  اگر  و  بیاورد  مزارشریف 

پولیس بلخ به صورت فوری بازداشت خواهد شد.«
شورای  رییس  حدید،  محمدافضل  حال،  همین  در 
از  شماری  شاید  گذشته  در  می گوید  بلخ،  والیتی 
سربازان پولیس در قاچاق مواد مخدر دست داشته اند، 
اما اکنون نیروهای امنیتی در امر مبارزه با مواد مخدر 

فعال شده اند.
آقای حدید گفت: »در گذشته ها می شنیدم که برخی 
از سربازان پولیس به پخش مواد در شهر می پردازند، 
نمی توانم  ولی  نشنیده ام،  را  چیزی  چنین  حاال  اما 
از  بگویم که مواد مخدر در شهر  به صورت مشخص 

کجا پیدا می شود.«
به صورت  مزارشریف  شهر  در  می پذیرد  آن که  با  او 
عملکرد  اما  می شود،  پخش  مخدر  مواد  گسترده 
را  مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس  و  امنیتی  نیروهای 

ستایش می کند. 

خارج تالش می کرد، ببینم که در این قسمت درامه 
همراهی  را  ما  می دهد.  نتیجه  چه  وی  تالش های 

کنید.
صحنۀ یکم

فضای آرام خانه
کاکا صفدر:

امان بچیم، چطو شد کارایت، کت قاچاقبر گپ  ـ 
زدی یا نی؟

امان:
بریم قصه کد  ـ ها گپ زدم، مگم قاچاقبر چیزای 

که بیخی ترسیدم.
عارفه: 

نروی....  قاچاق  راه  از  که  بچیم  کنی  هوش  ها  ـ 
از  خداناترس  قاچاقبرای  ای  اس،  خطرناک  خیلی 

دستشان هر چیز میایه...
زبیر: )به آرامی(

مه  نکنی...  سفر  قاچاقی  که  اس  ای  مام  نظر  وله  ـ 
شنیدیم که همی قاچاقبرا خودشان ده راه، مسافرای 

بدبخته خرید و فروش می کنن.
عارفه:

ـ تیر از او گوشواره طال که گوش آدمه بچقانه.
امان: )با اندکی نگرانی(

ـ خی کاکاجان چطو کنم، نظر شما چیس؟

کاکاصفدر:
ـ وله تصمیم ده دست خودت اس، مه چیزی گفته 
نمی تانم، کدام وخت نشه که مره مالمت کنی که 
تو مره تشویق کدی... هر کاری که می کنی سنجیده 

کو... راهی ره انتخاب کو که خیرت باشه.
عارفه:

چرا  اس،  جرمنی  ده  کاکایت  بچای  شکر  اونه  ـ 
به  بریت داوت نامه رایی کنن... دوستا  نمی گی که 
درت  به  که  بدت  روز  ده  دگه...  هستن  روز  همی 

نخورن دگه چی کارت میاین اونا...
زبیر:

ـ مام فکر می کنم اگه از طریق دعوتنامه بری بسیار 
از  رفیقم  پیش یک  بود... چند وخت  خوب خواد 

همی طریق رفت...
امان:

ـ خوب گفتین وله، باش که یک زنگ بزنم بریشان 
که چی می گن...

زبیر:
ـ خی بیا که ده انترنت کلپ بریم، از طریق انترنت 
ای  شوه،  تمام  ارزان تر  که  بزن  گپ  همرای شان 

تلیفونا خو خیلی مصرفشان زیاد است...
امان:

ـ بیخی صییس بریم خی...

نمایشنامه
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رفتاربرخیسیاستمداران
وپروژهپاکستانیها

خطونشانهایرهبر
انتخاباتایران

هنوز خاتمی یک گزینه ی جدی و مطرح و امیدی برای اصالح طلبان 
به شمار می رود. بازار اعالم کاندیداتوری هر روز در ایران گرم تر 

می شود، اما خط و نشان های رهبر نیز دایره اش تنگ و تنگ تر. 
رهبری ایران در آخرین توصیه های انتخاباتی اش گفته است: 

رییس جمهور آینده باید دارای ویژگی های ذیل باشد: دارابودن 
روحیه مقاوم، توجه به سیاست های اقتصادی مقاومتی، تکیه کردن 

به نظرات کارشناسی و نپرداختن به حواشی.

4 سال هفتم   شماره مسلسل 1636   دو شنبه 9 ثور 1392     

 بیژن فرهان

 حامد

در  کشور  ملی  امنیت  پیشین  رییس  صالح،  امراهلل 
که  است  نوشته  فارسی  بی بی سی  برای  یادداشتی 
غیرپشتون  سیاست مداران  از  شماری  با  پاکستانی ها 
و  آنان  میان  میانجی گری  خواستار  و  گرفته  تماس 
است  نوشته  هم چنین  صالح  آقای  شده اند.  طالبان 
طالبان  که  نیستند  این  عالقه مند  پاکستانی ها  که 
و  بپذیرند  را  جاری  روند  و  افغانستان  اساسی  قانون 
صالح،  آقای  نوشته  به  شوند.  سیاسی  پروسه  وارد 
اساسی و  قانون  با دور زدن  پاکستانی ها می خواهند، 
قدرت  به  را  طالبان  افغانستان،  سیاسی  جاری  روند 
در  می خواهند  پاکستانی ها  دیگر،  بیانی  به  بیاروند. 
شروع  صفر  از  همه چیز  دیگر،  یک بار  افغانستان، 
شود: اداره ی موقت تشکیل شود و بعد قانون اساسی 
جدید، در محور تفکر طالبانی تصویب شود و به این 
باشند.  داشته  آینده  در  پررنگ  نقش  طالبان،  ترتیب 
آقای صالح به صراحت نوشته است که پاکستانی ها 
این مسایل را با برخی از سیاست مداران غیرپشتون نیز 
مطرح کرده اند. یکی از سخنگویان غیررسمی  طالبان 
از  برخی  مواضع  میان  که  بود  گفته  پیش  مدتی  نیز 
سیاست مداران افغانستان و طالبان، درنشست پاریس، 
نکات مشترک وجود دارد؛ از جمله تغییر قانون اساسی 
و تشکیل اداره ی موقت. برخی از سیاست مداران در 
اداره  تشکیل  به صراحت بحث  نیز،  افغانستان  داخل 
این  به  را  امر، عده ای  این  را مطرح کرده اند.  موقت 
نتیجه رسانده که شاید پاکستانی ها موفق شده اند نظر 
افغانستان را جلب کنند.  از سیاست مدار های  عده ای 
با 8صبح، هر  گر چه احمدضیا مسعود، در مصاحبه 
نوع گفتگوی پنهانی با پاکستان و طالبان را رد کرد، 
تماس های  که  می دهد  نشان  صالح  آقای  نوشته  اما 
و  افغانستان  سیاست مداران  از  برخی  میان  محرمانه 
رهبر  دوستم،  جنرال  است.  شده  برقرار  پاکستان 
حزب جنبش ملی چندی پیش گفته بود که طالبان به 
او سالم و پیام فرستاده اند. آقای حاجی محمد محقق 
نیز،  افغانستان  مردم  اسالمی  وحدت  حزب  رهبر 
مدتی پیش به اسالم آباد رفته و با پاکستانی ها مذاکره 
پاکستانی ها  پیام ها  و  این سفرها  در  بود. شاید  کرده 
سیاست مداران  این  به  صراحت  به  را  نظریات شان 
گفته باشند. به نظرمی رسد که پاکستانی ها می خواهند 
نفوذ  افغانستان،  دولت  درون  در  طالبان   ،2014 پس 
پاکستانی،  جنرال های  نظر  از  باشند.  داشته  گسترده 
طالبان نماینده بخش بزرگی از پشتون های افغانستان 
هستند. جنرال مشرف، حاکم نظامی  پیشین پاکستان، 
نوشته  پالیسی«  »فارین  در  درمقاله ای  پیش  چندی 
بود علت عمده تقویت شورش طالبان این است که 
کم تری  نقش  افغانستان  کنونی  دولت  در  پشتون ها 
بود  گفته  نیز  زمامداری اش  زمان  در  مشرف  دارند. 
که دلیل حمایت پاکستان از طالبان این است که به 
بزرگ ترین گروه قومی  افغانستان تعلق دارند. جنرال 
زمان  در  پختونخواه  خیبر  ایالت  فرماندار  اورکزی 

ثبت نام  زمان  به  روز   10 از  کم تر  هنوز  حالی که  در 
فرصت  ایران  در  ریاست جمهوری  کاندیداهای 
ایران  رهبر  سوی  از  نشان هایی  و  خط  است،  مانده 
اصالح طلب  چهره های  برای  را  جدی  تردیدهای 

ایجاد کرده است.
رسانیدن  قدرت  به  در  که  رفسنجانی  هاشمی  اکبر 
کرده،  بازی  را  کلیدی  نقش  خامنه ای  آیت اهلل 
اکنون مورد بی مهری رهبر قرار گرفته و در آخرین 
و  خود  میان  بی اعتمادی  فضای  از  اظهارات اش 

خامنه ای سخن گفته است.
سیدمحمد  چون  اصالح طلبان  مطرح  چهره های 
خاتمی، هنوز تصمیم نهایی نگرخته است. تالش برای 
آوردن آقای خاتمی پس از آن صورت می گیرد که 
در  نوروز  مناسبت  به  سخنرانی  یک  در  ایران  رهبر 
سخن  انتخابات  در  سالیق  همه  حضور  از  مشهد، 
گفت. این سخنرانی امیدواری هایی را خلق کرد که 
پذیرش  و  متنوع  فضای  ایجاد  پی  در  ایران  رهبری 
می باشد.  ایران  انتخابات  در  سیاسی  متفاوت  دیدگاه 
نامه های  مدنی طی  و  سیاسی  تشکل های  آن  از  پس 
متعدد از محمد خاتمی خواست که وارد صحنه شود.

ایران  تلویزیون  و  رادیو  از سوی  نظرسنجی هایی که 
نشان  بیشتر  را  خاتمی  شانس  است،  گرفته  صورت 

می دهد.
خاتمی نیز در هفته های اخیر، رایزنی ها را با چهره های 
دیدار  به  وی  است.  کرده  آغاز  اصالح طلبان  مطرح 
این چهره مطرح  تا دیدگاه  هاشمی رفسنجانی رفت 
سیاست ایران را درباره انتخابات جویا شود. در اوج 
رهبری  به  وابسته  افراد  خاتمی،  حضور  برای  تقاضا 
از  »منظور  کرده اند:  مطرح  را  بیاناتی  چنین  ایران 
ایران  در  خبری  منابع  نبوده.«  خاتمی  همه ی سالیق، 

زمامداری جنرال مشرف در سال 2005 گفت، طالبان 
به نمایندگی از بخش بزرگی از مردم افغانستان علیه 
جامعه جهانی می رزمند. اظهارات این مقام پاکستانی، 
در آن زمان، خشم سازمان ملل متحد را برانگیخت. 
افغانستان،  امور  نماینده پیشین سازمان ملل متحد در 
خواستار  پاکستانی،  مقام های  به  نامه ای  فرستادن  با 
توضیح در مورد اظهارات جنرال اورکزی شد. ملل 
متحد از پاکستانی ها پرسید که آیا این اظهارات یک 
مقام سرکش است یا کل دولت پاکستان چنین نظری 
اظهارات  پاکستانی،  مقام های  زمان  آن  در  دارد؟ 
حاال  اما  خواندند.  شخصی  نظر  را  اورکزی  جنرال 
پاکستانی  جنرال های  همه  تقریبا  که  است  معلوم 
در  پشتون ها  نماینده  عنوان  به  را  طالبان  می خواهند 
را  پشتون  مکتب  که  طالبی  بزنند.  جا  جهانیان  ذهن 
به آتش می کشد، مال، ریش سفید و تحصیل کرده اش 
روستا های  کردن  رادیکالیزه  پی  در  و  می کشد  را 
پشتون ها  نماینده  پشتون نشین است، چگونه می تواند 
به  باید  بلکه  نه عنوان نماینده پشتون ها  باشد؟ طالبان 
پاکستانی ها  اما  شود.  شناخته  قوم  این  دشمن  عنوان 
پشتون ها  نماینده  را  طالبان  می خواهند  برعکس، 
تالش  این  حاال  که  می رسد  نظر  به  کنند.  وانمود 
می کنند  سعی  آنها  است.  شده  گسترده  پاکستانی ها 
نیز،  افغان  غیرپشتون  سیاست مداران  از  برخی  به 
هموطنان  سیاسی  نمایندگان  طالبان،  که  بفهمانند 
پشتون آنان اند. گفته می شود که پاکستانی ها به برخی 
حاضرند  که  گفته اند  افغانستان  سیاست مداران  از 
طالبان  کنند. گروه  میانجی گری  طالبان  و  آنان  میان 
جنرال های  است.  پاکستان  ارتش  استراتژیک  متحد 
در  طالبان  وارد کردن  با  می کنند که  فکر  پاکستانی 
دولت افغانستان و تغییر نظام حقوقی این کشور به نفع 
تفکر طالبانی، منافع امنیتی شان تامین می شود. به همین 
دلیل است که در پی جلب افکار جهانیان و برخی از 
سیاست مداران افغانستان هستند. متاسفانه رفتار برخی 
به  که  بوده  گونه ای  به  افغانستان  سیاست مداران  از 
پی  در  جدی  صورت  به  تا  داده  جرات  پاکستانی ها 
تحقق پروژه های شان باشند. برخی از سیاست مداران 
رییس جمهور  با  که  مخالفتی  دلیل  به  افغانستان، 
مشروعیت  کل  ناآگاهانه،  یا  آگاهانه  دارند،  کرزی 
نظام را زیرسوال می برند. این سیاست مداران، حتا در 
مالقات هایی با مقام های خارجی از جمله پاکستانی، 
سوال  زیر  را  افغانستان  بر  حاکم  نظام  مشروعیت 
برده اند. این سیاست مداران در حالی کل مشروعیت 
نظام را زیر سوال می برند که عضویت رسمی  برخی از 
نهاد ها را دارند و حقوق دریافت می کنند. رفتارهای 
این سیاست مداران، پاکستانی ها را جرات داده تا در 
جدید  نظام  تشکیل  خواستار  رسمی،  مالقات های 
افغانستان  افغانستان شوند. سیاست مداران  در  سیاسی 
را  عمومی   منافع  و  باشند  باریکی ها  این  متوجه  باید 

فدای منافع گروهی و شخصی نکنند.

خاتمی،  محمد  از  دعوت کننده  افراد  که  می گویند 
اطالعات  وزارت  به  بیشتر  بازجویی های  برای 

فراخوانده شده اند.
با این همه هنوز خاتمی یک گزینه ی جدی و مطرح و 
امیدی برای اصالح طلبان به شمار می رود. بازار اعالم 
کاندیداتوری هر روز در ایران گرم تر می شود، اما خط 
و نشان های رهبر نیز دایره اش تنگ و تنگ تر. رهبری 
ایران در آخرین توصیه های انتخاباتی اش گفته است: 
ذیل  ویژگی های  دارای  باید  آینده  رییس جمهور 
سیاست های  به  توجه  مقاوم،  روحیه  دارابودن  باشد: 
اقتصادی مقاومتی، تکیه کردن به نظرات کارشناسی 

و نپرداختن به حواشی.
آقای خامنه ای تنها به این ویژگی ها اکتفا نکرده است. 
سفارش  نیز  رسانه ها  برای  را  20گانه  توصیه ای  وی 
قابل  خبر  »هر  است:  گفته  آن  از  بخشی  در  و  کرده 
نشر نیست.« سپاه پاسداران که زیر نظر رهبری فعالیت 
می کند، از تشکیل نیروی ویژه برای مقابله با حوادث 

احتمالی قبل و بعد از انتخابات خبر داده است.
شده  سبب  ایران  رهبری  سیاسی  نشان های  و  خط 
بردارد.  گام  تمام  احتیاطی  با  خاتمی  محمد  تا  است 
وی در آخرین اظهارات خود چنین گفته است: »من 
هم شخصا باید تصمیم بگیرم، ولی مطمین باشید که 
از اتخاذ هر تصمیمی که موجب افزایش هزینه برای 
رفت  به سویی  باید  اجتناب خواهم کرد.  ملت شود 
که با کم ترین هزینه بیشترین انعطاف پدید آید و از 
بیاییم، ولی  بیرون  امنیتی  و  فضای سوءظن و حذف 
چنین  و  می اندیشد  چنین  کسی که  می گذارند  آیا 
تمام  با  دید  باید  به هر حال،  بیاید.«  دارد  برنامه هایی 
این  در  اصالح طلبان  شده،  وضع  نشان های  و  خط 

دایره وارد خواهند شد یا خیر؟
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  وحید پیمان
فیسبوک

بالی جان زورمندان

که به دلیل انعکاس بیش از حد موضوع لت وکوب 
سرباز حوزه دهم در شبکه اجتماعی فیسبوک، آقای 

قدیر مجبور به عذرخواهی شده است. 
که  گفت  زمان  آن  در  افغانستان  داخله  وزارت 
از  نمایندگان  مجلس  اول  معاون  قدیر  عبدالظاهر 

مورد  وی  محافظین  سوی  از  که  پولیس  سرباز  این 
لت وکوب قرار گرفته بود، عذرخواهی کرد.

نماینده  که  بود  آمده  وزارت  این  اعالمیه  در 
به  از وکال دیروز  با جمعی  باصالحیت آقای قدیر، 
حوزه دهم امنیتی پولیس رفته و از این سرباز پولیس 
معذرت خواسته شد. در اعالمیه آمده بود که به دنبال 
نمایندهگان،  مجلس  اول  معاون  عذرخواهی  این 
یک محافظ وی که در زندان به سر می برد، رها شده 

است. 
می توان  به راحتی  دیجیتال  دنیای  پیشرفت  با  امروزه 
خانه   هر  در  تقریبا  کرد،  ثبت  را  این چنینی  لحظات 
یا  و  دوربین  به  مجهز  و  همراه  تلیفون  می توان 

فیسبوک به عنوان بزرگ ترین شبکه اجتماعی جهان، 
به دست  افغان جایگاه ویژه ای  میان جوانان  حاال در 
آورده است. هرچند در جوامع مختلف از فیسبوک 
در  اما  می گیرد،  صورت  گوناگون  استفاده های 
کشورهای جهان سومی مانند بیشتر کشورهای خاور 
میانه و افغانستان، فیسبوک فضای آزاد سیاسی است. 
فیسبوک بدون شک از مهم ترین رسانه های جمعی 
عصر حاضر شمرده می شود، تا جایی که در مصر و 
حکومت های  می توانند،  آن  کاربران  لیبیا  و  تونس 

استبدادی را براندازند. 
توانسته اند که  از جوانان  زیادی  تعداد  افغانستان  در 
برخی  خود،  سیاسی  عقاید  ابراز  پهلوی  در  همواره 
نیز  را  اجتماعی  روزمره  معضالت  و  مشکالت  از 
انعکاس بدهند. کاربران افغان در فیسبوک به ویژه در 
یکی دو سال اخیر با موجی از معضالت اجتماعی، 
مبارزه  مختلف،  زورگویی های  با  مواردی  در  و 
فیسبوک  از  نیز  منفی  استفاده های  هرچند  کرده اند. 
آمار  فیسبوک  از  مثبت  استفاده  اما  گرفته،  صورت 
این  کاربران  از  عده ای  افغانستان  در  دارد.  باالتری 
چنگ  به  را  زورمندان  از  تعدادی  توانسته اند  شبکه 
در  و  کنند  خیرخواهانه  فعالیت های  بیندازند،  قانون 
نظریات  کنند.  نظر  ابراز  سیاسی،  مختلف  موارد 
را  حکومت  می تواند،  به راحتی  افغان  شهروندان 

متقاعد به پیروی از افکار عمومی کند. 
در اوایل ماه دلو سال گذشته، حین وقوع یک حمله 
انتحاری در کابل، محمداسماعیل، سرباز حوزه دهم 
شخصی  لباس  افراد  تا  گرفت  وظیفه  کابل  امنیتی 
اتفاق  آن جا  در  انتحاری  حمله  که  ساحه ای  از  را 
از  ظاهرا  شخصی(  لباس  )مرد  او  کند،  دور  افتاده 
پارلمان  در  مردم  نماینده  قدیر  عبدالظاهر  وابستگان 
بود، محافظان آقای قدیر با یورش به سرباز پولیس، 
او را لت وکوب کردند. ساعاتی پس از این رویداد، 
توسط  سرباز  این  لت وکوب  جریان  از  عکس هایی 
محافظان آقای قدیر، فضای مجازی فیسبوک را پر 
کرد؛ عکس هایی که صفحه به صفحه دست به دست 
کرد  اعالن  کابل  پولیس  دلو  یازدهم  روز  شدند، 

دوربین های دیجیتالی را به راحتی یافت. ثبت لحظه ها 
به آسانی صورت می گیرد و فیسبوک بهترین مکان 

برای انتشار چنین مواردی است. 
فیسبوک  کاربران  از  یکی  قبل  هفته  دو  تقریبا 
از  افغانستان،  ملی  اردوی  موتر  که یک  متوجه شد 
کابل  پرازدحام  خیابان های  وسط  در  بلواری  باالی 
کرد؛  منتشر  فیسبوک  در  را  عکس  او  می گذرد، 
عکسی که همه را به تعجب واداشت، او متوجه شد 
که مردم همه مشکالت ترافیکی را تحمل می کنند 
کابل  پرازدحام  ترافیک  پشت  ساعت ها  و حاضرند 
تنها  میان  این  در  نکنند.  تخلف  اما  بمانند،  منتظر 
مسیر  از  قلدری،  نهایت  با  که  هست  واسطه  یک 
عبور  بلوار  باالی  از  به راحتی  و  شده  خارج  اصلی 
که  سربازی  تصویر  از  بیش  عکس  این  می کند. 
بود،  شده  لت وکوب  قدیر  آقای  محافظان  توسط 

از  یکی  در  تنها  که  عکسی  کرد.  پیدا  انعکاس 
دیده  بار  هزار  هفتاد  به  نزدیک  فیسبوک  صفحات 
شده بود. کاربران فیسبوک خواهان بازداشت فوری 
عظیمی،  ظاهر  جنرال  این که  تا  بودند،  متخلف  فرد 
سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، تنها چهار روز 
متخلف  فرد  بازداشت  از  عکس  این  انتشار  از  پس 
خبر داد. او گفت که راننده متخلف بازداشت شده 
و افسری که این موتر نیز متعلق به او بوده، از داشتن 

موتر دولتی محروم شده است.
گفته  نیز  افغانستان  دفاع  وزارت  اعالمیه  یک  در 
و  منتشره  متون  مطالعه  با  ملی  دفاع  وزارت  که  شد 
تکرار  از  جلوگیری  جهت  موتر  تصویر  مالحظه 
همچو حوادث موتر را شناسایی کرده و راننده موتر 
را از کار برطرف و به ریاست حقوق جهت بازپرس 
قانونی معرفی و آمر سیت را برای مدتی از استفاده 

موتر محروم کرده است.
وزارت دفاع ملی در این اعالمیه از کاربران فیسبوک 

نیز تشکر کرد.
هنوز چند روز محدودی از وقوع این رویداد نگذشته 
انتشار ویدیویی  بود که کاربران فیسبوک این بار به 
از لت وکوب یک سرباز ترافیک پرداختند؛ سربازی 
ویدیوی  این  در  و  بود  افتاده  زمین  به  کالهش  که 
ده ثانیه ای راننده یک موتر نوع الندکروزر با حمله به 
پولیس ترافیک او را لت وکوب می کند. این ویدیو 
مختلف  افراد  توسط  فیسبوک  صفحه  صدها  در 
که  بودند  نظر  این  به  عده ای  هرچند  شد.  منتشر 
فساد در اداره ترافیک و بي قانوني بعضي از اعضاي 
پولیس و ترافیک نیز قدر و منزلت آن ها را نزد مردم 

پایین آورده و فرصت را براي قانون گریزها فراهم 
کرده تا چنین بي حرمتي ها را مرتکب شوند.

وزارت  سوی  از  ترافیک  سرباز  این  جان  به  حمله 
رییس  محمدظاهر،  جنرال  نماند،  بی پاسخ  داخله 
اطالعیه ای  انتشار  با  کابل  پولیس  جنایی  تحقیقات  
از بازداشت فرد ضارب خبر داد و از کاربران شبکه 
شخص  کرد.  سپاس گزاری  فیسبوک  اجتماعی 
ضارب از سوی جنرال محمدظاهر، حیدر و باشنده 
کابل عنوان شد. او در برابر رسانه ها ظاهر شد و از 

عملکردش ابراز پشیمانی کرد.
براساس گزارش خبرگزاری ها، نیازعلی آمر ترافیک 
برده باری  و  صبر  از  او  که  است  گفته  فتح اهلل  قلعه 

زیادی کار گرفته و خواهان مجازات حیدر است.
به پولیسی خطرناک برای  بنابراین فیسبوک امروزه 
توانسته  دیگر  سوی  از  و  شده  مبدل  قوانین  ناقضان 
امور  انجام  برای  را  مردم  متعددی  موارد  در  است 
خیرخواهانه و یا سیاسی و اجتماعی گردهم بیاورد. 
حادثه  از  پس  روز  یک  هرات  والیت  در  جوانان 
حمله انتحاری والیت فراه که در آن بیش از 100 نفر 
کشته و زخمی شدند، در شبکه اجتماعی فیسبوک 
فراخوان دادند که زخمی های این حادثه نیاز به خون 
دارند. تنها ساعاتی پس از این فراخوان، ده ها باشنده 
این والیت با مراجعه به بانک خون هرات، سی هزار 
سی سی خون خود را برای زخمی شدگان این حادثه 

اهدا کردند.
در هرات بسیاری از جوانان کمپاینی را برای مبارزه 
آنان  انداختند،  به راه   39 عدد  به ویژه  خرافات  با 
 39 رقم  از  عکسی  با  را  خود  پروفایل  عکس های 
معتقداند  هنوز هم عده ای  در هرات  تبدیل کردند. 
جوانان  هرچند  است.  بی ناموسی  عدد   39 عدد  که 
هرات برای نخستین بار توانستند به نوعی تابوشکنی 
کنند، اما 39 نزد بسیاری از کسانی که هنوز فیسبوک 

را نمی شناسند، هم چنان نشانه بی ناموسی است.
در هرات چندین بار جوانان با راه اندازی کمپاین های 
با  و  فیسبوک  اجتماعی  از طریق شبکه  خیرخواهانه 
نیازمندان  بیماران،  برای  توانستند  رسانه ها  همکاری 
از  مشترکی  تیم  کنند.  جمع آوری  کمک  فقرا  و 
حداقل  برنامه هایی  چنین  ایجاد  با  روزنامه نگاران 
در یک مرتبه توانستند مبلغ 750000 افغانی و ده ها 
به  کیسه برنج و چندین قوطی روغن جمع آوری و 
مواد  به  معتاد  چندین  آنان  کنند.  توزیع  نیازمندان 

مخدر را نیز با همین پول تداوی کردند.
حاال فیسبوک را می توان »غول رسانه ای« لقب داد، 
آن  از  تا  تالش اند  در  هم  سیاست مداران  جایی که 
بهره ببرند، حامد کرزی رییس جمهور، داکتر عبداهلل 
چهره های  ملی،  ایتالف  اپوزیسیون  رهبر  عبداهلل، 
پارلمان  نماینده های  از  تعدادی  و  سیاسی  مشهور 
تالش  در  فیسبوک  در  صفحاتی  ایجاد  با  افغانستان 
این  صفحات  هستند.  خود  برای  مخاطبانی  جذب 
افراد پر است از عکس ها و خبرهایی از کارکردها و 

فعالیت های شان.
فیسبوک را باید جدی گرفت 

حسنی  لیبیا،  در  قذافی،  معمر  رژیم های  فروپاشی 
علی  تونس،  در  زین العابدین  مصر،  در  مبارک 
عبداهلل در یمن، و امروز هم نفس گیر شدن حکومت 
تاثیرگذاری  از  نمونه هایی  سوریه،  در  اسد  بشار 
همین  به  میرود.  به شمار  تویتر  و  فیسبوک  کاربرد 
جنبش های  از  که  مستبد  حاکمان  از  شماری  دلیل، 
مردمی هراس دارند، تصمیم به بستن و محدودسازی 
فیسبوک در کشورهای شان گرفته اند؛ اما استفاده از 
نشده  به چالشی مواجه  افغانستان هنوز  فیسبوک در 

است.

در افغانستان تعداد زیادی از جوانان توانسته اند 
که همواره در پهلوی ابراز عقاید سیاسی خود، برخی 

از مشکالت و معضالت روزمره اجتماعی را نیز انعکاس 
بدهند. کاربران افغان در فیسبوک به ویژه در یکی دو 
سال اخیر با موجی از معضالت اجتماعی، و در مواردی 

با زورگویی های مختلف، مبارزه کرده اند. هرچند 
استفاده های منفی نیز از فیسبوک صورت گرفته، اما 

استفاده مثبت از فیسبوک آمار باالتری دارد.

ACKU
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به خود می گیرد. 
خود  دل  در  که  عشقی 
عاشقانه  روایت های 
را  افغانستان  فولکلور 
در  که  عشقی  می پروراند. 
در  آهو  و  روشان  همراهی 
برنامه مین روبی از افغانستان، 
جال  می رسد.  اوج  به 
می گیرد.  رنگ  و  می خورد 
جستجوها،  این  در  روشان 
مریم )همسرش( را، تکه ای 
به  می بیند که  را  از روحش 
آهو،  و  می کند  میل  غرب 
معشوقه اش، را تکه دیگری 
شرق  به  که  روحش  از 
با  نهایت  در  و  می گراید. 
شهر  در  که  اپرایی  برنامه 
برگزار  تاجیکستان  دوشنبه 
هم  به  تکه ها  این  می شود 

پیوند می خورند.
قسمتی از ُرمان

مینیاتورها  زنان  به  را  دستم 
باالتر  باالتر می روم.  داده ام. 
هالل  از  باالتر  سروها.  از 
مرمرین.  گنبد  از  باالتر  ماه. 
نمی شوم.  بند  زمین  روی 
تا  نمی مانم.  تهران  توی 
هرات می روم. تا کابل. تا بلخ. تا سمرقند و بخارا. تا 
آگره و تا بمبیی... تا شبی که از بامیان بر می گشتیم. 
حفره  های  از  داشتی  تو  و  بود.  کامل  ماه  آن شب 
خالی مجسمه های بودا می گفتی. و من انگار پرده ای 
به  پرده ای  بود.  گرفته  را  چشم هایم  جلوی  سیاه 
وقتی  که  مادرت  سیاهی چشم های  به  سیاهی شب. 
است...  بهشت  افغانستان  کردم  احساس  دیدمش 
مادرت با دست هایی که پر از شکوفه و انگور بود. 
داشت.  نم  چشم های مان  و  بودیم  برگشته  بامیان  از 
هیچ صدایی نبود. سکوت بود و بوی سیگار. تو از 
برایم حرف زدی. من فقط گوش  کلید بهشت هم 
یک  بودی  کرده  آرزو  چندبار  می گفتی  می کردم. 
این دنیا  از  تا  نفر واقعا کلید بهشت را بدهد دستت 
از مالعمر که محال  پیدا کنی؟ کسی غیر  خالصی 
بود این کلید نازنین را دست تو بدهد که مثل همه 
به کبوتر سفیدی می اندیشیدی  دخترکان سرزمینت 
برایش  دارد و می شود  منقار  به  زیتون  از  برگی  که 
و  بودم  من ساکت  پاشید.  گندم  توی روضه سخی 
فکر  هیرمند  رود  به  تو  و  بود  کجا  نمی دانم  ذهنم 
به رودخانه  بودی که  نگران کتاب هایی  می کردی. 
نقره فامی که توی  بودند... آن همه کلمه های  ریخته 
می رقصیدند.  آب  امواج  میان  بود،  کتاب ها  آن 
فشردم.  اولین بار گرم  برای  آن شب  را  دست هایت 
و آرزوی عشق بازی با تو تا همیشه در دلم دفن شد...

از نسیم خلیلی پیش از این ُرمان، آثاری چون »قاب 
عکس«، مجموعه داستان، »کدام مان دریا، کدام مان 
نافرجام«،  »ملودی های  داستان،  مجموعه  رودخانه«، 
مجموعه داستان، »تاریخ صفویه«، »تاریخ مشروطیت 

ایران«، در ایران نشر شده است.
شناس نامه کتاب

نام کتاب: راِز آهو
نویسنده: نسیم خلیلی

طراح جلد: آرش شرر
برگ آرا: ا.اندرابی
ناشر: نشر زریاب 

انتخابات  کمپاین  است  ممکن  می گویند  بسیاری 
ریاست جمهوری بتواند پنجره ای را برای آرام کردن 
را  تحریم ها  بتواند  که  نامزدی  هر  کند.  باز  تنش ها 
در ازای توافق با بازرسان سازمان ملل کاهش دهد، 
ارتقا  رای دهندگان  میان  را  خود  جایگاه  می تواند 

دهد.
دانشگاه  در  ایران  مطالعات  مدیر  میالنی،  عباس 
شبه امتیازاتی  است  ممکن  می گوید  استنفورد، 
را  آن  و  بیایند  خانه  به  و  آورند  به وجود  خارج  در 
تهران  رژیم  گفت،  وی  بفروشند.  پیروزی  به عنوان 

به شدت متکثر است.
میالنی به خبری که در سایت »بازتاب« منعکس شده 
بود اشاره کرد مبنی بر این که اگر خاتمی نامزد شود 
نظر خامنه ای و احمدی نژاد  نامزد مورد  بر  می تواند 
نامزد  برای  درخواست ها  خاتمی  گردد.  پیروز 
هاشمی  همراه  به  وی  اما  است،  کرده  رد  را  شدن 
مذاکره کننده  روحانی،  نامزدی حسن  از  رفسنجانی 
پیشین هسته ای ایران حمایت کرده اند. روحانی گفته 
کشورهای  با  نزدیک تر  روابط  خواستار  که  است 

غربی است.
نجم الدین مشکاتی پروفیسور مهندسی و مشاور پیشین 
ریاست جمهوری  اول  دور  در  امور خارجه  وزارت 
با  باید  شود  رییس جمهور  کس  هر  می گوید  اوباما 
خامنه ای که حرف آخر سیاست هسته ای را می زند 
و شدیدا نسبت به امریکا بدبین است، طرف باشد. او 
که  دارد  قرار  ممتازی  موقعیت  در  اوباما  می گوید، 
می تواند توصیه گروه ذکر شده را در نظر بگیرد و 
به ایران در مقابل توافق بر سر مساله هسته ای، مشوق 

کاهش تحریم ها را پیشنهاد کند.
منبع: لوس آنجلس تایمز، 25 اپریل

خلیلی،  نسیم  بانو  اثر  پنجمین  آهو«  »راِز  8صبح: 
تیراژ  با  و  192 صفحه  در  که  است  ایرانی  نویسنده 
1000 جلد از سوی نشر زریاب در کابل منتشر  شده 

است. 
جستجوی  است؛  جستجو  یک  روایت  آهو،  راز 
شرق و غرب جان. جستجوی عشق، آن گاه که در 
میان کتیبه ها و گنبد و مناره های شرق هم چون گل 
روایت  آهو،  راز  می روید.  دیوار  سینه  بر  مرغی  و 
نیست  پیدا  که  رازی  است.  دل دادگی   یک  راز 
کجا قصه است و کجا واقعیت. روایت مهاجرت به 
ایران و زخم های انسان مهاجر که با التیام عشق شفا 
از  افغانی،  زن  و  ایرانی  مرد  عشق  روایت  می گیرد. 
پس معماری و هنر و شکوه شرقی. از پس قلب هایی 
رویای  دل  در  را  خود  گم شده  کهن  الگوهای  که 

عشق بازی شان می جویند. 
سرایش  به  مواج،  و  رازگونه  که  عشقی  روایت 
شکوهمند  و  محجوبانه  باله یی  رقص  و  زیبا  اپرایی 
که  ا ست  مهری  ریسمان  قصه  آهو  راز  می انجامد. 
میان دو انسان سرگشته بافته می شود. دو انسانی که از 
پس دیواره های روح شان، جهان راستین را می پویند. 
بر کاشیکاری قلب شان می زنند.  نقشی  میان  این  در 
عشقی افالطونی، با پایانی که به مخاطب سپرده شده 

است.
خالصه کتاب

قصه »راز آهو« قصه مردی ا ست به نام روشان که در 
آن که همسرش  از  بعد  روشان  می خواند.  اپرا  ایران 
را  ایران  آوازخوانی  آرزوی  به  رسیدن  برای  مریم 
ترک می کند، در خلسه ای از درون گرایی و تنهایی 
به سفر  تنهایی  است که  این  فرو می رود و در قلب 
در سرزمین های شرقی می پردازد. نیت او پیدا کردن 
سفرهایی  سفرهاست.  این  در  درونش  گم شده های 
روشان  می زند.  گره  تازه  عشقی  به  را  او  نهایتا  که 
عاشق دختر تاجیک اهل بلخ، آهو، می شود. عشقی 
ممنوعه، اما لطیف که در گشت وگذارهای روشان و 
آهو در میان کتیبه ها و گنبد و مناره ها، لعابی عرفانی 

رفتار  است   نتوانسته  تنبیهی  تحریم های  سال  سی 
امریکا  باشد که  تغییر دهد. شاید وقت آن  را  ایران 

تاکتیک های خود را تغییر دهد.
کم تر از دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، 
محدودیت های  از  خالصی  به  امید  ایرانی ها  اگر 
تجاری که واردات غذا را با مشکل مواجه کرده و 
موجب سقوط پول کشور شده دارند، ممکن است 

به کسی نیاز داشته  باشند که کم تر تهاجمی باشد.
انتخابات  برای  را  خود  نامزدی  نفر   20 حداقل 
اعالم کرده اند و انتظار می رود به هیچ اصالح طلب 

رادیکالی فرصت شرکت در انتخابات داده نشود.
بسیاری بر این اعتقاد هستند که تحریم های شدیدتر 
علیه ایران تنها وضعیت شکننده امنیت خاورمیانه را 

بدتر می کند.
جان کری، وزیر امور خارجه امریکا، هفته گذشته از 
کنگره خواست تا الیحه تشدید تحریم ها علیه ایران 
را تصویب نکند. کری به کمیته روابط خارجی سنا 
گفت، باید به دولت فرصت داده شود تا تالش های 

دیپلوماتیک را پیش ببرد.
در گزارش هفته پیش در مورد ایران نیز که گروهی 
از دیپلومات ها، مقام های امنیتی و افراد نظامی سابق 
که یک دهه سعی کردند روابط ایران و امریکا را بار 
دیگر گرم کنند، ذکر شده بود که باید به دیپلوماسی 
فرصت داده شود. این گروه می گوید: »امریکا باید 
ایران،  با  مستقیم  مذاکرات  روی  همیشه  از  بیش 
برای  اندازه که  به همان  بگذارد،  انرژی و خالقیت 

فشار و انزوای این کشور تالش می کند.«
در سال گذشته چند دور مذاکرات بین ایران و گروه 
در  نیز  گذشته  ماه  گروه  این  گرفت.  صورت   5+1
بر  در  مثبتی  نتیجه  که  دیدار کرد  ایران  با  قزاقستان 

نداشت.

میالنی به خبری که در سایت »بازتاب« منعکس شده 
بود اشاره کرد مبنی بر این که اگر خاتمی نامزد شود 

می تواند بر نامزد مورد نظر خامنه ای و احمدی نژاد پیروز 
گردد. خاتمی درخواست ها برای نامزد شدن را رد کرده 

است، اما وی به همراه هاشمی رفسنجانی از نامزدی حسن 
روحانی، مذاکره کننده پیشین هسته ای ایران حمایت 

کرده اند. روحانی گفته است که خواستار روابط نزدیک تر با 
کشورهای غربی است.
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• احمدضیا محمدی	 وب سایت: 
• مارکیت هاشم  برات، تلیفون: 0795367967	 مزارشریف:  
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• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
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• سید مجتبی هاشمی و فردوس کاوش	 ویراستاران:  
• ظفر شاه رویي  0799319534	 هماهنگی خبر:  
• حبیب بهزاد - رضا مرادی ـ مصطفی سروری- مهدی فرهاد	 وب سايت: www.8am.afصفحه آرایي:  
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و افراد خود خواسته تا در حفظ جان و مال 
غیرنظامیان و هم چنین حفاظت از تاسیسات 

عامه تالش کنند.
عملیات  راه اندازی  داخله  امور  وزارت  اما، 
جنگ  را  طالبان  توسط  ولید«  بن  »خالید 
گروه  این  که  می گوید  خوانده  تبلیغاتی 
نمی تواند با انجام این عملیات چیزی به دست 

بیاورد.
صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، در 
گفتگو با 8صبح گفت که گروه طالبان تنها 
و  ترس  ایجاد  و  تبلیغات  طریق  از  می تواند 
وحشت در میان مردم حضور خود را ثابت 
یازده  »طالبان  افزود:  صدیقی  آقای  کند. 
حاال  و  بودند  خورده  شکست  قبل  سال 
از  که  وجودی  با  خورده اند.  شکست  هم 
یازده سال به این طرف در مناطق مختلف به 
توانایی  این  تا حال  داده،  ادامه  جنگ خود 
نیاورده اند که حتا یک ولسوالی  را به دست 
این  به  یازده سال  از  یعنی  بکنند؛  تصرف  را 
طرف، غیر از تبلیغات، وحشت و جنگ چیز 
دیگری به دست نیاورده اند. یگانه چیزی که 
به دست آوردند این است که افراد ملکی و 

بی گناه افغانستان را کشته اند.« 
سخنگوی وزارت امور داخله هم چنین تاکید 
توسط  تازه  راه اندازی عملیات  »اعالم  کرد: 
مسلمان  مردم  برابر  در  اعالم جنگ  طالبان، 
هم  گذشته  سال  قسمی که  است.  افغانستان 
این گروه به جنگ خود ادامه داد، اکثریت 
قربانیان شان غیرنظامیان بودند. امسال هم این 
برنامه را دارند که حمالت وحشیانه را انجام 
خون  و  خاک  به  را  بی گناه  مردم  و  بدهند 

بکشانند.«
امور داخله می افزاید که  سخنگوی وزارت 
طالبان هر قدر توان خود را به خرج دهند، 
حتا  بتوانند  که  ندارند  را  توانایی  این  دیگر 

یک ولسوالی  را تصرف کنند. 
استفاده از روش تهاجمی

صدیق صدیقی می گوید که نیروهای امنیتی 
از تجربه و  نیز طی سال های اخیر  افغانستان 
تبلیغات  و  شده  برخوردار  خوبی   مهارت 
طالبان نمی تواند تاثیری بر اوضاع داشته باشد. 
او هم چنین گفت که نیروهای امنیتی، امسال 
از روش تهاجمی استفاده خواهند کرد و در 
محلی که فعالیت های تخریبی و تروریستی 
قرار  نیروها  این  تهاجم  مورد  مشاهده شود، 

خواهد گرفت. 
امور  وزارت  سخنگوی  این حال،  با 
اسالم  نام  از  »طالبان  می کند:  تاکید  داخله 
سوءاستفاده می کنند و نام های اسالمی باالی 
می گذارند.  خود  مردمی  کشتار  برنامه های 
به  توهین  و  اسالم  با  جنگ  تمامش  این ها 
مسلمانانی که در افغانستان زندگی می کنند، 

است.«
نظامی  آگاهان  از  خالد  هادی  هم چنین 
ندارند  را  آن  توانایی  طالبان  که  می گوید 
که بتوانند یک منطقه را از حاکمیت دولت 
خارج کنند. آقای خالد می افزاید که طالبان 
کارگذاری  انتحاری،  حمالت  ازدیاد  با 
از  برخی  در  نفوذ  و  جاده  کنار  ماین های 
خود  بهاری  عملیات  به  امنیتی  پایگاه های 
ادامه خواهند داد. او گفت: »طالبان از مدت 
داده  ترجیح  را  شیوه  دو  این سو  به  زیادی 
دیگری  و  ماین ها  کارگذاری ها  یکی  که 
حمالت انتحاری است. اتکای اساسی آن ها 

باالی همین دو شیوه است.«
هادی خالد هم چنین می افزاید که همه ساله 
کشتزارهای  حاصالت  جمع آوری  از  پس 
کوکنار در کشور، گروه طالبان عملیات های 
او،  به گفته ی  می کند.  راه اندازی  را  جدید 
هم اکنون حاصالت کشتزارهای کوکنار در 
مناطق جنوبی کشور به دست آمده و طالبان با 
به دست آوردن این حاصالت، دوباره انرژی 
گرفته و تالش دارند که حضور خود را نشان 

دهند. 
آقای خالد معتقد است که گروه طالبان قادر 
به آغاز جنگ جبهه ای نیست و در صورتی که 
تلفات  از  به جز  کند،  آغاز  را  جنگی  چنین 
داشت.  نخواهد  دست آوری  هیچ  سنگین، 
او گفت:  »طالبان به هیچ صورت نمی توانند 
یک منطقه یا یک ولسوالی را تصرف کنند و 
این به ضررشان است. اگر این ها بخواهند که 
یک ولسوالی را از حاکمیت دولتی منزوی 
عملیات های  دولتی  قوای  سوی  از  کنند، 
طالبان  و  شد  خواهد  راه اندازی  تصفیوی 
سنگینی  تلفات  و  نمی توانند  مقاومت کرده 

متحمل خواهند شد.«
آن طوری که آگاهان نظامی معتقدند، طالبان 
رو  انفجاری  و  انتحاری  حمالت  به  بیشتر 
چنین  راه اندازی  در صورت  آورد.  خواهند 
حمالتی، قربانیان آن غیرنظامیان خواهند بود. 
تاکنون به اثر حمالت انفجاری و انتحاری، 

بیشترین آسیب به غیرنظامیان رسیده است.

طالبان  راه اندازی عملیات جدید  با  هم زمان 
امنیت  مسوول  محمدحسین،  کشور،  در 
پولیس والیت غزنی، به اثر انفجار یک ماین 

 کارگذاری شده در کنار سرک، کشته شد.
که  گفته اند  غزنی  والیت  محلی  مقام های 
برای  که  شد  کشته  زمانی  محمدحسین 
حمایت از نیروهای امنیتی به ولسوالی زنخان 
این والیت می رفت. به گفته ی این مقام ها، در 
این انفجار دو مامور پولیس کشته و دو تن 
مسوولیت  طالبان  شده اند.  زخمی  نیز  دیگر 
این انفجار را به عهده گرفته اند. این در حالی 
است که روز شنبه، دگروال عبدالکافی، آمر 
مدیریت زرهدار قول اردوی 201 سیالب در 

شرق کشور به اثر حمله طالبان کشته شد.
گروه طالبان روز شنبه، هفتم ثور، اعالم کرد 
که سر از روز یک شنبه، هشتم ثور، به مناسبت 
نام  تحت  را  عملیاتی  مجاهدان،  پیروزی 
»خالد بن ولید« علیه نیروهای امنیتی داخلی و 
بین المللی و هم چنین ساحات دیپلوماتیک در 
این گروه  سراسر کشور راه اندازی می کند. 
به رسانه ها فرستاده، گفته  در اعالمیه ای که 
»تاکیتیک های  از  این عملیات  در  است که 
استفاده  داخلی«  حمالت  و  نظامی  خاص 

خواهد کرد.
افزوده اند  خود  اعالمیه  در  طالبان  هم چنین 
را  بیشتری  شده  سازمان دهی  عملیات  که 
مراکز  بین المللی،  نیروهای  پایگاه های  بر 
دیپلوماتیک آن ها و میدان های هوایی نظامی 
تاکتیک  هرگونه  از  و  داد  خواهند  انجام 
به  گروه  این  کرد.  خواهند  استفاده  نظامی 
آنان  از  و  داده  هشدار  حکومتی  کارمندان 
مورد  تا  کنند  دوری  حکومت  از  خواسته 
حمله قرار نگیرند. گروه طالبان هم چنان از 
جوانان خواسته است تا به پولیس و اردوی 
ملی نپیوندند. هم چنین این گروه از هواداران 

  ظفرشاه رويی

وزارت داخله:
عملیات »خالد بن ولید« 

جنگ تبلیغاتی است

}ادامه از صفحه 1{
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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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نامزدهای دفاتر در بمب دو انفجار
شمال در کوهات شهر در انتخاباتی
نفرومجروح بهکشتهشدن8 پاکستان

شدنشماریدیگرمنجرشدهاست.
در اول بمب بیبیسی، گزارش به
قرار که اکبر نور سید دفتر بیرون
استدرانتخاباتماهآیندهاینکشور
منفجر کند، شرکت مستقل بهصورت

شدهاست.
آقایاکبردرزمانوقوعانفجاردردفتر

حضورنداشت.
است گفته پولیس سخنگویان از یکی
کهاینانفجاربهمغازهها،وسایطنقلیهو

داسکی، اورت جیمز فدرال پولیس
ایالت در توپالو مقیم امریکایی شهروند
میسیسیپی،رابهظنفرستادننامههایی
نیز و رییسجمهور، به رایسین سم حاوی
متحده ایاالت قاضی یک و سناتور یک

بازداشتکردهاست.
منابع گزارش به و فردا رادیو از نقل به
زود صبح داسکی، اورت امریکا، خبری
بازداشتشدهاست.خبرگزاری روزشنبه
ثابت او اتهام چنانچه است نوشته رویترز
عرضه »تولید، جرم به است ممکن شود،
استفاده برای سمی مواد آگاهانه حمل و

تسلیحاتی«بهحبسابدمحکومشود.
اورت که است نوشته پست واشنگتن
پیش هفته چهلویکساله، داسکی
ردکرده را واردشده او به که اتهامهایی
بودوگفتهبودکهباکارآگاهانوماموران
تحقیقدراینزمینههمکاریکردهاست.

منابعخبریامریکامیگویندآقایداسکی
فرستادن به نخست مظنون که زمانی از
تن دو و اوباما بارک به سمی نامههای
دیگر،بازداشتوسپسآزادشد،زیرنظر

بودهاست.
هفتهگذشته،زمانیکهپولیسدرجستجوی

تلویزیونی شبکه ده فعالیت مجوز عراق دولت
بهدلیل را الجزیره تلویزیون جمله از ماهوارهای
ترویجخشونتوفرقهگراییدرآنکشوربهحال

تعلیقدرآوردهاست.
این فعالیت مقامهایعراقگفتهاستکه از یکی
این و متوقفشده عراق در تلویزیونی کانالهای
نقاط به خبری پوشش برای نمیتوانند شبکهها

مختلفکشورسفرکنند.
بهنقلازبیبیسی،مجاهدابوالحیل،ازکمیسیون
فرانسه خبرگزاری به عراق رسانههای و ارتباطات
گفتهاست:»تصمیمگرفتیمکهمجوزفعالیتبعضی
ازشبکههایماهوارهایرابهدلیلترویجخشونتو

فرقهگراییلغوکنیم.«
شبکههایتلویزیونیالجزیرهوالشرقیهازجملهاین

شبکههایماهوارهایهستند.
کرده رد را شده مطرح اتهامات الجزیره شبکه

است.

اتهام به نفر یک که میگوید ایتالیا پولیس
در پولیس مامور دو کردن زخمی و تیراندازی
بازداشت رم شهر در نخستوزیر دفتر نزدیکی

شدهاست.
یکیازایندومامورازناحیهگردنمورداصابت

گلولهقرارگرفتهووضعیتوخیمیدارد.
گفته بیبیسی به ایتالیا پولیس مقامهای از یکی
شده، دستگیر فرد که است مطرح احتمال این

بیماریروانیداشتهباشد.
این که است گفته ایتالیا پایتخت رم، شهردار

تیراندازی»عملیاتتروریستی«نبودهاست.
تیراندازیهنگامیرخدادکهاعضایکابینهجدید
فاصله به اینکشور، رییسجمهور دفتر در ایتالیا

پس الجزایر، رییسجمهور بوتفلیقه، عبدالعزیر
ازیکسکتهخفیفمغزیبرایادامهمعالجهبه

شفاخانهایدرفرانسهرفتهاست.
رییس بوغربال، رشید بیبیسی، گزارش به
رسمی خبرگزاری به ورزشی، ملیطب مرکز
رییسجمهور حال که است گفته الجزایر
برای »دلیلی و یافته بهبود کشور آن ٧٦ساله

نگرانیوجودندارد.«
چند انجام از پیش بوتفلیقه آقای گفت او

آزمایشبایددورهنقاهترابهسرببرد.
بر نیز الجزایر نخستوزیر سالل، عبدالمالک
تاکید رییسجمهور سالمت از نگرانی عدم

کردهاست.
برای فرانسه به بوتفلیقه آقای سفر اینحال، با
درمان،درحالیکهمقاماترسمیتاکیددارند
سوالبرانگیز برخی برای است، خوب او حال

بودهاست.

همچنیندفترحزبعوامیملیکهقبال
هدفطالبانقرارگرفتهبود،خساراتی

واردکردهاست.
بمبدومدردفترنصیرخان،یکیدیگر
ازکاندیداهایمستقلمنفجرشدهاست.
این مسوولیت تاکنون گروهی هیچ

مظنونینبهبمبگذاریدرماراتونبوستون
ارسال از خبر امریکا امنیتی مقامهای بود،
نامههاییحاویسمرایسینبهرییسجمهور
ویکسناتوردادند.درهمانزمانرابطه
نامههایسمی و بمبگذاری بین احتمالی
ردواندکیبعدیکشهروندامریکاییبه

نامپلکرتیسبازداشتشد.
ایالت اهل نیز او که کرتیس پل
در زیادی مدت است، میسیسیپی
بازداشتنماندوپسازرفعاتهامهایوارد

شده،آزادشد.
پل میگوید اسوشیتدپرس خبرگزاری
کرتیسفهرستیازنامهاییکهممکنبود
باماجرایارسالسمرایسینارتباطداشته
داده امریکا امنیتی مقامهای به را باشند
است.دراینفهرستنامآقایداسکینیز

عراق که میگیرد صورت آن از پس اقدام این
موج شاهد اپریل( 24 ( گذشته هفته سهشنبه از
و امنیتی نیروهای بین خشونتها از جدیدی
معترضانسنیمذهبدرشمالکشوربودهاست.

نفر 215 دستکم اخیر درگیریهای جریان در
کشتهشدند.

سالهای در که عراق شیعیان و سنیها بین تنش
200٦و200٧بهاوجخودرسید،باعثکشتهشدن

دههاهزارنفرشدهاست.
عراق وزیر نخست استعفای خواستار معترضان
هدف به را عراقی مقامات همچنین آنها هستند.

قراردادنجامعهسنیمتهممیکنند.
میان از رییسجمهور عراق، سیاسی ساختار در
کردهایسنیمذهبانتخابشده،نخستوزیراز
اعراب میان از مجلس رییس و شیعه اعراب میان
سنی.رییسجمهوریکمعاونعربسنیمذهب

نیزدارد.

مشغول تیراندازی، محل از کیلومتر یک حدود
ادایسوگندبودند.

رویداد، دو این بین آیا که نیست مشخص هنوز
ارتباطیوجودداشتهاستیانه.

ثور، ٧ شنبه روز سیاسی، بیثباتی ماه دو از بعد
احزابایتالیابرایتشکیلدولتجدیدایتالفیبه

توافقرسیدند.

در پیش سال چند الجزایر رییسجمهور
شفاخانهایدرپاریستحتعملجراحیقرار
زخم رسما او عارضه زمان آن در که گرفت

معدهعنوانشد.
امااسنادرسمیلورفتهامریکاییحکایتازآن
مورد سرطان درمان برای احتماال او که دارند

جراحیقرارگرفتهبود.
سالمتی ناپایدار وضعیت و باال سن رغم علی
معتقدند الجزایر در برخی بوتفلیقه، آقای
انتخابات در شدن نامزد با میتواند او که
چهارم بار برای آینده سال ریاستجمهوری

رییسجمهورآنکشورشود.
عبدالعزیزبوتفلیقهدرسال1٩٧5کهدولتهای
ایرانوعراقبرایحلوفصلاختالفاتمرزی،
اروندرود، حقوقی وضعیت سر بر بهخصوص
امور وزیر کردند، امضا را الجزایر معاهده

خارجهالجزایربود.

حمالترابرعهدهنگرفتهاست.
عمومی، انتخابات برگزاری آستانه در
علیه حمالتی گذشته روزهای در

کاندیداهاصورتگرفتهاست.
یک در بمبی اپریل( 2٧( شنبه روز
در ملی عوامی حزب انتخاباتی جلسه
کراچیمنفجرشد،کهدهکشتهبرجای
گذاشتوشماریهممجروحشدند.

برعهده را اینحمله طالبانمسوولیت
گرفتهواعالمکردکهاینحملهبخشی
زدن ضربه برای طالبان تالشهای از
بهاحزابسکوالریاستکهخواهان

مبارزهبااینگروههستند.

ایندو بین بنابراینگزارش وجودداشت.
مشترک کتاب یک احتمالی نوشتن برای

رابطهایبرقرارشدهبودکهدیرینپایید.
سمکشندهرایسینازطریقتنفس،خوردن
و میشود انسان بدن وارد آشامیدن یا
قدرتمرگآوربودنآنششهزاربرابر

بیشترازسمسیانوراست.
مظنون دومین داسکی، اورت جیمز
مربی جریان این در شده بازداشت
سیاسی فعال او است. رزمی ورزشهای
نیزهستوبنابرگزارشاسوشیتدپرسبا
سناتوروقاضیایکهبهآنهانیزنامههای
سمیارسالشده،آشناییداشت.درسال
حزب از امریکایی، قاضی پسر 200٧
دموکرات،رقیبسیاسیداسکیازحزب

جمهوریخواه،درشهرورونابود.

انفجار دو بمب در دفاتر نامزدهای انتخاباتی پاکستان هشت کشته داد

مراسم سوگند دولت جدید ایتالیا با تیراندازی همراه شد

رییس جمهور الجزایر به فرانسه اعزام شد

دومین مظنون به فرستادن نامه سمی به اوباما بازداشت شد 
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