
پنج نفر در یک حمله انتحاری 
در ننگرهار کشته شدند

ناروی کمک هایش را به 
افغانستان افزایش می دهد

طالبان نمی توانند از راه جنگ به خواست شان برسند
نشست وزیران دفاع ناتو؛ 

وزارت کار و امور اجتماعی در بیست وپنجم ماه جدی سال 
متحده  امارات  به  کارگر   ۵۰۰ هزار  دو  اعزام  از  گذشته 
اساس  بر  که  بود  گفته  وزارت  این  بود.  داده  عربی خبر 
در  کرده،  امضا  عربی  متحده  امارات  با  که  تفاهم نامه ای 
حدود دو هزار و ۵۰۰ کارمند را در ماه حمل سال روان به 
این کشور اعزام می کند، اما با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه از 

این وعده ها، وزارت کار و امور اجتماعی...

اول سرطان سال جاری را که احتماالً به یا دارید؟ منظورم 
رقابت های  فاینل  به  افغانستان  فوتسال  ملی  تیم  راه یابی 
مردم  که  روزهایی  بود.  آسیا  فوتسال  ساله های   ۲۰ زیر 
و ساعاتی همه درد  برای لحظات  و  بودند  غرق شادمانی 
نابسامانی را فراموش کردند.  و رنج های ناشی از جنگ و 
هر کس از هر قوم و تباری که بود کنار تلویزیون نشست 
تا نخستین حضور یک تیم فوتسال از افغانستان را در یک 

فاینل رسمی تماشا کند.
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شماره 3218
سال یازدهم
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قیمت: 20 افغانی

چــــــــرا؟کنار رفتن در دقیقه ی ۹۰:

تالش چین برای دنیایمجازی؛جزیرهیوحشتناِکدوستداشتنی
نفوذ گذاری مشروع

طرح اعزام نیروی کار به امارات 
هنوز عملی نشده است

آیا زمان تجدید نظر در مدیریت فدراسیون 
فوتبال فرا نرسیده است؟
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۸صبح، کابل: پنج نفر در پی یک حمله انتحاری 
در شهر جالل آباد، مرکز والیت ننگرهار جان باختند. 
در این حمله ی انتحاری که ساعت ۲ پس از چاشت 
روز جمعه، سوم عقرب یک کاروان نیروهای قطعه 
»صفر۲« امنیت ملی را هدف قرار داد، ۲۱ نفر دیگر 

زخم برداشته اند.
عطااهلل خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار می گوید 
و  غیرنظامی  دو  شامل  رویداد  این  کشته گان  که 
هستند.  ملی  امنیت  »صفر۲«  قطعه  منسوب  سه 
مقام های صحی ننگرهار شمار قربانیان غیرنظامی را 
سه نفر اعالم کرده اند. به همین ترتیب، شش کودک 
و شش نیروی امنیت ملی در میان ۲۱ زخمی این 

رویداد شامل هستند. 
سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با روزنامه ۸صبح 
گفت که این حمله در مربوطات ناحیه چهارم شهر 
پیوسته  وقوع  به  ننگرهار  والیت  مرکز  جالل آباد، 

است. 
از جانب دیگر، خلیل حکمتی، رییس صحت عامه 
ننگرهار، می گوید که اجساد سه غیرنظامی از جمله 
والیت  شفاخانه های  به  زخمی   ۱۴ و  کودک  دو 
ننگرهار از حمله انتحاری پس از چاشت روز جمعه 
بر کاروان قطعه »صفر۲« امنیت ملی منتقل شده اند. 
غیرنظامیان  حکمتی  آقای  گفته  به  قربانیان  همه 

هستند. 
درمان  از  پس  زخمیان  از  نفر  هفت  او،  گفته  به 
نفر  هفت  و  شده اند  مرخص  شفاخانه  از  ابتدایی 
دیگر نیاز به بستر دارند. رییس صحت عامه ننگرهار 

وضعیت زخمیان را قناعت بخش توصیف کرد. 
را  ملی  امنیت  قطعه »صفر۲«  بر  مسوولیت حمله 

گروه طالبان بر عهده گرفته است.
می دهد  رخ  حالی  در  ننگرهار  در  انتحاری  حمله 
که هفته گذشته هنگام برپایی نماز جمعه وقوع دو 
انفجار پی هم جان بیش از ۷۰ نفر را گرفت و بیش از 
۳۰ نفر دیگر را زخمی کرد. این انفجارها در مسجد 
جامع جودره ولسوالی هسکه مینه والیت ننگرهار رخ 
داد. این انفجارها که قربانیان آن غیرنظامیان بودند، 
بین المللی  و  ملی  سطح  در  شدید  محکومیت  با 

روبه رو شد.

۸صبح، کابل: وزیر دفاع ناروی می گوید که 
کشورش کمک و همکاری هایش با افغانستان 

را افزایش می دهد.
در  ناروی،  دفاع  وزیر  جنسن،  بک  فرانک 
دیداری با اسداهلل خالد، سرپرست وزارت دفاع 
را  است که کشورش حضور خود  گفته  ملی 
توسعه  را  آن  و  می کند  حفظ  افغانستان  در 

خواهد داد.
وزارت دفاع ملی روز جمعه، سوم عقرب، در 
اعالمیه ای گفته است که دیدار اسداهلل خالد با 
فرانک بک جنسن در حاشیه نشست وزیران 
انجام  ناتو  یا  شمالی  اتالنتیک  سازمان  دفاع 

شده است.
دیدار  این  در  طرف  دو  اعالمیه،  طبق 
کمک  افزایش  و  تروریسم  با  مبارزه  درباره 
و  بحث  افغانستان  به  ناروی  همکاری های  و 

گفت وگو کرده اند.
در اعالمیه آمده، وزیر دفاع ناروی گفته است 
که کشورش کمک، همکاری ها و حضورش در 

افغانستان را افزایش خواهد داد.
نشست  این  در  خالد  اسداهلل  دیگر،  جانب  از 
ضمن سپاس گزاری از کمک ناروی گفته است 
که حمایت کشورهای عضو ناتو از افغانستان 
در جنگ با تروریسم و تامین امنیت افغان ها 

نقش مهم و برجسته داشته است.
کشورهای  دفاع  وزیران  روزه  دو  نشست 
در  شد.  آغاز  عقرب  سوم  پنج شنبه،  روز  ناتو 
دومین روز این نشست، روی وضعیت امنیتی 
از  است.  شده  گفت وگو  و  بحث  افغانستان 
افغانستان اسداهلل خالد، سرپرست وزارت دفاع 

ملی در این نشست شرکت کرده است.

۸صبح، کابل: دومین روز نشست وزیران 
سازمان  یا  ناتو  عضو  کشورهای  خارجه 
شد.  برگزار  بروکسل  در  شمالی  اتالنتیک 
سرپرست  خالد،  اسداهلل  نشست  این  در 
وزارت دفاع ملی، به نماینده گی از حکومت 
افغانستان شرکت کرده بود. محور بحث این 

نشست، مسایل افغانستان بود.
یک  در  ناتو،  کل  دبیر  استولتبرگ،  ینس 
نشست خبری روز جمعه، سوم عقرب، یک 
بار دیگر تأکید کرد که پیام ناتو به طالبان 
به خواست شان  از راه جنگ  این است که 
صلح  روند  به  باید  و  نمی توانند  رسیده 
بپیوندند. او از جانب دیگر گفت که از آغاز 
گروه  و  امریکا  میان  صلح  گفت وگوهای 
تا  است  نیاز  اما  و  طالبان حمایت می کند 
صلح  برقراری  برای  را  خود  تمایل  طالبان 

واقعی نشان دهند.  
کرد  تأکید  هم چنان  ناتو  کل  دبیر 
و  حمایت  به  سازمان  این  اعضای  که 
هستند  متعهد  افغانستان  با  همکاری شان 
دیگر  بار  یک  افغانستان  نمی گذارند  و 
به  شود.  مبدل  دهشت افگنان  پناه گاه  به 
در  ناتو  عضو  کشورهای  وزیران  او،  گفته 
دومین روز اجالس شان تأکید کرده اند که 
کمک های  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به 
مالی و لوجیستکی را فراهم می کنند تا با 

گروه های دهشت افگن بجنگند. این سازمان 
از چگونه گی تأمین امنیت انتخابات توسط 
دیگر  بار  و  کرد  ستایش  امنیتی  نیروهای 
متعهد شد که به نیروهای امنیتی به لحاظ 

فنی و مالی کمک می کند.
خبری  نشست  این  در  استولتبرگ  ینس 
گفت که ناتو و دیگر متحدانش نمی گذارند 

گروه داعش در افغانستان النه کند.
 دبیر کل ناتو هم چنان تأکید کرد که هرگز 
سپتامبر  یازدهم  حادثه  تا  نمی دهد  اجازه 
مأموریت  به  دلیل  همین  به  و  شود  تکرار 

حضورش در افغانستان ادامه می دهد. 
 ینس استولتبرگ از جانب دیگر، بر مبارزه 
کمک های  در  فسادزایی  لزوم  و  فساد  با 
کشورهای عضو ناتو پای  فشرد و گفت باید 
پولی که به افغانستان فرستاده می شود، در 

جایش مصرف شود.
عضو  کشورهای  دفاع  وزیران  حال،  این  با 
ناتو بر ادامه حمایت مالی شان به افغانستان 
تأکید کردند. طبق گزارش ها، وزیران دفاع 
به کمک  که  متعهد شدند  ناتو  کشورهای 
امنیتی  نیروهای  به  دالری  میلیارد   ۲.9
ادامه  میالدی   ۲۰۲۴ سال  تا  افغانستان 

خواهند داد.
روز  ناتو  عضو  کشورهای  وزیران  نشست 

پنج شنبه در بروکسل آغاز شده بود.

دنیای مجازی این  روزها که قسمت بزرگی از عشق ها، خاطره ها، سیاست بازی ها، خیانت ها و... شده، در حقیقت ترکیبی از تمام 
فرهنگ ها، زبان ها و رنگ های گوناگون نژادی را دور میزی نامرئی گرد آورده که دست آوردی بی نهایت بزرگ است. 

هنوز هم زمان اعالن 
نتیجه ی انتخابات 

مشخص نیست

در فرجامین روزهای حکومت وحدت ملی، سرپرستان وزارت های امور خارجه و معادن 
و پترولیم از سمت هی شان کنار رفتند. هرچند، سرپرست وزارت معادن این کناره گیری 
را بنا بر »مسایل شخصی« و صالح الدین ربانی استعفایش را بنا بر »برخورد سلیقه ای« 
حکومت اعالم کردند، اما نماینده گان مجلس به این باور اند که کنار رفتن این متصدیان 
دو وزارت، در این برهه تنها دلیل سیاسی دارد. به گفته ی آنان کنار رفتن این دو 

سرپرست وزیر می تواند روی کارکرد وزات خانه ها تاثیرات منفی بر جا بگذارد.
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یک هفته گذشت:

وزارت دولت در امور صلح:
حکومت کنونی با طالبان 

گفت وگو نمی کند



هوا گرم بود و کورس آماده گی کانکور پر از شاگردانی بود 
که از نقاط مختلف شهر به صنف آمده بودند.

صنف بیش تر از ظرفیتش شاگرد در خود جای داده بود و 
پنجره آبی رنگ وسط دیوار دیگر قادر نبود هوای تازه وارد 
اتاق کند. بوی عرق و عطر با هم در فضا پیچیده بود. عرق 
را از پیشانی ام پاک کردم و کتابچه هایم را در دستکولم 
به  درسی،  ساعت  شدن  تمام  محض  به  کردم.  جابه جا 

سمت دروازه صنف حرکت کردم.
در کوچه و پس کوچه های خانه با سرعت قدم برمی داشتم، 

گرمی نفس آدم را می گرفت.
سیمی که از گوشه دروازه خانه بیرون گذاشته شده بود را 

کشیدم و خودم را به داخل حویلی خانه انداختم. 
مادرم در گوشه حویلی زیر سایه درخت سیب قدیمی مان 
بدن  از  را  لباس هایم  می کرد.  پاک  بامیه  و  بود  نشسته 
کشیدم و سریع به حمام رفتم. آب سرد را باز کردم، آب  
برد. سرم  با خود  را که داشتم  بدی  پاک گرمی و حس 

را شامپو زدم و کفش را به روی صورت و بدنم کشیدم. 
سمت چپ بدنم روی سینه ام، دقیقاً جایی که تپش های 
قلبم را حس می کردم، دانه ای به اندازه یک تخم احساس 

کردم که به این سو و آن سو می رفت.
تکان  سینه ام  داخل  دانه  زدم.  دست  دیگر  بار  ترسیدم، 
با  و  کشیدم  آب  را  عجله خودم  و  اضطراب  با  می خورد. 
جان پاک خود را خشک کرده لباسم را پوشیدم و به سمت 

مادرم دویدم و جیغ کشیدم: مادر!

حس بد داشتن سرطان آن هم در سینه ام همه خانواده را 
وارخطا کرد. به داکتر مراجعه کردم و بعد از آزمایش های 
از شفاخانه های  یکی  به  عملیات  انجام  برای  مرا  مختلف 

هند معرفی کردند.
در مدت زمانی که فهمیدم سرطان دارم، کورس آماده گی 
کانکور را ترک نکردم، اما ترس از این که سرطان قلبم را 
بگیرد و من به زودترین وقت شاید بمیرم، باعث شد وزن 

زیادی ببازم.
انترنت را باز می کردم و در مورد سرطان سینه می خواندم. 
دست  بیماری  این  با  که  زنانی  داستان های  و  خاطرات 
با  می شدم.  غمگین  می خواندم،  را  کردند  نرم  پنجه  و 
دیدن آنانی که بهبود یافته بودند، خوشحال می شدم. با 
عکس هایی از زنانی که بر اثر این بیماری سینه های شان 

را از دست داده بودند، گریه می کردم.
قادر  دیگر  سینه شان  قطع  با  که  می کردم  فکر  زنانی  به 

نبودند به فرزندشان شیر بدهند. 
تا زمانی که دردی را با تمام وجود حس نکنی، نمی توانی 

درک کنی واقعاً آنانی که دچار شده اند چه کشیده اند.
هر چه پول ها را سر هم کردیم، نتوانستیم آن چه را که 
این سفر نیاز داشت فراهم کنیم. ناچار شدم در یکی از 

شفاخانه های کابل عملیات کنم.
روی تخت عملیات خانه دراز کشیدم. چراغ های بزرگ و 
دایره ای شکل باالی سرم روشن شد. دستانم را با وسیله ای 
به گوشه های تخت بستند. داکتران مرد به همراه دو نرس 
از  ترس  با  توأم  شدند. حس خجالت  ایستاد  سرم  باالی 
مرگ و عملیات باعث شده بود تند تند پلک بزنم و دهانم 

خشک شود .
به مادرم، پدرم و خواهر و برادر کوچکم فکر کردم. روی 

تخت، دلتنگ خانه و آغوش پرمهر مادرم شدم. 
دلم  بود.  شدن  تمام  حال  در  چیز  همه  زود  چقدر 
می خواست این همه اتفاق خواب بود و مرا کسی از این 

خواب بیدار می کرد.
داکتری با لباس سبز رنگ باالی سرم آمد: نامت چیست؟

سودابه
مکتب می خوانی؟

آماده گی کانکور می خوانم.
دوست داری چکاره شوی؟

چشم هایم بسته شد...
بیرون  سینه ام  از  تومور  و  شد  سپری  موفقانه  عملیات 

کشیده شد.
دو سال گذشت و من حاال محصل دانشکده حقوق هستم. 
ولی  می کنم،  احساس  درد  چپم  سمت  گوشه  در  گاه  
آزمایش ها نشان می دهد که سرطان من از نوع خوش خیم 

آن بوده و من فرصت دارم نفس بکشم و زنده گی کنم.

سرطان سینه

زننبشت

سمیرا سادات

حسیب بهش

نقض  از  هفته  یک 
انتخاباتی  تقویم 
کمیسیون  توسط 
با  انتخابات  مستقل 
نتیجه  نشدن  اعالن 
انتخابات ریاست  ابتدایی 
اما  گذشت؛  جمهوری 
در  تاخیر  مدت  هنوز 
حوا  است.  نساخته  روشن  را  نتایج  این  اعالن 
از  پیش  کمیسیون  این  رییس  نورستانی،  علم 
که  بود  گفته  میزان  ششم  انتخابات  برگزاری 
احتمال دارد نتیجه ی ابتدایی را دو روز پس از 
با این حال  انتخابات اعالم کنند؛  برگزاری این 
اما کمیسیون مستقل انتخابات موفق نشده است 
که زمان دقیق اعالم نتیجه ابتدایی را همه گانی 

سازد.
پس از گذشت یک هفته از نقض تقویم انتخابات 
کمیسیون  از  ناظر  نهادهای  جمهوری،  ریاست 
زودتر  هرچه  که  می خواهند  انتخابات  مستقل 
زمان اعالم نتیجه ابتدایی را مشخص کند. این 
نهادها تصریح می کنند که ابهام در زمان تاخیر 
ایجاد پرسش ها در مورد  بر  نتیجه عالوه  اعالم 
شفافیت و اعتبار انتخابات، باعث وقفه در عملی 
ساختن پروژه هایی می شود که از سوی نهادهای 

بین المللی تمویل می گردد.
مؤسسه  رییس  شینواری،  حبیب الرحمان   
»ایتوا«  افغانستان  شفاف  انتخابات  دیده بان 
با روزنامه  روز جمعه، سوم عقرب در گفت وگو 
انتخابات را به دلیل  ۸صبح هر چند تأخیر در 
که  می گوید  اما  می کند،  تایید  فنی  مشکالت 
اعالن  زمان  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
نتیجه ابتدایی و نتیجه ی نهایی را مشخص کند. 
وی تصریح کرد که مشخص ساختن تقویم باعث 
برای  راه  تعیین نقشه  مدیریت درست کارها و 
کمیسیون مستقل انتخابات، نامزدان و نهادهای 
ناظر می شود. آقای شینواری افزود که مشخص 
نکردن زمان معین برای اعالم نتایج ابتدایی پس 
از نقض آن، ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات 

را زیر سوال می بَرد.
خواستار  نیز  انتخاباتی  تیم های  این،  از  پیش 
نتایج  اعالن  در  تاخیر  مدت  شدن  مشخص 
بودند.  جمهوری  ریاست  انتخابات  ابتدایی 
ریاست  انتخابات  تقویم  نقض  با  هم زمان 
اعالم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  جمهوری، 
کرده بود که پس از بررسی های فنی، مدت تاخیر 
در اعالم نتیجه ابتدایی را اعالم می کند. رحیمه 
ظریفی، یک تن از کمیشنران کمیسیون مستقل 
چهارشنبه،  روز  خبری ای  نشست  در  انتخابات 
تا ختم  تاخیر  تعهد کرد که مدت  اول عقرب، 
اما مدت  این حال  با  همان روز مشخص شود. 
تاخیر نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 

هنوز مبهم است.

کمیسیون  در  مسووالن  این،  با  هم زمان 
است  قرار  که  می گویند  انتخابات  مستقل 
امروز روند تصفیه ی رای ها در این کمیسیون 
به پایان برسد. این روند در دو مرحله، تصفیه 
رای های بایومتریک توسط کمپنی درمالوگ 
انجام می شود. بر  و مقایسه فورم های نتایج 
اساس آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، 
 ۶۷۳ و  هزار   ۹۳۶ و  میلیون  یک  معلومات 
یافته  انتقال  مرکزی  سرور  به  رای دهنده 
مشارکت  سقف  کمیسیون  پیش تر  است. 
و ۷۰۰  میلیون  دو  را حدود  رای دهنده گان 

هزار اعالم کرده بود.

مستقل  کمیسیون  در  اطالعاتی  خالهای 
انتخابات

کمیسیون  در  رای ها  تصفیه  کار  جریان  در 
مستقل انتخابات، نهادهای ناظر از کمیسیون 
در  آنان  با  را  الزم  معلومات  که  می خواهند 
میان بگذارد. مسووالن در این نهادها با ابراز 
نگرانی از شریک نشدن اطالعات، می گویند 
»به  آنان  نیاز  مورد  معلومات  بیش تر  که 
میان  در  مردم  و  ناظر  نهادهای  با  موقع« 

گذاشته نمی شود.
جمهوری  ریاست  انتخابات  شینواری  آقای 
به  و تصریح کرد که  را »روند ملی« خواند 
اطالعات موثق و مورد نیاز، به ویژه آمارهای 
این روند دسترسی ندارد. وی در میان گذاری 
معلومات مهم و به موقع را بخش مهمی از 
و  دانست  انتخابات  روند  اعتبار  و  شفافیت 
خواستار  ناظر،  نهادهای  شبکه ی  که  افزود 
اطالعات بیش تر از کمیسیون های انتخاباتی 
ناظران  از  شماری  این،  از  پیش  شده اند. 
از  نیز  انتخابات  کمیسیون  در  مشاهدان  و 
اطالعات  از  شماری  به  نداشتن  دست رسی 
مورد نیاز، به ویژه آمارها انتقاد کرده بودند. 
ارتباط  زمینه  اما  مکرر  تماس های  وجود  با 
با مسووالن در کمیسیون مستقل انتخابات 

فراهم نشد.
میان  رقابت  با  جمهوری  ریاست  انتخابات 
۱۳ نامزد در ششم میزان برگزار شد. در این 
انتخابات ۱۵۹ میلیون دالر هزینه شده و از 
تشخیص  برای  انگشت نگاری  دستگاه های 
است.  شده  استفاده  آن  در  سالم  رای های 
انتخابات در ۲۷  ابتدایی این  قرار بود نتایج 
به  موفق  کمیسیون  اما  شود،  اعالم  میزان 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  نشد.  کار  این 
پیش تر تایید کرده  که آرای بایومتریک شده 
را مورد اعتبار قرار می دهد. هم زمان با این، 
نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری تصریح 
کرده اند که تنها نتیجه ی رای های بایومتریک 
شده را خواهند پذیرفت؛ موقفی که نهادهای 

بین المللی نیز بر آن تاکید دارند.
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به اجماع
 و انسجام نیاز است

        یک هفته گذشت:
هنوز هم زمان اعالن نتیجه ی 

انتخابات مشخص نیست

در  چین  میزبانی  به  میان افغانی  گفت وگوهای  است  قرار 
پایتخت این کشور برگزار شود. حکومت و نیروهای سیاسی 
روی ترکیب هیأتی که باید از حوزه ی جمهوری نماینده گی 
که  باشند  داشته  یاد  به  باید  همه  می کنند.  کند،  رأی زنی 
نیست که در  انتخابات  پایان جنگ،  برای  موضوع گفت وگو 
موضوع  در  باشد.  داشته  موضوعیت  رقابت  و  اختالف  آن 
از رقابت  افغانستان بیش تر  تالش برای حل سیاسی جنگ، 
به اجماع نیاز دارد. هیچ ضرور نیست آنانی که در حکومت 
استعفا  از حکومت  زنجیره ای  به صورت  که  آنانی  و  هستند 
جنگ  پایان  برای  سیاسی  تالش های  موضوع  در  می دهند،  
میز  روی  در  جمهوری  حوزه ی  باشند.  داشته  نظر  اختالف 
مذاکره باید صدای واحد داشته باشد و هر نوع اختالف در 

مورد ترکیب هیأت، به زودی حل شود. 
را  متحده گفت وگوهایش  ایاالت  است.  ساده  موضوع خیلی 
با گروه طالبان آغاز می کند. شاید یک سری شروط ایاالت 
دیگر  بار  و  بپذیرند  را  آن  که  طالبان  باشد  داشته  متحده 
مذاکره بین طرفین آغاز شود. امریکا و طالبان روی موضوع 
می خواهد  امریکا  می کنند.  گفت وگو  هم دیگر  با  القاعده 
به  و  برانند  خود  صفوف  از  را  القاعده  جنگ جویان  طالبان 
جهانی  جهادیسم  با  روابط شان  به  اعمالی  و  اعالمی  صورت 
جهادیسم  آغاز،  از  امریکا  و  طالبان  مشکل  دهند.  پایان 
جهانی بود. طالبان در لفظ همیشه به امریکا می گفتند که 
با جهادیسم جهانی هم سویی ندارند، ولی در عمل در کنار 
مذاکره ی  داشتند.  قرار  مختلف  کشورهای  جهادیست های 
امریکا  می گیرد.  صورت  منظور  همین  به  طالبان  و  امریکا 
به جهادیسم جهانی  دیگر  که  تضمین می خواهد  طالبان  از 
روی خوش نشان ندهند و افراد مربوط به این جریان را یا 
بکشند یا از صفوف خود اخراج کنند. وقتی طالبان در این 
زمینه قناعت امریکا را به دست بیاورند،  مشکل واشنگتن با 

آنان حل خواهد شد. 
مشکل  معنای حل  به  طالبان  با  واشنگتن  مشکل  ولی حل 
مشکل  نیست.  آنان  با  سیاسی  نیروهای  و  افغانستان  مردم 
امریکا جهادیسم جهانی است، اما مشکل مردم افغانستان و 
طالبان تقابل امارت و نظم جمهوری می باشد. تمام نیروهای 
نظم  هستند.  جمهوری  نظم  خواستار  افغانستان  سیاسی 
دیدگاه های  با  سیاسی  نیروهای  تمام  می تواند  جمهوری 
مشروعیت  حکومت  به  و  بیاورد  چتر  یک  زیر  را  مختلف 
می دانند  امارتی  را  خودشان  طالبان  اما  ببخشد؛  انتخاباتی 
که مدعی مشروعیت دینی است. این تقابل باید با گفت وگو 
است.  متکثر  جمهوری  حوزه ی  که  است  روشن  شود.  حل 
را  مختلف  نیروهای  دارد،  که  ماهیتی  دلیل  به  حوزه  این 
نیروهایی هم در حوزه ی  در صفوف خودش جا داده است. 
جمهوری هستند که در بسیاری از مسایل هم فکر طالبان به 
انتخاباتی حکومت را قبول  حساب می روند، ولی مشروعیت 
به عنوان اختیار دار کل  را  انتخابی  دارند و هیچ مرجع غیر 
جمهوری،  حوزه ی  برخالف  طالبان  اما  نمی پذیرند.  کشور 
همین  به  ندارد.  راه  آن  در  تکثر  که  است  منسجم  نیرویی 
دلیل نیاز است که حوزه ی جمهوری قبل از مذاکره ارزش ها 
موقف  آن  براساس  و  کند  تعریف  را  مشترک  خطوط  و 

مشترک داشته باشد. 
هیأتی که از نظم جمهوری در نشست چین نماینده گی خواهد 
سیاست مدارانی  و  باشد  داشته  مشترک  موقف  باید  کرد، 
جمهوری  نظم  نیز  دارند  نظارت  هیأت  این  بر  کابل  از  که 
هیچ  بگیرند.  نظر  در  تعاملی  هر  در  را  آن  ارزش های  و 
ریاست  انتخابات  نامزدان  سیاست مداران،   که  نیست  ضرور 
جمهوری و گروه های قدرت مند در کابل، روی ترکیب هیأت 
نظم  از  که  هیأتی  بدهند.  مانور  خودشان  پررنگ  حضور  و 
جمهوری نماینده گی می کند، باید به زودی تشکیل شود. در  
این هیچ تردیدی نیست که در آینده  هرنوع معاهده ی پایان 
جنگ و حل سیاسی توسط پارلمان و بعد ریفراندوم یا یک 
جرگه ی بزرگ متشکل از نماینده گان تمام مردم افغانستان 
سیاسی  نیروهای  همه ی  هم  مورد  این  روی  شود.  تایید 
مربوط به حوزه ی نظم جمهوری باید هرچه زودتر به توافق 
برسند. انتظار مردم افغانستان این است که نیروهای سیاسی 
تالش های  موضوع  با  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  و 

صلح فراتر از منافع جناحی و انتخاباتی برخورد کنند.



حکومت  روزهای  فرجامین  در 
سرپرستان  ملی،  وحدت 
وزارت های امور خارجه و معادن 
و پترولیم از سمت های شان کنار 
رفتند. هرچند، سرپرست وزارت 
بر  بنا  را  کناره گیری  این  معادن 
صالح الدین  و  شخصی«  »مسایل 
»برخورد  بر  بنا  را  استعفایش  ربانی 
کردند،  اعالم  حکومت  سلیقه ای« 
این  رفتن  کنار  که  اند  باور  این  به  مجلس  نماینده گان  اما 
متصدیان دو وزارت، در این برهه تنها دلیل سیاسی دارد. به 
گفته ی آنان کنار رفتن این دو سرپرست وزیر می تواند روی 

کارکرد وزات خانه ها تاثیرات منفی بر جا بگذارد. 
با  نماینده گان در صحبت  ناصری، عضو مجلس  غالم حسین 
در  نامزدوزیران  کار  ادامه  آن که  با  می گوید  ۸صبح  روزنامه 
جنبه  مجلس،  نماینده گان  رأی  کسب  بدون  وزارت خانه ها 
قانونی نداشت، اما از لحاظ سیاسی این نامزدوزیران باید تا 
روشن شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری منتظر می بودند. 
آقای ناصری گفت: »تصمیم آنان منطبق به اوضاع گنگ و 
مبهم تنش زای کنونی که حاکم بر کشور است در سایه اعالم 
نشدن نتیجه انتخابات مبنای سیاسی داشته است« هم چنان 
سید عظیم کبرزانی، عضو دیگر مجلس می گوید، کناره گیری 
سرپرست وزیران کابینه پیش از روشن شدن نتیجه انتخابات 
آقای  بگذارد.  وزارت خانه ها  کار  روی  منفی  اثر  می تواند 
با  است  ممکن  وزارت خانه ها  این  کار  که  می افزاید  کبرزانی 

سفارش این کمیته را تطبیق کرده و ۵۰ سفارش دیگر 
آن در حال اجرا است.

وزارت  وزیر  نامزد  ربانی،  آن صالح الدین  با  هم زمان   
)اول  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  نیز  خارجه  امور 
دلیل  ربانی  آقای  رفت.  کنار  سمتش  از  قوس( 
و  در حکومت  سلیقه ای«  »برخورد  را  کناره گیری اش 
او  نبودن« شرایط کاری عنوان کرده است.  »مطلوب 
گفته است که در جریان کارش به حیث وزیر خارجه، 
با ساختارهای دولت، مانند یک  شاهد بوده است که 
»کلیت  و  شده  سلیقه ای  برخورد  شخصی«  »انجوی 
دولت آگاهانه و یا نا آگاهانه تخریب می شد«. در متن 
استعفای ربانی هم چنان آمده است: »در این مدت زیر 
شعار اصالحات، چنان برخوردهای غرض آلودی صورت 
نهادینه ساز  و  ترویج کننده  درازمدت،  در  که  گرفته 
تبعیض و تعصب در جامعه است و بنیادهای وحدت و 

همدلی جامعه ما را به شدت آسیب می رسانَد.«
جمهوری  ریاست  ارگ  سوی  از  ربانی  آقای  استعفای 
ارگ  سخنگوی  صدیقی،  صدیق  است.  شده  منظور 
است که  نوشته  تویترش  ریاست جمهوری در صفحه 
»رییس  جمهور جمهوری  اسالمی  افغانستان،  بر مبنای 
اساسی  ماده  شصت و چهارم  قانون  یازدهم   فقره ی  
 افغانستان،  استعفای آقای صالح الدین  ربانی،  سرپرست 

 وزارت  امور خارجه  را  منظور  کرد.« 
کنار  سمت های شان  از  حالی  در  نامزدوزیر  دو  این 
در  نماینده گان  مجلس  اعتماد  رای  بدون  که  رفته اند 

کندی روبه رو شود، زیرا به سخن او، مدیریت کارهای این 
به زمان بیش تر  نیاز  تازه،  وزارت خانه ها توسط سرپرستان 
حکومت  رهبران  از  نماینده گان  مجلس  اعضای  این  دارد. 
انتخابات  نتیجه  شدن  روشن  تا  می خواهند  ملی  وحدت 
و  از جمله سرپرست وزیران  کابینه  اعضای  با  برخورد  باید 
نامزدوزیران محتاطانه باشد. آنان هم چنان از اعضای کابینه 
از »خرد سیاسی و صبر«  نامزدوزیران دیگر می خواهند  و 

کار بگیرند. 
این در حالی است که صالح الدین ربانی، سرپرست وزارت 
و  معادن  وزارت  سرپرست  نهان،  نرگس  و  خارجه  امور 
رفتند.  کنار  سمت های شان  از  گذشته  هفته  در  پترولیم 
از سوی  قوس(  )اول  روز چهارشنبه  نهان  خانم  استعفای 
فرمان  اساس  بر  است.  شده  منظور  غنی  جمهور  رییس 
این  تخنیکی  معین  مومند،  عنایت اهلل  جمهوری،  ریاست 
و  معادن  وزارت  برای  تازه  سرپرست  عنوان  به  وزارت 
پترولیم معرفی شده است. نرگس نهان در ماه حمل ۱۳۹۶ 
وزارت  سرپرست  عنوان  به  غنی  جمهور  رییس  سوی  از 
را  کناره گیری اش  دلیل  او  شد.  معرفی  پترولیم  و  معادن 
کناره گیری  این  است.  کرده  عنوان  شخصی«  »مشکالت 
پس از آن صورت گرفته است که در جریان هفته گذشته، 
)میک(  فساد  با  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  مشترک  کمیته 
سفارش   ۱۹۱ از  پترولیم  و  معادن  وزارت  که  کرد  اعالم 
و  نکرده  تطبیق  را  سفارش   ۹۱ وزارت،  این  در  اصالحی 
نشر  از  پس  اما  است.  نداده  پاسخ  دیگر  سفارش   ۲۲ به 
این گزارش، وزارت معادن و پترولیم گفته است که ۱۱۶ 

نهان، سرپرست وزارت معادن و  بودند. نرگس  وظایف شان 
پترولیم در ماه قوس سال گذشته برای گرفتن رای اعتماد 
به مجلس نماینده گان معرفی شد، اما اعضای مجلس به او 
رای اعتماد ندادند. با این حال نیز او به عنوان سرپرست این 
ربانی،  ادامه می داد. هم چنان صالح الدین  به کارش  وزارت 
سرپرست وزارت امور خارجه در حالی حدود پنج سال پس 
از کار در وزارت امور خارجه استعفا داده است که در سال 
که  آن  با  کرد.  استیضاح  را  او  نماینده گان  مجلس   ۱۳۹۵
آقای ربانی رأی اعتماد مجلس نماینده گان را کسب نکرد، 
کسانی  تنها  سرپرست  دو  این  داد.  ادامه  وظیفه اش  به  اما 
به عنوان  ترتیب یک ونیم و چهارونیم سال  به  نیستند که 
نصف  از  بیش  بلکه  داشتند،  حضور  کابینه  در  سرپرست 
اعضای کابینه به عنوان سرپرست ایفای وظیفه می کنند؛ در 
حالی که طبق قانون سرپرستی، این سرپرستان پس از دو 

ماه کار، صالحیت قانونی شان را از دست می دهند.

واکنش ها به کناره گیری صالح الدین ربانی
به  اما  امور خارجه  وزارت  از  ربانی  کناره گیری صالح الدین 
روبه رو  متفاوتی  واکنش هایی  با  وزارت  این  اهمیت  دلیل 
شده است. عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت 
را سرپرست وزیر  ربانی  نشر خبرنامه ای صالح الدین  با  ملی 
»صادق« عنوان کرده و گفته است که آقای ربانی به دلیل 
»مداخله های مغرضانه، خالف اصول و منافع کشور« از جانب 
است.  رفته  کنار  سمتش  از  افغانستان،  جمهوری  ریاست 
امریکا در کابل و  ایاالت متحده  هم چنان جان بس، سفیر 
روالند کوبیا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان او را 
حامی مشارکت درازمدت بین کابل و واشنگتن خوانده اند. 
نوشته  توییترش  در  کابل  در  امریکا  متحده  ایاالت  سفیر 
دارد  پالن  ربانی  صالح الدین  این که  از  »خوشحالم  است: 
زنده  افغانستان  به  خدمت  امر  در  را  خانواده گی اش  رسم 
نیز در  افغانستان  اروپا در  اتحادیه  نماینده ویژه  نگهدارد.« 
این که  از  ربانی  وزیر  »تشکر  است:  نوشته  تویترش  صفحه 
دولت  یک  آرزوی  من  داشتیم.  هم  با  خوبی  گفت وگوهای 
از  ترکیبی  که  دارم  آینده  در  را  نماینده ای  و  همه شمول 
قدرت همه بازی گران اصلی باشد تا با مشروعیت و استحکام 

روند صلح را به پیش ببَرد.«
غنی،  جمهور  رییس  مشاور  مرتضوی،  شاه حسین  اما 
کناره گیری سرپرست وزارت امور خارجه را »خیلی ناوقت« 
خوانده و آقای ربانی را به رأی زنی های سیاسی علیه حکومت 
متهم کرده است. آقای مرتضوی در فیس بوکش نوشته است 
که صالح الدین ربانی با آن که سرپرست وزارت امور خارجه 
بوده، در تمام دوره ماموریتش در سخنرانی ها و بیانیه های 
رسمی به جای موقف حکومت، بیش تر موقف حزب جمعیت 
است:  افزوده  مرتضوی  آقای  است.  کرده  بیان  را  اسالمی 
بیش تر  خارجی  سیاست  دستگاه  فعال سازی  جای  به  »او 
حکومت  علیه  سیاسی  رأی زنی های  و  ایتالف ها  مصروف 
تمام نشست هایی که علیه حکومت جریان داشت  بود. در 
از ترکیه گرفته تا کابل، مسکو، قطر و... دیدگاه آقای ربانی 

هم سو با جریان های مخالف سیاسی حکومت قرار داشت.«

کنار رفتن در دقیقه ی ۹۰: چـرا؟

طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  شروع  برای  آماده گی ها  روی 
متمرکز کنند. آن ها هم چنان خواستار افشای نام های اعضای 
هیأت گفت وگوکننده »ملی و فراگیر« دولت برای گفت وگو 
با طالبان شدند. این نماینده گان از جانب دیگر از طرف های 
درگیر خواستند تا سطح خشونت ها را کاهش بدهند و از وارد 

کردن تلفات به غیرنظامیان خودداری کنند.

نشست بین االفغانی چین
قرار است چین در روزهای هفتم و هشتم ماه جاری عقرب 
معتبر  منبع  یک  باشد.  بین االفغانی  نشست  یک  میزبان 
کسانی  شمار  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  ارتباط  این  در 
بین  کرد،  خواهند  نشست شرکت  این  در  افغانستان  از  که 
این منبع، حامد  نفر تعیین شده است. به گفته  تا ۲۵   ۲۰
محمد  قانونی،  محمدیونس  خلیلی،  محمدکریم  کرزی، 
چهره های  از  حکمتیار  گلبدین  و  نور  عطامحمد  محقق، 
شناخته شده ای هستند که چین برای آن ها به هدف شرکت 
افزود  منبع  این  است.  فرستاده  دعوت نامه  نشست  این  در 

صلح  امور  در  دولت  وزارت 
وحدت  حکومت  که  می گوید 
در  این  که  به  توجه  با  ملی 
به  کارش  پایانی  روزهای 
برای  تصمیمی  می برد،  سر 
با  صلح  گفت وگوهای  شروع 
انوری،  ناجیه  ندارد.  طالبان  گروه 
امور  در  دولت  وزارت  سخنگوی 
با روزنامه ۸صبح تصریح کرد که قرار  صلح، در صحبت 
است گفت وگوهای دولت با طالبان پس از روی کار آمدن 
حکومت جدید آغاز شود. خانم انوری افزود که هدف از 
این تصمیم، تعلیق تالش های مرتبط به صلح نیست، بلکه 
هدف آن است تا گفت وگوهای صلح به صورت »درست 
و مقتدرانه« شروع و دنبال شود. او تأکید کرد، این کاری 
است که تنها حکومت منتخب آینده می تواند از عهده آن 

موفقانه بیرون شود.
دیگر  جانب  از  صلح  امور  در  دولت  وزارت  سخنگوی 
گفت وگو  برای  دولت  هیأت  وزارت،  این  که  داشت  بیان 
با طالبان را قباًل تشکیل کرده است و تصمیمی هم برای 
در  انوری  ناجیه  ندارد.  آن  ترکیب  در  تغییر  کردن  وارد 
اعالم  چرا  هیأت  این  نام های  که  پرسش  این  به  پاسخ 
نمی شود، گفت که »نظر به دالیلی که وزارت دولت در 
هیأت  اعضای  نام های  نمی خواهد  فعاًل  دارد،  صلح  امور 
بیش تری  سخن  او  کند.«  فاش  را  صلح  گفت وگوکننده 
برای باز شدن این دالیل به زبان نیاورد. خانم انوری اما 
تصریح کرد که قرار است نام های اعضای این هیأت پس 
از آن  که گروه طالبان رسماً برای گفت وگو با دولت اعالم 

آماده گی کند، همه گانی شود.
ملی  وحدت  حکومت  موضع  که  می گوید  انوری  ناجیه 
برقراری  از  پیش  نباید  که گفت وگوهای صلح  است  این 
آتش بس آغاز شود. او افزود که محمداشرف غنی، رییس 
انتخابات،  در  پیروزی  صورت  در  کشور،  کنونی  جمهور 
این سیاست را در حکومت آینده نیز دنبال خواهد کرد. 
برای  تالش ها  که  کرد  تأکید  انوری  خانم  وجود،  این  با 
فراهم کردن شرایط گفت وگوهای صلح با جانب طالبان 
در جریان است. او ابراز امیدواری کرد تا روی کار آمدن 

حکومت جدید، این شرایط فراهم شود.
متحد،  ملل  سازمان  و  اروپا  اتحادیه  امریکا،  نماینده گان 
از  بروکسل  در  مشترک  بیانیه  یک  در  پیش  روز  چهار 
را  توجه شان  تا  خواستند  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 

موضوع برگزاری نشست بین االفغانی چین با وزارت دولت 
فعاًل  وزارت  این  و  است  شده  شریک  نیز  صلح  امور  در 
سرگرم بررسی این موضوع است. ناجیه انوری، سخنگوی 
امور صلح، می گوید که تصمیم حکومت  وزارت دولت در 
برای اعزام نماینده به نشست چین هنوز قطعی نشده است. 
این موضوع، تصمیم  بررسی  از  او گفت که حکومت پس 

خود در این باره را اعالم خواهد کرد.
دعوت  چین  نشست  در  شرکت  برای  که  کسانی  از  یکی 
برای  چین  بین االفغانی  نشست  که  می گوید  است،  شده 
روزهای هفتم و هشتم ماه جاری عقرب تنظیم شده است. 
نماینده گان افغانستان اما روز یک شنبه پنجم عقرب کابل 
برای  روز  یک  کرد.  خواهند  ترک  بیجینگ  مقصد  به  را 
پایان  در  است.  شده  گرفته  نظر  در  استراحت  روز  آن ها 
نیز  مشترک  اعالمیه  یک  است  قرار  روزه  دو  نشست  این 

صادر شود.
گروه طالبان پیش از این گفته اند که هیأت گفت وگوکننده 
شده  دعوت  چین  نشست  در  شرکت  برای  نیز  گروه  این 
در  است  قرار  که  گروه  این  هیأت  اعضای  شمار  است. 
نشست چین شرکت کنند، هنوز مشخص نشده است. مال 
عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان، ریاست هیأت 

این گروه در نشست چین را بر عهده خواهد داشت.
نشست  نخستین  برگزاری،  صورت  در  چین،  نشست 
طالبان  با  امریکا  گفت وگوهای  توقف  از  پس  بین االفغانی 
حکومت  صلح  به  مرتبط  تالش های  توقف  همین طور  و 
در  طالبان  و  امریکا  بین  گفت وگوها  است.  ملی  وحدت 
شانزدهم سنبله پس از حمله موتربمب این گروه در منطقه 
شش درک شهر کابل که در نتیجه آن دوازده نفر به شمول 
حکومت  شد.  متوقف  شدند،  کشته  امریکایی  سرباز  یک 
که  کرد  اعالم  آن  از  بعد  هفته  یک  هم حدود  افغانستان 
پس از این اولویتش برگزاری انتخابات است و تالش های 
مرتبط به صلح را تا روی کار آمدن حکومت جدید متوقف 
کرده است. اما پیش از آن نُه دور گفت وگو بین امریکا و 
برگزار شده  بین االفغانی  نشست  و همین طور سه  طالبان 
بود. تنها در سومین نشست بین االفغانی که در قطر برگزار 
شد، چند مقام حکومتی حضور داشتند که البته صالحیت 
نماینده گی از حکومت را نداشتند. سرانجام با یک توییت 
دونالد ترمپ که نوشت، گفت وگوها با طالبان را لغو کرده 
است، تمام این پروسه متوقف شد. ترمپ این سخن را در 
برای  طالبان  و  امریکا  توافق نامه  که  کرد  مطرح  شرایطی 

امضای مقامات دو طرف آماده شده بود.

که گروه طالبان با حضور نماینده گان حکومت در این 
نشست مخالفت کرده است.

دانش،  محمدسرور  که  است  بوده  قرار  این  از  پیش 
از  نماینده گی  به  جمهوری،  ریاست  دوم  معاون 
کند.  شرکت  چین  نشست  در  ملی  وحدت  حکومت 
دانش هم دعوت چین برای شرکت در این نشست را 
پذیرفته بوده است. به گفته این منبع، در پی مخالفت 
شده  قرار  چین،  نشست  در  دانش  حضور  با  طالبان 
امور صلح و  تا عبدالسالم رحیمی وزیر دولت در  بود 
ملی  امنیت  مستعفی  رییس  استانکزی  محمدمعصوم 
به این نشست اعزام شوند، اما طالبان با حضور این دو 
تن نیز مخالفت کرده اند. با این حال، هنوز به صورت 
دقیق روشن نیست که در نشست چین نماینده ای از 
جانب حکومت شرکت خواهد کرد یا نه. هرچند صدیق 
صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، در توییتی گفته 
فهرست  مناسب  فرصت  یک  در  حکومت  که  است 
شرکت کننده گان نشست چین را مشخص خواهد کرد.

وزارت دولت در امور صلح:
حکومت کنونی با طالبان گفت وگو نمی کند

 شنبه                             
شماره ۳۲۱۸
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از  میزبانی  برای  چین  آماده گی 
نشست میان افغانی نشان می دهد 
که بیجینگ بیش تر از گذشته به 
است.  شده  عالقه مند  افغانستان 
رشد  حال  در  شدت  به  چین 
انقالبی  افکار  از  کشور  این  است. 
انقالب ۱۹4۹،  رهبر  مائوتسه  تونگ، 
شی  می گیرد.  فاصله  آهسته آهسته 
کشور  این  برای  چین،  کنونی  جمهور  رییس   جن پینگ، 
مسیری جدید انتخاب کرده است. وقتی به شهرهای چین 
بروید، به وضوح می بینید که این کشور در حال عبور بسیار 
انقالبی صدر مائو است. شما  افکار  از  آرام و بدون سر و صدا 
و عکس های صدر  تمثال ها  بیجینگ،  و  شانگهای  در  دیگر 
مائو را نمی بینید. دولت انقالبی ای که مائوتسه  تونگ ایجاد 
کرد، بدل به نهادی جا افتاده شده است که حکومت کنونی 
ایده ها  به  آن  پایداری  و  نگهداشت  برای  است  ناگزیر  چین 
چین  کنونی  جمهور  رییس   شود.  متوسل  جدید  راه های  و 
اساسی  را خطوط  آن  حاکم  حزب  که  دارد  سخنرانی هایی 
داده  قرار  کشور  این  اقتصادی  و  داخلی،  خارجی  سیاست 
برخورد  دیگر  مسایل،  از  بسیاری  با  کنونی  چین  است. 
سرزمین  در  است.  با ثبات  خیلی  چین  ندارد.  ایدیولوژیک 

یک کمربند یک راه وقتی تطبیق می شود که ثبات 
امنیتی و آرامش در منطقه حاکم باشد. 

عالقه مند  بسیار  چین  که  است  دلیل  همین  به 
ثبات سازی در کشورهایی است که پیرامون قلمرو 
این کشور قرار دارند. چین به پایان جنگ داخلی در 
نیپال کمک کرد. شورشیان مائویست نیپال حاضر 
شدند که با نیروهای سیاسی طرف دار هند در آن 
کشور به توافق برسند. این توافق به جنگ داخلی 
طریق  از  را  قلمروش  چین  و  داد  پایان  نیپال  در 
جاده با آن وصل کرد. چین تقریباً مشکالت خودش 
با تمام همسایه های این کشور حل کرده است.  را 
بیجینگ به رغم  اختالف مرزی با هند، روابط خود 
را با دهلی نو چنان ارتقا داده است که امروز دیگر 
هیچ یک از این دو کشور دیگری را دشمن نمی داند. 
این دو کشور از تجربه ی تلخ جنگ اواسط دهه ی 
خسارات  و  تلفات  آن  در  که  میالدی شان  شصت 
روابط  گرفته اند.  درس  شد،  وارد  هند  به  هنگفتی 
چین با مغولستان هم خیلی عادی و در سطح بسیار 

بلند است. 
افغانستان  در  نفوذ  گسترش  تالش  در  بیجینگ 
است. جامعه ی استراتژیک کابل هم به بهبود روابط 

فضای  بودن  بسته  رغم  به  چین،  پرجمعیت  و  پهناور 
نوع شورش،  هیچ  حاکمیت،   تک حزبی بودن  و  سیاسی 
رشد  موتور  و  ندارد  وجود  اغتشاشی  و  کودتا  انقالب، 
با  چین  است.  حرکت  حال  در  سرعت  به  اقتصادی 
صد  چند  و  میلیارد  یک  جمعیت  و  بزرگ  مساحت 

میلیونی اش امن است و از نظر اقتصادی رشد می کند.
رییس  جمهور کنونی چین به این نتیجه رسیده است 
و  افکار  با  را  چین  اقتصادی  رشد  و  امنیتی  ثبات  که 
از  یکی  می تواند.  کرده  تضمین  دارد  که  برنامه هایی 
بیش تر  کردن  باز  کنونی،  رییس  جمهور  برنامه های 
دروازه ی چین به روی کشورهای دیگر و از کشورهای 
یک  کمربند  »یک  پروژه ی  است.  چین  روی  به  دیگر 
راه« او تمام خطوط تجاری و تزانزیتی دوره های باستان 

و سده های میانه ی آسیا را از نو احیا می کند.  
در کنار این، چین حاال مثل یک ابرقدرت عمل می کند. 
بدل شود،   ابرقدرت  به  وقتی کشوری  که  است  روشن 
نمی تواند همسایه اش را نادیده بگیرد. چین همسایه ی 
ابرقدرت  شوروی  که  طوری  همان  است.  افغانستان 
ابرقدرت  بگیرد،  چین  نادیده  را  افغانستان  نتوانست 
که  می کنند  تالش  سخت  ابرقدرت ها  نمی تواند.  هم 
پروژه هایی مثل  باشد.  برقرار  ثبات  در همسایه گی شان 

به همین دلیل است  با چین بسیار عالقمند است. 
بیجینگ  را  میان افغانی  گفت وگوهای  میزبانی  که 
پذیرفته است. این امر نشان می دهد که تالش های 
چین برای تأمین ثبات و توافق سیاسی در افغانستان،  
در هم آهنگی با ایاالت متحده انجام می شود. سفیر 
خلیل زاد در سلسله سفرهای یک سال گذشته اش به 
چین هم رفت و جلسات سه جانبه ی بیجینگ، مسکو 
کرد.  برگزار  افغانستان  موضوع  روی  را  واشنگتن  و 
در همان زمان خلیل زاد اعالم کرد که اجماع کامل 
بین چین، امریکا و روسیه روی موضوع حل سیاسی 
جنگ افغانستان به میان آمده است. چین اظهارات 
خلیل زاد را رد نکرد. موضع اعالمی چین این است 
که از تالش های سیاسی برای پایان جنگ افغانستان 
استقبال می کند. چین سخت نگران خروج شتاب زده  
و بی موقع نیروهای امریکایی از افغانستان نیز است. 
این کشور نگران است که خروج شتاب زده سربازان 
برگرداند.   ۱۹۹۲ سال  به  را  افغانستان  امریکایی،  
زمان  آن  به  افغانستان  برگشت  که  می داند  چین 
با  که  می شود  اسالم گرایی  نیروهای  تقویت  سبب 
این  دارند.  پیوند  شرقی  ترکستان  اسالمی  جنبش 
سازمان متشکل از مردان مسلح اسالم گرای اویغوری 
و  چین  پیکر  از  سینکیانگ  جدایی  برای  که  است 
ایدیولوژیک  خالفت  یک  قلمرو  به  آن  برگرداندن 

می جنگند. 
به  چین  که  است  این  هم  دیگر  مهم  واقعیت  یک 
رغم روابط استراتژیکی که با پاکستان دارد،  در حال 
نمی بیند.  کشور  این  عینک  از  را  افغانستان  حاضر 
چین  و  افغانستان  دولت  بین  منطقی  بسیار  تعامل 
وجود دارد. بیجینگ درک می کند که ظرفیت های 
ضد تروریستی و امنیتی در افغانستان پس از ۲۰۰۱ 
و  چین  امنیتی  همکاری های  است.  شده  تقویت 
نکته  این  بیجینگ  که  است  شده  سبب  افغانستان 
همسایه گان  دیگر  و  چین  کند.  درک  خوبی  به  را 
افغانستان این نکته را درک کرده اند که یک حکومت 
ایدیولوژیک مذهبی در افغانستان مبنای ایدیولوژیک 
اویغوری  اسالم گرایان  برای  حمایتی  شبکه ی  و 
مذاکره  از  که  تجربه ای  از  کرد. چین  خواهد  ایجاد 
این  به  دارد،   نود  دهه ی  دوم  نیمه ی  در  طالبان  با 
نتیجه رسیده است که یک حکومت غیر مشارکتی، 
خیلی  کشور،  این  مرزهای  در  افراط گرا  و  حذفی 
خطرناک است. به همین دلیل انتظار آن وجود دارد 
که چین زمینه سازی برای حل سیاسی ای کند که 
نتیجه ی آن یک حکومت با پایه های وسیع سیاسی 
باشد. اگر حل سیاسی جنگ یک روند موفق باشد، 
چین می تواند از طریق کمک های اقتصادی، تمویل 
پروژه های آبادانی و مساعدت های فنی، در افغانستان 

نفوذ گذاری مشروع کند.
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سال یازدهم

پیش،  سال  چند  همین  تا 
بزرگ  آرزویی  تلفن،  داشتن 
خانواده های  بسیاری  برای 
و  بود  اقتصادی  توانمند  حتا 
نادارتر  خانواده های  فانتزی 
دیگران،  تلفن  با  که  بود  این 
در  خود  خویشاوندان  یا  فرزند  با 

بیرون از کشور صحبت کنند.
گاهی هم مسافری از هزاران کیلومتر آن سوتر نوار صوتی 
می آورد که پدر، پسر و یا یکی از اعضای خانواده آن را 
فرستاده بود. همه دور هم جمع می شدند و بارها و بارها 
می شنیدند و چه بسا گاهی درگیر جو و فضا می شدند و 

همان لحظه پاسخ هم می دادند.  
برهم  چشم  یک  با  و  گذشت  نور  سرعت  به  دوران  آن 
زدن دنیا مجازی، دنیای حقیقی را کوچک تر از دهکده ای 
ساخت که سال ها نظریه های علمی آن سوژه خودبزرگ 

جلوه دادن در زمینه تحقیقات بود.   
از عشق ها،  بزرگی  روزها که قسمت  این   دنیای مجازی 
خاطره ها، سیاست بازی ها، خیانت ها و... شده، در حقیقت 
زبان ها و رنگ های گوناگون  تمام فرهنگ ها،  از  ترکیبی 
که دست آوردی  آورده  گرد  نامرئی  میزی  دور  را  نژادی 

بی نهایت بزرگ است. 
نقطه  کورترین  و  دورترین  در  مردی  می بینیم  گاهی 
موهای  دل باخته ی  آن سوتر  کیلومتر  هزاران  کشور، 
بلوند لخت زنی شده که فقط عکسی از او را در پروفایل 
فیس بوک دیده و شب و روزهای زیادی را در بافت آن 
همه دوری و درد و ناصبوری به خودش پیچیده است که 
یا آن عکس، آن  و  به عشقش رسیده است  یا  سرانجام 
همه دلبری و عشوه و بدن نمایی دروغ دل انگیزی بیش تر 
نبوده و پشت آن همه زیبایی دنیای مجازی، جوانی بیکار 
در چند خیابان آن طرف تر گوشی به دست نشسته و از 

سرکار گذاشتن دیگران لذت می برد. 
دل انگیز  و  وحشتناک  واگیرهای  و  گیر  این ها  از  بیرون 
اعتماد  دارد،  وجود  که  عجیبی  نکته  عقده گشایی ها،  و 
وحشتناِک  جزیره  این  در  است.  مجازی  دنیای  در  بارز 
می شوند،  اعتماد  غرق  خیلی  انسان ها  دوست داشتنی، 
ندارد؛  وجود  حقیقی  دنیای  در  اعتماد  این  که  طوری 
اعتماد به هم دیگر، اعتماد به فضایی که فکر می کنند باید 
هر آن چه دارند و ندارند را آن جا بنویسند و پخش کنند. 
دنیای مجازی با شگفتی بزرگی به نام تغییر نگرش های 
در حال ساخت و ساز  نژادی  و  سیاسی، مذهبی ـ عقیدتی 
بافت جدیدی از فرهنگ و اجتماع شده است. تا همین 
چند سال پیش اگر عکس خصوصی و خانواده گی زنی به 

تمام  هولناکی  سونامی  می کرد،  درز  خانواده  از  بیرون 
خانواده و محل و شهر را در می نوردید و چه بسا خون و 
خون ریزی می شد؛ ولی حاال خیلی ها از همان خانواده ها 
با تفاوت سنی چندساله، به شدت درگیر پخش لحظه 
به لحظه زنده گی شان در جریان روز هستند و شب با 
دیدن الیک ها و قلب ها و لبخندها، کم و زیادی و خواب 

و بیداری شان را تنظیم می کنند. 

اعضای  از  عضو  یک  حداقل  حالت،  بدبینانه ترین  در 
و  مجازی  دنیای  در  را  عمرش  از  نیمی  خانواده 
گشت و گذار بدون کنترل در انترنت می گذراند. این امر 
و  نیاز  مورد  اطالعات  تمام  راحتی  به  می شود  موجب 

بدون نیاز در مورد زنده گی خصوصی افراد را بدانیم. 
تبدیل  مجازی«  »شهروندان  به  همه  حقیقت  در 
فامیل فالن همسایه مان  ما  می دانیم که  مثاًل  شده ایم. 

کرده،  ازدواج  فالنی  پسر  با  فالنی  دختر  سفر،  رفته 
فالنی با نامزدش قهر کرده و یا هدیه ای که به فالنی 
فرستاده اند، اصل است، یا بدل. اما در کنار این نکات، 
نکته مثبت غیر قابل انکار، رشد سواد رسانه ای افراد 
این  در دنیای دیجیتال و شبکه های اجتماعی است. 
هستند،  غرق  مجازی  دنیای  در  که  افرادی  روزها 
نیست،  درست  هم  گاهی  که  بیشتری  اطالعات  به 
ذهن شان  ته پایه  حقیقت  در  و  دارند  دست رسی 
دانستنی های پنهان و پیدا شبکه های اجتماعی است؛ 
از این اطالعات  هرچند گاهی به عنوان منابع معتبر 

نیز یاد آوری می کنند.  
افراد  بی وقفه ی  و  فعال  حضور  نباید  وجود  این  با 
گرفت؛  نادیده  نیز  را  عقده ای  و  بی سواد  کم سواد، 
مجازی،  شهروندان  از  برخی  راستا  همین  در  زیرا 
روز  هرچند  آن ها  یافته اند؛  خوبی  شهرت  جلوه گاه 
و  زمین  به  می گویند،  خودکشی شان  از  بار  یک 
بگویند:  می خواهند  نهایت  در  و  می دهند  گیر  زمان 
زیادی  الیک  من  هستم؛  پس  دارم،  فیس بوک  من 
می گیرم، پس هستم؛ من فالنی را بالک کردم، پس 
هستم؛ من صفحه کیم کارداشیان با تیک آبی را دارم، 

پس هستم و... 
این نگرش های عقده مندانه آمیخته به جنون شهرت 
منجر به جنگ های روانی با نوشته هایی شده است که 
در نهایت می گویند فالنی را بادباد کردم و فرار کرد. 

در دنیای مجازی انسان هایی هستند که به رستورانت 
نمی روند و یا توان مالی رفتن به رستورانت را ندارند، 
ولی لوکیشن/جای گاه می زنند، رستورانت ایتالیایی و 

پیزای مخصوص با سوس خردل! 
می نویسند، از زن شان و یا شوهرشان طالق گرفته اند، 
شوهرشان دست بزن دارد، زن شان سرش می جنبد، 
فالن رفیق شان دروغ می گوید و سبزی خوار نیست و... 
در حقیقت همه ما بخشی از آن چه مطرح شد هستیم. 
ما برای سیاست مدارها ناسزا می نویسیم، ما نمایه های 
دخترانه را می بینیم و سال های سال با آن ها زنده گی 

می کنیم.
چند  به  را  پایان بندی  نوشته  این  کوتاه نگاری  برای 
پرسش می نویسم: واقعاً ما فرهنگ بهره گیری از دنیای 
از  ما  زیست گاه  فرهنگی  بستر  آیا  داریم؟  را  مجازی 
نگاه سواد و پذیرش تفاوت های غیر سنتی آماده سهیم 
داشته  را  مجازی  پهناور  این  در  شدن  غرق  و  شدن 
زنده گی  برای  زنگ خطری  مجازی  دنیای  آیا  است؟ 
ما است؟ و آیا ما به زودی شاهد فراموشی هم زیستی 

اجتماعی و خانواده گی می شویم؟

جزیره ی وحشت ناِک دوست داشتنی
دنیای مجازی؛

حمید آریارمن

تالش چین برای نفوذ گذاری مشروع



رضا مرادی

به سایر  کار  نیروی  اعزام  برای  وزارت  این  که  اجتماعی هم چنان گفت  امور  و  کار  وزارت  سخنگوی 
کشورها به ویژه امارات متحده عربی با یک کمپنی امریکایی قرارداد امضا کرده است. بر اساس این 
قرارداد، این کمپنی مسوولیت دارد تا نزدیک به یک هزار نفر را از کابل جذب کند، آموزش دهد و به 
امارات اعزام کند. او گفت: »این کمپنی مسوولیت آموزش این افراد را دارد و در بدل مسوولیت هایی که 
دارد، جای کار برای کارگران را پیدا می کند و افراد کارگر را خود این شرکت انتخاب می کند؛ بار اول 

یک هزار نفر از پایتخت انتخاب می شود و بعداً از سایر والیت ها نیز فرستاده خواهد شد.«

کمیسیون  رسانه ای  کمیته 
ثبت  از  انتخابات  مستقل 
۵۰ شکایت علیه رسانه های 
چاپی  و  تصویری  دیداری، 
این کمیته خبر می دهد.  در 
رسانه ای  کمیته  در  مسووالن 
انتخابات  مستقل  کمیسیون 
آغاز  زمان  از  که  می گویند 
کارزارهای انتخاباتی تا جریان برگزاری انتخابات، این 
نهاد ۵۰ شکایت مبنی بر تخلف و تخطی رسانه ای را 

به ثبت رسانده است.
به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رسانه ای  کمیته 
تبلیغات  نشر  و  گزارش دهی  از  نظارت   منظور 
انتخاباتی نامزدان و رسیده گی به تخلفات و تخطی 
رسانه ای، ایجاد شده است. این کمیته مسوولیت دارد 
تصویری،  اجتماعی،  رسانه های  روایات  و  نشرات  تا 
شنیداری و چاپی را وارسی کند و در صورت مشاهده 
مواردی که خالف اصول و قوانین انتخاباتی باشد، آن 

را مورد رسیده گی قرار دهد. 
رسانه ای  کمیته  وظیفه  انتخابات،  قانون  براساس 
انتخابات، یک ماه قبل از شروع  کمیسیون مستقل 
شروع  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  نام  ثبت  
انتخابات، ختم  نهایی  نتایج  اعالم  از  بعد  روز  و 4۵ 

می شود. 
سه  که  است  اداری  واحد  چهار  شامل  کمیته  این 
کمیته  این  عضو  یک  قانون،  براساس  دارد.  عضو 
خانم است و تمامی اعضای آن از طریق پروسه آزاد، 
انتخاب می شوند. بخش های اداری این کمیته شامل 
و  نظارتی  واحد  رسانه ای،  پژوهش  حقوق،  بخش 
واحد مالی است. براساس معلومات این کمیته، واحد 
حقوق این کمیته مسوولیت نظارت و رسیده گی به 
تخلفات رسانه ای را دارد. این واحد، به تخلفات آن 
انتخابات  قانون  با  مغایرت  در  که  رسانه ها  از  شمار 
گزارش دهی می کنند، رسیده گی و نظریات حقوقی 

وظایفش از آغاز پیکارهای انتخاباتی تا اکنون ۵۰ 
رسانه ای  تخطی  و  تخلف  بر  مبنی  شکایت  مورد 
مورد   ۱۷ میان،  این  از  است.  رسانده   ثبت  به  را 
نظارت و مشاهدات خود این کمیته بوده است و 
۳۰ مورد دیگر آن شکایت هایی بوده که از سوی 
ثبت  به  کمیته  این  در  اشخاص  و  نهادها  سایر 

رسیده است. 
این ۵۰ شکایت،  از  یادآور شد که  آقای صدیقی 
۷ مورد آن تخلفات رسانه ای بوده و از سوی این 
آن  دیگر  مورد   ۹ است.  شده  رسیده گی  کمیته 
شکایات  کمیسیون  به  و  بوده  انتخاباتی  تخلف 
انتخابات ارجاع شده است تا این کمیسیون آن  ها 
این  باقی مانده   موارد  افزود که  او  بررسی کند.  را 

شکایت ها، تخلف و تخطی رسانه ای نبوده است.

خویش  را در مورد آن ها ارائه می کند. در صورت تثبیت 
تخلف انتخاباتی از سوی یک رسانه، این واحد در قدم 
اول به آن رسانه  اخطاریه و دستور اصالح می دهد. در 
صورت ادامه تخلف، آن رسانه از ۵ هزار تا ۱۰۰ هزار 
افغانی جریمه نقدی می شود و در صورت نادیده گرفتن 
تأیید  از  رسانه متخلف پس  و جریمه،  اخطاریه ها  این 
کمیسیون مستقل انتخابات، به نهادهای عدلی و قضایی 

معرفی می گردد.
کمیسیون  رسانه های  کمیته  رسانه ای  پژوهش  واحد 
پروسه  آغاز  از  را  رسانه ها  روایت  انتخابات،  مستقل 
انتخابات که شامل ثبت   نام، کارزارهای انتخاباتی، روز 
برگزاری انتخابات، دوره سکوت و اعالم نتایج انتخابات 
دور،  پنج  این  در  که  می کند  رسانه ای  پژوهش  است، 
گزارش رسانه ها در مغایرت با قانون رسانه ای کمیسیون 

مستقل انتخابات قرار نداشته باشد. 
هم چنان واحد نظارتی این کمیته، نظارت از کارکردهای 
در  رسانه ها  آیا  این که  دارد؛  برعهده  را  رسانه ها 
و دقت  توازن  بی طرفی،  اصل  نشراتی شان  فعالیت های  
را در نظر می گیرند یا خیر. این کمیته در صورتی  که 
متوجه شود رسانه ای قوانین انتخاباتی را نقض کرده و 
یا کدام شکایتی علیه رسانه ها به ثبت برسد، صالحیت 
دارد تا این شکایت ها را بررسی کند؛ این که کدام یک از 
شکایت ها تخطی رسانه ای، تخلف رسانه ای و یا تخلف 

انتخاباتی است. 
واحد چهارم این کمیته، واحد مالی نظارتی است. این 
واحد صالحیت دارد تا مطابق قانون انتخابات، لوایح و 
طرزالعمل ها، تمام قراردادهای تبلیغاتی را که رسانه ها با 
نامزدان جهت نشر مبارزات انتخاباتی به امضا می رساند، 
نظارت کند. این واحد با نظارت از این قراردادها سقف 
مصارف نامزدان در کارزارهای انتخاباتی را به همکاری 
بررسی  انتخابات  مستقل  کمیسیون  حقوق  ریاست 

می کند تا در مورد مصارف مالی آن ها تصمیم بگیرد. 
اکنون رفیع صدیقی، رییس کمیته  رسانه ای کمیسیون 
مستقل انتخابات، می گوید که این کمیسیون با توجه به 

به  کمیته  این  که  گفت  صدیقی  رفیع  حال  این  با 
رسیده گی  بود،  گرفته  صورت  که  رسانه ای  تخلفات 
کرده است. هرچند او از ذکر نام رسانه هایی که مرتکب 
تخلف انتخاباتی شده  اند خود داری کرد، اما گفت که 
رسانه های چاپی و تصویری از جمله رسانه هایی است 
که تخلف رسانه ای انجام داده اند و برای این رسانه ها 

اخطاریه و دستور اصالح فرستاده شده است. 
که  شد  یادآور  ادامه  در  صدیقی  آقای  حال  این  با 
انتخابات گزارش  کمیته رسانه ای کمیسیون مستقل 
نهایی از جریان ثبت و رسیده گی به تخلفات رسانه ای 
کمیسیون  به  کمیته  این  مأموریت  ختم  از  بعد  را 

مستقل انتخابات ارائه و با رسانه ها شریک می کند. 
کمیته ی  همکاری  به  گزارش  این  یادداشت: 

مصونیت خبرنگاران افغان تهیه شده است.

ثبت 50 شکایت علیه رسانه ها در کمیته 
رسانه ای کمیسیون مستقل انتخابات
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 شنبه                             
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قیمت: ۲0 افغانی

سال یازدهم

طرح اعزام نیروی کار به امارات 
هنوز عملی نشده است

در  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 
سال  جدی  ماه  بیست وپنجم 
گذشته از اعزام دو هزار و۵۰۰ 
عربی  متحده  امارات  به  کارگر 
خبر داده بود. این وزارت گفته 
بود که بر اساس تفاهم نامه ای که 
با امارات متحده عربی امضا کرده، 
کارگر   ۵۰۰ و  هزار  دو  حدود  در 
این  به  روان  سال  ماه حمل  در  را 
کشور اعزام می کند، اما با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه از این 
وعده ها، وزارت کار و امور اجتماعی هنوز کارگری را به این 
کشور اعزام نکرده است. اکنون شماری از کارگران با انتقاد 
اجتماعی می گویند که  امور  و  این وعده های وزارت کار  از 
حکومت، به ویژه وزارت کار و امور اجتماعی بارها از اعزام 
این وعده ها هنوز  اما  به سایر کشورها وعده داده اند  کارگر 

جنبه عملی پیدا نکرده است.
او  باشنده گان شهر کابل است.  از  مجتبی احمدی یک تن 
با انتقاد از کارکردهای حکومت در پنج سال اخیر می گوید 
اکنون  تا  به کارش  آغاز  از زمان  که حکومت وحدت ملی، 
معیشت  وضعیت  و  کار  به  رابطه  در  که  وعده هایی  اکثر 

چنین  شاهد  ما  هنوز  ولی  می کنم  فراهم  را  کار  زمینه 
چیزی نبودیم و بر عکس بی کاری بیش تر شده است. در 
یک اداره که یک بست اعالم می شه، نزدیک به هزاران نفر 
بیان گر آن است که بی کاری  این  در خواست می دهند و 

بی حد زیاد است.«
به  که  خواستند  حکومت  از  شهروندان  این  همه  این  با 
کار  نیروی  برای  را  کار  زمینه ی  و  عمل  وعده های شان 
کشور فراهم کند. به گفته این شهروندان، اگر حکومت در 
امر کاریابی موفق نشود، شهروندان مجبور خواهند شد تا 
برای فراهم کردن مخارج زنده گی شان به بیرون از کشور 

مهاجرت کنند. 
در عین حال اتحادیه ی کارگران افغانستان نیز از عمل کرد 
حکومت در امر کاریابی برای کارگران انتقاد می کند. این 
اتحادیه با توجه به مشکالت کارگران از رهبران حکومت 

می خواهد که به وعده های شان، عمل کند.
گفت  افغانستان  کارگران  اتحادیه  رییس  قادری،  معروف 
در  می بایست  بود،  داده  که  وعده ای  به  نظر  حکومت  که 
ماه حمل امسال، شماری از کارگران را به امارات متحده 
تا  ماه،  هفت  از  بیش  گذشت  با  اما  می کرد،  اعزام  عربی 
اکنون کارگری به این کشور اعزام نشده است. او با انتقاد 
از وعده های حکومت، به ویژه وزارت کار و امور اجتماعی، 
وعده  که  زمانی  کند،  وعده  نباید  اول  »حکومت  گفت: 
به  نسبت  مردم  نکند  اجرا   اگر  چون  کند،  اجرا  می کند 

حکومت بی باور می شوند.« 
از سوی دیگر، آقای قادری خاطر نشان کرد که این اتحادیه 
امارات دادخواهی کرده است.  اعزام کارگر به کشور  برای 
او به ۸صبح گفت که در نتیجه داد خواهی و گفت وگوهایی 
که با وزارت کار و امور اجتماعی داشته اند، اکنون کار روی 

اعزام کارگران به کشور امارات جریان دارد. 

در آینده  نزدیک در حدود یک هزار کارگر به امارات 
متحده عربی فرستاده می شود

در عین حال، وزارت کار و امور اجتماعی از اعزام نزدیک به 
یک هزار کارگر به امارات متحده عربی خبر می دهد. این 
امارات  با کشور  براساس تفاهم نامه ای که  وزارت می گوید 
به امضا رسانده اند، به زودی در حدود یک هزار کارگر را به 

شکل »آزمایشی« به این کشور ارسال می کنند. 
امور  و  کار  وزارت  سخنگوی  عشرت احمدزی،  عبدالفتاح 
اجتماعی در این رابطه به ۸صبح گفت که تمامی تمرکز 
به  اعزام یک هزار کارگر  اجتماعی روی  امور  و  وزارت کار 
باید  کارگران  این  او  گفته  به  است.  عربی  متحده  امارات 

شهروندان داده ، عملی نکرده است. احمدی گفت: »در پنج 
سال گذشته حکومت وعده هایی چون ایجاد بستر کار برای 
به  ایجاد وزارتی  نان سفره های شهروندان و  ازدیاد  مردم، 
نام جوانان داده بود، اما همه فریبی بیش نبوده است. در 
مردم  از سفره های  نان  و  فقیرتر  روز  هر  مردم  مدت  این 

برچیده شده است.«
هم چنان او در رابطه به اعزام کارگر به امارات متحده عربی 
این وزارت  امور اجتماعی گفت که  از سوی وزارت کار و 
نسبت به گفته هایش مسووالنه عمل نمی کند. او اضافه کرد 
که اکنون شمار زیادی از جوانان از بی کاری رنج می برند و 
این باعث شده است که اکثر کارگران، به ویژه نیروی جوان 

از کشور فرار کنند. 
رامین افضلی یک تن دیگر از باشنده گان شهر کابل است. 
او می گوید که نزدیک به دو سال است که از رشته زراعت 
فارغ شده، اما تا اکنون موفق به پیدا کردن شغلی نشده 
ایجاد  از  بارها  این که حکومت  به رغم  او می افزاید،  است. 
تا  اما  است،  داده  وعده  شهروندان  به  شغلی  فرصت های 
اکنون به این وعده ها جامه ی عمل نپوشانیده است. اکنون 
بی باور شده  وعده های حکومت  به  نسبت  که  می گوید  او 
است. به سخن او: »حکومت وعده زیاد داده که برای تان 

از تمامی جهت ها، افراد مستعد، الیق و کارفهم باشند تا 
زمینه را برای اعزام نیروی کاری بیش تر به این کشور را 
فراهم کنند. به سخنان او: »عنقریب در حدود یک هزار 
نفر را به شکل آزمایشی به امارات می فرستیم و در مرحله 
بعدی یک رقم باالتر، در حدود ۱۰ هزار نفر خواهد بود.«

سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی هم چنان گفت که 
این وزارت برای اعزام نیروی کار به سایر کشورها به ویژه 
امارات متحده عربی با یک کمپنی امریکایی قرارداد امضا 
کرده است. بر اساس این قرارداد، این کمپنی مسوولیت 
کند،  کابل جذب  از  را  نفر  هزار  به یک  نزدیک  تا  دارد 
»این  گفت:  او  کند.  اعزام  امارات  به  و  دهد  آموزش 
بدل  در  و  دارد  را  افراد  این  آموزش  مسوولیت  کمپنی 
مسوولیت هایی که دارد، جای کار برای کارگران را پیدا 
می کند و افراد کارگر را خود این شرکت انتخاب می کند؛ 
بار اول یک هزار نفر از پایتخت انتخاب می شود و بعداً از 

سایر والیت ها نیز فرستاده خواهد شد.«
کمپینی  این  مسوول،  مقام های  معلومات  اساس  بر 
اکثر  در  که  می کند  کار  کاریابی  بخش  در  امریکایی 
فراهم  کار  زمینه ی  کارگران  برای  جهان  کشورهای 
این کمپنی تمامی هزینه ی کارگران را متقبل  می کند. 
می شود و تا زمانی که کارمند به وظیفه اش آغاز نکند، 
به  کارمند  این که  از  بعد  می پردازد.  را  مصارفش  تمامی 
طور رسمی به کار آغاز کرد، از معاشش حدود ۱۰ فی صد 

در هر ماه کاسته و به این کمپنی پرداخته می شود.
از سوی دیگر آقای احمدزی تصریح کرد که اعزام کارگر 
است.  زیادی  باریکی های  دارای  و  درازمدت  پروسه  یک 
این  به  توجه  با  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  رو  این  از 
باریکی ها به اعزام کارگر عجله ندارد. او در ادامه واضح 
و  نشود  توجه  باریکی ها  این  به  که  صورتی  در  ساخت، 
اقدام شود، ممکن است در  اعزام کارمند عجوالنه  برای 

آینده برای اعزام نیروی کار، چالش آفرین شود.
هم چنان آقای احمدزی گفت که این وزارت با هم کاری 
افغانستان  کارگران  »برندینگ«  روی  امریکایی  کمپنی 
نیز کار می کند. او گفت که موضوع »برند« روی اعتبار 
امور  و  کار  وزارت  رو،  این  از  و  دارد  اثر خوب  کارگران 
سطح  در  را  خوب تر  برند  یک  تا  دارد  تالش  اجتماعی 

کشورها در اختیار داشته باشد.
بر اساس آمارهایی که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی 
به نشر رسیده است، ساالنه در حدود 4۰۰ هزار نفر وارد 
بازار کار می شوند. نظر به آمارهای موجود، همین اکنون 

نزدیک به دو میلیون تن در سراسر کشور، بی کار اند.

عبداالحمد حسینی

تا  واحد چهارم این کمیته، واحد مالی نظارتی است. این واحد صالحیت دارد 
که  را  تبلیغاتی  قراردادهای  تمام  طرزالعمل ها،  و  لوایح  انتخابات،  قانون  مطابق 
رسانه ها با نامزدان جهت نشر مبارزات انتخاباتی به امضا می رساند، نظارت کند. 
کارزارهای  در  نامزدان  مصارف  سقف  قراردادها  این  از  نظارت  با  واحد  این 
انتخاباتی را به همکاری ریاست حقوق کمیسیون مستقل انتخابات بررسی می کند 

تا در مورد مصارف مالی آن ها تصمیم بگیرد. 



فوتسال زیر بیست ساله های ما با نایب قهرمانی در تبریز ایران مگر به تازه گی در میان فوتسال آسیا قد علم نکرده بود؟ اول سرطان را 
فراموش کردید؟ همان روزی که با وجود باخت مقابل جاپان در فاینل این رقابت ها از رییس جمهور تا شهروند، همه به خاطر حضور تیم ملی 

فوتسال در فاینل این رقابت ها غرق شادی بودند.

را  جاری  سال  سرطان  اول 
دارید؟  یا  به  احتماالً  که 
ملی  تیم  راه یابی  منظورم 
فوتسال افغانستان به فاینل 
رقابت های زیر ۲۰ ساله های 
فوتسال آسیا است. روزهایی 
که مردم غرق شادمانی بودند 
رنج های  و  درد  همه  ساعاتی  و  لحظات  برای  و 
کردند.  فراموش  را  نابه سامانی  و  از جنگ  ناشی 
هر کس از هر قوم و تباری که بود کنار تلویزیون 
از  فوتسال  تیم  یک  حضور  نخستین  تا  نشست 
افغانستان را در یک فاینل رسمی تماشا کند. در 
آن روزها خیلی ها از یک تحول تازه در فوتسال 
سخن گفتند، از این که افغانستان حرف هایی پس 
از این در این عرصه برای گفتن خواهد داشت و 
در نهایت از این که دیگر تیمی پیدا نخواهد شد 
که افغانستان را در عرصه فوتسال دست کم بگیرد.

اما چند ماهی می شود که نه فوتبال رمقی برای 
پیروزی دارد و نه فوتسال.

پی  آب روریزی ها  شکست،  پی  شکست ها 
در  و  پی   در  پی  بی برنامه گی های  آب روریزی، 
نهایت تقریباً همه میدان ها را با دست خالی ترک 

کردن های پی  درپی.
فوتبال  فدراسیون  که  اند  معتقد  خیلی ها 
افغانستان بی برنامه است و ضعیف عمل می کند. 
تردیدی نیست که یک جای کار می لنگد، داستان 
و  هم  پی  شکست های  همه  این  چرا  چیست؟ 

تحقیر فوتبال و فوتسال؟
رقبای  ما  فوتسال  که  روزهایی  آخرین  از  هنوز 
نمی گذرد،  ماه  چهار  آورد،  در  زانو  به  را  بزرگی 
در این چهار ماه چی شد؟ چه اتفاقی این همه 

روحیه یک تیم را درهم شکسته است؟
فوتسال زیر بیست ساله های ما با نایب قهرمانی 
در تبریز ایران مگر به تازه گی در میان فوتسال 
آسیا قد علم نکرده بود؟ اول سرطان را فراموش 
مقابل  باخت  وجود  با  که  روزی  همان  کردید؟ 
جاپان در فاینل این رقابت ها از رییس جمهور تا 
شهروند، همه به خاطر حضور تیم ملی فوتسال در 

فاینل این رقابت ها غرق شادی بودند.
در آن دور از رقابت ها که میان ۱۲ تیم قدرت مند 
ایران،  جاپان،  افغانستان،  شد،  برگزار  قاره  این 
اندونیزیا، تاجیکستان، قرغیزستان، لبنان، ویتنام، 
)تایوان( و هانگ کانگ  تایپه  تایلند، عراق، چین 
قاره ی  ورزشی  رویداد  این  در  تیم های حاضر  از 

آسیا بودند.
تیم افغانستان جایی در میان مدعیان نداشت اما 
هانگ کانک را ۶ - ۱ شکست داد، بازی اش با ایران 
را با تفاوت یک گل واگذار کرد، تایلند را ۳ -۴ 
پشت سر گذاشت و در نهایت فوتسالیست های ما 
با شکست دادن اندونیزیا با نتیجه ۳ - ۴، موفق 
شدند تا برای نخسین بار در فاینل رقابت های زیر 

۲۰ ساله های فوتسال آسیا راه پیدا کنند.
با وجود نمایش شایسته ای که تیم فوتسال ما در 
فاینل در مقابل جاپان داشت، در نهایت با نتیجه 
۳ - ۱ شکست خورد ولی مدال نقره اش را با خود 

امید  روزنه  تنها  تا شاید  برنده شود  قرغیزستان 
برای صعود هم چنان باز بماند.

تنها  ترکمنستان،  بر  قرغیزستان  پیروزی  با  اما 
روزنه صعود بسته شد و بازی دیروز جمعه مقابل 
نیپال، برای افغانستان و نیپال به یک بازی مطلقاً 

تشریفاتی بدل گردید.
اوزبیکستان و تاجیکستان از گروه الف و ایران و 
قرغیزستان از گروه ب به مسابقات قهرمانی راه 
پیدا کردند. ترکمنستان نیز به حیث میزبان در 

مسابقات قهرمانی حضور دارد.
خالی  دست  تیم های  تنها  نیپال  و  افغانستان 

رقابت ها باقی ماندند.
فوتسال  و  فوتبال  شکست های  داستان  اخیراً 
کشور کمی بیش از حد معمول تکرار شده است.

در عرصه ی فوتبال نیز جایگاه افغانستان دو روز 
پیش ۳ پله سقوط کرد. دلیل اصلی آن بی تردید، 
شکست ها و بازی های بی نتیجه پی هم بوده است. 
مانند فوتسال، تیم   ملی   فوتبال نیز  بدون   برگزاری  
 اردوگاه های   آماده گی   به   بازی های   مقدماتی   جام  
 جهانی   پا   گذاشت   و   نباید   از   چنین   تیمی   که   حتا  
 یک   بازی   دوستانه   را   برای   آماده گی   هر  چه   بیش تر  
 انجام   نداد   و   دو   روز   قبل   از   هر   مسابقه   تشکیل  
 شد،   انتظار   موفقیت   و   کسب   نتیجه   را   داشت.  سه  
 بازی   و   دریافت هشت  گول   جای   هیچ   توجیهی  
گفته  به  یا  و   را   برای   هیچ   کس   باقی   نگذاشت 
کشور،  رهبری   ورزشی  مفسر  قیصاری،  امان اهلل 
 ورزش   در   قبال   احساسات   میلیونی   هواداران  
 فوتبال   که   در   این   اواخر   به   شدت   جریحه دار   شده  
 است،   مسوولیت پذیر   نیست   و   به   راحتی   از   کنار  
 آن   می گذرد؛   هوادارانی   که   با   هر   پیروزی   لبخند  
 می زنند   و   احساس   غرور   می کنند   و   با   هر   شکستی  

 بغض   می کنند.                                                                                                     
به هر روی افغانستان یک  بار دیگر به دلیل آن چه 
که ناتوانی و ضعف مدیریتی در فدراسیون قلمداد 
می شود، در گرداب مشکالت عدیده غوطه ور شده 
و به نظر می رسد که حکومت باید به فکر تغییر در 

مدیریت فدراسیون فوتبال کشور باشد.

به کابل آورد تا مورد استقبال گرم شهروندان و 
مسووالن دولتی قرار گیرد.

در  افغانستان  فوتسال  ملی  تیم  تازه گی  به  اما 
بازی های مقدماتی راه یابی به جام قهرمانی آسیا، 
شکست های سختی خورد. این دیدارها در شهر 
ارومیه ایران برگزار شد و به دلیل مدیریت ضعیف 
ساعاتی  افغانستان  تیم  نامنظم،  برنامه ریزی  و 

پیش از بازی ها به شهر ارومیه رسید.
معموالً رسم است که پیش از بازی ها، مسووالن 
و مربیان تیم های حاضر، در نشست های خبری 
که  بود  تیمی  تنها  افغانستان  می کنند،  شرکت 
نتوانست یک روز پیش از این رقابت ها، در نشست 

خبری شرکت کند.
افغانستان روزی به ارومیه رسید که فردایش باید 

با اوزبیکستان مسابقه می داد.
صفحه های ورزشی فوتبال نامه و شیران خراسان 
در فیس بوک نوشته اند که شماری از بازیکنان تیم 
ملی فوتسال افغانستان از طریق زمین و از مسیر 
هرات به ایران رفتند و ساعت ها، این مسیر زمینی 
را طی کردند. این صفحه های ورزشی  نوشته اند 
فدراسیون  توسط  نیز  سفر  این  هزینه  حتا  که 
فوتسال نه بلکه توسط یک تاجر پرداخت شده و 
بخش کالنی از مشکالت ناشی از هم آهنگی برای 
حضور در این رقابت ها را سرمربی تیم بر عهده 

داشته است.
از دغدغه های تخنیکی  باید  تیم  اصوالً سرمربی 
مسوولیت  یک  سرمربی  باشد،  بی اطالع  مالی  و 
دارد، آن هم آماده سازی ورزش کاران برای مبارزه 

و پیروزی در مسابقه های ورزشی.
مسابقات  از  پیش  روز  یک  تنها  که  افغانستان 
با  خود  دیدار  نخستین  با  بود  رسیده  ارومیه  به 

اوزبیکستان، شکست سختی را متحمل شد.
و  تیم خسته  اوزبیک ها،  مقابل   ۲  -  ۶ شکست 
افسرده افغانستان را افسرده تر ساخت تا در بازی 
دوم مقابل تاجیکستان بازی سخت و دشوارتری 

را پیش رو داشته باشد.
بالفاصله عبدالرزاق ممرک سرمربی تیم فوتسال 
نتیجه  که  گفت  خبری  نشست  یک  در  کشور 

مسابقه با اوزبیکستان به ما شوک وارد کرد.
دلیل  را  تدارکاتی  مسابقات  در  اشتراک  عدم  او 

ناآماده گی تیمش عنوان کرد.
مقابل  برد  به  افغانستان  فوتسال  ملی  تیم 
تاجیکستان نیاز داشت، هر چند شکست مقابل 
در  زیرا  نبود،  حذف  معنای  به  تاجیکستان 
صورتی که ترکمنستان در گروه دیگر اول یا دوم 
می شد،  اما به دلیل  میزبانی رقابت های قهرمانی، 
تیم سومی یکی از گروه ها که به نسبت تیم سوم 
راهی مسابقات  بود  بهتر عمل کرده  گروه دیگر 

قهرمانی می شد.
داد،  مسابقه  تاجیکستان  با  سپس  افغانستان 
مقتدرانه ای  نمایش  افغانستان  نیز  بازی  این  در 

نداشت و با نتیجه ۵ مقابل ۲ شکست خورد.
راه نیافتن افغانستان به دور بعدی تقریباً مسجل 
شده بود اما با این وصف  نیز افغانستان باید منتظر 
مقابل  مسابقه اش  در  ترکمنستان  که  می ماند 
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آیا زمان تجدید نظر در مدیریت 
فدراسیون فوتبال فرا نرسیده است؟

دیدار رفت الکالسیکو در چارچوب اللیگای 
اسپانیا که قرار بود امشب برگزار شود، به 
دلیل اوج گرفتن تنش ها میان حکومت و 
جدایی طلبان در ایالت کاتالونیا، حدود دو 
ماه به  تعویق افتاد. فدراسیون فوتبال اسپانیا 
فیصله کرده  که این دیدار در ۱8 ماه دسامبر 
برگزار شود؛ موقفی که قرار است سازمان لیگ 
اسپانیا در دادگاه ورزش به آن اعتراض کند.

پنج بازیکن تیم باولینگ افغانستان که برای 
قهرمانی  رقابت های  در  حضور 
وارد کویت شده  باولینگ آسیا 

دو  بازی های  در  مدال  کسب  از  ه بودند،  نفر
باز ماندند. این رقابت ها با حضور ۲7 کشور در کویت 
در  بانو  دو  از جمله  افغان،  بازیکن  پنج  و  برگزار شد 
آن شرکت کرده بودند. گفتنی  است که این بازیکنان 

توانستند در این دور از رقابت ها خوش بدرخشند.

عمران حیدری، مهاجم افغان 
گردزیادز  المپیا  تیم  در  که 

لیگ دسته یک پولند بازی می کند، در دیدار 
تیمش برابر رادموکا، هر دو گول بازی را به 
ثمر رساند. درخشش وی در تیم پولندی در 
حالی ادامه دارد که اسم وی از فهرست تیم 
ملی در دیدارهای اخیر توسط انوش دستگیر 

به  دلیل بی انظباطی خط خورده است.

شکست  از  پس  افغانستان  فوتسال  ملی  تیم 
بر   ۵ و  اوزبیکستان  برابر   ۲ بر   ۶
به  صعود  از  تاجیکستان،  برابر   ۲
این  بازماند. در  جام ملت های آسیا 
دیدارها که به شکل حوزه ای برگزار 
تاجیکستان،  با  افغانستان  تیم   شده، 
است.  هم گروه  نیپال  و  ازبیکستان 
با  افغانستان  تیم  دیدار  که  گفتنی است 

نیپال شکل تشریفاتی دارد.

 - افغانستان  سال   ۱9 کرکت  تلفیقی  تیم 
چین توانست در دیداری از سد تیم ۱9 سال 
پاکستان بگذرد. این دیدار در چارچوب دیدار 
بیست آوره در چین برگزار شد که سرانجام 
تیم  توانست  افغانستان-چین  تلفیقی  تیم 
پاکستان را با تفاوت سه ویکت شکست 
دهد. این دیدار برای ایجاد روابط بهتر 

میان سه کشور برگزار شده است.

نهم  هفته  از  دیدار  مهم ترین  در 
بوندسلیگای آلمان، امشب تیم  های 
در  شالکه  و  دورتموند  بروسیا 
برابر  در  روهر  چارچوب دربی 
هم صف آرایی می کنند. تیم 
در حال حاضر  دورتموند 
با کسب ۱۵ امتیاز در مقام 
چهارم جدول است. شالکه 
اما با یک امتیاز کم تر، در رده 

هفتم جدول حضور دارد.

یازدهم  هفته  از  دیدار  حساس ترین  در 
فرداشب  فاینورد  هالند،  اریدویسه  لیگ 

یوهان  ورزشگاه  در  آژاکس  مهمان 
کرایوف آرنا است. این دیدار به نام 
دارد  »دربی دی کالسیکر« شهرت 

و جذاب ترین رقابت در چارچوب لیگ 
در  حاضر  حال  در  آژاکس  است.  هالند 
صدر جدول لیگ است و فاینورد در رده 

دهم قرار دارد.

از  پس  جهان  تینس  سابق  یک  شماره  مرد 
اندی  یابد.  قهرمانی دست  به  توانست  دو سال 
ماری که با مصدومیت از ناحیه لگن روبه رو شد، 
قرار بود با تینس خداحافظی، اما وی با سپری 
کردن عملیات، اکنون پس از دو سال توانست با 
شکست  دادن ستین واورینکا در دیدار نهایی 
رقابت های ۲۵۰ امتیازی اروپا به قهرمانی دست 
یابد. وی در حال حاضر در رده ۱۲7 تینس دنیا 

حضور دارد.

لیگ  دهم  هفتم  از  دیدار  جذاب ترین  در 
فرداشب  لیورپول  تیم  انگلستان،  برتر 

ورزشگاه  در  تاتنهام  میزبان 
فصل آنفیلد است. لیورپول، قهرمان 

گذشته لیگ قهرمانان اروپا در حال حاضر با 
کسب ۲۵ امتیاز از 9 دیدار در صدر جدول 

حضور دارد. تاتنهام، نایب  قهرمان اروپا 
اما با کسب ۱۲ امتیاز، هفتم است.

تیم ملی کرکت افغانستان قرار است 
سه  یک روزه،  دیدار  سه  در 

یک  و  آوره  بیست  دیدار 
ویست دیدار چهار روزه به مصاف  تیم 

اندیز برود. این دیدارها به تاریخ ششم ماه نوامبر 
کرکت  می شود.  آغاز  هند  ایکانای  ورزشگاه  در 
بازیکنانش  فهرست  به تازه گی  افغانستان  بورد 
نشر  را  یک روزه  و  آوره  بیست  بازی های  برای 

کرده است.
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معارف نابه سامان غور

 ۱۰ »پوزخند«  برنامه ی 
آنتن  روی  پیش  سال 
رفت و یکی از شبکه های 
هرات  محلی  تلویزیونی 
همان  از  کرد.  نشر  را  آن  
طرف داران  نخست  روزهای 
کم کم  و  کرد  پیدا  زیادی 

آوازه ی آن به خارج از مرزهای افغانستان رسید. 
»سی  دی های«  می گویند  برنامه  تهیه کننده گان 
کشورهای  و  افغانستان  مختلف  شهرهای  در  آن 
از طریق  را  همسایه فروخته می شود و برخی آن  
طنز  برنامه،  محتوای  می کنند.  دنبال  »یوتیوب« 
اجتماعی است و مشکالت جامعه  با زبان طنز در 

قالب نمایش بیان می شود.
اجرای  سال   ۱۰ مالی  و  فنی  اندک  امکانات  با 
برنامه ی طنز کار آسانی نیست، اما بیش تر از این  
فشار جریان های مختلف در هرات کار برنامه سازان 

را دشوار کرده است. 
بازی گران طی سال های اخیر چندبار لت و کوب و 
تهدید شده اند. پوشیدن لباس زنانه از سوی بازی گر 
مرد، واکنش های زیادی به همراه داشت و برخی 

عالمان دین بر ضد این برنامه فتوا دادند. 
حمله ی  پی  در  برنامه  کارگردان  پیش  روز  چند 
مردی با چاقو زخمی شد و پولیس از بازداشت فرد 

حمله کننده خبر داد. 

شاد کردن مردم گناه است؟ 
»پوزخند«  طنز  برنامه ی  عوامل  با  دیدار  برای 
از  »هری«  تلویزیونی  شبکه ی  ثبت  استدیوی  به 
شبکه های محلی هرات رفتم. چهار بازی گر در حال 
از ورودم اجرای  اندکی پس  بودند و  ثبت نمایش  

نمایش را متوقف کردند. 
نشر  هری  شبکه ی  از  است  سال   ۱۰ برنامه  این 
و  مشکالت  دارد.  زیادی  مخاطبان  و  می شود 
ناهنجاری های اجتماعی در قالب نمایش های طنز 

در آن نقد می شود. 
کارگردان،  عنوان  به  مالیکه،  فیروز  کنار  در 
تهیه کننده و بازی گر در مجموع 8 نفر عوامل تولید 
هستند و ۱۲ نفر دیگر هم به گونه افتخاری و بدون 

معاش هم کاری می کنند.
و  اخبار  نمایش،  شامل  که  دارد  بخش   ۳ برنامه 
بخش ها  از  است. هرکدام  پایانی  نمایش  و  آهنگ 
با زبان طنز مشکالت جامعه را بیان می کند. انتقاد 
فعالیت غیرقانونی  نا امنی ها،  از فساد در حکومت، 
زورمندان، جریان های روز کشور و انتقاد از سیاست  
جان مایه  افغانستان،  برابر  در  همسایه  کشورهای 

اصلی پوزخند است.  
برخی  فنی،  امکانات  و  بودجه  کم بود  از  جدای 
آن  نشر  مخالف  هرات  در  قدرتمند  جریان های 
و  توهین  لت و کوب،  بارها  برنامه  عوامل  هستند. 
تهدید شده اند. برخی عالمان دین نیز اجرای نمایش 

را امری ناپسند دانسته و برضد آن فتوا داده اند. 
با وجود همه ی مشکالت ۱۰ سال است که تولید 
از  هفته  هر  و  دارد  ادامه  پوزخند  برنامه ی  نشر  و 

شبکه ی محلی هری، نشر می شود. 

واکنش ها به پوشیدن لباس زنانه 
زمانی  که تولید برنامه ی پوزخند آغاز شد، حضور 
نبود.  زیاد  تلویزیونی  در شبکه  های  زن  بازی گران 

با  غور  والیت  در  معارف  وضعیت 
بین  اخیر  جنگ های  به  توجه 
محاصره های  و  دولت  و  طالبان 
بر  طالبان  اقتصادی  و  نظامی 
افت وخیزهایی  ولسوالی،  چند 
این  معارف  ریاست  دارد.  همراه  به 
توجه  با  که  داده  گزارش  والیت 
و  درسی  امکانات  نبود  ناامنی،  به 
کتاب کافی برای دانش آموزان، میزان جلب وجذب پسران 
و دختران به مکتب نسبت به سال گذشته افزایش یافته 
است. با این حال اما طی دو سال گذشته حتا یک کتاب 
جدید به دانش آموزان توزیع نشده و اکثر مشکالت فراراه 

دانش آموزان هم چنان با قوت خودش باقی است.
اداری  ساختمان  نبود  و  آموزشی  امکانات  کمبود  ناامنی، 
از بزرگ ترین چالش های فراراه معارف در  و صنف درسی 

والیت غور به حساب می روند. 
حل  برای  که  می گوید  غور  والی  دفتر  دیگر  سوی  در 
مشکالت معارف چندین بار آستین بر زده اما نیاز است که 
افغانستان به دانش آموزان این والیت توجه  وزارت معارف 
بیش تری داشته باشد. با آن که وضعیت درسی در این والیت 
مطلوب نیست اما در سال ۱۳9۴ اول نمره  و دوم نمره ی 

عمومی کانکور افغانستان از همین والیت مقام گرفت.

هشت پای مشکالت معارف در غور 
والیت غور این روزها درگیر مشکالت امنیتی زیادی است. 
سایه ی مشکالت سبب شده که معارف این والیت هم زیر 

تاثیر برود. 
غور در کل 779 مکتب دارد که از این میان شش مکتب 
بنا بر مشکالت امنیتی در مرکز و برخی از ولسوالی های آن 

بسته است. 
ریاست معارف غور گزارش داده که سه مکتب در مرکز، یک 
مکتب در ولسوالی »تیوره« یک مکتب در ولسوالی پسابند و 
یک مکتب در ولسوالی »تولک« به روی دانش آموزان بسته 

است. 
معارف  ریاست  عمومی  تعلیمات  آمر  نجات،  فضل الحق 
والیت غور می گوید که عالوه بر این یک ساختمان اداری و 
درسی معارف در ولسوالی پسابند از پنج سال به این طرف 

به پایگاه نظامی ارتش بدل شده است.
 ۴۵ که  می کند  تصریح  غور  معارف  ریاست  مقام  این 
ساختمان اداری مکتب در مرکز و ولسوالی های غور کرایی 

است.
به گفته ی او، از مجموع 779 مکتب، ۵۴ مکتب دخترانه در 
غور فعالیت دارد و بقیه با درصدی کم تر مختلط و درصدی 

بیش تر پسرانه هستند. 
بنا بر گزارش ریاست معارف این والیت ۲۱۳ هزار دانش آموز 
در مکاتب غور مصروف آموزش اند که از این میان 8۴ هزار 

تن شان دختران اند. 

سیدحسن حسینی

محمدحسین نیک خواه 

از همین رو فیروز مالیکه، کارگردان و تهیه کننده 
برنامه، مجبور شد با پوشیدن لباس زنانه و تقلید 
اقدام  این  شود.  ظاهر  نمایش ها  در  زنان،  صدای 
واکنش های زیادی در پی داشت و موجی از انتقادها 
در برابر عمل کرد مالیکه و برنامه ایجاد کرد. بیش  
از همه عالمان دین واکنش نشان دادند و شورای 
آن  را محکوم  آشکار  به  گونه ی  علمای زون غرب 

کرد. 
زن  بازی گر  دو  حسینی،  فاطمه  و  رحیمی  عفت 
فیروز  آنان  کنار  در  اما  هستند،  پوزخند  برنامه 

مالیکه نیز نقش زنان را بازی می کند. 
تا مردم  نیاز است  باور مالیکه هزار سال زمان  به 
ماهیت طنز را بدانند و درک کنند که رسالت اصلی 
و  دین  عالمان  برخی  وجود  این  با  چیست.  طنز 
استادان دانشگاه به عنوان مشاور با تیم کاری برنامه 
همکاری دارند و محتوای نمایش نامه ها را پیش از 

نشر بررسی می کنند. 
کارگردان برنامه باور دارد که محتوای سریال های 
اسالمی  ارزش های  و  اصول  خالف  کاماًل  ترکی 
است، اما جریان هایی که فتوای حرام بودن برنامه ی 
پوزخند را صادر کرده اند، مشکلی با این سریال ها 

ندارند. 

خود را وقف مردم کرده ایم  
بازی گران برنامه پوزخند را بیش تر مردم در هرات 
وجود  با  می کنند.  تشویق  را  آنان  و  می شناسند 
هنرمندان  بازهم  اندک،  درآمد  و  مالی  مشکالت 

برای شاد کردن دل مردم تالش می کنند. 
چند  در  برنامه  اجرای  کنار  در  برنامه  کارگردان 
رادیوی محلی، شغل خیاطی دارد. یکی از بازی گران 

ریکشا دارد و دیگری تکسی وانی می کند.
برنامه، می گوید  بازی گران  از  جلیل احمد احمدی، 
مخارج  و  ندارد  چندانی  درآمد  هنری  فعالیت  که 
زنده گی را تأمین نمی کند. احمدی در کنار برنامه ی 
پوزخند، برنامه ی دیگری به نام »چهار اختالط« را 

اجرا می کند.
با  هم  برنامه،  بازی گر  دیگر  قربانی،  وکیل احمد 
دارد.  برنامه  در  کار  جلیل احمد ۱۰ سال سابقه ی 
فعالیت  مخالف  ابتدا  در  قربانی  خانواده ی  اعضای 
هنری او بودند، اما پس از حضور در برنامه پوزخند 

نظر شان عوض شد و او را تشویق کردند. 
قاسم نوری، دیگر بازی گر، هم زمانی مخاطب برنامه 
بود و عالقه اش سبب شد به عنوان بازی گر به جمع 

عوامل تولید بپیوندد.  
تا کنون یک هزار و ۵۰۰ نمایش در قالب برنامه ی 
در  و  شده  تولید  اجتماعی  موضوعات  با  پوزخند 
»یوتیوب«،  سایت  در  مخاطبان  استقبال  کنار 
»سی دی های« آن در شهرهای مختلف افغانستان 

و کشورهای همسایه فروخته می شود. 
مشکالت  وجود  با  می گویند  برنامه  تولید  عوامل 
اندک، خود را وقف شاد کردن  اقتصادی و درآمد 
مردم کرده اند و لذتی برای آنان از شاد کردن مردم 

باالتر نیست. 
ترک  را  برنامه  ثبت  استدیوی  می خواستم  وقتی 
با وجود همه ی  برایم گفت  برنامه  کنم، کارگردان 
مشکالت و سختی ها کارش را با الگوبرداری از این 

جمله ادامه می دهد: 
»ز حق توفیق خدمت خواستم، صدا آمد چه خدمت 

بهتر از آن که مردم را بخندانی!«

گزارش ریاست معارف غور نشان می دهد که طی سال روان 
تحصیلی بیش از ۱۴ هزار دانش آموز دختر جذب معارف 
و  هزار  چهار  حداقل  دانش آموز،  میزان  این  برای  شده اند. 
میان شان  از  که  آموزش دهی اند  مصروف  آموزگار   9۰۰
نزدیک به ۵۰۰ نفر آموزگار زن و متباقی، مرد اند. با تمام 
این ها اما ریاست معارف غور می گوید که به جذب بیش از 

۱8۰۰ آموزگار جدید نیاز دارند.
راه  سد  را  مختلفی  مشکالت  این  بر  عالوه  نجات  آقای 
دانش آموزان این والیت عنوان می کند. به گفته ی وی، ۶7 
درصد مکاتب این والیت ساختمان اداری و صنف درسی 
نیز  از ۲۲۰ مکتب می شود،  ندارند و ۳۳ درصد که بیش 
تنها تا سطح مقدماتی صنف و ساختمان دارند. او می افزاید 
که همه ی مکتب های دخترانه دیوار احاطه و حتا سرویس 

بهداشتی برای دانش آموزان ندارند. 
دو  از  که  افزود  غور  معارف  ریاست  عمومی  تعلیمات  آمر 
این سو به هیچ دانش آموزی، کتاب جدید توزیع  به  سال 

نشده است. 

تالش ناکافی اداره  محلی
با  صحبت  در  غور  والی  سخنگوی  خطیبی،  عبدالحی 
روزنامه ی 8صبح بر مشکالت معارف این والیت مهر تایید 

زد.
آقای خطیبی مشکالت معارف غور را چهار دسته می بیند 
که از همه مهم تر نبود امنیت است. به گفته ی او،  ناامنی 
سبب شده که کارمندان بخش نظارت ریاست معارف نتوانند 
به تمام مکاتب ولسوالی ها برای ارزیابی کیفی بروند. نبود 
ساختمان اداری و درسی و کمبود کتاب دو چالش عمده ی 
دیگری است که از دید دفتر والی غور بر کیفیت معارف این 

والیت سایه انداخته است. 
نبود معلم کافی  به  با اشاره  سخنگوی والی غور هم چنان 

حرفه ای، آن را چالش دیگری محاسبه می کند. 
با تمام این ها آقای خطیبی می افزاید که تقاضاهایی از وزارت 
معارف برای بهبود وضعیت صورت گرفته، اما تا کنون توجه 

چندانی برای رشد آموزش و پرورش نشده است. 
در همین حال شماری از فعاالن مدنی غور به این باور اند 
که دولت باید برای رشد و انکشاف معارف در این والیت از 

امکانات موجود، استفاده های بیش تری ببرد. 
روزنامه ی 8صبح  به  غور  در  مدنی  فعال  نظری،  نجیب اهلل 
این والیت وجود  زیادی در معارف  می گوید که مشکالت 
دارد، اما اگر دولت و وزارت معارف خواهان برطرفی چالش ها 
باشند، نقش موثری برای انکشاف پایدار معارف می توانند 
بازی کنند. او می گوید که دولت با پادرمیانی بزرگان محلی 
و قومی می تواند با طالبان در برخی نواحی گفت وگو کند تا 

آنان مانع فعالیت مکاتب نشوند. 
و  دولت  بیش تر  توجه  با  که  دارند  انتظار  غور  باشنده گان 
نهادهای کمک رسان بین المللی،  وضعیت معارف این والیت 

بهتر شود.
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نوجوان عاشق برای دیدار 
معشوق در سیم خاردار زندان 

گرفتار شد

صدور حکم اعدام برای ۱۶ نفر به اتهام آتش زدن 
دختری در بنگله دیش

دو کشته و ۹۰ زخمی در تظاهرات روز جمعه بغداد
این  شمال غربی  در  فشتا  شهر  در  آلمانی  آتش نشانان   
کشور یک نوجوان را که در میان سیم های خاردار دیوار 

یک زندان به دام افتاده بود، نجات دادند.
به گزارش یورونیوز، این نوجوان تالش کرده بود تا برای 
برود.  زندان  داخل  به  سابق خود  دختر  دوست  با  دیدار 
دوست دختر سابق این نوجوان در جریان مکالمه ای تلفنی 

از داخل زندان با وی قطع رابطه کرده بود.
مقامات آلمان بر این باور اند که این نوجوان با استفاده از 
پایه برق از دیوار زندان باال رفته بود. او برای جلوگیری از 
گرفتار شدن در میان سیم های خاردار، پیش از باال رفتن 
از پایه برق بیش تر لباس های خود را در آورده بود. وی با 

این حال گرفتار سیم های خاردار باالی دیوار زندان شد.
نیروهای آتش نشانی آلمان در نهایت با کمک یک نردبان 
توانستند این نوجوان ۱8 ساله را از باالی دیوار به پایین 

هدایت کنند.
بنا بر گزارش رسانه های آلمانی هنوز مشخص نیست که 
آیا این نوجوان با تالش های خود موفق به ترمیم رابطه با 

دوست دختر سابقش شده است یا خیر.
و  زندان  به  غیرقانونی  ورود  اتهام  به  را  او  آلمان  پولیس 
تالش برای برقراری تماس غیرمجاز با یک فرد محبوس، 

تحت پی گیرد قرار داده است.
از  برای جلوگیری  که  کرده اند  اعالم  فشتا  مقامات شهر 
تکرار چنین حوادثی، تدابیری را در اطراف زندان اتخاذ 

کرده اند.

۱۶ نفری که دختر دانش آموز بنگله دیشی را در پشت  بام 
این  اعدام محکوم شدند.  به  بودند،  زنده سوزانده  مکتب 
دختر پیش از قتلش از مدیر مکتب به دلیل آزار جنسی 

شکایت کرده بود.
به گزارش دویچه وله، »نصرت جهان ۱9 ساله  که از مدیر 
مکتب دینی به خاطر مزاحمت جنسی به پولیس شکایت 
کرده بود، با هم دستی چند هم صنفی و به دستور مدیر به 
آتش کشیده شد.« اواخر ماه مارچ سال جاری این خبر 

بازتاب وسیعی در رسانه ها پیدا کرد.
بازداشت شدند که دست کم پنج  ارتباط  این  نفر در   ۱7
نفرشان در همان مکتب درس می خواندند. یکی از آن ها 
اعتراف کرد که مدیر مکتب دستور سوزاندن نصرت جهان 

را داده است.
حاال ۱۶ نفر از متهمان به اعدام محکوم شده اند. در میان 
این محکومان مدیر مکتب هم هست؛ کسی که دستور این 

اقدام را داده بود. 

عراق،  در  دولتی  ضد  اعتراضات  آغاز  از  پس  هفته  سه   
معترضان بار دیگر روز جمعه سوم عقرب )۲۵ اکتبر( به 
خیابان  های بغداد آمدند. به گزارش کمیته دولتی حقوق 
بشر عراق، در این اعتراضات  دست کم دو نفر کشته و بیش 

از 9۰ نفر زخمی شده اند. 
از  معترض  هزاران  این که  از  پس  دویچه وله،  گزارش  به 
پل جمهوریت که به منطقه سبز بغداد منتهی می شود، 
عبور کردند، سربازان عراقی ابتدا تیر هوایی شلیک کرده و 
سپس به سوی آن ها گاز اشک آور پرتاب کرده اند. حداقل 

۱۵ تن در اثر پرتاب گاز اشک آور، مصدوم شده اند.
منطقه سبز بغداد، محل استقرار سفارت خانه های خارجی 

و ادارات دولتی است.
میالدی  جاری  ماه  اوایل  عراق  در  دولتی  ضد  تظاهرات 
منتشر شد،  اجتماعی  در شبکه های  که  فراخوان هایی  با 
از میدان تحریر بغداد آغاز شد. اغلب تظاهرات کننده گان 
کمبود  و  بیکاری  فساد،  علیه  که  هستند  بیکار  جوانان 

روز حادثه زمانی که نصرت جهان برای آخرین امتحانش به 
مکتب وارد شد، یک گروه مرد برقع پوش او را دوره کرده و 
به پشت بام مکتب بردند. در آن جا از او خواستند کاغذی 
را امضا کند که در آن نصرت شکایتش از مدیر مکتب به 

اتهام آزار جنسی را پس می گیرد.
وقتی نصرت حاضر نشد این برگه را امضا کند، دست و 
پا و دهان او را بستند، روی او تیل ریختند و او را آتش 
زدند. نصرت چند روز بعد در شفاخانه درگذشت، اما پیش 
از مرگش توانست علیه کسانی که دست به این عمل زده 
را طوری  افراد صحنه  این  هر چند  دهد؛  بودند شهادت 

ساخته بودند که به نظر خودسوزی بیاید.
این  در  کشید.  آشوب  به  را  بنگله دیش  فجیع،  قتل  این 
کشور مسلمان نشین، به ندرت علیه آزارگران و متجاوزان 
جنسی شکایت می کنند. رسیده گی به پرونده قتل نصرت 
جهان به سرعت انجام شد. در حالت عادی رسیده گی به 

چنین پرونده هایی، بیش از یک سال به طول می انجامد. 

خدمات عمومی اعتراض کرده و خواهان کار، آب و برق 
هستند.

این تظاهرات با استفاده نیروهای امنیتی از سالح به مرگ 
منجر  نفر  هزار  از سه  بیش  و جراحت  تن  حداقل ۱۵۰ 
شد. هشت تن از نیروهای امنیتی نیز در میان کشته گان 

هستند.
و  شد  کشیده  جنوبی  شهرهای  به  هم چنین  تظاهرات 
نیروهای دولتی برای مهار آن چندین روز انترنت را قطع 

کردند.
سایر تظاهرکننده گان به سمت شهرهای جنوبی عراق مثل 
دیوانیه و نصیریه راه افتادند؛ جایی که معترضان گفته اند 

در خیابان باقی می مانند تا »رژیم سرنگون شود«.
با کشته شدن تظاهرکننده گان، نیروهای امنیتی و دولت 
عراق قول دادند که از اعمال خشونت بپرهیزند، ولی در 
در  روز جمعه  تظاهرات  برای  را  نیروهای شان  عین حال 

سطح وسیعی در خیابان های بغداد مستقر کنند.
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برگزاری موفقیت آمیز هشتمین دور گفت وگوی امنیتی هرات )۲۶-۲7 میزان ۱۳98( که به منظور فراهم سازی زمینه های تفاهم و گفت وگو و اعتمادسازی، شناسایی مشکالت و یافتن راه حل های مشترک زمینه  سازی شده بود، 
بدون همکاری بی دریغ، صادقانه و شبانه روزی ارگان های امنیتی، نهادهای علمی و فرهنگی، جامعه مدنی و رسانه ها ممکن نبود.

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از همکاری های گسترده و همه جانبه دفتر شورای امنیت ملی، وزارت های امور خارجه، امور داخله، دفاع ملی، اطالعات و فرهنگ، ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست مستقل ارگان های 
محل، والیت هرات، ارگان های امنیتی هرات، ریاست اطالعات و فرهنگ هرات، شهرداری هرات، رسانه ها و همه نهادهای علمی و فرهنگی، جامعه مدنی و مردم شریف هرات که در برگزاری شایسته این همایش سهم ارزنده و 

برازنده ای داشته اند، سپاس گزاری می کند.

سپاس گزاری

اتحادیه اروپا با درخواست بریتانیا برای تمدید موعد خروج 
از این اتحادیه موافقت کرده و به این ترتیب برگزیت بار 

دیگر به تعویق می افتد.
بریتانیا،  مالیه  وزیر  جاوید،  ساجد  بی بی سی،  گزارش  به 
جانسون  بوریس  محافظه کار  دولت  که  است  کرده  اذعان 
نمی تواند برگزیت را در تاریخی که وعده داده بود، یعنی 

۳۱ اکتبر )هفته دیگر( محقق کند.
ترزا می، نخست وزیر قبلی، هم برخالف وعده های چندباره 

ناچار به تعویق برگزیت شده بود.
پایان جنوری  )تا  تعویق کرده  بریتانیا درخواست سه ماه 
۲۰۲۰( اما مشخص نیست که اتحادیه اروپا مهلت خروج را 
چقدر تمدید می کند. اعضای اتحادیه اروپا گفته اند که هفته 

آینده درباره مهلت جدید برگزیت تصمیم خواهند گرفت.
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، از نماینده گان پارلمان 
این کشور خواسته است که برای عبور از بن بست سیاسی 
برگزیت از پیشنهاد او برای انتخابات زودرس حمایت کند.

نماینده گان  رای دو سوم  به  انتخابات زودهنگام  برگزاری 
پارلمان نیاز دارد، یعنی باید نماینده گان حزب کارگر هم 
از انتخابات حمایت کنند. رهبر حزب کارگر گفته است تا 
وقتی خطر خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا وجود دارد، از 

انتخابات حمایت نمی کند. 
قرار است پیشنهاد بوریس جانسون برای انتخابات زودهنگام 

روز دوشنبه در پارلمان به رای گذاشته شود.
برگزیت  تعویق  که  می دهد  ترجیح  گفته  جانسون  آقای 

کوتاه و تنها دو هفته تا یک ماه باشد.
موافقت  عین  در  که  است  گفته  اروپا  اتحادیه  سخنگوی 
اصولی اتحادیه با تعویق برگزیت، هر گزینه ای درباره مدت 
عضو  کشورهای  رهبران  او  گفته  به  است.  ممکن  تعویق 
اتحادیه نمی خواهند برای تصمیم گیری درباره مدت تعویق 

نشست اضطراری برگزار کنند.
درخواست دولت بریتانیا برای تعویق برگزیت مطابق مصوبه 
بوریس  نظر  مورد  برخالف سیاست  و  این کشور  پارلمان 
موظف  را  دولت  پارلمان  نماینده گان  شد.  انجام  جانسون 
کردند که اگر نتوانست توافقی را با اتحادیه اروپا نهایی کند، 

باید مهلت بیش تری از این اتحادیه بخواهد.
موافقت  بوریس  پیشنهادی  توافق  کلیات  با  نماینده گان 
کرده اند، اما برای بررسی جزئیات و نهایی کردن توافق، که 
متنی طوالنی است و جزئیات فنی بسیاری دارد، با مهلت 

سه روزه مورد نظر بوریس جانسون مخالفت کردند.
در  می دهد  ترجیح  بود  گفته  پیش تر  جانسون  بوریس 

گودالی بمیرد تا برگزیت را به تأخیر بیندازد.
او در اقدامی که انتقاد بسیاری را برانگیخت، نامه درخواست 
تعویق برگزیت را به اتحادیه اروپا فرستاد، اما نامه درخواست 

را امضا نکرد.

برگزیت دوباره به تعویق می افتد


