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125 طالب در عملیات های اخیر
کشته شده اند

مجلس:
اعضای باقی مانده دولت معرفی شود
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استقبال از مبارزه با فساد؛
این مبارزه باید واقعی و با تمام مفسدان باشد

درخواستدولتافغانستانازپاکستان:

شورایرهبریطالبانرا
کنید توقیف

2

متحداندیروزمعترضانامروز
کنون در ارگ و قصر سپیدار صرفا افرادی حضور دارند که به خواسته های  ا
کرزی  محور  در  حکومت،  از  منتقد  افراد  بیشتر  یافته اند.  دست  خود 
رفت وآمد داشته و یا هم در حال رایزنی در محور های شخصیت های دیگر 
سیاسی و جهادی به سر می برند. تجربه انتخابات اخیر واضح ساخت که 
گروه های  در فقدان حزب سیاسی وضعیت بهتر از این نخواهد شد. معیار 
شخصی   خواسته های  بر   متمر کز  انتخابات،  زمان  در  قومی   و  سیاسی 

کم تر به برنامه های نامزدان توجه می کنند. است. این افراد 
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طالبدربرابرداعش؟
4

داعشدرآسیایمیانه
قرغزستان و تاجیکستان از لحاظ سطح تهدید پس از ازبکستان قرار دارند. 
یکی از بازرگانان پرنفوذ قرغزستانی ماه گذشته حمایتش را از داعش اعالم 
کمک شد. تنها در  کشور از اروپا خواهان  که در پی آن نخست وزیر آن  کرد 
کشور به داعش  این دو  از  و مرد  سال های 2011 و 2012 حدود هزار زن 
پیوسته اند. تقرر یک جنگجوی تاجیکستانی به عنوان امیر والیت رقه در 
برای  میانه  آسیای  شهروندان  عالقه مندی  افزایش  سبب  سوریه،  شمال 
که حدود 150 قزاقستانی نیز  گفته می شود  پیوستن به داعش شده است. 
به سوریه و عراق رفته اند، اما قزاق ها بیشتر حمایت مالی فراهم می کنند. 5

مجلس نمایندگان:

شفاخانه های دولتی می توانند فیس بگیرند
و  کار  و  جوانان  صحت،  کمیسیون 
صحی  خدمات  که  می گوید  کارگر 
درمانی  )خدمات  سومی  و  دومی 
شفاخانه های  در  کالن(  و  مهم 
دولتی هزینه های بسیاری را می طلبد 
و وزارت صحت توانایی تامین آن را 

ندارد.
وزارت  ناتوانی  وی،  گفته ی  به 
و  وسایل  ساختن  فراهم  در  صحت 
سبب  درمانی  پیشرفته  تجهیزات 
شده تا بیشتر بیماران برای تداوی به 

کشور بروند. بیرون از 
تصویب  با  که  گفت  اما  سلجوقی 
مصارف  از  درصد   20 یادشده  طرح 
فیس  به  از  دولتی  شفاخانه های 
دست آمده از خدمات درمانی شان 
استفاده  زمینه  و  شد  خواهد  مرفوع 
در  درمانی  فن آوری های  از 

فراهم  نیز  دولتی  شفاخانه های 
می شود.

مجلس  اعضای  از  شماری  آ ن که  با 
خصوصی سازی  نمایندگان 
شفاخانه های  در  درمانی  خدمات 
دولتی را برخالف ماده پنجاه و دوم 
بودن  رایگان  به  که  اساسی  قانون 
 - کرده  اشاره   – درمانی  خدمات 
رای گیری  نتیجه ی  در  اما  خواندند 
حاضر  اعضای  کثریت  ا علنی 
حکومت  پیشنهاد  این  به  مجلس 

رای تایید دادند.
تصویب  با  که  است  حالی  در  این 
طرح یادشده در مجلس نمایندگان، 
تایید  را  آن  باید  نیز  سنا  مجلس 
به  توشیح  برای  آن  پس  و  کند 
خواهد  فرستاده  ریاست جمهوری 

شد.

نمایندگان  کابل: مجلس  8صبح، 
پیشنهادی  طرح  تصویب  با 
صحت،  قانون  در  حکومت 
درمانی  خدمات  عمده ی  بخش 
پولی  را  دولتی  شفاخانه های  در 

ساخت.
حکومت  پیشنهادی  طرح  بنیاد  بر 
روز  که  صحت  قانون  دوم  ماده  در 
مجلس  عمومی  نشست  در  شنبه 
خدمات  شد،  تصویب  نمایندگان 
شفاخانه های  در  سومی  و  دومی 
دولتی پس از این در بدل پول انجام 

خواهد شد.
گفته  هم چنین  یادشده  قانون  در 
تنها  دولتی  شفاخانه های  که  شده 
در  رایگان  خدمات  به  مکلف 

رویدادهای عاجل هستند.
عضو  سلجوقی،  محمد  صالح 
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زنگ اول


دیروز پارلمان مصوبه ای را تصویب کرد که براساس 
این  بود.  نخواهد  رایگان  دیگر  درمانی  خدمات  آن، 
مصوبه برخالف نص صریح قانون اساسی افغانستان 
است. قانون اساسی می گوید که دولت افغانستان مکلف 
کشور  شهروندان  برای  درمانی  خدمات  عرضه  به 
کنونی کشور  پارلمان  که  این است  تعجب  است. جای 
با آن تجربه ده ساله اش، هنوز مصوباتی را به تصویب 
است.  کامل   اساسی در تضاد  قانون  با  که  می رساند 
محترم  اعضای  و  دارند  تقنین  کمیسیون  یک  پارلمان 
دارند.  دسترسی  حقوقی  دانش  به  همه  کمیسیون  این 
به  پارلمان  که مصوبات  می دانند  بزرگواران  این  تمام 
در  اگر  باشد.  اساسی  قانون  برخالف  نباید  هیچ وجه 
اختالفی  اساسی  قانون  بندهای  از  یکی  تفسیر  مورد 
بروز کند، پارلمان مکلف است موضوع را به کمیسیون 
نظر  و  بسازد  راجع  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت 
مشورتی آنان را بشنود. همه نمایندگان این را می دانند، 
مصوبات  که  است  شگفت انگیز  بسیار  هم  آن  با  اما 

خالف قانون اساسی به تصویب می رسد. 
را  تحصیلی  و  درمانی  خدمات  کشور،  اساسی  قانون 
رایگان اعالم کرده است. صالحیت تعدیل قانون اساسی 
را غیر از جرگه قانون اساسی هیچ مرجع دیگری ندارد. 
نمایندگان محترم باید هیچ وقت این موضوع را فراموش 
نکنند. نکته دیگر این است که خدمات درمانی خصوصی 
هم نظر به قانون اساسی افغانستان، مشروعیت دارد. 
کشور،  شهرهای  دیگر  و  کابل  در  حاضر  حال  در 
و  دارد  وجود  خصوصی  درمانگاه های  و  شفاخانه ها 
می کنند.  درمانی عرضه  پول، خدمات  دریافت  بدل  در 
فعالیت های بخش خصوصی  تنظیم  برای  باید  پارلمان 
درمانی  کند. خدمات  قانون تصویب  درمان،  و  صحت 
بخش خصوصی مشکالت خودش را دارد و نیاز است 
اقدام  غیردولتی  درمانی  خدمات  معیاری سازی  به  تا 
بهانه  پارلمان،  تا  نیست  الزم  هیچ وجه  به  اما  شود. 
زیر  را  صحی  درمانی  خدمات  بودن  رایگان  و  بگیرد 
سوال ببرد. این درست است که در حال حاضر برخی 
از  از شفاخانه های دولتی، عمال شخصی است. برخی 
پزشکان در شفاخانه های دولتی از مریضان پول طلب 
می کنند و اگر بیمار رشوه ندهد، درمان نمی شود. به این 
وضعیت باید پایان داده شود؛ پارلمان باید مصوباتی 
شفاخانه های  در  سوءاستفاده  جلو  که  کند  تصویب 

عمومی گرفته شود. 
عالوه بر این، پارلمان باید خالی قانونی در حوزه بیمه 
درمانی را پرکند. شرکت هایی که خدمات بیمه درمانی 
در  نیاز  مورد  قوانین  نبود  به دلیل  می کنند،  عرضه 
افغانستان فعالیت کرده نمی توانند. پارلمان باید درقدم 
باید زمینه ای فراهم  اقدام کند.  این مشکل  اول، به رفع 
کم درآمد  اقشار  و  معلمان  دولت،  کارمندان  تا  شود 
جامعه صاحب بیمه درمانی شوند و از درآمد این بیمه 
کارمندان و طبیبان شفاخانه های  امتیازات  به  درمانی، 
کیفیت  هم  می تواند  اقدامات  این  شود.  افزوده  دولتی 
خدمات درمانی را در شفاخانه های عمومی  باال ببرد و 
هم زمینه دسترسی برابر را به خدمات درمانی فراهم 

کند. 
شفاخانه های خصوصی هم با در نظرداشت قوانین باید 
در  قانونی  سازند؛ خالی  بهتر  را  خود  خدمات  کیفیت 
این زمینه را هم باید پارلمان پر کند. نمایندگان پارلمان 
باید بسیار سنجیده عمل کنند و به برای افکار عمومی 
به دلیل  این روزها  افغانستان  نیافرینند. مردم   تشویش 
دارند،  کافی  نگرانی  امنیتی،  و  اقتصادی  دشواری های 
نباید به میزان این نگرانی ها افزوده شود. الزم است تا 
در زمینه آموزش دانش طبی هم توجه جدی صورت 
است.  مواجه  با مشکل جدی  آموزش های طبی  بگیرد. 
به  افغانستان،  طبی  دانشگاه های  فارغان  از  بسیاری 
را  جزوه هایی  آنان  نیستند.  طبیب  کلمه  واقعی  معنای 
و  کرده اند  حفظ  شده،  نوشته  استادان شان  توسط  که 
فراتر از آن تجربه ای ندارند. اصالحات بنیادی در این 
عرصه الزم است. هم چنین جلو ورود داروی بی کیفیت 

به کشور هم باید گرفته شود. 

به مردم نگرانی مضاعف خلق نکنید
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8صبح، کابل: وزارت داخله در اعالمیه ای 
اخیر  عملیات های  نتیجه  در  که  است  گفته 
نیروهای امنیتی کشور، ۳۲ تن از افراد گروه 
اعالمیه،  این  براساس  شده اند.  کشته  طالبان 
ونابودی  سرکوب  هدف  به  عملیات ها  این 
مربوطات  در  که  افغانستان  مردم  دشمنان 
والیت های ننگرهار، کندز، بدخشان،سرپل، 
راه اندازی  هرات  و  پکتیکا  ارزگان،  غزنی، 
گردیده بود،۳۲ تن از دشمنان مردم افغانستان 
از  تن دیگر  تن زخمی و ۱۴  کشته شده، ۵ 

سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد ه اند.
نیز  جنگ افزار  مقداری  عملیات ها  این  در 
ودر  کشورافتاده  امنیتی  نیروهای  بدست 
حال حاضر در شماری از والیت های کشور 
و  سرکوب  هدف  به  پاکسازی  عملیات 

نابودی دشمن جریان دارد.
 ۲۴ در  ملی  پولیس  نیروهای  دیگر  سوی  از 
ساعت گذشته، از ۹ رویداد انفجار ماین در 
مربوطات والیت های ننگرهار، قندهار، پکتیا 

و هلمند جلوگیری کرده اند.
نشر  با  نیز  دفاع  وزارت  دیگر  سوی  از 
ساعت   ۴8 طی  که  است  گفته  اعالمیه ای 
مشترک  عملیات های  نتیجه  در  گذشته 
منظور  »به  که   ملی  اردوی  هوایی  و  زمینی 
استقرار  و  مردم  و  وطن  دشمنان  سرکوب 
۹۳ تن  والیت  چندین  در  آرامش«  و  صلح 
از اعضای طالبان کشته شده و دها تن دیگر 

زخم برداشته اند.

ریاست  اول  معاون  دوستم  عبدالرشید 
از  رسمی  سفر  یک  در  افغانستان  جمهوری 
نیروهای  تا  خواسته  عربی  متحده  امارات 
یاری  تجهیزات  بخش  در  را  افغان  امنیتی 

رساند.
معاون  مطبوعاتی  مشاور  فیضی  سلطان 
شنبه  روز  افغانستان  جمهوری  ریاست  اول 
که  است  گفته  آزادی  رادیو  با  گفتگو  در 
امارات  سوی  از  بخش  این  در  نیز  کمیته ای 
متحده عربی ایجاد شده است: »ما این را یک 
سفر پردست آورد تلقی می کنیم، بخاطری که 
امنیتی  نیروهای  با  همکاری  آنان  تعهدات 
خاص  نماینده  آن  در  که  است  کشور  این 
خواهد  سفر  کابل  به  عربی  متحده  امارات 
کرد و بخش های نظامی و امنیتی را از نزدیک 
خواهد دید و بعد از تبادل نظر همکاری شان را 

انجام خواهد داد.«
متحده  امارات  که  افزود  فیضی  آقای 
با  همکاری  عالوه  بر  تا  سپرده  تعهد  عربی 
نیروهای امنیتی افغان، در عرصه های معارف، 
امور  و  تجارت  صحت،  عالی،  تحصیالت 
در  و  کند  کمک  افغانستان  با  نیز  مهاجرین 

بخش معادن کشور نیز سرمایه گذاری نماید.
عربی  متحده  امارات  که  حالیست  در  این 
نزدیک به یک ماه پیش شش صد کسبه کار و 
تاجر افغان را مجبور به ترک آن کشور کرد. 

امنیت ملی از انتقال موتر مملو از مواد انفجاری به کابل جلوگیری کرد

امارات متحده عربی
 نیروهای افغان را تجهیز 

می کند

125 طالب در عملیات های
 اخیر کشته شده اند

نشر  با  ملی  امنیت  کابل:  8صبح، 
انتقال یک  اعالمیه ای می گوید که از 
موتر نوع هینو به کابل که پر از مواد 

منفجره بوده، جلوگیری کرده است.
است که شبکه  آمده  این خبرنامه  در 
تروریستی حقانی ۱6 تن مواد منفجره 
را ماهرانه در یک عراده موتر نوع هینو 
وانه  منطقه  در  زیر چوب سوخت  در 
قصد  و  بود  کرده  جابجا  وزیرستان 
داشت تا این موتر را از طریق ولسوالی 
ارگون والیت پکتیکا به منظور انجام 

شهر  به  وتروریستی  انتحاری  حمالت 
کابل انتقال دهد.

موتر   این  که  است  گفته  ملی  امنیت 
یک  طی   هدف،  به  رسیدن  از  قبل 
ریاست  خاص  قطعات  عملیات 
مربوطات  در  ملی  امنیت  عمومی 
ولسوالی ارگون والیت پکتیکا کشف 

وبه دست آمده است.
ریاست  منسوبین  دیگر  اقدام  یک  در 
عمومی امنیت ملی طی عملیات خاص 
که در  منطقه لکه تیگه ولسوالی برمل 

در  کردند  راه اندازی  پکتیکا  والیت 
با طالبان، ۱۵  نتیجه بر خورد مسلحانه 
تن از اعضای این گروه کشته شده و 
خبرنامه  برداشتند.  زخم  دیگر  تن   ۲۹
گفته است که در نتیجه این درگیری 
آن  باالی  که  داتسن  موتر  عراده  دو 
گردیده  نصب  زیکویک  میل  یک 
بود، سه قبضه راکت انداز با  شش فیر 
مرمی آن به دست نیروهای امنیت ملی 

افتاده است.

درخواست دولت افغانستان از پاکستان: 
شورای رهبری طالبان را توقیف کنید

محرمانه  سند  یک  کابل:  8صبح، 
روزنامه  که  ریاست جمهوری  ارگ 
است،  یافته  دست  آن  به  8صبح 
در  افغانستان  دولت  که  می دهد  نشان 
پیشنهادات  گذشته  ماه  چندین  طول 
به  رابطه  در  پاکستان  از  را  مشخصی 
این  است.  کرده  مطرح  طالبان  مساله 
سفر  دور  چندین  طول  در  که  سند 
مقام های دو طرف به جانب پاکستانی 
تحویل داده شده است، نشان می دهد 
ارشد  » جنرال های  مورد  یک  در  که 
اطمینان  افغانستان  دولت  به  پاکستانی 
داده اند که عملیات بهاری طالبان آغاز 

نخواهد شد.«
عمده ترین بخش این سند درخواست 
شهرهای  در  طالبان  رهبران  توقیف 
از  سند  این  در  است.  پشاور  و  کویته 
تا  است  شده  خواسته  پاکستان  جانب 
و  کویته  شورای  در  طالبان  رهبران 
خانگی  توقیف  تحت  پشاور  شورای 
قانونی علیه آن ها  اقدامات  در آیند و 

صورت گیرد. 
که  می دهد  نشان  سند  این  هم چنین 
پاکستانی  جانب  از  افغانستان  دولت 
رسمی  به صورت  تا  است  خواسته 
پاکستان  دشمن  را  افغانستان  »دشمنان 
را  طالبان  عملیات  کرده،  خطاب 
توقف  خواستار  و  نموده  محکوم 
یک  به گفته  شوند.«  آن ها  حمالت 
که  افغانستان  رسمی  دولت  مقام 
این  در  شود،  افشا  نامش  نخواست 
مورد رهبری سیاسی پاکستان در ظاهر 
چنانکه  داده اند.  انجام  را  اقدام  این 
چندی قبل سرتاج عزیز، مشاور امنیت 

» دشمن  که  بود  گفته  پاکستان  ملی 
است.«  پاکستان  دشمن  افغانستان، 
صدور  با  هم چنین  پاکستان  حکومت 
اعالمیه ای، حمالت طالبان را محکوم 
کرده و خواهان توقف آن شده است. 
عملی  لحاظ  به  که  می رسد  به نظر  اما 
طالبان  سیاست  در  تغییری  تا کنون 
حمالت  موج  است.  نشده  رونما 
تروریستی این گروه در گوشه و کنار 

کشور نمایانگر این نکته است. 
افغانستان  دولت  که  دیگری  موارد 
سوی  از  آن  شدن  اجرایی  خواستار 

پاکستان شده، چنین است:
بستن  برای  دستورالعملی  صدور   -
و  پاکستان  در  طالبان  پناهگاه های 
اجرای اقدامات موثر از سوی نیروهای 
به منظور  پاکستان  ملکی  و  امنیتی 

اجرای عملی این دستور العمل؛ 
نیروهای  به  دستورالعملی  صدور   -
امنیتی پاکستان تا عملیات خود را علیه 
اکثریت  مسوولیت  که  حقانی  شبکه 
به  افغانستان  در  را  انتحاری  حمالت 

عهده دارد، گسترش دهند؛ 
تمامی   به  دستور العملی  صدور   -
پاکستانی  کلینیک های  و  شفاخانه ها 
تا از مداوای طالبان زخمی  خودداری 
ورزیده و در صورت مواجهه با چنین 
امنیتی  مقام های  به  را  آن ها  مواردی 

پاکستان معرفی کنند؛
- صدور دستورالعملی به منظور توقف 
تولید  کارخانه های  مسدود سازی  و 
و سویچ هایی  کنار جاده ای  بمب های 
استفاده  بمب ها  این گونه  برای  که 

می شود؛ 

- توافق بر سر اجرای عملیات همزمان 
و  پاکستان  طالبان  تحریک  علیه 
منطقه  در  ویژه  به صورت  افغانستان 
از  شماری  آن  در  که  بهرامچه 

جنگجویان طالبان پناه گرفته اند. 
جریان  از  که  منبع  یک  به گفته 
آگاهی  سند  این  مورد  در  مذاکرات 
توقع  برخالف  پاکستان  دولت  دارد، 
وجود  با  افغانستان  دولت  انتظار  و 
تعهدات روشن، به جز در یک مورد، 
موارد  در  را  روشنی  و  عملی  اقدام 
که  منبع  این  است.  نداده  انجام  دیگر 
به روزنامه  افشا شود،  نامش  نخواست 
روشن  اقدامات  »عدم  گفت:  8صبح 
طالبان  قبال  در  پاکستان  عملی  و 
دولت  شده  مطرح  درخواست  و 
را  دیگری  گزینه ی  هیچ  افغانستان، 
جنگ  جز  به  افغانستان  دولت  برای 
این  است«.  نمانده  باقی  طالبان  علیه 
سند تذکر می دهد که در صورت عدم 
پاکستان،  جانب  از  عملی  اقدامات 
و  افغانستان  میان  همکاری  دریچه 

پاکستان بسته خواهد شد. 
و  اعتراض  از  موجی  که  حالی  در 
تفاهم نامه  امضای  بر  مبنی  نا رضایتی 
میان  استخباراتی  همکاری های 
و  افغانستان  ملی  امنیت  ریاست 
عامه  افکار  در  هم  هنوز  آی اس آی 
می رسد  به نظر  است،  داغ  افغانستان 
از  بعد  افغانستان  دولت  رهبری  که 
به  درخواست هایش،  نشدن  برآورده 
زودی سیاست های روشن تری را مبنی 
طالبان  علیه  مسلحانه  جدی  مبارزه  بر 
راستا  همین  در  چنانکه  کند.  اعالم 
رییس جمهوری  اشرف غنی،  محمد 
را  قطر  به  خود  سفر  برنامه  افغانستان 
لغو کرد و قرار است در روزهای آتی 
در یک سخنرانی برای مردم افغانستان 
طالبان  علیه  کشور  جدید  سیاست  از 
پرده بردارد. گفته می شود این سیاست 
بر  جدی  تمرکز  و  بسیج  بر  عمدتا 
متمرکز  طالبان  علیه  شدید  مبارزه 

خواهد شد.

وزیر زراعت:
 برنامه هایی برای انقالب زراعتی در افغانستان دارم

وزیر  ضمیر  اسداهلل  کابل:  8صبح، 
روز   ۱00 برنامه  گذشته  روز  زراعت 
کرد  اعالم  را  وزارت  این  نخست 
مکتب   ۱۱۵ زودی  به  که  اوگفت 
والیت   ۳۴ در  دهقانان  آموزش  برای 

افغانستان ایجاد خواهد کرد.
آقای ضمیر گفت که در صد روز اول 
کابل،  در  آبیاری  شبکه   ۱۳ کارش 
ننگرهار و بلخ تکمیل و بهره بردارسی 
گفته  زراعت  وزیر  می شود.  سپرده 
است یکی از برنامه های مهم او تنظیم 
او  برای زمین های زراعتی است.  آب 

گفت می خواهد با تطبیق برنامه هایش 
زراعتی  محصوالت  افزایش  برای 
بازار،  به  محصوالت  این  راه یابی  و 
در  زراعتی  انقالب  یک  آغازگر 

افغانستان باشد.
اندک  بارش  که  حالیست  در  این 
صدمه  زراعت  به  باران  و  برف 
سبب  نیز  ناامنی  و  جنگ  و  رسانده 
صورت  به  نتوانند  دهقانان  تا  شده 
درست حاصل برداری کنند. برخی از 
بهار  فصل های  در  باغ ها  و  کشتزارها 
جنگ  برای  مکان هایی  به  تابستان  و 

طالبان بدل می شود. 
کلینیک   ۳0 که  گفت  زراعت  وزیر 
در  زراعتی  آفات  تشخیص  برای  نیز 
ایجاد   افغانستان  مختلف  والیت های 
برنامه  اعالم  با  ضمیر  آقای  می شود. 
تقویت  این بار  گفت  خود  روزه  صد 
اولویت های کاری  آبیاری در  سیستم 

این وزارت قرار دارد.
این  که  گفت  زراعت  وزیر 
دسترسی  افزایش  باعث  امر 
محصوالت  و  آب  به  کشاورزان 

کشاورزی خواهد شد.

ACKU
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 قدرت اهلل جاوید

مجلس:

اعضای باقی مانده دولت معرفی شود

برای آراستن ابرو چشم را کور نکنید

اعضای  تا  می خواهد  رییس جمهور  از  نمایندگان  مجلس 
مجلس  این  به  زودتر  چه  هر  را  حکومت  باقی مانده ی 

کند.  معرفی 
عالی،  دادگاه  اعضای  از  شماری  و  رییس  شمول  به 
لوی سارنوالی،  اساسی،  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون 
کنون به  بانک مرکزی افغانستان و اداره ی سره میاشت تا 
که  مجلس نمایندگان معرفی نشده اند؛ اداره ها و افرادی 
به صورت قانونی به تاییدی مجلس نمایندگان نیاز دارند. 
در  نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
در  سرپرست ها  کار  ادامه ی  مجلس  دیروزی  نشست 
از  و  ندانست  افغانستان«  »صالح  به  را  والیات  و  اداره ها 
موارد  این  در  تا  خواست  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
کنون بیش از نیمی از والیت ها و شماری  تصمیم بگیرند. ا
از فرماندهی های پولیس از سوی سرپرستان اداره می شوند.
برای  عاجل  هرچه  را  مستقل  »روسای  افزود:  ابراهیمی 
به  تا  کنید  معرفی  ولسی جرگه  به  تاییدی  رای  گرفتن 
اعضای  مستقل،  روسای  سطح  در  چه  سرپرستی ها، 
باقی مانده ی شورای عالی ستره محکمه  و والی ها، نقطه ی 

گذاشته شود.« پایان 
که ریاست جمهوری در نامه ا ی  گفت  ابراهیمی هم چنین 
این  به  دفاع  وزارت  نامزد  به حیث  را  ستانکزی  معصوم 
آقای  تحصیلی  مدارک  و  اسناد  اما  کرده  معرفی  مجلس 
تصمیم  مجلس  نمایندگان  آن  بنیاد  بر  که  ستانکزی 

کارمندان دولتی، از رده های باال تا پایین ترین  شیوه برکناری 
مراتب حکومتی به یک اصل در برنامه حکومت وحدت 
سوی  از  بیشتر  شیوه  این  که  البته  است.  شده  بدل  ملی 
رییس جمهور غنی، پیش برده می شود و رییس اجرایی یا 
که او نیز  نمی خواهد یا هم نمی تواند یا هم هنوز زود است 
که آقای اشرف غنی، در  کار زار شود. همان طور  وارد این 
کارزار های انتخاباتی خود می گفت، مبارزه با فساد  دوران 
که از  جز مهم ترین برنامه های وی خواهد بود و همان طور 
رییس جمهور  می آمد،  بر  تحولش  و  تغییر  شعار  انتخاب 
حساب  تصفیه  به  شروع  قدرت،  اریکه  بر  زدن  تکیه  با 
حمله  نخستین  کرد.  دولتی  کارمندان  از  تعدادی  با 
رییس جمهور غنی بر هرات بود. وی در سفرش به هرات 
پانزده گانه هرات را همراه  فرماندهان پولیس ولسوالی های 
کرد. شش- هفت رییس اداره محلی  با ولسواالن آن برکنار 
را برکنار ساخت و سه چهار تن شان را نیز به مراجع عدلی 
کرد. پس از آن، این برنامه هم چنان دوام یافت و  معرفی 
رییس جمهور تعداد زیادی را در وزارت خانه های مختلف 
معرفی  نیز  عدلی  مراجع  به  عزل  با  همزمان  یا  کرد  عزل  یا 

کرد. 
در آخرین مورد، آقای غنی شش تن از معین های وزارت 
معرفی  سارنوالی  به  و  کرده  برکنار  کار  از  را  شهرسازی 
گفته است تا زمان ریشه کن شدن  کرده است. آقای غنی 
فساد در ادارات دولتی، از این روش هم چنین استفاده 
که  افرادی  گذاشتن  کنار  نفس  در  البته  کرد.  خواهد 
در فساد اداری و ضعف مدیریت نقش دارند، هیچ گونه 
کشور ها  تردیدی وجود ندارد. افغانستان جزو آلوده ترین 
کشور های فاسد  گاه در صدر  که  به فساد اداری است 
می آید.  پایین  پله ای  سه  دو  گاه  و  می گیرد  قرار  جهان 

است.  نگرفته  قرار  مجلس  اختیار  در  هنوز  تا  بگیرند، 
زودتر  چه  هر  تا  خواست  ریاست جمهوری  از  ابراهیمی 
مدارک تحصیلی نامزد وزارت دفاع را به این مجلس ارایه 

کند.
بر بنیاد اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، نامزدوزرا 
باید به گونه رسمی توسط رییس جمهور و یا معاونین او به 

نشست عمومی این مجلس معرفی شوند.
موجودیت  مجلس  اعضای  از  شماری  این حال،  با 

بزرگ  سوال  با  را  برکناری ها  و  برخورد ها  این  آنچه  ولی 
برخورد جناب  واقعا  آیا  که  این است  روبه رو می سازد، 
فساد  با  آلوده  رییس جمهور  زعم  به  که  افرادی  با  غنی 
اند، همین مساله است یا بحث های دیگری پشت پرده 
گذشته بحث امضای  وجود دارد. حداقل در چند روز 
مسایل  داغ ترین  از  یکی  کستان  پا با  استخباراتی  توافق 
شایعه های  و  زمزمه ها  است.  بوده  روزها  این  سیاسی 
توافق نامه،  این  امضای  چگونگی  پیرامون  زیادی 
مخالفت ها و موافقت ها برای امضای این توافق باعث 
گردید تا نگاه ها به سوی ریاست عمومی  امنیت ملی با 

دقت بیشتری متمرکز شود. 
ریاست  گسترده در چارچوب  تغییرات  در چنین احوالی 

اداره   های سرپرست ها و نبود توافق میان دو رهبر حکومت 
از  یکی  را  دولتی  مسووالن  انتخاب  برای  ملی  وحدت 

عوامل افزایش مشکالت مردم می خوانند.
مجلس  در  بادغیس  مردم  نماینده  عبدالرحیم،  قاضی 
به  رسیدگی  در  را  حکومت  رهبران  ناتوانی  نمایندگان، 
او،  به گفته ی  می خواند.  »خجالت آور«  مردم  مشکالت 
امنیت،  تامین  زمینه ی  در  نتوانسته  کنون  تا حکومت 
کند.  اقدام  اداری  فساد  با  مبارزه  و  خوب  حکومتداری 

ایجاد  حکومت  برای  را  زیادی  شایبه های  ملی  امنیت 
که در این روز ها نقل محافل امنیتی-  می کند. زمزمه های 
که دالیل  کشور شده است. خیلی ها فکر می کنند  سیاسی 
ملی،  امنیت  عمومی   ریاست  در  افرادی  برکناری  اصلی 
ربطی به توافق استخباراتی دارد. جدل ها در اداره آیسا و 
برکناری شش معین وزارت شهرسازی نیز چنین شایبه های 
غیر شفاف  برخورد های  با  نباید  دولت  می کند.  ایجاد  را 
بهتر  کند.  تشدید  را  اقداماتش  شدن  سوال برانگیز  زمینه 
و  تغییر ها  مورد  در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  است 
غیر  فساد اند،  و  اختالس  به  متهم  که  افرادی  برکناری 
کم تر دیده  که تا حال چنین چیزی  کند  گزینشی برخورد 
عنوان  به  کشور  معارف  وزارت  مثال  به طور  است.  شده 

وحدت  خواب رفته ی  به  »حکومِت  گفت:  عبدالرحیم 
ننگ  و  خجالت  اجرایی-  رییس  و  رییس جمهور  ملی- 
آن  به  دادند،  وعده  مردم  به  را  آنچه  که  برای شان  است 
تا  که  سرپرستی  »حکومت  افزود:  او  نمی کنند.«   عمل 
حال در فساد غرق است، نه قوماندانش قوماندان است، 
رییس  اداره اش  یک  رییس  نه  است،  والی  والی اش  نه 

است، همه مصروف فساد و فساد اداری  هستند.«
از  ماه   9 گذشت  با  که  می کند  کید  تا مجلس  عضو  این 
حکومت وحدت ملی، مردم بیش از این صبر و حوصله  
رسیدگی  آن  به  زودتر  چه  هر  حکومت  سران  و  نداشته 
کنند. در همین حال، شمار دیگری از نمایندگان مجلس 
با اشاره به معرفی معصوم ستانکزی به عنوان نامزد وزارت 
حیث  به  شهیم  قدم شاه  نمایندگان،  مجلس  به  دفاع 
لوی درستیز، ادیب فهیم و اجمل عابدی به عنوان معاونان 
که تقرری آنان بر  ریاست عمومی امنیت ملی بیان داشتند 
خالف معیارهای شایستگی، لیاقت و تجربه  انجام یافته 

است.
که  گفت  نقیب اهلل فایق، نماینده مردم فاریاب در مجلس 
مشارکت و حضور اقوام در قدرت یک اصل است و افراد 
باید به اساس شایستگی و تجربه  شان در پست های دولتی 

گماشته شوند.
که در وزارت دفاع و ریاست  فایق افزود: »تعیینات اخیری 
نشان  وضاحت  به  گرفت،  صورت  ملی  امنیت  عمومی 
داشتند،  لیاقت  بودند،  کاندید  که  کسانی  که  می دهد 
شدند  زده  کنار  داشتند،  تجربه  سال  سی  و  سال  بیست 
قبیله ی  به  متعلق  بودند،  خودشان  افراد  که  کسانی  و 
و  کردند  تقسیم   50  -50 کتر  دا دو  هر  و  بودند  خودشان 
باور  این  به  مجلس  عضو  این  گماشتند.«  را  افراد  آمدند 
گماشتن  در  ملی  وحدت  حکومت  رهبر  دو  که  است 
نکرده اند.  توجه  افغانستان  ترک تبارهای  به  مربوط  افراد 
ملی،  وحدت  حکومت  رهبران  که  درحالی  است  این 
عدالت  ضرورت  بر  انتخاباتی شان  پیکارهای  زمان  در 
دولتی  پست های  به  افراد  گماشتن  در  شایسته ساالری  و 

کید داشتند. تا

شده  مشهور  افغانستان  دولتی  ادارات  فاسد ترین  از  یکی 
بود. 

برنامه استجوابیه  افغانستان در  گذشته وزیر معارف  هفته 
گذشته میلیون ها  که در  گفت  خود در مجلس نمایندگان 
مصارف  و  معلمین  معاش  مکاتب،  اعمار  برای  افغانی 
حاشیه ای دیگر از این دست از بودجه این وزارت خارج 
که معاش  شده است. ولی نه مکتبی وجود دارد و نه معلمی  
در  تغییری  کوچک ترین  هنوز  وضعیتی  چنین  در  بگیرد. 
وزارت معارف شکل نگرفته است. حکومت وحدت ملی 
گزینشی اعتبار خود را صدمه بزند. به طور  نباید با برخورد 
حامد  حکومت  مالیه  وزیر  زاخیلوال،  عمر  حضرت  مثال 
رسانه ها  در  غنی،  رییس جمهور  اقتصادی  مشاور  و  کرزی 
گسترده و فساد  رسما با نشر اسناد، متهم به اختالس های 
اداری شده است. ولی او هم چنین محبوب رییس جمهور 
کارش ادامه می دهد. این گونه افراد به وفور در  است و به 
دارند.  جلوه گری  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  اطراف 
عامه  افکار  در  را  مساله  یک  گزینشی  برخورد  گونه  این 
به طور اخص  و  گویا حکومت  این که  آن  و  شکل می دهد 
ادارات  در  را  دولتی  مقام های  از  تعدادی  رییس جمهور، 
خود  اعتماد  مورد  افراد  تا  می کند  برکنار  کار  از  مختلف 
بلند رتبه های  برکناری  گر  ا بگمارد.  چوکی ها  این  در  را 
نه  ما  باشد،  شده  سازمان دهی  برنامه  این  بر اساس  دولتی 
کاهش فساد در ادارات مواجه نخواهیم شد، بلکه  تنها با 
ادارات  در  تغییرات  زیرا  یافت.  خواهد  هم  شدت  فساد 
خوب،  حکومتداری  و  شفافیت  شکل گیری  بر اساس  نه 
بلکه برای ایجاد حاشیه امن قوی برای تیم رییس جمهور 
گر این مساله هم چنین ادامه یابد، مسلما رییس  می باشد. ا
که تا هنوز وارد این بازی نشده است نیز، آستین  اجرایی 
کرد تا افراد مورد اعتماد خود  باال خواهد زد و تالش خواهد 
را در پست های مشخص بگمارد. در چنین وضعیتی باید 

فاتحه شایسته ساالری را خواند. 
کنار زدن  قرار نیست مبارزه با فساد اداری با این شکل یعنی 
کار  این  برای  بنشیند.  ثمر  به  چوکی های شان  از  نفر  چند 
که فساد را با هر  گسترده در سیستم است  نیاز به تغییرات 
فردی هم چنین تداوم می بخشد. بهتر است رییس جمهور 
گماشتن های شان، افکار  و رییس اجرایی در برکناری ها و 
عامه را نیز در نظر داشته باشند و با شفافیت بیشتر به نبرد 
را  ابرو، چشم  آراستن  برای  این که  نه  بپردازند.  علیه فساد 

کنند.  کور 
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شد.  تشدید  افغانستان  فراه  والیت  در  داعش  و  طالبان 
رسانه های  در  بارها  فراه  در  امارت  و  خالفت  بین  جنگ 
کشورمان بازتاب یافت، اما به عوامل پشت پرده این جنگ 
مقام های  که  دارد  وجود  آن  احتمال  نشد.  پرداخته  دقیق 
جنگ افزار  و  پول  طالبان  به  نظامی  ایران  و  استخباراتی 
داده باشند تا با داعش بجنگند و تشدید جنگ فراه هم به 

احتمال قوی با همین موضوع پیوند دارد. 
از  حمایت  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  شاید  تهران 
کم هزینه ترین راه برای مقابله با داعش در افغانستان  طالبان، 
افراط گرای  مسلح  گروه های  از  تهران  این  از  پیش  است. 
شیعه مذهب در افغانستان حمایت نظامی  می کرد، اما ظاهرا 

کند.  کنترول  حاال می خواهد بحران داعش را با طالبان 
این تحلیل در رسانه های غربی نیز مطرح شده است. مدتی 
نیز  بریتانیا  چاپ  گاردین  زبان  انگلیسی  روزنامه  پیش 
که ایران می خواهد طالبان را در برابر داعش  کرد  گمانه زنی 
را  خود  مرزهای  از  داعش  تهدید  ترتیب  این  به  و  دهد  قرار 
دور براند. رویکرد رسانه های همسو با طالبان در افغانستان 
و هم چنان بخش پشتوی رادیو تهران این روزها خیلی تغییر 

کرده است. 
فرماندهان  تریبون  روزها  این  تهران  رادیو  پشتوی  بخش 
رادیو  این  با  طالبان  فرماندهان  است.  طالبان  گون  گونا
با  مخالفت  و  مالعمر  به  تعهد شان  از  و  می کنند  مصاحبه 
داعش سخن می گویند. برادر مالداداهلل، یکی از فرماندهان 
طالبان در زابل و مقام های پیشین امارت طالبان، در ماه های 
کرده اند.  اخیر چند بار با بخش پشتوی رادیو تهران مصاحبه 
رویداد  پوشش  در  هم،  کابل  در  تهران  با  همسو  رسانه های 
جنگ اخیر فراه، به سود طالبان و به زیان داعش جهت گیری 
که یک مخاطب  کردند. این جهت گیری چنان آشکار بود 
نیز می توانست آن را حدس بزند. چندی پیش آقای  ساده 
کرد  اعالم  گفتگویی  کابل، در  ایران در  بهرامی، سفیر  رضا 
که تهران از دولت افغانستان حمایت می کند و سیاست ایران 
گروه  گروه در برابر یک  که از یک  گذشته است  از آن مرحله 
داعش  برابر  در  طالبان  از  حمایت  اما  کند.  پشتیبانی  دیگر 
در  افغانستان  دولت  از  حمایت  سیاست  که  می دهد  نشان 
از سوی سازمان های اطالعاتی و استخباراتی چندان  تهران 

گرفته نمی شود.  جدی 
افغانستان  دولت  از  طالبان،  از  به جای حمایت  باید  تهران 
افغانستان  دولت  از  حمایت  کند.  حمایت  داعش  برابر  در 
رفع  سبب  و  کند  تامین  ناامن  مناطق  در  را  ثبات  می تواند 
کشورهای همسایه شود، اما حمایت از طالبان،  نگرانی های 
کشورهای  است.  افغانستان  بی ثباتی  روی  سرمایه گذاری 
همسایه از سرمایه گذاری روی بی ثباتی افغانستان، سود مورد 
که تهران هم از این  نظرشان را نبرده اند. بنابراین بهتر است 
سیاست دست بردارد و از دولت رسمی  و مشروع افغانستان 

کند.  حمایت 
و  برای جنگ  باید در محاسبه هایش  افغانستان هم  دولت 
صلح، احتمال حمایت تهران از طالبان را در برابر داعش مد 

نظر داشته باشد.

هدفمند از قدرت رانده می شوند. قبال بشیر احمد 
گفته  دوستم  جنرال  به  نزدیک  وکالی  از  تینج 
که به وزیر پیشنهادی دفاع رای نخواهد داد.  بود 
جمعه خان همدرد و اعضای سابق حزب اسالمی  
کرده  حمایت  غنی  آقای  از  انتخابات  در  که 
سیاست های  منتقدین  صف  در  کنون  ا بودند، 
کریم خلیلی،  که  منابع می گویند  دارند.  قرار  وی 
کتر غنی، نیز به شدت ناراض است.  از حامیان دا
که در زمان  گفته است  کتر غنی  آقای خلیلی به دا
کابینه  کرزی حد اقل چهار وزیر در  رییس جمهور 
کاندید آقای  داشته اما حاال حتا یک وزیر ندارد. 
مواجه  مشکل  با  نیز  بامیان  والیت  برای  خلیلی 
خواسته های  گر  ا که  می رسد  به نظر  است.  شده 
اعتراض  صدای  نیز  او  نشود  عملی  خلیلی  آقای 

کند.  خود را رسما بلند 
نیز در جمع  و عدالت  برخی اعضای حزب حق 
رفعت  آزیتا  نمونه  برای  گرفته اند.  قرار  ناراضیان 
کتر غنی معذرت خواهی  رسما بابت حمایت از دا

کرده است. 
کنون در ارگ و قصر سپیدار صرفا افرادی حضور  ا
یافته اند.  دست  خود  خواسته های  به  که  دارند 

کرزی  محور  در  حکومت،  از  منتقد  افراد  بیشتر 
در  رایزنی  حال  در  هم  یا  و  داشته  رفت وآمد 
محور های شخصیت های دیگر سیاسی و جهادی 
واضح  اخیر  انتخابات  تجربه  می برند.  سر  به 
وضعیت  سیاسی  حزب  فقدان  در  که  ساخت 
سیاسی  گروه های  معیار  شد.  نخواهد  این  از  بهتر 
و قومی  در زمان انتخابات، متمر کز بر  خواسته های 
برنامه های  به  کم تر  افراد  این  است.  شخصی  
که  است  جهت  این  از  می کنند.  توجه  نامزدان 
بلند  زودی  به  اعتراض   انتخابات صدای  از  پس 
سبب  معیاری  سیاسی  احزاب  فقدان  می شود. 
شده تا پروسه های سیاسی با افت های این چنینی 
به  را  خوبی  آموزه های  تجربه ها  این  باشد.  همراه 
بر  صف بندی ها  از  باید  افغانستان  دارد.  همراه 
در  کند.  عبور  شخصی  قومی  و  مطالبات  معیار 
کنون  غیر آن وضعیت ما بهتر از این نخواهد بود. ا
متحدین زور مند هر دو تیم در تقابل با برنامه های 
گرفته اند. فقدان حمایت الزم  عبداهلل و غنی قرار 
همراه  با چالش  در عمل  را  برنامه  نوع  هر  سیاسی 

کرد. خواهد 

ایران،  به  آغا  طیب  ریاست  به  طالبان  هیات  سفر  مورد  در 
مقام های  دولت  شد.  بحث  کم تر  داخلی  رسانه های  در 
رسانه ها  به  مورد  این  در  هم  روحانی  حسن  رییس جمهور 
معلومات ندادند. خبر سفر طیب آغا به تهران را رسانه هایی 
که با سپاه پاسداران ایران و حلقات اطالعاتی  پوشش دادند 
که  تسنیم  خبرگزاری  دارند.  رابطه  کشور  آن  استخباراتی  و 
کرد، به سپاه پاسداران پیوند  برای اولین بار این خبر را پخش 
و  اطالعاتی  مقام های  که  می دهد  نشان  واقعیت  این  دارد. 
استخباراتی در تهران میزبان طالبان بودند و وزارت خارجه 
نبوده  سفر  این  جریان  در  روحانی،  حسن  آقای  حکومت 
است و به همین دلیل نخواست خبر ورود طیب آغا به تهران 

کند.  را تایید 
ایران  استخباراتی  و  اطالعاتی  مقام های  که  می رسد  به نظر 
حضور  کنند.  علم  داعش  برابر  در  را  طالبان  می خواهند 
فراه  روستا های  از  برخی  در  داعش  به  وفادار  جنگجویان 
روزهای اخیر  تهران شده است. در  و هرات، سبب نگرانی 
زیاد  داعش  مورد  در  ایران،  اطالعاتی  و  نظامی   مقام های 
خودشان  برای  تهدید  مهم ترین  را  آن  و  می کنند  اظهارنظر 

اعالم می کنند. 
آمدن  در  اهتراز  به  از  تهران  که  می دهد  نشان  امر  این 
جنوبی  و  غربی  روستاهای  از  برخی  در  سیاه  پرچم های 
مسیر  کنترول  برای  داعش  است.  نگران  سخت  افغانستان 
تالش  سخت  هلمند  در  مخدر  مواد  غیرقانونی  تجارت 
با  که  می کنند  تالش  داعش  برنامه ریزان  شاید  می کند. 
آنان  تبهکاری  به  و  کنند  ایتالف  مخدر  مواد  قاچاقچیان 
گر چنین چیزی تحقق یابد،  پوشش ایدیولوژیک بدهند. ا
و  می شود  هلمند  در  نیرومند  نسبتا  پایگاه  صاحب  داعش 
می تواند از حامیانش در روستا های دوردست فراه و هرات 

کند.  نیز حمایت 
کابوس است. داعش یک جنبش  این وضعیت برای تهران 
فرقه گرای سلفی ضد شیعی است. از نظر این جنبش جنگ 
از شیخ های  با شیعیان یک تکلیف شرعی است. آن عده 
که خواهان خنثا سازی سیاست نفوذ گذاری ایران  عربستانی 
در آسیای میانه و خاورمیانه هستند، به داعش پول می دهند. 
کنار مرزهای ایران صاحب پایگاه شود، بدون  گر داعش در  ا
عربستانی  پولدار  شیخ های  از  برخی  سوی  از  که  تردید 

حمایت می شود. 
کنار این  موارد، برخی از سنی مذهبان افراطی ایرانی هم  در 
گروه صاحب  گر این  که ا افکار داعشی دارند. روشن است 
یک پایگاه نسبتا قوی در نزدیکی مرزهای ایران شود، شمار 
گروه می پیوندند.  زیادی از جوانان سنی مذهب ایرانی به این 
ک  خا داخل  به  را  جنگ  که  نیست  بی عالقه  هم  داعش 
ایران بکشاند. قدرت های دیگر منطقه ای هم شاید بدشان 

که داعش بیشتر با ایران درگیر باشد.  نیاید 
اخیر  تماس های  می توان  واقعیت ها  این  نظرداشت  در  با 
که  می خواهد  شاید  تهران  کرد.  تحلیل  را  طالبان  و  تهران 
را در فراه و  پایگاه سازی داعش  از طالبان، جلو  با حمایت 
هلمند بگیرد. پس از پایان سفر طیب آغا به تهران، جنگ 

کم تر شنیده  کتر  این روز ها صدای حمایت از دو دا
برنامه های  تا  گرفته  مجلس  صحن  از  می شود. 
شنیده  معترضان  صدای  رسانه ها،  سیاسی 
اقل  حد  انتخابات  کمپاین  زمان  در  می شود. 
اعالم  تیم ها  از  یکی  از  گروه سیاسی  روز یک  هر 
حمایت می کرد. افراد برجسته سیاسی و قو می  نیز 
قرار  تیم ها  صف  در  مشخص  شرط های  بدل  در 
گروه های  و  بیشتر جریان های سیاسی  می گرفتند. 
تیم های  وارد  مشخص  وعده های  بدل  قومی  در 
انتخاباتی می شدند. صف بندی های سیاسی در 
مردم  میان  در  توقعات  سطح  انتخابات  جریان 
هر  در  شده  شناخته  چهره های  بود.  برده  باال  را 
قانع  سفارت  و  والیت  وزارت،  از  کم تر  تیم  دو 
و  غیر واقع بینانه  حدی  به  وعده ها  این  نبودند. 
گر صد  وزارت هم  که ا سخاوتمندانه ارایه می شد 
کافی  تاسیس می شد، برای جابه جایی این افراد 

نبود. 
دو  هر  ملی،  از شکل گیری حکومت وحدت  پس 
کردند. حکومت  کتر از فضای انتخابات عبور  دا
در  محوری  مهره های  گزینش  برای  ملی  وحدت 
هر چند  کرد.  وضع  مشخصی  معیار های  کابینه، 

یک  در  اما  است  نشده  اعالم  رسما  معیارها  این 
پست های  در  جهادی  افراد  اعالم نشده  توافق 
وزارت های مهمی چون داخله، دفاع و لوی درستیز 

راه نیافتند. 
قباله های  کمپاین  زمان  از  که  شخصیت هایی 
وزارت در جیب داشتند شانس رسیدن به وزارت 
معرفی  والیان  فهرست  در  دادند.  دست  از  نیز  را 
دیده  کمپاین گران  اصلی  چهره های  نیز  شده 
دوران  تیم  دو  هر  تا  امر سبب شده  این  نمی شود. 
حد  شوند.  همراه  جدی  ریزش های  با  انتخابات 
سیاف،  استاد  اسماعیل خان،  امیر  کنون  تا   اقل 
صدای  مسعود  احمد ولی  قانونی،  صالح،  امراهلل 
شده  شنیده  گزینش ها  نحوه  از  اعتراض شان 
است. حتا بر سر معرفی وزیر دفاع، عطامحمد نور 
عمل  عبداهلل  کتر  دا سیاست های  با  تضاد  در  نیز 
کتر عبداهلل  کرد. تعدادی از وکالی وابسته به تیم دا
در  می کنند.  انتقاد  وی  سیاست های  از  رسما  نیز 
کتر غنی نیز وضعیت به همین شکل است.  تیم دا

مجلس  صحن  در  فایق  نقیب اهلل  گذشته،  روز 
به صورت  ازبک ها  که  گفت  واضح  به صورت 

 فردوس

 میرویس

وز  متحدان دیر
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تکرار کرده و به کشورهای خود بر خواهند گشت؟
شباهت با عراق و سوریه

آسیای میانه با 70 میلیون نفوس، از کشورهای با منابع 
ذخایر طبیعی مانند گاز و نفت در سطح جهان است. 
در  سرخوردگی  با  توام  بیداری  یک  از  پژوهشگران 
میان جوانان آسیای میانه سخن می گویند. این وضعیت 
به شکل روزافزون در وجود آن ها عدم اطمینان نسبت 
به خود و بیگانگی با دولت های حاکم را ژرفای بیشتر 
خود  هویت  بازشناسی  به دنبال  جوانان  این  می بخشد. 
زمینه  کار و  اند؛ آن هایی که در کشورهای خودشان 
فرصت های  و  نیست  فراهم  برای شان  ثبات  با  درآمد 
نه  داعش،  است.  فرار  به  رو  روسیه  شهرهای  از  کار 
آن ها  برای  را  مختلف  زمینه های  در  کار  فرصت  تنها 
وعده می دهد، بلکه از آن ها می خواهد برای یک آینده 
»معنادار« بجنگند تا هویت خود را بازیابند. این حالت 
جوانان آسیای میانه، شبیه جوانان شرق میانه است که 

»بهار عرب« را به وجود آوردند.
گروه بین المللی بحران می گوید: »انگیزه برای پیوستن 
تغییر  برای  آرزو  در  ریشه  میانه،  آسیای  در  داعش  به 
میان  در  داعش  دارد.  منطقه  این  اجتماعی  و  سیاسی 
فقرا، سرمایه داران، با سواد و بی سواد، جوان و پیر و زن 

و مرد هواخواه دارد.«
را در  بریتانیا  از خاک  بزرگ تر  داعش حاال سرزمین 
اختیار دارد. این گروه برعکس القاعده، در صدد ایجاد 
نیاز  به خدمات  این دولت  ایجاد  برای  دولت است. و 
می گویند  گروه  این  تبلیغ گران  دلیل  همین  به  دارد. 
استخدام  را  غیره  و  مهندس  پزشک،  آموزگار،  آن ها 

می کنند. 
در  که  میانه  شرق  کشورهای  میان  عمده  شباهت  دو 
دیده  میانه،  آسیای  و  دارد  حضور  عمال  داعش  آن ها 
می شود. نخست، حس بیداری توام با سرخوردگی در 
میان جوانانی که هویت خود را در آیینه ی رژیم های 
مطلق العنان که بیش از دو دهه می شود بر این کشورها 
پنج  هر  دوم،  نمی توانند؛  تعریف  می کنند،  حکومت 
کشور آسیای میانه، به درجه های متفاوت، در عرضه ی 
خدمات اجتماعی به خصوص در مناطق روستایی ناکام 
میان  تامین عدالت در  از  فقر و عدم رضایت  بوده اند. 

نسل جوان فراگیر است. 
زمینه های بومی  برای داعش

از مذهب حنفی  میانه، قرن هاست  مسلمان های آسیای 
که در میان مذاهب اهل سنت میانه رو دانسته می شود، 
گرایش های  با  مقایسه  در  حنفی  فقه  می کنند.  پیروی 
تبعیت  آن  از  اکثرا  داعش  پیروان  که  وهابی  و  سلفی 

می کنند، معتدل دانسته می شود. 
شماری از جوانان مسلمان آسیای میانه در دهه  1970 
این  رفتند.  میانه  اسالمی  به شرق  علوم  فراگیری  برای 
دیدگاه های  با  سعودی،  عربستان  و  مصر  در  جوانان 
اهل  بزرگ  مکتب  هر چهار  که  وهابی گری  و  سلفی 
سنت به شمول حنفی را به چالش می کشد، آشنا شدند. 
زمانی که این روحانیون از شرق میانه برگشتند، دولت 
شوروی به آن ها اجازه نداد تا برداشت های جدیدشان 
از شریعت اسالم را تطبیق و یا حتا تبلیغ کنند. با وجود 
به شکل  اسالمی   مدارس  شوروی،  دولت  ممانعت 
این  یافت.  تاسیس و گسترش  فرغانه  پنهانی در وادی 
از گذشت دو دهه در جریان جنگ های  باورها، پس 
داخلی تاجیکستان و در میان اعضای حرکت اسالمی 

 ازبکستان در دهه  1990 نقش بازی کرد. 
از قرغزستان، تاجیکستان  وادی فرغانه که بخش هایی 
تصوف  مرکز  زمانی  می گیرد،  بر  در  را  ازبکستان  و 
از  برداشت های صلح جویانه  که  اسالمی  بود  عرفان  و 
مرکز  به  وادی  این  امروز،  اما  می کرد.  تبلیغ  را  اسالم 

سلفی گری تندرو تبدیل شده است. 
حاکمیت  تحت  سال   70 در  میانه  آسیای  مسلمانان 
از  پس  نکردند.  تجربه  را  مذهبی  آزادی  شوروی 
آزادی های  سکوالر  رژیم های  نیز  شوروی  فروپاشی 
به مردم اجازه ی عملکرد  مذهبی را سرکوب کرده و 

مطابق باورهای دینی شان را نداده اند. 
دوره   به  می گردد  بر  میانه،  آسیای  در  خالفت خواهی 
برای  در آرزوی سرکوفته  ریشه  و  حاکمیت شوروی 
تغییر سیاسی و اجتماعی منطقه دارد. بالفاصله پس از 
اسالمی  حرکت  مانند  گروه هایی  شوروی،  فروپاشی 
 ازبکستان، نهضت اسالمی  تاجیکستان، و حزب التحریر 
به دنبال ایجاد خالفت در آسیای میانه  ظهور کردند و 
در  ازبکستان،  اسالمی   حرکت  اعضای  حاال  بودند. 
به  وادی فرغانه مهم ترین نقش را برای جذب جوانان 

داعش بازی می کنند. 

کدام کشور بیشتر مورد تهدید است؟
ظهور داعش در آسیای میانه، با اهتزاز بیرق سیاه رنگ 
سال  سپتامبر  ماه  در  تاشکنت  پُل  فراز  بر  گروه  این 
رهبر  غازی،  عثمان  ماه،  همان  در  رقم خورد.  گذشته 
حرکت اسالمی  ازبکستان مقیم پاکستان، حمایتش را 
از داعش اعالم کرد. ازبک  ها بیشترین تعداد را در میان 
ازبکستان،  می دهند.  تشکیل  میانه  آسیای  جنگجویان 
داعش  تهدید  با  منطقه  کشورهای  دیگر  از  بیشتر 
روبه رو است. بر اساس گزارش گروه بین المللی بحران، 
نمی بینند  حاکم  نظام  آیینه ی  در  را  خود  که  آن هایی 
نیز  افغانستان  طالبان  و  اسالمی  ازبکستان  از حرکت  و 

سرخورده اند، آماده ی پیوستن به داعش اند.
پس  تهدید  سطح  لحاظ  از  تاجیکستان  و  قرغزستان 
پرنفوذ  بازرگانان  از  یکی  دارند.  قرار  ازبکستان  از 
قرغزستانی ماه گذشته حمایتش را از داعش اعالم کرد 
که در پی آن نخست وزیر آن کشور از اروپا خواهان 
کمک شد. تنها در سال های 2011 و 2012 حدود هزار 
تقرر  پیوسته اند.  به داعش  این دو کشور  از  زن و مرد 
رقه  والیت  امیر  به عنوان  تاجیکستانی  جنگجوی  یک 
در شمال سوریه، سبب افزایش عالقه مندی شهروندان 

آسیای میانه برای پیوستن به داعش شده است. 
سوریه  به  نیز  قزاقستانی   150 که حدود  می شود  گفته 
بیشتر حمایت مالی فراهم  اما قزاق ها  و عراق رفته اند، 
می کنند. نشر یک نوار توسط داعش که یک کودک 
قزاق را در حال جدا کردن سر دو شهروند  خردسال 
روس نشان می داد، شوک شدید را در میان شهروندان 
شهروندان  مورد  در  است.  کرده  ایجاد  قزاقستان 

ترکمنستان معلومات فراوان در دست نیست.
آسیای  جنگجویان  شمار  موجود،  آمارهای  بنیاد  بر 
میانه در صفوف داعش بین دو نیم تا پنج هزار جنگجو 
احتماال در  افراد داعش  تمام  این که  به  توجه  با  است. 
میانه  آسیای  شهروندان  نفر اند،  هزار   21 تا   15 حدود 

رقم درشتی را می سازند.
درسی که کشورهای آسیای میانه می توانند از سقوط 
شرق میانه به کام هرج و مرج و داعش بگیرند، این است 
که پیش از تکرار تجربه  تلخ شرق میانه باید با باز کردن 
همکاری های  گسترش  انفجار،  از  قبل  سیاسی  فضای 
بازرگانی  مبادالت  میزان  افزایش  و  منطقه ای  امنیتی 
این  نگاه سریع  در یک  اما  بزنند.  میان منطقه ای دست 

سه عامل را به بررسی می گیریم. 
دولت های آسیای میانه تا هنوز دارای یک چارچوب 
نیستند.  داعش  خطر  با  مقابله  برای  مشترک  امنیتی 
بی اعتمادی واگیر در مناسبات این کشورها با هم دیگر، 
سبب کاهش همکاری امنیتی میان آن ها شده است. در 
حالی که داعش کل منطقه را تهدید می کند و تنها در 

چارچوب واکنش منطقه ای می توان آن را مهار کرد. 
کشورها  این  در  پولیسی  حکومت های  و  بسته  فضای 
به افراطی گری دانسته  یکی از عوامل گرایش جوانان 
با وضع قوانین  بیشتر  اما تا کنون این دولت ها  می شود. 
بوده اند.  موجود  وضع  حفظ  تالش  در  سختگیرانه  
جنوری  در  بشر  حقوق  دیده بان  گزارش  بر اساس 
2015، به استثنای گام های لرزان که دولت قرغزستان 
کشور  پنج  از  یک  هیچ  است،  برداشته  زمینه  این  در 
آسیای میانه دارای رسانه های آزاد و منتقد نیستند که 
بتواند پُل میان خواست های مردم و روش حکام باشد. 
مدنی-سیاسی  فضای   کردن  باز  احتماال  حالی که  در 
گرایش های  و  انقالبی  خیزش های  جلو  است  ممکن 
افراطی را بگیرد، چنین برنامه ای نه تنها در دستور کار 
حکومت های آسیای میانه به نظر نمی رسد، بلکه برخی 
از گزارش  ها بیانگر افزایش سرکوب مخالفین سیاسی 
با  مقابله  بهانه ی  به  میانه  آسیای  حکومت های  توسط 

افراطیت است.
به شدت  منطقه ای  درون-  تجارتی  مبادالت  میزان 
کاهش یافته است. تجارت درون منطقه ای 14.7 درصد 
 1995 سال  در  را  میانه  آسیای  تجاری  مبادالت  کل 
4.3 درصد  به  رقم  این  سال 2005  در  اما  می ساخت، 
میزان  تجاری،  مناسبات  در  افت  این  یافت.  کاهش 
بی میلی این کشورها برای همکاری منطقه ای را نشان 

می دهد.
چند تجربه  تاریخی نشان دهنده ی برگشت جنگجویان 
برای  مشکل  ایجاد  و  خانه های شان  به  افراطی 
کشورهای شان است. این تجارب حکم می کند که در 
صورتی که تدبیر نشود، آسیای میانه استثنا نخواهد بود. 
اما پنج کشور آسیای میانه، چه راه حل برای جلوگیری 
از تکرار تجربه ی تلخ شرق میانه دارند؟ و آیا می توانند 
روسیه، چین و امریکا را تشویق به همکاری برای حفظ 

ثبات به جای رقابت در این منطقه کنند؟
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جنگجویان  این  برگشت  احتمال  می گذارد.  نمایش 
برهم  را  منطقه  دولت  های  خواب  کشورهای شان،  به 
هنگام  این جنگجویان  است  آیا ممکن  اما  است.  زده 
برگشت تندروی اسالمی  و تروریسم را با خود بیاورند؟ 
برای دریافت پاسخ این سوال، باید تاریخچه ی داعش 
و زمینه های سیاسی و اجتماعی احتمال گسترش آن در 

آسیای میانه را به بررسی گرفت. 
تاریخچه داعش

بر  )داعش(  شام  و  اسالمی  عراق  دولت  ریشه های 
 1980 دهه ی  در  که  عرب  جهادگران  به  می گردد 
شوروی  قوای  علیه  افغانستان  مجاهدین  کنار  در 
از  پس  عرب،  جهادگران  این  بیشتر  می جنگیدند. 
خود  کشورهای  به  افغانستان،  از  سرخ  ارتش  خروج 
جدید  موج  افغانستان،  بر  طالبان  حاکمیت  برگشتند. 
را  برابر غرب،  در  بار  این  اما  اسالمی،  ستیزه جویی  از 
شمول  به  عرب،  مجاهدان  از  برخی  و  آورد  به وجود 

اسامه بن الدن، دوباره به افغانستان برگشتند.
پس از فروپاشی رژیم طالبان، بیشتر جنگجویان عرب 
که  همان گونه   برگردند.  میانه  شرق  به  شدند  ناگزیر 
ابو  برگشتند.  به آن سوی دیورند  نیز  پاکستانی  طالبان 
مصعب الزرقاوی شهروند اردن که یکی از فرماندهان 
شاخه ی  و  رفت  عراق  به  بود،  هرات  در  القاعده 
القاعده ی عراق را تاسیس کرد. بیشتر اعضای القاعده 
برگشته  افغانستان  از  که  بودند  عرب هایی  عراق، 
به محور مجاهدان عرب که  به زودی  بودند. زرقاوی 
برابر  در  جنگیدن  هوای  و  بودند  برگشته  افغانستان  از 
امریکا و رژیم های شرق میانه را به سر داشتند، تبدیل 

شد. 
المصری  ایوب  ابو   ،2006 سال  در  زرقاوی  مرگ  با 
تجربه ی جنگ  القاعده که  از جنگجویان  دیگر  یکی 
در افغانستان را داشت، رهبر جدید القاعده عراق شد. 
)داعش(  شام«  و  عراق  اسالمی   »دولت  نام  المصری 
برای  فرصت  به دنبال  و  گذاشت  گروه  این  روی  را 
بود. گرچه  به سوی سوریه  نفوذ خود  گسترش حوزه  
المصری نیز در سال 2010 کشته شد، ولی خیزش های 
ابو  خواب  این  اسد،  بشار  دولت  برابر  در   2011 سال 
رهبر  حاال  کرد.  تبدیل  حقیقت  به  را  مصری  ایوب 
جدید داعش ابوبکر البغدادی با تغییر نام این گروه از 
»دولت اسالمی  عراق و شام« به »دولت اسالمی« هوای 
ادعای  و  سوریه  و  عراق  سرحدات  از  فراتر  فتوحات 

خالفت باالی  همه مسلمانان جهان را دارد.
»عرب  جنگجویان  محوریت  با  که  عراق  القاعده  
افغان« شروع به کار کرده بود، پس از تبدیل شدن به 
»داعش« توانسته است هزاران جنگجو از حدود هشتاد 
شهروندان  کند.  جلب  خود  به  را  جهان  کشور  سه  و 
آسیای میانه در میان افراد داعش، بیشترین شمار را پس 
افریقا می سازند. آیا  میانه و شمال  از کشورهای شرق 
این جنگجویان آسیای میانه، تجربه  مجاهدان عرب را 

)داعش(  اسالمی   دولت  میانه،  آسیای  کشور  پنج 
منطقه  امنیت  برابر  در  جدی  تهدید  یک  به عنوان  را 
از  گذشته  ماه  قرغزستان،  نخست وزیر  می دانند. 
داعش  با  مقابله  برای  تا  خواست  اروپایی  کشورهای 
کشورش را کمک کنند. دولت تاجیکستان نیز نگرانی 
به  تاجیکستانی  صدها  پیوستن  و  داشته  بیان  را  مشابه 
هفته ی  در  میانه  شرق  در  اسالمی   تندرو  گروه های 
این  اما  است.  بخشیده  شدت  را  نگرانی  این  گذشته، 
در  امریکا،  دولت  می رود؛  منطقه  از  فراتر  نگرانی 
امنیتی  زرهی-  واسطه ی  صدها  بی پیشینه،  اقدام  یک 
را برای ازبکستان کمک کرد، و روسیه برای فرستادن 
تجهیزات نظامی  به ارزش 1.3 میلیارد دالر امریکایی به 
در  بتواند  کشور  این  تا  می گیرد  آمادگی  تاجیکستان 

برابر تهدید داعش از خود دفاع کند. 
و  میانه  آسیای  به  داعش  نفوذ  احتمال  از  نگرانی 
بی ثبات سازی این منطقه از زمانی آغاز شد که موجی 
از شهروندان کشورهای آسیای میانه، برای جنگیدن یا 
حمایت از داعش به سوریه و عراق رفتند و صداهایی 
در حمایت از داعش در داخل این کشورها نیز شنیده 

شد.
می دهد  نشان  روسیه  مهاجرت  فدرال  مرکز  آمار 
تاجیکستان،  شهروندان  از  میلیون   3.95 حدود  که 
عمدتا  روسیه  در  ترکمنستان  و  قرغزستان  ازبکستان، 
مصروف کارهای فزیکی اند. در حالی که  عامل اصلی 
در کشورهای  بی کاری  از  فرار  مهاجرت ها  این  بیشتر 
علیه  غرب  اقتصادی  تحریم های  است.  میانه  آسیای 
روسیه سبب کاهش کار برای این کارگران شده است. 
پولی که این کارگران به خانواده های شان می فرستند، 
را  کشورهای شان  داخلی  عاید  از  عمده ای  بخش 
ناخالص داخلی  می سازد. مثال حدود 40 درصد عاید 
روسیه  در  کشور  آن  مهاجرین  درآمد  با  تاجیکستان 
تامین می شود. با کاهش این درآمد، هم ثبات اقتصاد 
این  هم  و  می گیرد  قرار  تهدید  مورد  کشورها  این 
کارگران بیشتر از پیش در دام استخدام داعش می افتند.

جمهوریت های  شهروندان  از  هزار  پنج  تا  نیم  دو 
آسیای میانه، به جنگجویان داعش در عراق و سوریه 
پیوسته اند. اسناد استخباراتی نشان می دهد که بیشتر این 
جنگجویان آسیای میانه ای، از طریق خاک ترکیه وارد 
آن ها  از  توجهی  قابل  شمار  می شوند.  سوریه  و  عراق 
کارهای   مصروف  روسیه  در  که  هستند  کارگرانی 
گروه  ارزیابی های  بر اساس  بوده اند.  ساختمانی  شاق 
بین المللی بحران، گروه های تندرو داغستانی و چچنی 
این  جذب  و  استخدام  در  اساسی  نقش  روسیه  در 

کارگران برای پیوستن به داعش داشته اند. 
مهاجرین  میان  از  جنگجو  استخدام  دیگر  جانب  از 
امنیت  برای  جدی  تهدید  روسیه،  در  میانه  آسیای 
دیگر  پهلوهای  نکته  این  می شود.  دانسته  نیز  روسیه 
به  بین المللی  این بحران را در سطح کشمکش های  از 
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قرار می گیرد. از سوی دیگر گزارش های تحقیقی که در 
داخل افغانستان و توسط گزارشگران تحقیقی رسانه های 
که  می دهد  نشان  نیز  رسیده  نشر  به  افغانستان  داخلی 
نظر آلودگی  از  افغانستان  اداره های  از  وضعیت شماری 
وضعیت  است.  نگران کننده  و  خطرناک  بسیار  فساد  به 
اداره های دولتی در افغانستان، یکی از چالش های جدی 
مواجه  آن  با  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  که  است 

می باشند. 
جریان  در  دو  هر  عبداهلل  داکتر  و  اشرف غنی  داکتر 
می زدند.  فساد سخن  با  مبارزه  از  انتخاباتی  کمپاین های 
اصالحات، یک بخش از شعارهای تیمی انتخاباتی داکتر 
عبداهلل عبداهلل بود و آقای غنی نیز تاکید می کرد که اگر 
خود  متبوع  دولت  در  را  اداری  فساد  برسد،  قدرت  به 
تحمل نخواهد کرد. اکنون برای هر دوی این سیاستمدار 
فرصت به وجود آمده است که وعده های خود در عرصه 
مبارزه  اداری  فساد  با  و  کرده  عملی  را  فساد  با  مبارزه 
افکار  سوی  از  که  است  چیزی  فساد  با  مبارزه  کنند. 
هم  و  مردم  هم  و  می گیرد  قرار  استقبال  مورد  نیز  عامه 

تحلیلگران و رسانه های جمعی از آن حمایت می کنند.
در دوره رییس جمهور کرزی نیز ساز مبارزه با فساد زده 
بار  بار  اما  به گوش می رسید.  می شد و آواز آن همیشه 
عرصه  در  مسوول  حکومتی  دست اندرکاران  سوی  از 
و  اراده  که  می گردید  تصریح  اداری  فساد  با  مبارزه 
حمایت سیاسی برای مبارزه با فساد اداری وجود ندارد. 

شده که در خانه های امن به سر می برند.
جلسات  برگزاری  نحوه  که  گفته اند  شبکه  این  اعضای 

محکمه عامالن قتل فرخنده رضایت بخش نیست. 
رییس جمهور غنی وعده کرده که یک زن منحیث عضو 
رییس  شد.  خواهد  معرفی  محکمه  ستره  عالی  شورای 
با  مبارزه  زمینه  در  تعهداتش  به  که  است  گفته  جمهور 
خشونت علیه زنان جدی است و از حقوق زنان براساس 

قانون و دین اسالم حمایت می کند. 
رییس جمهور غنی گفته است که ۳۵ تن از زنان افغان 
به کمک اتحادیه اروپا از طریق بورسیه ها جهت آموزش 
در بخش رهبری عملی به خارج از کشور اعزام خواهند 
به کمک کشور  برای زنان کشور  اولین دانشگاه  شد و 
زنان  شبکه  از  غنی  آقای  می شود.  ایجاد  ترکیه  دوست 
تقاضا کرده تا برای تعیین اعضای هیات مدیره دانشگاه 

مذکور چند تن از زنان ورزیده کشور را معرفی کنند. 
اشرف غنی در مورد قانون منع خشونت علیه زنان گفته 

آقای کرزی با وصف این که فرمان مبارزه با فساد اداری 
به دست  این فرمان را  اما کسانی که  بود،  را صادر کرده 
مقرر  اداری  فساد  با  مبارزه  اداره های  راس  در  و  گرفته 
ارایه  دلیل  می ماندند.  ناکام  فرمان  اجرای  در  می شدند، 
شده در ناکامی در مبارزه با فساد این بود که این چالش 
پیروزی ناپذیر  آن  با  مبارزه  و  است  عمده  چالش  یک 

می باشد.
این  می خواهد  غنی  آقای  که  می رسد  به نظر  اینک  اما 
تصویر را از خود در نزد افکار عامه نشان دهد که بر غول 
فساد اداری می تواند غلبه کند. اما چیزی که مورد توقع 
مردم می باشد این است که در این مبارزه باید با تمامی 
شراکت  در  است  ممکن  که  کسانی  حتا  فساد  عوامل 
سیاسی با آقای غنی و یا عبداهلل قرار داشته باشند مبارزه 
ایجاد و  صورت گیرد. سنتی که در دوره آقای کرزی 
تهداب گذاری شده این بوده که قانون مبارزه با فساد و 
را  مادون  افراد  گریبان  همیشه  فساد  با  مبارزه  چنگال  یا 
میگرفته است. این در حالی است که با یک مقدمه چینی 
بدون  مادون  افراد  که  شد  مدعی  می توان  ساده  بسیار 
گستاخی  با  نمی توانستند  عالی رتبه تر  مقامات  حمایت 
چنگال  که  شد  دیده  عمل  در  اما  بزنند.  فساد  به  دست 
گریبانگیر  گاهی  هیچ  فساد  با  مبارزه  نهاد  یا  و  قانون 
افراد عالی مقام نگردید. گویا در این کشور هرچه فساد 
صورت گرفته است از سوی اداره چیان مادون بوده است.

عبداهلل  داکتر  و  اشرف غنی  آقای  از  که  انتظاری  اکنون 
می رود این است که این مبارزه را تغییر داده و همه گیر 
امکان پذیر  زمانی  در  فساد  با  مبارزه  همه گیری  سازند. 
گریبان  بتواند  فساد  با  مبارزه  قانون  چنگال  که  است 
تمام متهمین به ارتکاب فساد و یا حمایت کننده از فساد 
یا  اجرایی  از  اعم  دولتی  اداره  یک  در  وقتی  بگیرد.  را 
گفته  سخن  فساد  موجودیت  از  انتخاباتی  یا  اقتصادی 
می شود و یا شکایت هایی در این زمینه مطرح می گردد، 
اطالع  بدون  فساد  این  آیا  این سوال مطرح می شود که 
صورت  اداره ها  آن  در  مسوول  و  عالی رتبه  مقامات 
و  مشارکت  اطالع،  با  فساد  این  این که  یا  است  گرفته 
مسوول  و  عالی رتبه  مقامات  بی مباالتی  و  یا چشم پوشی 
اذهان  قناعت  برای  و  این رو  از  است.  گرفته  صورت 
مصونیت  نوع  هیچ  فساد  با  مبارزه  بخش  در  باید  عامه 
این صورت  در  تنها  باشد.  نداشته  فرد وجود  هیچ  برای 
یک  به  فساد  با  مبارزه  که  بست  امید  می توان  که  است 
نتیجه مطلوب برسد و درجه حالیه دولت افغانستان از نظر 

آلودگی به فساد تغییر کند.

است که حکومت متعهد به منع خشونت علیه زنان است 
هدف  روی  بلکه  نه،  کار  این  میکانیزم  روی  بحث  اما 
که  است   داده  اطمینان  غنی  آقای  بود.  خواهد  اصلی 
در  و  شد  نخواهد  صلح  قربانی  هیچ گاهی  زنان  حقوق 
معینان  سطوح  در  زنان  نقش  تقویت  روی  آینده  هفته 
و روسا، کار خواهد شد و هم چنان حداقل چهار سفیر 
زن در نمایندگی های دیپلوماتیک افغانستان در خارج از 

کشور گماشته خواهند شد.

دولتی  مقامات  از  شماری  اشرف غنی،  رییس جمهور 
تحت  خواستار  و  کرده  اعالم  ممنوع الخروج  را  کشور 
شده  لوی سارنوالی  در  آنان  دوسیه  گرفتن  قرار  تعقیب 
است. هم چنین وظایف شماری از مقامات دیگر به حالت 
تعلیق در آمده است. بر اساس گزارش ها، رییس جمهور 
در  بلند پایه  مقامات  از  تن  شش  وظایف  اشرف غنی 
وزارت مسکن و شهرسازی را به حالت تعلیق در آورده 
گفته  است.  کرده  اعالم  ممنوع الخروج  را  افراد  این  و 
فساد  در  داشتن  اتهام دست  به  افراد  این  که  است  شده 
هم چنین  شده اند.  ممنوع الخروج  و  شده  معلق  وظیفه  از 
رییس جمهور وظایف رییس و معاونان اداره حمایت از 
سرمایه گذاری افغانستان »آیسا« را نیز به حالت تعلیق در 
آورده است. آقای غنی این اقدامات را در راستای مبارزه 
اگر  با فساد روی دست گرفته است و طبیعی است که 
پیش  قاطع و همه گیر  به صورت شفاف و در عین زمان 

برود، از حمایت مردم نیز برخوردار خواهد بود.
ادارات  در  موجود  مشکالت  اصلی ترین  از  یکی  فساد 
موسسات  درجه بندی های  در  می باشد.  افغانستان 
مربوط  عرصه های  در  فعال  سازمان های  و  تحقیقاتی 
یکی  افغانستان  دولتی،  ادارات  وضعیت  بر  نظارت  به 
در  می آید.  حساب  به  جهان  کشورهای  فاسد ترین  از 
اداری  شفافیت  نظر  از  افغانستان  گزارش ها،  از  بسیاری 
نظر  از  برعکس  و  اخیر  ردیف های  یا  و  آخر  مقام  در 
موجودیت فساد اداری در مقام اول و یا ردیف های اول 

اعضای  با  دیدار  در  کشور  رییس جمهور  اشرف غنی، 
قربانی  زنان  است که حقوق  افغانستان گفته  زنان  شبکه 
زنان  صلح،  تالش های  افزایش  با  شد.  نخواهد  صلح 
نگرانند که مبادا خواست های طالبان برای صلح براورده 
حقوق  از  دیگر  بار  گروه  این  خواست  با  زنان  و  شود 

اساسی شان محروم شوند.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته 
ارگ  در  شنبه  روز  از ظهر  بعد  که  دیدار  این  در  است 
انجام شد و اعضای شبکه زنان افغانستان از افزایش سهم 
زنان در کابینه کشور و قاطعیت رییس جمهور در قضیه 

فرخنده، قدردانی کردند.
افغانستان خواستار تقرر یک زن در شورای  شبکه زنان 
عالی ستره محکمه، باقی ماندن قانون منع خشونت علیه 
در  زنان  بیشتر  نقش  مستقل،  قانون  یک  منحیث  زنان 
در  زنان  برای  بیشتر  سهم  گرفتن  نظر  در  صلح،  پروسه 
زنانی  به  تابعیت  تذکره  توزیع  و  ولسوالی ها  شوراهای 

یا  و  هندوها  از  یکی  اگر  من 
بودم،  افغانستان  تبعه  سیک های 
مراجعه  سارنوالی  به  امروز  حتما 
به سخنان اخیر  می کردم و در رابطه 
آقای  می کردم.  شکایت  جج  آقای 
همسایه  را  افغانستان  سیک های  جج 
خوانده است. این نهایت توهین است. 
جج  جناب  مثال  که  لحاظ  آن  از  نه 
سیک ها را تبعه افغانستان ندانسته، بل 
به این دلیل که جج آن ها را همسایه 
می تواند  انسان  است.  خوانده  خود 
کند،  تحمل  را  رنجی  و  مصیبت  هر 
تصرف  تحت  مناطق  در  زندگی  اال 
به  جج.  جناب  همسایگی  و  داعش 

چند دلیل؛
یکی  جج  صوتی:  آلودگی  به دلیل   
حقوق  قرص  پروپا  طرفداران  از 
که  است  گفته  همیشه  و  زن هاست 
به  را  زنش  ندارد  حق  مردی  هیچ 
با  کولگیت،  مسواک  چوب  از  غیر 
مسواک  بزند. چوب  دیگری  چیزی 
کولگیت با آن که نرم و لطیف است؛ 
استفاده  خشونت  برای  وقتی  اما 
استخوان  بنددست،  حتما  می شود، 
می شکند.  را  جمجمه  استخوان  یا  پا 
و  صبح  هر  باید  جج  همسایه های 
چاشت، صدای شکستن استخوان را 

بشنوند، که خیلی سخت است. 
نفقه: جج معتقد است  به دلیل مسایل 
به  را  نفقه  پرداخت  مرد  وقتی  که 
مانند  ندارند  حق  زن ها  دارد،  عهده 
و  بپوشند  کفش  زنده  انسان های 
بهترین  جج،  دید  از  بنوشند.  آب 
پدر  برادر،  شوهر،  که  کسیست  زن 
و همسایه حتا از روی تصادف او را 
ندیده باشد. وقتی انسان همسایه جج 
باشد، باید نصف جمعیت خانواده اش 
کوریا  رهبر  که  بفرستد  جای  به  را 

شمالی وزیر دفاعش را فرستاد. 
دید  از  ضعیف:  دهی  آنتن  به دلیل 
گسترش  و  شدن  جهانی  جج،  آقای 
علیه  بزرگ  توطیه  یک  تکنالوژی 
است.  افغانستان  مردم  اعتقادات 
معتقد است که وجود  نیز  تکنالوژی 
یک،  و  بیست  قرن  در  جج  جناب 
توطیه بس خطرناک علیه بشر امروز 
شمشیر  دو  این  دلیل  همین  به  است. 
میان  یک  در  خوابیدن  به  حاضر 
ایشان قدم بگذارد،  نیستند. جای که 
می افتد؛  کار  از  وسایل عصری  تمام 
کارایی  حد  در  آنتن دهی  مخصوصا 
دولت وحدت ملی ضعیف می شود. 

این قدر توهین بزرگ! محمدهاشم قیام

دای چوپانی

رییس جمهور غنی: 

حقوق زنان قربانی مصالحه نخواهد شد

ACKU
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رقابت	های	 در	 حضور	 برای	 افغانستان	 فوتبال	 ملی	 تیم	
دشوار	 مسیر	 این	 در	 و	 می	گیرد	 آمادگی	 جهانی	 جام	 مقدماتی	
و	 مسوولین	 مردم،	 همه	جانبه	 حمایت	 نیازمند	 سخت	 و	

دولت	مردان	می	باشد.
که	تیم	 از	لطف	نیست	 نیز	خالی	 در	این	میان	ذکر	این	نکته	
ملی	در	اولین	دیدار	دوستانه	خود	موفق	شد	با	نتیجه	دو	بر	صفر	

ئوس	بگذرد. از	سد	ال
که	بحث	حضور	یک	مربی	خارجی	در	تیم	 از	مدت	ها	پیش	
که	در	این	میان،	 ملی	فوتبال	افغانستان	مطرح	بود،	یکی	بود	
و	 کاردان	 سرمربی	 یک	 حضور	 با	 مخالفت	 طبل	 بر	 شدیدا	
کارگر،	 یوسف	 جز	 نبود	 کسی	 او	 و	 می	کوبید	 خارجی	 کارفهم	

سرمربی	پیشین	تیم	ملی	فوتبال.
توجهی	 قابل	 و	 ذکر	 شایان	 خدمات	 کارگر	 یوسف	 این	که	 در	
هیچ	گونه	 جای	 است،	 داده	 انجام	 افغانستان	 فوتبال	 برای	
که	البته	مزد	این	زحمات	خود	را	 شک	و	تردیدی	وجود	ندارد	
گماشته	شدن	در	پست	معاونیت	فنی	فدراسیون	فوتبال	 نیز	با	
گرفته	است	و	البته	با	معرفی	شدن	به	عنوان	»بزرگ	 افغانستان	

مرد	فوتبال	افغانستان«.
کارنامه	 در	 را	 آسیا	 جنوب	 در	 افغانستان	 قهرمانی	 تنها	 کارگر	
راه	 این	 در	 که	 دارد	 ملی	 تیم	 سرمربی	 به	عنوان	 خود	 کاری	
کشور	 نمی	توان	از	تعصب	و	غیرت	بازیکنان	ملی	پوش	فوتبال	

کرد. چشم	پوشی	
برای	 جدیدی	 طرح	 و	 برنامه	 آسیا،	 جنوب	 از	 بعد	 اما	 کارگر	
فوتبال	ملی	افغانستان	روی	دست	نداشته	است	و	چیز	خاصی	
کار	و	 بروز	نداده	است	و	حتی	حمله	مسلحانه	چندی	پیش	
کشور	را	نیز	با	مشکل	مواجه	 ادامه	حضور	وی	در	راس	فوتبال	

ساخته	بود.
کارگر	هدایت	 که	 تیم	ملی	فوتبال	افغانستان	در	طول	سال	هایی	
بر	 مبتنی	 فوتبال	 یک	 ارایه	 به	 بیشتر	 داشت،	 عهده	 بر	 را	 آن	
حریف	 زمین	 نیمه	 به	 خودی	 زمین	 میانه	 از	 بلند	 ارسال	های	
تیم	های	 اشتباهات	احتمالی	 از	روی	 تا	شاید	 استفاده	می	کرد	
حریف	و	البته	استفاده	از	هوش	و	ذکاوت	ملی	پوشان	افغان،	به	

نتیجه	دلخواه	خود	برسد.
کنشی	 فوتبال	افغانستان	در	تمام	این	سال	ها	به	یک	فوتبال	وا
کسب	 به	 موفق	 شیوه	 همین	 با	 حتی	 و	 است	 بوده	 معروف	
کم	ترین	 که	نتایج	و	پیروزی	های	با	 قهرمانی	جنوب	آسیا	شد	
ادعا	 این	 موید	 پنالتی،	 ضربات	 در	 هم	 یا	 و	 ممکن	 اختالف	

می	باشد.
خون	 یک	 نیازمند	 شدیدا	 افغانستان	 فوتبال	 شریان	 بنابراین	
تازه	بود	و	مسوولین	فدراسیون	فوتبال	پس	از	بررسی	های	انجام	
که	سلوان	اسکلیزیچ	را	به	عنوان	سرمربی	 گرفتند	 شده،	تصمیم	
کمک	مربی	 تیم	ملی	معرفی	نمایند	و	البته	علی	عسکر	لعلی	نیز	

تیم	ملی	شد.
علی	 کنار	 در	 ملی	 تیم	 سرمربی	 به	عنوان	 اسکلیزیچ	 سلوان	
فوتبال	 برای	 بین	المللی	 تجربه	 با	 ترکیب	 یک	 لعلی،	 عسکر	
و	 دو	 این	 که	 کارنامه	ای	 به	 توجه	 با	 و	 هستند	 افغانستان	 ملی	
به	خصوص	اسکلیزیچ	در	فوتبال	آلمان	داشته	اند،	می	توانند	با	
کشتی	طوفان	زده	 گرفتن	برنامه	ای	مدون	و	دقیق،	 روی	دست	

کشور	را	به	ساحل	موفقیت	برسانند. فوتبال	
که	توانسته	در	رده	های	پایه	فوتبال	 اسکلیزیچ	به	عنوان	مردی	
چهره	های	 و	هانساروستوک،	 نظیر	هانوفر	 تیم	هایی	 در	 و	 آلمان	

هدف	 با	 که	 والیبال	 قهرمانی	 رقابت	های	 دوره	 بیست	و	نهمین	
و	 ورزش	 انکشافی	 سازمان	 سوی	 از	 مردم	 و	 پولیس	 نزدیکی	
به	 تربیه	 و	 تعلیم	 دانشگاه	 قهرمانی	 با	 بود،	 شده	 دایر	 جوانان	

پایان	رسید.
و	 تعلیم	 عمومی		 قوماندانی	 و	 تربیه	 و	 تعلیم	 دانشگاه	 تیم	های	

تربیه	پولیس	برگزار	کننده	دیدار	پایانی	این	رقابت	ها	بودند.
کاپ	های	قهرمانی	رقابت	های	والیبال	پولیس	و	مردم،	 جوایز	و	

بین	محصلین	و	نیروهای	امنیتی	تقسیم	شد.
هدف	 با	 که	 والیبال	 قهرمانی	 رقابت	های	 پایانی	 دیدار	 در	
نزدیکی	پولیس	و	مردم	دایر	شده	بود،	تیم	دانشگاه	تعلیم	تربیه	
که	با	نتیجه	سه	بر	صفر	از	سد	تیم	قوماندانی	عمومی		 موفق	شد	
به	 را	 مسابقات	 قهرمانی	 جام	 و	 بگذرد	 پولیس	 تربیه	 و	 تعلیم	

کشور	 کسب	مقام	سومی	مرکز	آسیا،	به	 تیم	ملی	والیبال	افغانستان	با	
بازگشت.

افغانستان	در	این	پیکارها	توانست	با	سه	پیروزی	و	یک	شکست	
گروه	مرگ،	نخستین	مدال	بین	المللی	تاریخ	والیبال	افغانستان	 در	

کند.	 کارنامه	 را	درج	
با	 گروه	 دو	 در	 کشور	 نه	 ملی	 تیم	های	 ک	 اشترا با	 مسابقات	 این	

 دعوت به داوطلبی
تهیه ادویه و سامان االت طبی

و	 وردگ	 میدان	 والیات	 کلینیک	های	 و	 برای	شفاخانه	ها	 افغانستان	 برای	 کمیته	سویدن	
تطبیق	 و	 دارد	 قرار	 عامه	 وزارت	صحت	 اساسی	 تامین	خدمات	صحی	 که	تحت	 لغمان	

کتگوری	مواد	ذیل	طبی: کمیته	سویدن	برای	افغانستان	می	باشد	به	 کننده	آن	
•	ادویه	جات

•	مواد	تجهیزات	جراحی
•	مواد	البراتوار

که	 کننده	های	معتبر	عالقمند	میتواند	 کتگوری	را	طور	مستقل	به	داوطلبی	میگذارد	شرکت	ها	و	تهیه	 که	هر	 ضرورت	دارد	
که	دوباره	قابل	پرداخت	 کتگوری	را	با	اسناد	و	طرزالعمل	داو	طلبی	در	مقابل	یک	هزار	)۱۰۰۰(	افغانی	 لست	مکمل	هر	

کابل	بدست	اورند کمیته	سویدن	برای	افغانستان	در	 نمیباشد	ار	بخش	تهیه	و	تدارکات	
شرایط و مقررات قابل تطبیق باالی داوطلبی:

کتگوری	مواد	متذکره	به	طور	مستقل	داوطلبی	می	گردد	لهذا	یک	شرکت	در	عین	وقت	صرف	واجد	شرایط	 •	چون	هر	
ک	در	دو	و	یا	سه	داوطلبی	های	متذکره	جدا	 کتگوری	از	داوطلبی	های	فوق	الذکر	شده	میتواند	اشترا ک	در	یک	 اشترا
ک	نکنند	در	غیر	آن	شامل	 ک	کنندگان	تقاضا	میگردد	تحت	دو	جواز	و	یا	اسمای	شرکت	ها	اشترا ممنوع	می	باشد	و	از	اشترا

لست	سیاه	خواهند	شد.
•	داوطلبی	های	سربسته	و	مهر	شده		باید	از	تاریخ	نشر	اعالن	الی	تاریخ	31	ماه	جوزا	سال	جاری	از	ساعت	۸	صبح	الی	۳ 

کمیته	سویدن	برای	افغانستان	در	بخش	تهیه	و	تدارکات	تسلیم	وراجستر	نمایند بعد	از	ظهر	از	دفتر	مرکزی	
کننده	با	تسلیم	نمودن	اسناد	داوطلبی	الی	تاریخ	۲۰ماه	جوزا	سال	جاری	تا	ساعت	۳	بعد	از	ظهر	با	 •	هر	شرکت	/	تهیه	
کمیته	سویدن	برای	افغانستان	تسلیم	نمایند	 مبلغ	یک	صد	هزار	)۱۰۰۰۰۰(	افغانی	طور	تضمین	داوطلبی	نقدا	به	بخش	مال	
گشایش	داوطلبی	بوده	و	مکمال	به	انعده	داوطلبانیکه	موفق	شناخته	نمیشود	 که	اعتبار	این	تضمین			پولی	دو	هفته	تا	ختم	

دوباره	پرداخت	می	گردد.
که	موفق	به	دریافت	اعطای	قرار	داد	میشود	باید	به	ارزش	۱۰	فیصد	پول	مجموعی	اعطای	قرار	داد	 کننده	 •	شرکت	/	تهیه	
کمیته	سویدن	نقدا	تحویل	دهد	 را	بخاطر	تضمین	اجرا	)تحویل	مواد	قرار	داد	شده	به	وقت	تعین	شده	آن(	به	بخش	مالی	
•	مطابق	ماده	۷۲	قانون	مالیات	بر	عایدات	وزارت	جلیلیه	مالیه	افغانستان	۲%	تکس	از	مجموع	قرارداد	به	اساس	جواز	
کمیته	سویدن	برای	افغانستان	وضع	و	به	وزارت	محترم	مالیه	تحت	نمبر	شناخت	 وزارت	محترم	تجارت	و	آیسا	توسط	

مالیه	دهنده	تادیه	می	گردد.	
•	شرکت	های	بدون	جواز	مراجع	فوق	الذکر	واجد	شرایط	این	داوطلبی	نمیباشند،	در	صورت	انقضأ	مدت	اعتبار	جواز	از	

کمیته	سویدن	برای	افغانستان	از	قراردادی	وضع	میگردد. مراجع	فوق	الذکر	۷%	تکس	از	مجموع	قرارداد	توسط	
•	آفر	های	نا	مکمل	با	اقالم،	غیر	انطباق	با	مشخصات،	بدون	ذکر	معیاد	تهیه	اقالم	داوطلبی،	بدون	مجموعات	اقالم	و	
کت	های	شفاف،	بعد	از	وقت	تعیین	شده	 کت	های	شخصی	شرکت	ها،	سرباز	و	یا	پا کل	داوطلبی،	داخل	پا مجموع	

تسلیم	دهی	قابل	پذیرش	نمی	باشد	و	از	داوطلبی	حذف	می	گردند.
نوت: کمیته	سویدن	برای	افغانستان	یکشنبه	الی	پنجشنبه	فعالیت	میکند	و	همچنان	عالقمندان	می	توانند	جهت	اخذ	

اسناد	به	آدرس	و	یا	شماره	های	ذیل	به	تماس	شوند:
کابل	 کوت-	 پکتیا	 آباد،	 کابل– جالل	 کماالت-	سرک	 ا و	 تدارکات	 افغانستان-	بخش	 برای	 کمیته	سویدن	 آدرس: 

افغانستان
شماره	ها:	0788966010	و	0078130963

کشور	صاحب	 این	 فوتبال	 اول	 به	سطح	 را	 بسیاری	 شاخص	
که	 آلمانی	 مربی	 این	 می	شود،	 شناخته	 نماید،	 معرفی	 سبک	
فدراسیون	 	A درجه	 مدرک	 دارای	 دارد،	 بوسنیایی	 اصلیتی	

جهانی	فوتبال	)فیفا(	می	باشد.
که	در	میان	فوتبالی	های	 از	سوی	دیگر،	علی	عسکر	لعلی	هم	
افغانستان	یک	چهره	شناخته	شده	محسوب	می	شود،	تجارب	
مختلف	 نقاط	 به	 فیفا	 مدرس	 به	عنوان	 وی	 دارد،	 فوق	العاده	
گرفته	تا	 جهان	سفر	داشته	و	به	آموزش	مربیان	مختلف	از	ایران	

کشورهای	آسیایی	پرداخته	است. سایر	
مداوا	 از	 که	 اولی	 روز	 همان	 از	 کارگر،	 یوسف	 میان	 این	 در	
کشید	و	 بازگشت،	برای	سرمربی	جدید	تیم	ملی	خط	و	نشان	
که	خود	شخص	وی	)کارگر(	سرمربی	تیم	ملی	 کرد	 حتی	اعالم	
است	چون	نه	استعفا	داده	و	نه	هم	اخراج	شده	است.	)بی	خبر	
معنای	 به	 به	صورت	خودکار	 مربی	جدید	 نام	 اعالم	 این	که	 از	

کارگر	است(. گذاشته	شدن	 کنار	
حمایت	های	 از	 موجی	 با	 افغانستان	 فوتبال	 که	 کنون	 ا اما	
تیم	 به	 غیر	متعارف،	 ولو	 بسیاری	 و	 است	 شده	 مواجه	 مردمی		
کوک	 کارگر	بازهم	ساز	مخالف	 ملی	امیدواری	دارند،	یوسف	

کرده	است.
عکس	 یک	 لعلی،	 عسکر	 علی	 فیسبوک	 صفحه	 در	
است	 رسیده	 نشر	 به	 کشور	 فوتبال	 ملی	پوشان	 از	 دسته	جمعی	
است:	 نموده	 نظر	 اعالم	 نیز	 کارگر	 یوسف	 این	صفحه،	 در	 که	
»بازیکنان	به	دل	خودش	و	داود	ضمیر	است،	عاقبت	شان	...	

که	من	زنده	هستم،	باز	خواهیم	دید.« و	هم	چنان	این	مساله	
کشور،	 که	جامعه	فوتبال	 گفت	 کارگر	باید	 اوال	در	جواب	آقای	
کشور	هستند	ولی	 سپاسگزار	زحمات	شخص	وی	برای	فوتبال	
کشور	نیاز	به	حمایت	دارد،	بهتر	 که	فوتبال	 در	این	بازه	زمانی	

کنار	بگذارد. است	دشمنی	ها	و	خصومت	های	شخصی	را	
که	مشخص	است	 گفت	 در	مرحله	دوم	خطاب	به	ایشان	باید	
ملی	 تیم	 مربیان	 سالیق	 بر	اساس	 باید	 ملی	 تیم	 بازیکنان	 که	
که	 انتخاب	شوند	و	در	این	میان،	هیچ	مربی	ای	)همچون	وی	
گشته	 فوتبال	ملی	در	زمانش	به	جوالنگاه	عده	ای	خاص	مبدل	
که	در	ترکیب	و	 بود(	به	بازیکنان	)داود	ضمیر(	اجازه	نمی	دهد	

معرفی	اعضای	تیم	دخل	و	تصرف	بنماید.
کارهای	 کارگر،	 که	 درست	 که	 است	 این	 بحث	 مهم	ترین	
کشور	انجام	داده،	اما	وی	این	موضوع	را	 زیادی	برای	فوتبال	
که	وی	نیز	هرچه	دارد	از	فوتبال	افغانستان	 نیز	نباید	از	یاد	ببرد	
کسی	 تیم	ملی	نمی	بود	شاید	 و	 گر	فوتبال	نمی	بود	 ا که	 است،	

هم	»کارگر«	نبود.
جام	 انتخابی	 مسیر	 در	 افغانستان	 احتمالی	 شکست	های	
تنها	 که	 باشد	 چهره	هایی	 کننده	 افشا می	تواند	 تنها	 جهانی،	
	هر	عقل	 به	امیال	و	منافع	شخصی	خویش	می	اندیشند،	و	اال
حضور	 دوره	 اولین	 در	 که	 است	 واقف	 نکته	 این	 به	 سلیمی		
باید	چشم	انتظار	 تنها	 مقدماتی	جام	جهانی،	 گروهی	 دور	 در	
دار	 آینده	 و	 جوان	 فوتبالیست	های	 از	 قبول	 قابل	 نمایش	های	
از	 فراتر	 توقعات	 که	 باالتر	 مراحل	 به	 صعود	 نه	 بود،	 ملی	 تیم	
کشاند	و	در	این	 انتظار،	فوتبال	افغانستان	را	به	نابودی	خواهد	
که	ضرر	می	کنند	امثال	ملی	پوشانی	هستند	 کسانی	 میان	تنها	
کارگر	نباشد	در	خدمت	تیم	ملی	نیستند	و	امثال	 تا	 گفتند	 که	
به	 مربوط	 باندهای	 و	 می	بینند	 را	 فقط	خود	 که	 »کارگر«هایی	

خود	را	و	نه	تیم	ملی	فوتبال	افغانستان	را.

دست	بیاورد.
انگیزه	 افزایش	 رقابت	ها،	 این	 برگزاری	 از	 اهمیت	 حایز	 نکته	
نیروها	 این	 با	 مردم	 همکاری	 البته	 و	 امنیتی	 نیروهای	 روحیه	 و	
به	گفته	 که	 امنیتی	خوانده	شده	 بر	مشکالت	 آمدن	 فایق	 برای	
جای	 بر	 نیز	 توجهی	 قابل	 تاثیرات	 مسئولین،	 و	 ورزشکاران	

گذاشته	است.
حال	 در	 شدت	 به	 افغانستان	 ورزش	 فضای	 که	 روزهایی	 در	
حل	 برای	 خاصی	 اقدام	 دولت	مردان،	 و	 است	 شدن	 سیاسی	
برگزاری	 نداده	اند،	 انجام	 عرصه	 این	 در	 موجود	 مشکالت	
رقابت	های	ورزشی	توانسته	نقش	قابل	توجهی	در	ایجاد	حس	

همبستگی	میان	مردم	و	پولیس	بازی	نماید.

توانست	جام	 مالدیف	 که	 بود	 گردیده	 برگزار	 بنگالدیش	 میزبانی	
به	 نیز	 افغانستان	 و	 شد	 دوم	 ببرد.ترکمنستان	 سر	 باالی	 را	 قهرمانی	

کرد. مقام	سوم	بسنده	
فدراسیون	والیبال	افغانستان	مدال	این	تیم	را	دست	آورد	ملی	عنوان	
نصیب	 نیز	 را	 بزرگ	تر	 دستاورد	های	 دارند	 تالش	 می	افزاید:	 کرده	

کنند. افغانستان	

که دیگر  »کارگر«ی 
رگ مرد« فوتبال نیست »بز

پایان والیبال پولیس و مردم

گشت والیبال افغانستان با عنوان سوم مرکز آسیا باز
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قتل 21 مسافر در بلوچستان پاکستان 

کم اهمیت نشان دادن  تالش سپ بالتر برای 
اتهامات مقامات فیفا

ک سازی شیعیان  شاخه داعش در عربستان خواستار پا
کشور شد  از اين 

رای خارجه ايران و امریکا در ژنو  گفتگوهای وز دور تازه 

افراد	 از	 گروهی	 که	 کردند	 اعالم	 کستان	 پا مقامات	
مسلح	ناشناس	شامگاه	جمعه،	۸	خرداد،	مسافران	دو	
کستان	ربودند	و	دست	کم	۱۹  موتر	را	در	جنوب	غربی	پا

تن	از	آنان	را	به	قتل	رساندند.
مقامات	 از	 ابراهیم،	 اسماعیل	 فردا،	 رادیو	 از	 نقل	 به	
به	خبرگزاری	 باره	 این	 در	 کستان،	 پا بلوچستان	 ارشد	
به	 محبور	 را	 موترها	 این	 »مهاجمان	 گفت:	 فرانسه	
کردند	و	بیش	از	۲۰	مسافر	آن	را	ربودند.	سپس	 توقف	

گلوله	به	قتل	رساندند.« ۱۹	نفر	از	آنان	را	با	
و	 کراچی	 بندری	 شهر	 به	 منتهی	 مسیر	 در	 موترها	 این	
که	مورد	حمله	واقع	شدند.	 در	منطقه	مستونگ	بودند	
نیروهای	 از	مقامات	منطقه	مستونگ،	 گفته	یکی	 به	
امنیتی	پس	از	تبادل	آتش	با	مهاجمان	توانستند	۵	تن	

از	مسافران	را	نجات	دهند.
که	نیروهای	پولیس	منطقه	را	 کرده	 او	هم	چنین	عنوان	
کرده	اند	و	تالش	برای	دستگیری	مهاجمان	 محاصره	

ادامه	دارد.
گزارش	با	اظهارات	یک	مقام	عالی	دیگر	ایالت	 این	
که	تعداد	مهاجمان	را	۱۵	تا	۲۰  بلوچستان	همراه	است	

نفر	برآورد	می	کند.
برعهده	 را	 رویداد	 این	 مسئولیت	 گروهی	 هیچ	 هنوز	
سال	هاست	 کستان	 پا بلوچستان	 اما	 است،	 نگرفته	
خشونت	های	 و	 فرقه	ای	 خونین	 نبردهای	 صحنه	 که	

مذهبی	بوده	است.
خبرگزاری	آسوشیتدپرس	نیز	به	نقل	از	یکی	از	رهبران	
حادثه	 از	 نجات	یافتگان	 که	 نوشته	 منطقه	 پشتون	

سپ	بالتر،	رییس	فدراسیون	بین	المللی	فوتبال،	فیفا	
که	علیه	مقامات	این	 کیفری	 درتالش	است	تا	پرونده	
نهاد	از	سوی	امریکا	بازشده	را	بی	اهمیت	جلوه	دهد.
دادگستری	 جرم	 اعالم	 از	 پس	 مه	 	۲۷ چهارشنبه	 روز	
آمریکا	علیه	۱۴	نفر	از	مقام	های	فیفا،	۷	تن	از	مقامات	
در	 هتلی	 به	 پلیس	 یورش	 جریان	 در	 نهاد	 این	 ارشد	
سویس	در	ساعات	اولیه	بامداد	بازداشت	شدند.	آنها	
که	شامل	ده	ها	 به	رشوه	خواری،	اخاذی	و	پول	شویی	

میلیون	دالر	از	سال	۱۹۹۱	می	شود،	متهم	شده	اند.
ایاالت	متحده	 از	توضیحات	دادستانی	 که	 گفت	 او	
پس	از	بازداشت	مقامات	فیفا	بر	اساس	مقررات	مقابله	

گروه	حکومت	اسالمی	)داعش(	در	عربستان	سعودی	 شاخه	
عربستان	 جزیره	 شبه	 از	 شیعیان	 قومی	 ک	سازی	 پا خواهان	

شده	است.
گزارش	روز	شنبه	نهم	خردادماه	خبرگزاری	رویترز،	»سایت«	 به	
کرده	است	 یک	نهاد	نظارت	و	مانتیورینگ	در	آمریکا،	اعالم	
از	 همچنین	 عربستان	 در	 اسالمی	 حکومت	 گروه	 شاخه	 که	
جوانان	عربستانی	خواسته	است	در	راستای	تحقق	این	هدف	

گروه	دست	به	اقدام	بزنند. با	پیوستن	به	این	
دقیقه	 	۱۳ صوتی	 فایل	 یک	 در	 فردا،	 رادیو	 گزارش	 براساس	
اسالمی	 حکومت	 گروه	 عربستان	 شاخه	 سخنگوی	 این	 ای	
گفته	است:	همه	دشمنان	اسالم	را	و	 خطاب	به	مردم	عربستان	

به	ویژه	شیعیان	را	بکشید.
کافران	در	شبه	جزیره	 گر	این	 کرده	است:	چه	بسا	ا وی	اضافه	

کنند. »محمد«	زندگی	
اسالمی	 حکومت	 گروه	 عربستان	 شاخه	 سخنگوی	 این	
کافر	و	مرتد	هستند	و	ریختن	 کرده	است:	آنها	 کید	 همچنین	تا
گرفته	شود.	 خون	آنها	واجب	است،	پول	)و	دارایی(	آنها	باید	
وجود	 از	 را	 زمین	 و...	 بکشیم	 را	 آنها	 که	 است	 واجب	 برما	

کنیم. ک	 ک	آنها،	پا اعتقادات	ناپا
در	 و	 کشور	 این	 شرق	 در	 سعودی	 عربستان	 در	 شیعه	 اقلیت	

کنند. مناطق	نفت	خیز		زندگی	می	
کنون	دو	حمله	به	مساجد	شیعیان	عربستان	در	اول	جوزا	و	 تا
انجام	شده	است	 گروه	حکومت	اسالمی	 توسط	 هشتم	جوزا	

گذاشته	اند. کشته	برجای	 که	دستکم	۲۵	
گروه	حکومت	 گزارش	رویترز،	هرچند	این	سخنگوی	شاخه	 به	
به	 جوزا	 اول	 روز	 انتحاری	 حمله	 از	 عربستان	 در	 اسالمی	
برده	 نام	 »قطیف«	 نزدیکی	 در	 روستایی	 در	 شیعه	 نمازگزاران	
است،	ولی	وی	به	حمله	در	هشتم	جوزا	در	»دمام«	اشاره	ای	

نکرده	است.
تروریستی	 اقدامی	 را	 شیعیان	 به	 حمالت	 عربستان	 دولت	

کری،	 جان	 و	 ظریف	 جواد	 محمد	 گفتگوهای	 تازه	 دور	
کره	درباره	اختالفات	 برای	مذا آمریکا	 و	 ایران	 وزرای	خارجه	
باقی	مانده	بر	سر	برنامه	هسته	ای	ایران	در	ژنو	آغاز	شده	است.

وزرای	 معاونان	 بر	 عالوه	 مه	 	۳۰ شنبه	 امروز،	 صبح	 جلسه	 در	
اشمید،	 هلگا	 و	 آمریکا	 انرژی	 وزیر	 مونیز،	 ارنست	 خارجه،	
کشورهای	۱+۵	از	اتحادیه	اروپا	هم	حضور	داشتند.	 نماینده	

گفت	وگوها	امروز	بعد	از	ظهر	ادامه	پیدا	می	کند. این	
گزارش	بی	بی	سی	دیدار	وزرای	خارج	ایران	و	امریکا	 براساس	
رسیدن	 برای	 تعیین	شده	 مهلت	 که	 می	شود	 انجام	 حالی	 در	
به	توافق	جامع	هسته	ای	با	ایران	یک	ماه	دیگر	)۳۰	جون،	۹ 

سرطان(	به	پایان	می	رسد.
کره	کننده	ارشد	ایران	قبل	از	جلسه	امروز	 عباس	عراقچی،	مذا
دانشمندان	 با	 مصاحبه	 »بحث	 گفت:	 خبرنگاران	 به	 صبح	
در	 ولی	 است	 منتفی	 کامل	 به	طور	 نظامی	 کز	 مرا از	 بازرسی	 و	
کرده	 پیش	بینی	 الحاقی	 پروتکل	 که	 رویه	هایی	 چارچوب	
گفتگوهای	ما	ادامه	دارد.«	او	نحوه	اجرای	پروتکل	الحاقی	را	

کرد. از	موارد	اختالف	عنوان	
سر	 بر	 اختالف	 ایران،	 تحریم	های	 رفع	 چگونگی	 بر	 عالوه	
ایران	هم	در	هفته	های	 در	 'مشکوک'	 نظامی	 کز	 مرا از	 بازرسی	

اخیر	پررنگ	شده	است.

از	 را	 پشتون	 مسافران	 مهاجمان	 که	 کرده	اند	 عنوان	
کرده	اند،	 کرده	و	به	یک	صف	ردیف	 اتوبوس	پیاده	
کنند. که	اجازه	داده	اند	مسافران	بلوچ	فرار	 در	حالی	

تن	 که	صدها	 داده	 گزارش	 هم	چنین	 خبرگزاری	 این	
مقابل	 در	 تجمع	 با	 شنبه	 روز	 کستان	 پا پشتون	های	 از	
ایالت،	 مرکز	 کویته،	 در	 بلوچستان	 دولتی	 ساختمان	
تا	 را	 حادثه	 این	 قربانیان	 اجساد	 که	 کرده	اند	 اعالم	
پشتون	ها	 از	 برای	حمایت	 که	دولت	تضمینی	 زمانی	

کرد. ندهد،	دفن	نخواهند	
»گناه	 گفت:	 اسوشیتدپرس	 به	 قربانیان	 از	 یکی	 پدر	
کشته	 بس	ها	 این	 به	 حمله	 در	 که	 پشتونی	 مسافران	
دولت	 که	 هستیم	 آن	 خواهان	 ما	 بود؟	 چه	 شدند،	
اطمینان	دهد	مهاجمان	را	دستگیر	و	مجازات	خواهد	

کرد.«
گفتگو	 و	 مالقات	 از	 نهایت	پس	 در	 معترضان	 تجمع	
با	یکی	از	مقامات	بلوچستان	به	صورت	مسالمت	آمیز	

پایان	یافته	است.

با	فسادامریکا	شوک	زده	شده	است.
 ۸( می	 	۲۹ جمعه	 روز	 دارد	 سال	 	۷۹ که	 بالتر	 آقای	
کنگره	ساالنه	فدراسیون	بین	المللی	فوتبال	 جوزا(	در	
رئیس	 عنوان	 به	 مجددا	 پایتخت	سویس	 زوریخ،	 در	

این	نهاد	انتخاب	شد.
بر	 آقای	بالتر	 اردنی	 شاهزاده	علی	بن	حسین،	رقیب	
داشت	 پافشاری	 جمعه	 روز	 در	 انتخابات	 دوم	 دور	
اول	 دور	 در	 بالتر	 آقای	 کرد.	 گیری	 کناره	 سپس	 اما	
این	انتخابات	۱۳۳	رای	آورد	و	تنها	رقیبش،	علی	بن	
حسین	هم	۷۳	رای.	آقای	بالتر	برای	برنده	شدن	در	
نیاز	 رای(	 	۱۴۰ )مجموع	 دیگر	 رای	 به	هفت	 اول	 دور	

داشت.
گانه	 در	همین	حال،	مقامات	سویس	تحقیقات	جدا
جام	 مسابقات	 برگزاری	 حق	 اعطای	 باره	 در	 را	 ای	
قطر	 و	 روسیه	 به	 	۲۰۲۲ و	 	۲۰۱۸ های	 سال	 در	 جهانی	

کرده	اند. آغاز	
آقای	بالتر	در	پاسخ	به	پرسشی	در	مورد	آسیب	ناشی	
برای	 را	 ها	 رسانه	 فیفا،	 وجهه	 به	 فساد	 اتهامات	 از	
گفت	فیفا	به	عنوان	یک	 کرد	و	 اغراق	بحران	سرزنش	
سازمان	قابل	احترام	باقی	مانده	است،	به	ویژه	در	آسیا	

و	افریقا.
	با	دو	تحقیق	و	بررسی	بزرگ	 فیفا	و	مقامات	آن	حاال
مواجه	 رشوه	خواری	 و	 فساد	 با	 رابطه	 در	 المللی	 بین	
گفته	 هستند.	دادستان	های	ایاالت	متحده	و	سوئیس	
پیش	 در	 بیشتری	 های	 دستگیری	 است	 ممکن	 اند	

باشد.
دستگیر	 سویس	 در	 که	 فیفا	 مقام	های	 است	 قرار	
دادگستری	 وزیر	 شوند.	 فرستاده	 امریکا	 به	 شده	اند	
که	این	مقام	های	فیفا	فوتبال	را	در	 گفته	است	 آمریکا	

کشانده	اند. سطح	جهان	به	فساد	

و	 تعقیب	 برای	 را	 خود	 تالش	 تمام	 کرده	 اعالم	 و	 خوانده	
کار	خواهد	بست. مجازات	عانالن	این	حمالت	به	

از	 اسالمی	 حکومت	 گروه	 عربستان	 شاخه	 سخنگوی	 این	
»تهدید	 گروه	 این	 به	 پیوستن	 با	 خواسته	 عربستان	 جوانان	
عربستان	 پادشاه	 که	ملک	سلمان،	 کنند،	چرا	 رفع	 را	 شیعه«	

قادر	به	محافظت	از	آن	ها	نیست.
را	 جرقه	 آنها	 است:	 گفته	 عربستانی	 جوانان	 به	 خطاب	 وی	
ها	 رافضی	 که	صورت	 بیفروزید	 آتشی	 باید	 اما	شما	 اند،	 زده	

)شیعیان(	و	مرتدها	را	با	آن	بسوزانید.
در	 پیشتر	 اسالمی،	 حکومت	 گروه	 رهبر	 البغدادی،	 ابوبکر	
کمان	عربستان	سعودی	 بود	حا گفته	 فایلی	صوتی	 ثور	در	 	۲۲
نزدیک	 آنها	 »پایان	 و	 داده	اند«	 از	دست	 را	 »مشروعیت	خود	

است«.
کمان	 }حا »آنها	 می	گوید:	 بغدادی	 ابوبکر	 به	 منتسب	 صدای	
دست	 از	 را	 خود	 ادعایی	 مشروعیت	 سعودی{	 عربستان	
اربابان	شان،	 که	 کردند	 احساس	 آنها	 که	 هنگامی	 داده	اند.	
آن	ها	 جایگزین	 را	 )شیعیان(	 رافضی	ها	 یهودیان،	 و	 صلیبیون	
کرده	اند،	جنگ	ادعایی	خود	علیه	رافضی	ها	در	یمن	را	به	راه	

انداختند.«
به	 اشاره	 یمن،	 جنگ	 درخصوص	 البغدادی	 ابوبکر	 اشاره	
شبه	 مواضع	 به	 عربستان	 رهبری	 به	 ایتالف	 هوایی	 حمالت	

نظامیان	شیعه	حوثی	در	یمن	است.

گفت	وگوی	امروز	وزرای	 گفته	می	شود	این	موضوع	از	محورهای	
خارجه	ایران	و	امریکاست.

کز	 مرا از	 بازدید	 اجازه	 که	 گفته	است	 به	صراحت	 ایران	 رهبر	
نظامی	ایران	را	نمی	دهد.

خواهان	 ایران	 کره	 مذا طرف	 غربی	 قدرت	های	 مقابل	 در	
کز	نظامی	'مشکوک	به	فعالیت	های	هسته	ای'	و	به	 بازدید	از	مرا

طور	مشخص	سایت	نظامی	پارچین	هستند.
گذشته	 چهارشنبه	 روز	 فرانسه،	 خارجه	 وزیر	 فابیوس،	 لوران	
بازرسان	 دسترسی	 گنجاندن	 بدون	 کشورش	 که	 کرد	 کید	 تا
به	همه	تاسیسات	ایران،	از	جمله	تاسیسات	نظامی	در	توافق	

هسته	ای	با	ایران،	آن	را	نخواهد	پذیرفت.
گزارش	 انتشار	 از	 بعد	 روز	 یک	 کری	 و	 ظریف	 آقایان	 دیدار	
که	در	آن	باز	هم	 آژانس	بین	المللی	انرژی	اتمی	انجام	می	شود	
از	ایران	خواسته	شده	به	پرسش	ها	درباره	فعالیت	های	ادعایی	

در	مجتمع	نظامی	پارچین	پاسخ	دهد.
گفت	 کره	کننده	ارشد	ایران	دیروز،	جمعه	 عباس	عراقچی،	مذا
مشخص	 کز	 مرا و	 افراد	 از	 شماری	 به	 می	خواسته	 آژانس	 که	
»اجازه	 که	 ترتیبی	 به	 باشد	 داشته	 مدیریت	شده«	 »دسترسی	
کسب	اطالعاتی	از	محیط	پیرامونی«	به	بازرس	داده	نشود،	اما	

کرده	است. تهران	با	این	ایده	مخالفت	
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