
خروج مسئوالنه
به  طالبان  با  امریکا  می شود  گفته 
خبری  شبکه ی  است.  رسیده  توافق 
نمایندگان  که  داده  گزارش  الجزیره 
دور  نهمین  در  طالبان  گروه  و  امریکا 
یک  ایجاد  به  دوحه  در  مذاکرات شان 
افغانستان  در  ماهه   ۱۴ موقت  حکومت 
زود  یا  دیر  توافق  این  کرده اند.  توافق 
از  واضح  تصویر  شد.  خواهد  امضا 
اما  ندارد؛  وجود  توافق  این  جزئیات 
نیروهای  خروج  که  است  روشن 
امریکایی از افغانستان یکی از بخش های 
محوری و اصلی این  موافقت نامه است. 
گفته می شود بر مبنای این توافق امریکا 
بی درنگ حدود 8 هزار و 600 سرباز از 
افغانستان  از  را  کنونی  سرباز  هزار   ۱۴
اکتبر  ماه  تا  است  قرار  و  می کند  خارج 
در  امریکایی  سربازان  شمار   2020

افغانستان به صفر برسد. 
این است طالبان  ماجرا  طرف دیگر 
باید با تروریزم جهانی قطع رابطه کنند 
دست  افغانستان  در  خون ریزی  از  و 
اطمینان  هیچ  کار  برای  این  اما  بردارند. 
پیش  ندارد.  وجود  روشنی  میکانیزم  و 
است  الزم  خارجی  نیروهای  خروج  از 
در  طالبان  تعهد  ریزکاری های  روی 
رابطه  تروریزم کار شود. قطع   با  مبارزه 

طالبان با تروریزم جهانی...

ناهید ایثار پس از توافق ریاست اجراییه 
به کارش به حیث معین وزارت خارجه 

آغاز کرد

لواندوفسکی به خاطر 
کوتینیو تمدید می کند

مثل  بزرگی  بازیکن  پیوستن 
شد  باعث  مونیخ  بایرن  به  کوتینیو 

تا لواندوفسکی با...

شکستن رکورد 
نیم قرنی بوندس لیگا 
توسط جیدون سانچو

جیدون سانچو با گلی که جمعه 
ثمر  به  کلن  مقابل  بازی  در  شب 

رساند به جوان ترین بازیکن...

جنگ اقتصادی امریکا و چین: 
ترمپ تعرفه ها علیه چین 

را بازهم افزایش داد
ترمپ  دونالد  روز:  اطالعات 
رییس جمهوری امریکا در مقابله به 

مثل با چین تعرفه های...

اطالعات روز: بعد از حدود یک 
هفته که اعتراض های هنگ کنگ تا 

حدودی مسالمت آمیز...

اعتراض های هنگ کنگ؛ 
پولیس ضد شورش 
به مخالفان حمله کرد

در پی حمله ی طالبان بر منطقه ی »سرچشمه« ی ولسوالی 
جلریز، ویس با شش عضو فامیلش از روستای »قلعه   سبز« 
به ولسوالی حصه اول بهسود فراری شدند. ویس و اعضای 
بیرون  ساحه  از  را  خودشان  توانسته اند  تنها  خانواده اش 
بکشند و تمامی مال و امول آنان در منطقه ی شان باقی مانده 
شدند  فراری  آن  از  پس  سبز«  »قلعه  روستای  اهالی  است. 
مسکونی شان  خانه های  نزدیکی  در  هاوان  مرمی های  که 
بیش تر  فامیلش  اعضای  و  ویس  شبیه  می کرد.  اصابت 
می رسند،  فامیل  صدها  به  شمارشان  که  سرچشمه  ساکنان 
خانه های شان را ترک کرده اند و به ولسوالی بهسود و مرکز 

والیت بامیان فرار کرده  اند. 
جنگ در این منطقه از ساعت سه پس از ظهر دو روز 
شب   9 ساعت  تا  و  شد  شروع  سنبله(  اول  )جمعه،  قبل 
وسط  قسمت های  تا  طالبان  ویس،  گفته ی  به  داشت.  ادامه 
سرچشمه پیش روی کرده بودند، اما نیروهای مقاومت محلی 
طالبان را عقب راندند. این باشنده ی محل که اکنون تنهایی 
به سرچشمه برگشته است می گوید که فعال درگیری متوقف 

شده است، اما اضافه می کند که...

اشرف غنی که در مراسم تحلیفش به عنوان رییس جمهور 
 ۴5 مدت  در  را  کابینه اش  داد  وعده   ۱393 میزان  هفتم  در 
انتخابات  نامزد  دوباره  که  اکنون  و  می کند  تکمیل  روز 
»دولت ساز«  را  تیمش  نام  و  است  ریاست جمهوری 
گذاشته، در مدت پنج سال یک بار هم نتوانست کابینه اش 
زیادی  شماری  همیشه  اخیر،  سال  پنج  در  کند.  تکمیل  را 
حال  در  و  شده  اداره  سرپرستان  توسط  وزارت خانه ها  از 
می شوند.  اداره  سرپرستان  از سوی  وزارت خانه   ۱5 حاضر 
وزارت های دفاع ملی، امور داخله، امور خارجه، مخابرات و 
تکنالوژ معلوماتی، اطالعات و فرهنگ، کار و امور اجتماعی، 
تحصیالت  معارف،  آب،  و  انژری  اراضی،  و  شهرسازی 
و  حج  تجارت،  و  صنعت  پطرولیم،  و  معادن  مالیه،  عالی، 
اوقاف و ترانسپورت در حال حاضر وزیر ندارند و از سوی 

سرپرستان اداره می شوند.
نیست،  وزارت خانه ها  سطح  در  تنها  سرپرستی  مسأله 
بلکه شمار زیادی معینیت ها، ریاست ها، ریاست های ادارات 
ولسوالی ها،  والیت ها،  عالی،  دادگاه  عالی  شورای  مستقل، 

فرماندهی های پولیس مدت ها از...

صدمین   20۱9 آگست   ۱9 دوشنبه،  روز  افغانستان 
سالگرد استقاللش را جشن گرفت. اما جشن ها بی سروصدا 
برگزار شد؛ زیرا شام گاه شنبه ۱7 آگست، کابل شاهد یکی از 
بدترین خشونت ها طی چند دهه جنگ بود. یک بمب گذار 
انتحاری دولت اسالمی خودش را به یک سالن عروسی در 
جنوب شهر کابل رسانده بود، جایی که زوج جوانی به نام 
میرویس و ریحانه جشن ازدواج شان را برگزار کرده بودند. 
بمب گذار حوالی ساعت ۱۱:۴0 شب خودش را منفجر کرد و 
63 مهمان از جمله ۱۴ عضو خانواده ی عروس کشته شدند. 
برای بسیاری از افغان هایی که با خبر این انفجار و وحشت 
نداشت.  برای جشن گرفتن وجود  زیادی  بیدار شدند، چیز 
در عین حال، به نظر می رسد برخی از صاحب نظران امریکایی 
بر این باورند »روند صلح« که تقریبا یک سال است جریان 
ایاالت متحده و طالبان  بین  اکنون به مرحله ی توافق  دارد، 
رسیده که می تواند صحنه را برای پایان دادن به سال ها جنگ 
که بالی جان افغان های بی شماری شده است، آماده کند. در 
پرتو این نشانه های متناقض، خوب است که تأملی کنیم و 

ببینیم که در چه وضعیتی قرار داریم...

والیت  در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
سمنگان تأیید می کنند که سیدعبدالعلیم آغا، عضو 
شورای والیتی این والیت همراه با چهار نفر دیگر 
در  طالبان  جنگ جویان  سوی  از  همسفرانش  از 

والیت بغالن ربوده شده اند.
والیتی  شورای  رییس  رازمحمد،  حاجی 
این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  سمنگان 
دیروز  صبح  دقیقه ی   ۱0:30 ساعت  حوالی  افراد 
)شنبه، 2 سنبله( در ساحه ی »چشمه ی شیر« شهر 

پل خمری، مرکز والیت بغالن ربوده شده اند.
رییس شورای والیتی سمنگان افزود که...

اطالعات روز: وزارت معارف کشور به تازگی 
دو  به  مکاتب  لیسه ی  دوره ی  رشته بندی  طرح 
رشته ی »علوم اجتماعی« و »علوم ساینسی« را به 

نظرسنجی گذاشته است.
)شنبه،  دیروز  که  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
طرح  این  که  است  آمده  شده،  منتشر  سنبله(   2
پیشنهاد  دانش آموزان  تخصصی  آموزش  به منظور 

شده است...

در ولسوالی جلریز 
والیت میدان وردک چه می گذرد؟

حکومت سرپرست ها؛ کابینه ی حکومت 
در 5 سال گذشته چرا تکمیل نشد؟ 

در روند صلح عجله نه، 
احتیاط الزم است

یک عضو شورای والیتی سمنگان 
از سوی طالبان ربوده شد

وزارت معارف طرح 
رشته بندی دوره ی لیسه ی مکاتب 

را به نظرسنجی گذاشت
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رییس جمهور غنی به عربستان رفت
ــنبه، 2  ــروز )ش ــر دی ــد از ظه ــی بع ــرف غن ــور اش ــات روز: رییس جمه اطالع
ــازم  ــمی ع ــفر رس ــک س ــی در ی ــه ی دولت ــد رتب ــأت بلن ــک هی ــنبله( در رأس ی س

عربســتان ســعودی شــد.
ارگ ریاســت جمهوری در اعالمیــه ای گفتــه اســت کــه آقــای غنــی در جریــان 
ــاه  ــز، ش ــن عبدالعزی ــلمان ب ــک س ــا مل ــره، ب ــج عم ــن ادای ح ــفر ضم ــن س ای
ــای  ــعودی دیداره ــتان س ــی عربس ــای دولت ــری از مقام ه ــمار دیگ ــتان و ش عربس

ــت. ــد داش ــه خواه جداگان
ارگ ریاســت جمهوری جزئیــات بیشــتر در مــورد آجنــدای دیــدار آقــای غنــی 

بــا مقام هــای عربســتان ارایــه نکــرده اســت.
در ســال جــاری ایــن دومیــن ســفر رییس جمهــور غنــی بــه عربســتان اســت. او 
بــه تاریــخ نهــم جــوزای ســال جــاری به منظــور شــرکت در چهاردهمیــن اجــالس 

ســران کشــورهای اســالمی بــه عربســتان رفتــه بــود.

www.etilaatroz.comیک شنبه  ۳ سنبله 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۷۹۳ خبرهای داخلی

ناهید ایثار پس از توافق ریاست اجراییه به کارش به حیث معین وزارت خارجه آغاز کرد
طالبان  گروه  نیست،  کافی  تنهایی  به 
تروریزم  با  مبازره  برای  الزام آور  تعهد 
طالبان  تعهدشکنی  از  نگرانی  بدهد. 
یک  بدون  طالبان  به  اعتماد  است.  زیاد 
نگرانی  تنها  اطمینان بخش،  سازوکار 
نیست،  افغانستان  سیاست مداران  و  مردم 
به  نسبت  نیز  امریکایی  سیاست مداران 
لیندزی  پیش،  هفته ی  دارند.  طالبان شک 
امریکایی  جمهوری خواه  سناتور  گراهام، 
با اظهار نگرانی از توافق پیش رو صلح با 
صلح  موافقت نامه  نوع  »هر  گفت:  طالبان 
امریکا  تروریستی  ضد  توانایی های  که 
توافق  یک  کند،  نفی  را  افغانستان  در  را 
حمله  برای  را  راه  بلکه،  نیست؛  صلح 
دیگری به خاک امریکا یا منافع امریکا در 
داخل  در  می سازد.«  هموار  سراسر جهان 
افغانستان نیز هنوز پرسش اصلی این است 
گروه های  علیه  صلح  از  پس  طالبان  که 
تنها  یا  و  کرد  خواهد  مبارزه  تروریستی 
جنگ جوی  هزاران  با  طالبان  رابطه،  قطع 
تحوالت  مرور  کرد؟  چه  خواهند  خود 
داخلی طالبان نشان می دهد که این گروه 
هرگز نتوانسته یک دست و یک صدا باشد. 
دست کم این مشکل پس از مرگ مالعمر، 
دید  قابل  به وضوح  طالبان  پشین  رهبر 
است. داعش در افغانستان اولین گام خود 
را بر روی پاهای طالبان برداشت. بیش تر 
اعضای  را  افغانستان  در  داعش  نیروهای 
می دهند.  شکل  طالبان  تحریک  پیشین 
در  داعش  کلیدی  فرماندهان  از  بسیاری 
فرماندهی  عضویت  روزگاری  افغانستان 
عهده  بر  را  طالبان  صفوف  در  جنگ 
داشته اند. به عنوان مثال، عبدالرزاق مهدی 
از فرماندهان ناراضی طالبان که تا سرحد 
رفتن  رسید.  هم  داعش  امیر  معاونت 
پیکارجویان طالب در صف داعش بسیار 
معضل  یک  به عنوان  حتا  و  است  جدی 
بر  مضاف  است.  نیز  طالب  رهبران  برای 
این، داعش تنها یک گروه نظامی نیست، 
فراتر از آن یک  گروه فکری-ایدیولوژیکی 
است که تعریف بسیار نزدیک از شیوه ی 
دارد.  طالبان  با  اسالمی  حکومت داری 
همکاری  زمینه ی  فکری،  نزدیکی  این 
و  داعش  با  طالب  پیکارجویان  نظامی 
می زند.  رقم  را  تندرو  گروه های  سایر 
افغانستان  در  داعش  و  طالبان  هرچند 
اما این   گاهی بر روی  هم خنجر کشیده، 
قلمرو  بر سر  بیش تر  شاخ وشانه کشیدن ها 
به عبارت  دیگر.  چیز  نه  بوده،  قدرت 
سر  بر  داعش  و  طالبان  اختالف  دیگر، 
یکی  استراتژی؛  سر  بر  نه  است،  تاکتیک 
امارت اسالمی می خواهد و یکی خالفت 
این  پس  است.  یکی  هردو  اسالمی؛ 
نگرانی که درقدم اول طالبان درتعهدخود 
و  نمانند  پای بند  تروریزم  با  درمبارزه  و 
در گام دوم رهبران طالبان توان مدیریت 
نداشته  را  خود  نظامیان  و  جنگ جویان 

باشند، جدی است. 
امریکا  مسئوالنه ی  خروج  این رو،  از 
معنای  است.  حیاتی  بسیار  افغانستان  از 
از  پیش  که  است  این  مسئوالنه  خروج 
امریکایی  سربازان  خروج  بحث  این که 
تعهد  سر  بر  اصلی  حرف  باید  باشد، 
اگر  که  است  روشن  بسیار  باشد.  طالبان 
طالبان موفق شود بدون ضمانت های الزم 
خارج  افغانستان  از  را  امریکایی  سربازان 
فرو  بحران  کام  در  افغاستان  دوباره  کند، 

خواهد رفت.
نیز  این  از  پیش  و  است  این  ما  نظر 
با  مبارزه  در  طالبان  تعهد  که  گفته ایم 
تروریزم و پای بندی به توافقات باید مقدم 
باشد. رهبران سیاسی طالبان  بر هرچیزی 
باید تعهد کنند که سربازان شان در خدمت 
اگر  درنمی آیند.  دیگر  تروریستی  گروه 
در  ناامنی  پایان  به معنای  طالبان  با  توافق 
افغانستان نباشد، صلح با این گروه هزینه ی 
باید  این رو،  از  است.  مضاعف  و  بیش تر 
برایند مذاکرات، خروج مسئوالنه نیروهای 
روشن  تعهد  و  افغانستان  از  امریکایی 
طالبان برای ختم جنگ در چارچوب یک 

میکانیزم روشن و دقیق باشد.

وزارت  روز:  اطالعات 
طرح  به تازگی  کشور  معارف 
لیسه ی  دوره ی  رشته بندی 
»علوم  رشته ی  دو  به  مکاتب 
اجتماعی« و »علوم ساینسی« را 

به نظرسنجی گذاشته است.
وزارت  این  اعالمیه ی  در 
سنبله(   2 )شنبه،  دیروز  که 
که  است  آمده  شده،  منتشر 
آموزش  به منظور  طرح  این 

تخصصی دانش آموزان پیشنهاد 
شده است.

در  اعالمیه،  از  نقل  به 
دانش آموزان  تمام  حاضر  حال 
عمومی  تعلیمات  مکاتب 
آموزشی  نصاب  یک  براساس 
الی  اول  صنف  از  واحد 

دوازدهم آموزش می بینند.
در  کشور  معارف  وزارت 
مطرح  پرسش  سه  مورد  این 

کرده و از تمامی صاحب نظران، 
محققان،  آموزگاران،  استادان، 
فعاالن  دیگر  و  نویسندگان 
پرورش  و  آموزش  عرصه ی 
نظریات شان  که  است  خواسته 
با  این پرسش ها  به  پاسخ  با  را 

وزارت معارف شریک کنند.
سه سوال مطرح شده از سوی 

وزارت معارف: 
یک: آیا رشته بندی از نظر 

سایر  تجربیات  نتایج  و  علمی 
کشورها درست است؟

در  رشته بندی  آیا  دو: 
قابل  افغانستان  فعلی  شرایط 

تطبیق می باشد؟
که  است  مناسب  آیا  سه: 
دوره ی  در  عمومی  تعلیمات 
به  لیسه(  )دوره ی  ثانوی 
رشته های ساینس و اجتماعیات 

تجزیه شود؟

وزارت  که  است  گفتنی 
معارف پیش از این نیز یک طرح 
»طرح  جمله  از  مسوده   یک  و 
دانش آموزان  درجه بندی  بدیل 
در مکاتب« و »مسوده ی پالیسی 
تکنالوژی معلوماتی در آموزش 
نظرسنجی  به  را  پرورش«  و 
میان طرح  این  بود که  گذاشته 
دانش آموزان  درجه  بندی  بدیل 
در مکاتب را عملی کرده است.

وزارت معارف طرح رشته بندی دوره ی لیسه ی مکاتب را به نظرسنجی گذاشت

قندهـار  والیـت  در  محلـی  منابـع  روز:  اطالعـات 
ولسـوالی  در  ترافیکـی  رویـداد  یـک  در  کـه  می گوینـد 
میونـد ایـن والیـت شـش نفـر کشـته و ۱2 نفـر دیگـر 

شـده اند. زخمـی 
بهیـر احمـدی، سـخن گوی والـی قندهار بـه روزنامه 
اطالعـات روز گفـت کـه ایـن رویـداد حوالـی سـاعت 

7:30 دقیقـه ی صبح دیروز )شـنبه، 2 سـنبله( در سـاحه ی 
»تـورو« در مربوطات ولسـوالی میونـد در نتیجه ی واژگون 

شـدن یک عـراده موتـر نوع سـراچه رخ داده اسـت.
آقـای احمدی گفت که سـه زن، دو کودک و راننده ی 
افـزود  او  انـد.  ایـن رویـداد  موتـر شـامل کشته شـدگان 
زخمیانـی کـه وضعیت شـان وخیـم بـود، بـه شـفاخانه ی 

میرویـس در شـهر قندهـار منتقـل شـده اند.
سـخن گوی والـی قندهـار هرچنـد جزئیـات بیشـتر 
در مـورد ارایـه نکـرد امـا گفـت کـه یکـی از دالیـل ایـن 
رویـداد ممکـن انتقال مسـافران بیش از ظرفیـت این موتر 
بـوده اسـت. گفته شـده اسـت کـه ایـن موتر از ولسـوالی 
گرشـک بـه سـوی شـهر قندهـار در حرکـت بوده اسـت.

رویداد ترافیکی در قندهار شش کشته و ۱۲ زخمی بر جای گذاشت

سرانجام  روز:  اطالعات 
ناهید  معرفی  سر  بر  اختالفات 
ایثار به حیث معین مالی و اداری 
وزارت خارجه پایان یافت و او 
سمت  این  در  کارش  به  رسما 

آغاز کرد.
کشور  اجراییه ی  ریاست 
که  بود  کرده  اعالم  پیش تر 
ناهید  معرفی  سر  بر  اختالفات 
ایثار به حیث معین مالی و اداری 
وزارت خارجه در تفاهم با ارگ 

وزارت  و  ریاست جمهوری 
ایثار  خانم  و  شده  حل  خارجه 
دیروز )شنبه، 2 سنبله( به کارش 

آغاز کرده است.
در اعالمیه ی ریاست اجراییه 
آمده است که تفاهم روی معرفی 
خانم ایثار در این سمت هفته ی 

گذشته نهایی شده است.
ماه  پنج  حدود  اثیار  ناهید 
رییس جمهور  سوی  از  پیش 
اشرف غنی به حیث معین مالی و 

اداری وزارت خارجه تعیین شده 
رسمی  به طور  بود  قرار  اخیرا  و 
اما  شود،  معرفی  سمت  این  به 
ربانی،  صالح الدین  مخالفت  با 
سرپرست وزارت خارجه مواجه 

شد.
شب  سه  آن،  دنبال  به 
اسد(   3۱ )پنج شنبه،  پیش 
رییس جمهور غنی در مصاحبه ی 
نیوز  طلوع  تلویزیون  با  ویژه 
گفته بود که خانم ایثار روز شنبه 

معرفی  سمت اش  به  )دیروز( 
خواهد شد.

اعالمیه ی  در  هم  سویی  از 
»در  است:  آمده  اجراییه  ریاست 
مورد حل سایر مشکالتی که به 
بود  آمده  میان  به  دالیل مختلف 
صحبت صورت گرفت تا موانع 
وزارت  اجراآت  و  گردیده  رفع 
دستگاه  به عنوان  خارجه  امور 
تأخیر  به  افغانستان  دیپلماسی 

مواجه نشود.«

این در حالی است که اخیرا 
فرمانی  در  غنی  رییس جمهور 
وزارت  عمل کرد  بررسی  برای 
توظیف  را  هیأت  یک  خارجه 
خواسته  هیأت  این  از  و  کرده 
این  و عمل کرد  اجراآت  که  بود 
همه جانبه  به صورت  را  وزارت 
در  را  خود  یافته های  و  بررسی 
دو هفته با طرح ها و پیشنهادهای 
ریاست جمهوری  به  مشخص 

بسپارد.

محلـی  مقام هـای  روز:  اطالعـات 
تأییـد می کننـد کـه  در والیـت سـمنگان 
سـیدعبدالعلیم آغـا، عضو شـورای والیتی 
ایـن والیـت همـراه با چهـار نفـر دیگر از 
همسـفرانش از سـوی جنگ جویـان طالبان 

در والیـت بغـالن ربـوده شـده اند.
شـورای  رییـس  رازمحمـد،  حاجـی 
والیتی سـمنگان به روزنامـه اطالعات روز 
گفـت که این افـراد حوالی سـاعت ۱0:30 

دقیقـه ی صبح دیروز )شـنبه، 2 سـنبله( در 
سـاحه ی »چشـمه ی شیر« شـهر پل خمری، 

مرکـز والیـت بغـالن ربوده شـده اند.
رییس شـورای والیتی سـمنگان افزود 
کـه افـراد ربوده شـده سـوار بر یـک عراده 
موتـر مسـافربری نـوع »کـروال« بـوده کـه 
می خواسـته اند از سـمنگان به کابـل بروند.
بشـارت،  جاویـد  حـال  همیـن  در 
سـخن گوی فرماندهـی پولیـس بغـالن نیز 

ربوده شـدن  روز  اطالعـات  روزنامـه  بـه 
یـک موتـر مسـافربری نـوع کروال توسـط 
جنگ جویـان طالبان در سـاحه ی »متگگیا« 
شـهر  شـیر  چشـمه ی  مربوطـات  از 
پل خمـری  را تأییـد کـرد و افـزود کـه تـا 
کنـون هویـت افـراد ربوده شـده مشـخص 

نشـده اسـت.
آقـای بشـارت گفـت کـه ایـن موتـر 
»بـدون هیچ گونـه هماهنگـی بـا پولیـس« 

و شـرکت های مسـافربری از سـمنگان بـه 
سـمت کابـل در حرکـت بـوده اسـت.

گـروه طالبان اما تا کنـون در این مورد 
چیـزی نگفته اسـت. والیت های سـمنگان 
و بغـالن در همسـایگی یکدیگر در شـمال 
می باشـد  ناامـن  والیت هـای  از  کشـور 
کـه گـروه طالبـان در قسـمت هایی از ایـن 
گسـترده ی  فعالیـت  و  حضـور  والیـات 

تروریسـتی دارد.

یک عضو شورای والیتی سمنگان از سوی طالبان ربوده شد

اطالعات روز - هرات: مقام های محلی 
در والیت هرات می گویند که در حمله ی 
جنگ جویان طالب به خانه ی مسکونی سید 
مردمی  فرمانده خیزش های  کمال سادات، 
ولسوالی فرسی این والیت، پنج نفر کشته 

شده اند.
والی  سخن گوی  فرهاد،  جیالنی 
به روزنامه اطالعات روز گفت که  هرات 

این حمله دو شب قبل )جمعه، ۱ سنبله( 
صورت گرفته که آقای سادات با دو پسر و 

دو محافظ اش شامل کشته شدگان اند.
جنگ جویان  که  افزود  فرهاد  آقای 

طالب از ساحه فرار کرده اند.
ولی زاده،  عبداالحد  حال،  همین  در 
هرات  پولیس  فرماندهی  سخن گوی 
حمله ی  این  امنیتی  نیروهای  که  می گوید 

برای  تالش ها  و  زده  عقب  را  طالبان 
فرسی  ولسوالی  در  هراس افگنان  سرکوب 

ادامه دارد. 
که  دیگر  منبع  یک  هم  سویی  از 
به  شود  ذکر  خبر  در  نامش  نخواست 
روزنامه اطالعات روز گفت که در حمله ی 
دو شب قبل طالبان دو برادرزاده ی فرمانده 
نیز  فرسی  ولسوالی  مردمی  خیزش های 

زخمی شده و طالبان آنان را با خود برده اند.
حمله  این  در  منبع،  این  گفته ی  به 
فرسی  ولسوالی  ساکنان  از  دیگری  شمار 
نیز زخمی شده اند. ولسوالی فرسی در 280 
کیلومتری شهر هرات از ولسوالی های ناامن 
هرات به حساب می آید که گروه طالبان به 
طور گسترده در بخش هایی آن حضور و 

فعالیت تروریستی دارد.

فرمانده خیزش های مردمی ولسوالی فرسی هرات در حمله ی طالبان کشته شد

اطالعات روز: فرماندهی پولیس کابل 
درگیری  نتیجه ی  در  که  است  کرده  اعالم 
ولسوالی  در  غیرمسئول  مسلح  افراد  میان 
قره باغ والیت کابل پنج نفر کشته و یک نفر 

دیگر زخمی شده است.
فردوس فرامرز، سخن گوی فرماندهی 
پولیس کابل به روزنامه اطالعات روز گفت 

دقیقه ی   6:30 ساعت  حوالی  درگیری  که 
در  سنبله(   ۱ )جمعه،  پیش  روز  دو  شام 
بازار ولسوالی قره باغ صورت گرفته است.

آقای فرامرز همچنان گفت که در ابتدا 
یک رویداد ترافیکی صورت گرفته و پس 
از آن دو طرف به درگیری پرداخته اند. به 
گفته ی او، درگیری بین فردی به نام حاجی 

کامل، فرمانده سابق جهادی و پسر کاکایش 
خصومت های  آن  دلیل  و  گرفته  صورت 
طرف  دو  بین  قبل  از  که  بوده  شخصی 

وجود داشته است.
داد  توضیح  کابل  پولیس  سخن گوی 
که در جریان درگیری حاجی کامل با یک 
یک  و  مقابل  طرف  از  نفر  دو  همراهش، 

باشنده ی محل کشته شده اند.
آقای فرامرز افزود که پولیس به منطقه 
اعزام شده و وضعیت را تحت کنترل گرفته 
نفر دیگر که در  او، یک  به گفته ی  است. 
زخمی  درگیری  این  در  بود  دخیل  جنگ 
تحت  شفاخانه  به  انتقال  از  پس  و  شده 

نظارت پولیس قرار دارد.

پنج نفر در درگیری افراد مسلح غیرمسئول در ولسوالی قره باغ کابل کشته شدند
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و  عجوالنه  روند  یک 
شود  باعث  که  شتاب زده 
ایاالت  و  قدرت مند  طالبان 
متحده و حکومت افغانستان 
خطر  رسند،  به نظر  ضعیف 
از  زنجیره ای  کلیدزدن 
آن  در  که  دارد  را  حوادث 
امکان وجود داشته است حتا 
نیروهایی که اکنون از طالبان 
آن ها  سمت  به  بیزارند، 
بروند. زیرا به نظر می رسد که 
طالبان »از مذاکرات« پیروز 
بیرون می آیند و این نیروها 
قرارگرفتن  که  می دانند 
سودی  بازنده ها  صف  در 
جمعی  روان شناسی  ندارد. 
اهمیت  از  که  است  عاملی 
شکل دهی  در  اساسی 
افغانستان  احتمالی  مسیر 
سزاوار  و  است  برخوردار 
است  آن  از  بیش تر  توجه 
که ظاهرا مذاکرات کنندگان 
غربی تا کنون کرده اند. اگر 
این عامل نادیده گرفته شود، 
احتماال  مذاکرات  داستان 
ناخوشایندی  بسیار  پایان 
خواهد داشت.

در توافق نامه های که از آن 
آی اس آی  می رود  سخن 
پاکستان که دیر زمانی ست 
پاکستان  در  طالبان  برای 
امن -به  پناه گاه و النه های 
این امید که یک افغانستان 
بی ثبات برای پاکستان بهتر 
باثبات  افغانستان  یک  از 
فراهم  است-  هند  طر فدار 
می کند، نادیده گرفته شده 
است. شواهدی وجود دارد 
که نشان می دهد پاکستان 
هواپیمای  حمله ی  در 
ایاالت  بدون سرنشین 
که   ۲0۱۶ سال  در  متحده 
جان مال اختر منصور رهبر 
گرفت  را  طالبان  وقت 
-ظاهرا مال اختر منصور به 
از  فرار  برای  راهی  دنبال 
سلطه و نفوذ آی اس آی بر 
طالبان بوده- دست دارد و 
اخیرا انفجار بمبی در کویته 
که به کشته شدن برادر رهبر 
فعلی طالبان منجر شد نیز به 
همان اندازه مشکوک به نظر 

می رسد

مذاکره کننـدگان  کـه  می رسـید  به نظـر 
کـه  را  قدیمـی  هشـدار  ایـن  امریکایـی 
می گویـد کسـانی که وانمـود می کننـد مورد 
 اعتمـاد هسـتند، مـورد اعتمـاد قـرار خواهند 
گرفـت، فرامـوش کرده اند. و پنجـم، ایاالت 
متحـده اعـالم کـرده بود »تـا زمانـی که همه  
چیـز مـورد توافـق قـرار نگیـرد، هیـچ چیـز 
مـورد توافـق قـرار نمی گیـرد« امـا ناگهـان 
رویکـردش را تغییـر داد و زلمـی خلیـل زاد 
متحـده  ایـاالت  ارشـد  مذاکره کننـده ی 
گفـت کـه مذاکـرات مسـتقیم بیـن حکومت 
منعقدشـدن  از  »پـس  طالبـان  و  افغانسـتان 
توافق نامه هـای خودمـان« صـورت می گیـرد.
به نظـر می رسـد کـه  در حـال حاضـر، 
امضـای دو  بـرای  ایـاالت متحـده احتمـاال 
توافق نامـه   -یـک  طالبـان  بـا  توافق نامـه 
بـرای چگونگی خـروج نیروهـای امریکایی 
تعهـد  نوعـی  دیگـری  و  افغانسـتان  از 
نمی دهـد  اجـازه  این کـه  بـر  مبنـی  طالبـان 
پایگاهـی  به عنـوان  افغانسـتان  خـاک  از 
بین المللـی«  تروریسـتی  »گروه هـای  بـرای 
مـوارد  امـا  اسـت  آمـاده  شـود-  اسـتفاده 
بسـیاری وجـود دارد کـه مـورد تأمـل قـرار 
بیـن  آگسـت   ۱6 جلسـه  اسـت.  نگرفتـه 
خلیـل زاد  داکتـر  و  ترمـپ  رییس جمهـور 
کـه اولیـن جلسـه ی رو در روی ترمـپ بـا 
نماینـده اش از زمـان آغاز مذاکرات به شـمار 
مـی رود، برخـالف آنچـه که انتظـار می رفت 
بـه امضـای توافق نامـه منجـر نشـد. ایـن از 
تأثیـر  نشـان دهنده ی  می توانـد  یک سـو 
پیشـنهادات و توصیه هـا بـر ترمـپ -به ویژه 
توصیـه سـناتور »لیندسـی گراهـام«- باشـد، 
مبنـی بـر این کـه رییس جمهـور بـا احتیـاط 
ممکـن  دیگـر،  سـوی  از  و  بـردارد  گام 
در  موانـع  وجـود  نشـان دهنده ی  اسـت 

باشـد. طالبـان  تصمیم گیـری  
کندشـدن روند مذاکـرات در این مرحله 
در واقع چیزی بدی نیسـت. جنگ افغانستان 
پیچیده اسـت و چنین منازعـه ای را به ندرت 
می تـوان بـا مذاکـرات سـریع و شـتاب آلود 
حـل کـرد. در حقیقـت »پیمان هـای صلـح« 
در افغانسـتان سـابقه ی ضعیفی در منجرشدن 
بـه نتایجـی دارنـد کـه معماران شـان امیدوار 
توافقـات سـال ۱988  بودنـد منجـر شـود. 
آوردن  به جـای  افغانسـتان  مـورد  در  جنیـو 

کشـور  ایـن  بـه  صلـح 
مسـأله  حل وفصـل  و 
داخلـی،  سیاسـی  نظـم 
بـه جنـگ داخلـی منجر 
هماهنـگ   تـالش  شـد. 
سـال  در  ملـل  سـازمان 
برقـراری  بـرای   ۱992
ایـن  در  موقـت  رژیـم 
به صـورت  نیـز  کشـور 
شکسـت  ناخوشـایندی 
خـورد و توافق نامه هـای 
سـال ۱992 و ۱993 بین 
گروه هـای مقاومـت نیـز 

همـه از هـم پاشـید.
عواملی وجـود دارد 
کـه بـا توجه بـه آن، باید 
به جـای عجلـه در رونـد 
صلح افغانسـتان، احتیاط 
را در پیـش گرفت. اول، 
کـه  توافق نامه هـای  در 
مـی رود  سـخن  آن  از 
کـه  پاکسـتان  آی اس آی 
بـرای  زمانی سـت  دیـر 
پاکسـتان  در  طالبـان 
پنـاه گاه و النه هـای امـن 
-بـه ایـن امیـد کـه یـک 
بی ثبـات  افغانسـتان 
از  بهتـر  پاکسـتان  بـرای 
باثبـات  افغانسـتان  یـک 
اسـت-  هنـد  طر فـدار 
نادیـده  می کنـد،  فراهـم 
اسـت.  شـده  گرفتـه 
شـواهدی وجود دارد که 
نشـان می دهـد پاکسـتان 

بدون سرنشـین  هواپیمـای  حملـه ی  در 
ایـاالت متحـده در سـال 20۱6 کـه جان مال 
اختـر منصـور رهبـر وقـت طالبـان را گرفت 
-ظاهـرا مـال اختـر منصـور بـه دنبـال راهی 
بـرای فـرار از سـلطه و نفـوذ آی اس آی بـر 
طالبـان بـوده- دسـت دارد و اخیـرا انفجـار 
بمبـی در کویتـه کـه بـه کشته شـدن بـرادر 
رهبـر فعلـی طالبـان منجر شـد نیز بـه همان 
اندازه مشـکوک به نظر می رسـد. بـا باالرفتن 
فشـار خـون پاکسـتان به خاطـر اقـدام جدید 
هنـد در خصوص کشـمیر، مقامات پاکسـتان 

ممکـن اسـت هرگونـه همـکاری بـا ایاالت 
متحـده در مـورد افغانسـتان را مشـروط بـر 
ایـن کننـد که ایـاالت متحده موضعـی را در 
قبـال کشـمیر اتخـاذ کنـد کـه از واشـنگتن 
بسـیار بعیـد به نظـر می رسـد. بـا توجـه بـه 
این کـه طالبـان به عنـوان »شـبکه  ی شـبکه ها« 
دانسـته می شـود، آی اس آی می توانـد نقـش 
»شـبکه ی حقانـی« را کـه حتـا رییـس سـتاد 
»بـازوی  را  آن  متحـده  ایـاالت  مشـترک 
اسـت،  کـرده  توصیـف  آی اس آی  واقعـی« 
تقویـت کنـد. و در بدترین حالت، پاکسـتان 
دولـت  از  اسـتفاده  دنبـال  بـه  می توانـد 
اسـالمی به عنـوان ابـزاری در افغانسـتان نیـز 
برآیـد. هرگونـه »توافـق صلح« کـه مبنای آن 
همـکاری پایـدار و بـا حسـن نیِت پاکسـتان 
باشـد، بـر تهـداب شـدیدا متزلزلی بنا شـده 

. ست ا
و  مهـم  امتیـاز  کنـون  تـا  طالبـان  دوم، 
امریکایی هـا  امـا  نداده انـد  قابل توجهـی 
طالبـان  می دهنـد.  امتیـاز  راسـت  و  چـپ 
اگـر  و  نکرده انـد  موافقـت  آتش بـس  بـا 
در  احتمـاال  کننـد،  موافقـت  باشـد  قـرار 
انتخابـات  لغـو  چـون  بزرگـی  امتیـاز  ازای 
ریاسـت جمهوری سـپتامبر 20۱9، آتش بـس 
می کننـد. لغـو انتخابـات امتیـازی اسـت کـه 
هیـچ رییس جمهـوری که عزت نفس داشـته 
باشـد نمی توانـد بـا آن موافقـت کنـد و در 
تـالش  دهـه  دو  کـه  اسـت  امتیـازی  واقـع 
قانـون  بـر  مبتنـی  سیاسـت  توسـعه  بـرای 
اساسـی را ضـرب صفـر می کنـد و طالبان را 
اجـازه می دهـد تـا خواسـتار یـک »امـارت« 
تمامیت خـواه  اسـالمی 
شـوند که در آن سیاست 
مفاهیـم  و  کثرت گـرا 
حقـوق  از  فردگرایانـه 
نخواهـد  جایـی  بشـر 
سـفت   همیـن  داشـت. 
طالبـان  سـخت بودن  و 
موضوعـات  مـورد  در 
می دهـد  نشـان  اساسـی 
کـه کسـانی کـه معتقدند 
را  موضـع خـود  طالبـان 
تغییر داده انـد باید دوباره 
بی پروایـی  کننـد.  فکـر 
بـا  نسـنجیده  توافـق  و 
چنیـن جنبشـی می توانـد 
بـرای  نـه  دسـتورالعملی 
صلـح، بلکه برای شـروع 
داخلـی  درگیری هـای 
از  سـیلی  راه افتـادن  و 
آوارگان و پناهنـدگان در 

باشـد. وسـیع  مقیـاس 
رونـد  یـک  سـوم، 
شـتاب زده  و  عجوالنـه 
کـه باعـث شـود طالبـان 
ایـاالت  و  قدرت منـد 
حکومـت  و  متحـده 
افغانسـتان ضعیـف به نظر 
کلیـدزدن  خطـر  رسـند، 
حـوادث  از  زنجیـره ای 
را دارد کـه در آن امـکان 
وجـود داشـته اسـت حتا 
اکنـون  کـه  نیروهایـی 
بـه  بیزارنـد،  طالبـان  از 
سـمت آن ها برونـد. زیرا 
به نظـر می رسـد کـه طالبـان »از مذاکـرات« 
نیروهـا  ایـن  و  می آینـد  بیـرون  پیـروز 
می داننـد کـه قرارگرفتـن در صـف بازنده ها 
سـودی نـدارد. روان شناسـی جمعـی عاملی 
اسـت کـه از اهمیت اساسـی در شـکل دهی 
مسـیر احتمالی افغانسـتان برخوردار است و 
سـزاوار توجـه بیش تر از آن اسـت که ظاهرا 
مذاکرات کننـدگان غربـی تـا کنـون کرده اند. 
اگـر ایـن عامـل نادیده گرفته شـود، داسـتان 
مذاکـرات احتماال پایان بسـیار ناخوشـایندی 

داشـت. خواهـد 

آگسـت   ۱9 دوشـنبه،  روز  افغانسـتان 
20۱9 صدمین سـالگرد اسـتقاللش را جشـن 
گرفـت. امـا جشـن ها بی سـروصدا برگـزار 
شـد؛ زیـرا شـام گاه شـنبه ۱7 آگسـت، کابل 
شـاهد یکـی از بدترین خشـونت ها طی چند 
دهـه جنـگ بـود. یـک بمب گـذار انتحـاری 
دولـت اسـالمی خـودش را بـه یـک سـالن 
عروسـی در جنوب شـهر کابل رسـانده بود، 
جایـی کـه زوج جوانـی بـه نـام میرویـس و 
ریحانـه جشـن ازدواج شـان را برگـزار کرده 
 ۱۱:۴0 سـاعت  حوالـی  بمب گـذار  بودنـد. 
شـب خـودش را منفجـر کـرد و 63 مهمـان 
از جملـه ۱۴ عضـو خانواده ی عروس کشـته 

بسـیاری  بـرای  شـدند. 
بـا  کـه  افغان هایـی  از 
و  انفجـار  ایـن  خبـر 
شـدند،  بیـدار  وحشـت 
بـرای  زیـادی  چیـز 
وجـود  جشـن گرفتن 
عین حـال،  در  نداشـت. 
به نظـر می رسـد برخی از 
صاحب نظـران امریکایـی 
»رونـد  باورنـد  ایـن  بـر 
تقریبـا یـک  صلـح« کـه 
سـال اسـت جریان دارد، 
مرحلـه ی  بـه  اکنـون 
ایـاالت  بیـن  توافـق 
متحـده و طالبان رسـیده 
صحنـه  می توانـد  کـه 
پایـان دادن  بـرای  را 
کـه  جنـگ  سـال ها  بـه 
افغان هـای  جـان  بـالی 
بی شـماری شـده اسـت، 
آمـاده کنـد. در پرتـو این 
متناقـض،  نشـانه های 
خـوب اسـت کـه تأملی 
کنیـم و ببینیـم که در چه 
داریـم. قـرار  وضعیتـی 

نکتـه ای کـه در ابتدا 
بایـد بـه آن اشـاره کـرد 
ایـن اسـت کـه رویکـرد 
در  متحـده  ایـاالت 
عمـال  مذاکـرات  مـورد 
مذاکـره  اساسـی  اصـول 
اسـت:  کـرده  نقـض  را 

اول، سال هاسـت کـه مقامـات مختلـف در 
ایـن دیـدگاه را مطـرح  امریکایـی  حلقـات 
می کننـد کـه »هیـچ راه حـل نظامـی« بـرای 
جنـگ افغانسـتان وجـود ندارد. خطـر چنین 
بلکـه در  آن،  فقـط در سسـتی  نـه  ادعایـی 
پیامـی نهفته اسـت کـه چنین ادعایـی به طور 
ضمنـی ارسـال می کنـد؛ زیـرا دشـمن چنین 
ادعایـی را به عنـوان نشـانه ی ضعـف می بیند 
و براسـاس آن رویکـرد مذاکره شـان شـکل 
می گیـرد. دوم، ایـاالت متحـده بـدون این که 
کـدام امتیـاز معنـاداری را دریافـت کنـد، به 
طالبـان  کـرد؛  موافقـت  طالبـان  بـا  مذاکـره 
دیـری بـود کـه خواسـتار مذاکره ی مسـتقیم 
بـا ایـاالت متحـده بودند 
این کـه حـاال در یـک  و 
میز بـا نماینـدگان امریکا 
آن هـا  بـرای  می نشـینند، 
قابل توجهـی  امتیـاز 
ایـاالت  سـوم،  اسـت. 
خـود  تعامـل  متحـده 
غیـاب  در  را  طالبـان  بـا 
افغانسـتان  حکومـت 
دنبـال کـرد کـه در نتیجه 
مقامـات  شـد  باعـث 
افغانسـتان  حکومـت 
بـا  کـه  کننـد  احسـاس 
رفتـاری  همـان  آن هـا 
می شـود کـه در کنفرانس 
سـپتامبر ۱938 مونیـخ با 
چکسـلواکی  حکومـت 
ایـاالت  چهـارم،  شـد. 
زمانـی  حتـا  متحـده 
مسـئولیت  طالبـان  کـه 
تروریسـتی  حملـه ی 
را   20۱9 مِـی  مـاه   8
»کانترپـارت  دفتـر  بـر 
کابـل  در  بین المللـی« 
بـه  گرفتنـد،  عهـده  بـه 
داد.  ادامـه  مذاکـرات 
کانترپـارت یک سـازمان 
غیرنظامـی  کمک رسـان 
از  تـا حـدی  اسـت کـه 
انکشـاف  اداره  سـوی 
ایـاالت  بین المللـی 
می شـود.  تمویل  متحـده 

در روند صلح عجله نه، احتیاط الزم است
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اشرف غنی که در مراسم تحلیفش به عنوان رییس جمهور در هفتم میزان ۱393 وعده داد 
کابینه اش را در مدت ۴5 روز تکمیل می کند و اکنون که دوباره نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
است و نام تیمش را »دولت ساز« گذاشته، در مدت پنج سال یک بار هم نتوانست کابینه اش را تکمیل 
کند. در پنج سال اخیر، همیشه شماری زیادی از وزارت خانه ها توسط سرپرستان اداره شده و در 
حال حاضر ۱5 وزارت خانه از سوی سرپرستان اداره می شوند. وزارت های دفاع ملی، امور داخله، 
امور خارجه، مخابرات و تکنالوژ معلوماتی، اطالعات و فرهنگ، کار و امور اجتماعی، شهرسازی و 
اراضی، انژری و آب، معارف، تحصیالت عالی، مالیه، معادن و پطرولیم، صنعت و تجارت، حج و 

اوقاف و ترانسپورت در حال حاضر وزیر ندارند و از سوی سرپرستان اداره می شوند.
مسأله سرپرستی تنها در سطح وزارت خانه ها نیست، بلکه شمار زیادی معینیت ها، ریاست ها، 
فرماندهی های  ولسوالی ها،  والیت ها،  عالی،  دادگاه  عالی  شورای  مستقل،  ادارات  ریاست های 
پولیس مدت ها از سوی سرپرستان اداره می شدند/ می شوند. به گفته ی کارشناسان، از آن جایی که 
رییس جمهور صالحیت تعیین بست های سوم، دوم، اول و خارج رتبه را در انحصار خود درآورد، 
مسئول اصلی و درجه یک سرپرستی گسترده و سوء تأثیرات ناشی از آن بر حکومت داری، آقای 

غنی است.
سرپرستی در حکومت وحدت ملی، دو روز پس از مراسم تحلیف رییس جمهور غنی آغاز شد. 
آقای غنی با صدور فرمانی تمامی وزرا و رؤسای ادارات مستقل را سرپرست اعالم کرد و از آن ها 
خواست که تا معرفی کابینه ی جدید به سرپرستی در وزارت خانه ها ادامه دهند. او در یازدهم میزان، 
چهار روز پس از مراسم تحلیف در فرمان جداگانه ای تمامی والیان افغانستان را نیز سرپرست اعام 
کرد و محدودیت های مشابه با وزیران را بر سرپرستان والیات وضع کرد. پس از دو ماه و باالگرفتن 
انتقاد نمایندگان مجلس از حکومت، رییس جمهورغنی و عبداهلل عبداهلل در یک اقدام در برابر قانون 
سرپرستی که مدت سرپرستی را دو ماه تعیین کرده، به تاریخ 9 قوس وزیران سرپرست را برکنار و 
به جای آن ها معینان وزارت خانه ها را به عنوان سرپرست وزارت خانه ها گماشتند. با وجود تعهد غنی 
برای تکمیل کردن کابینه در ۴5 روز نخست تشکیل حکومت وحدت ملی، کابینه ی حکومت وحدت 
ملی با بیش تر از ۱00 روز تأخیر در 22 جدی ۱393 اعالم و یک هفته بعد به تاریخ 29 جدی در یک 

برنامه ی ویژه به پارلمان افغانستان معرفی شد.
اطالعات روز در این گزارش چرخه ی سرپرستی در حکومت وحدت ملی تنها در سطح 
وزارت خانه ها را با شرح مدت مسئولیت وزیران و سرپرستان، عوامل سرپرستی گسترده و تأثیرات 

سوء آن بر حکومت داری بررسی کرده است.
8 وزارت خانه بیش تر با سرپرست اداره شد تا وزیر

وزارت داخله دو سال و یک ماه وزیر داشت
نورالحق علومی در 22 جدی ۱393 به عنوان نامزدوزیر داخله معرفی شد و با رای تأیید مجلس 
نمایندگان در 9 دلو همان سال وزیر شد. اما در ۱7 دلو ۱39۴ آقای علومی استعفا کرد و وزارت 
داخله بار دیگر تحت سرپرستی رفت. تاج محمد جاهد در ۱5 حوت ۱39۴ نامزدوزیر و سرپرست 
معرفی شد که در 2۱ حمل ۱395 رای تأیید گرفت، در 22 اسد ۱396 برکنار شد، در همین تاریخ 
ویس احمد برمک، نامزدوزیر و سرپرست این وزارت معرفی شد که به تاریخ ۱3 قوس ۱396 از 
پارلمان رای اعتماد گرفت و وزیر داخله شد. او تا دوم جدی ۱397 وزیر باقی ماند و بعد از سوی 
رییس جمهور برکنار شد. به تاریخ دوم جدی ۱397 امراهلل صالح نامزد وزیر و سرپرست وزارت 
داخله معرفی شد. آقای صالح 27 روز در وزارت داخله ماند و بعد استعفا کرد. پس از استعفای 
صالح، مدتی حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی مسئولیت وزارت داخله را پیش برد و در ماه دلو سال 
۱397 مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله شد که تا کنون مجلس نمایندگان برای او و شماری 

دیگر از نامزدان وزیران صندوق رای نگذاشته است.
وزارت دفاع کم تر از دو سال وزیر داشت

در وزارت دفاع شیرمحمد کریمی برای نخستین بار در حکومت وحدت ملی به تاریخ 22 
جدی ۱393 به عنوان نامزدوزیر معرفی شد، اما رای اعتماد مجلس را به دست نیاورد. این وزارت 
که از 9 میزان تا 22 جدی ۱393 تحت سرپرستی بود، بار دیگر تحت سرپرستی عنایت اهلل نظری 
معین این وزارت قرار گرفت و سرپرستی او تا ۱3 سرطان که معصوم استانکزی به عنوان نامزدوزیر 
معرفی شد، ادامه یافت. آقای استانکزی برخالف قانون سرپرستی در وزارت خانه ها با وجود عدم 
رای اعتماد مجلس تا 3۱ جوزای ۱395 وزارت دفاع را رهبری و سرپرستی کرد. در 3۱ جوزا 
۱395 عبداهلل حبیبی، رییس پیژنتون این وزارت به عنوان نامزدوزیر معرفی شد و رای مجلس را 
گرفت. آقای حبیبی حدود ۱0 ماه در این وزارت وزیر بود که پس از حمله ی تروریستی مرگ بار بر 
قول اردوی 209 شاهین در ۴ ثور ۱396 از سمتش استعفا کرد و پس از آن این وزارت دوباره تحت 
سرپرستی رفت و طارق شاه بهرامی سرپرست و نامزدوزیر این وزارت شد. آقای بهرامی در جمع 
۱2 نامزدوزیری بود که در ۱3 قوس سال ۱396 از سوی پارلمان رای اعتماد گرفت. آقای بهرامی 
یک سال وزیر دفاع باقی ماند و به تاریخ دوم جدی سال ۱397 برکنار و به جای وی اسداهلل خالد 

سرپرست وزارت دفاع معرفی شد که تا اکنون سرپرست باقی مانده است.

از سوی مجلس رای اعتماد گرفت که تا کنون در این سمت باقی مانده است.
وزارت مالیه سه سال و هفت ماه وزیر داشت

اکلیل حکیمی به تاریخ نهم دلو ۱393 سوی مجلس رای اعتماد گرفت و وزیر مالیه شد. آقای 
حکیمی در پنجم سرطان ۱397 استعفا کرد. پس از آن به تاریخ 27 سرطان همایون قیومی، مشاور 
رییس جمهور با حفظ سمت قبلی سرپرست وزارت مالیه معرفی شد که تا کنون سرپرست باقی 

مانده است.
وزارت تحصیالت عالی سه سال وزیر داشت

با معرفی 25 نامزدوزیر به پارلمان برای اولین بار، خاطره افغان نامزدوزیر وزارت تحصیالت 
عالی معرفی شد، اما رای اعتماد مجلس را کسب نکرد. در 29 حمل ۱39۴ فریده مومند با رای تایید 
مجلس وزیر شد. او به تاریخ 2۴ عقرب ۱395 در جمع هفت وزیری بود که به دلیل مصرف پایین تر 
از 70 درصد بودجه توسعه ای رد صالحیت شد، اما تا حدود هشت ماه در وزارت سرپرست باقی 
ماند. به تاریخ ۱ سرطان ۱396 عبدالطیف روشان به جای فریده مومند سرپرست وزارت تحصیالت 
عالی معرفی شد. به تاریخ دوم قوس ۱396 آقای روشان از سرپرستی استعفا داد، به جای وی 
نجیب اهلل خواجه عمری به عنوان نامزد وزیر و سرپرست معرفی شد. آقای خواجه عمری به تاریخ 
۱3 قوس ۱396 از سوی مجلس رای اعتماد گرفت و تا تاریخ پنجم جوزای ۱398 وزیر باقی ماند. 
در این تاریخ او برکنار و به جای وی عبدالتواب باالکرزی سرپرست این وزارت معرفی که تا کنون 

سرپرست باقی مانده است.
وزارت سرحدات و اقوام سه سال و سه ماه وزیر داشت

برای نخستین بار قمرالدین شینواری برای وزارت سرحدات، اقوام و قبایل نامزدوزیر معرفی 
شد که رای تایید مجلس را کسب نکرد. گالب منگل در 29 حمل ۱39۴ از سوی مجلس رای تایید 
گرفت. آقای منگل تا 28 میزان ۱395 که به عنوان والی ننگرهار معرفی شد به کارش به عنوان وزیر 
ادامه داد. پس از رفتن آقای منگل یکی از معینان این وزرات سرپرست معرفی شد. از تاریخ سوم 
اسد سال ۱396 تا ۱3 قوس همان سال گل آغا شیرزوی به عنوان سرپرست کار کرد. به تاریخ ۱3 
قوس ۱396 آقای شیرزوی از پارلمان رای اعتماد گرفت و تا کنون در این سمت باقی مانده است.

وزارت کار امور اجتماعی حدود سه سال وزیر داشت
در 22 دلو ۱393 سادات نادری نامزدوزیر وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین معرفی 
شد، اما به دلیل دو تابعیته بودنش از سوی مجلس نامزدوزیر قبول نشد. به تاریخ ۱2 حمل ۱39۴ 
نسرین اوریاخیل نامزد وزیر معرفی شد که در 29 حمل با اخذ رای از مجلس وزیر انتخاب شد. 
اوریاخیل نیز در جمع هفت وزیر بود که در 2۴ عقرب ۱395 از سوی مجلس رد صالحیت شد و 
پنج ماه دیگر همچنان سرپرست باقی ماند. در ماه ثور ۱396 فیض اهلل ذکی سرپرست جدید معرفی 
و در ۱3 قوس ۱396 با رای تایید مجلس وزیر شد که تا تاریخ ۱7 حمل ۱398 در این سمت باقی 
ماند. در این تاریخ سید انور سادات به عنوان سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گماشته شد که 

تا کنون سرپرست باقی مانده است. 
وزارت فواید عامه چهار سال وزیر داشت

برای نخستین بار عباس بصیر نامزدوزیر وزارت فواید عامه معرفی شد، اما از سوی مجلس رای 
تایید نگرفت. سپس به تاریخ 29 حمل سال ۱39۴ محمود بلیغ با کسب رای از سوی مجلس وزیر 
فواید عامه شد. در ۱6 اسد ۱396 یما یاری به جای بلیغ سرپرست معرفی شد و در ۱3 قوس ۱396 
آقای یاری با کسب رای اعتماد از مجلس نمایندگان وزیر فواید عامه شد. به تاریخ دوم جدی ۱397 
رییس جمهور وزارت ترانسپورت سابق، وزارت فواید عامه، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن 

و ریاست ترافیک زیر یک نام »وزارت ترانسپورت« مدغم کرد و آقای یاری وزیر آن باقی ماند. 
وزارت ترانسپورت سابق سه سال و چهار ماه وزیر داشت

در نخستین مرحله ی معرفی کابینه حکومت وحدت ملی، فیض اهلل ذکی نامزدوزیر وزارت 
ترانسپورت معرفی شد، اما از سوی مجلس رای اعتماد نگرفت. سپس محمداهلل بتاش نامزدوزیر 
این وزارت معرفی که در 29 حمل از سوی مجلس رای اعتماد گرفت. آقای بتاش در جمع هفت 
وزیر بود که به دلیل مصرف بودجه انکشافی زیر 70 درصد در 23 عقرب ۱395 از سوی مجلس 
رد صالحیت شد. او نزدیک به یک سال سرپرست باقی ماند تا این که در سوم اسد ۱396 حمید 
تهماسی نامزدوزیر این وزارت معرفی و در ۱3 قوس همان سال از سوی مجلس رای اعتماد گرفت 
و وزیر شد. آقای تهماسی تا زمان ادغام وزارت فواید عامه و چند اداره دیگر به این وزارت، وزیر 

باقی ماند. بعد از ادغام شدن، یما یاری وزیر وزارت ترانسپورت جدید شد. 
وزارت اقتصاد چهار سال و یک ماه وزیر داشت

در وزارت اقتصاد تا وزیرشدن عبدالستار مراد در 29 حمل ۱39۴ سرپرستی حاکم بود. آقای 
مراد با تأیید مجلس وزیر این وزارت شد و تا ۱6 اسد ۱396 به عنوان وزیر باقی ماند و از این تاریخ 
به بعد آقای مراد برکنار شد و این وزارت تحت سرپرستی مصطفی مستور قرار گرفت. آقای مستور 
در ۱3 قوس ۱396 با اخذ رای اعتماد از سوی مجلس وزیر اقتصاد شد که تا کنون در این سمت 

باقی مانده است.
وزارت انکشاف دهات سه سال و پنج ماه وزیر داشت

نصیراحمد درانی در نهم دلو ۱393 با کسب رای از مجلس وزیر احیا و انکشاف دهات انتخاب 
و تا 30 سنبله ۱396 که سرپرست وزارت زراعت معرفی شد، در این وزارت باقی ماند. در این 
تاریخ مجیب الرحمن کریمی به جای وی سرپرست وزارت انکشاف دهات معرفی شد. آقای کریمی 
پس از نزدیک به سه ما سرپرستی، در ۱3 قوس ۱396 با اخذ رای از مجلس، وزیر این وزارت شد 

که تا کنون در این سمت باقی مانده است.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری چهار سال و سه ماه وزیر داشت

در 22 جدی ۱393 یعقوب حیدری نامزد وزیر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری معرفی شد، 
اما به دلیل که تحت تعقیب پولیس بین المللی بود از سوی مجلس نامزد وزیر پذیرفته نشد. اسداهلل 
ضمیر در 29 حمل ۱39۴ با رای تایید مجلس وزیر شد و تا 30 سبنله ۱396 در این سمت باقی ماند. 
در این تاریخ نصیراحمد درانی سرپرست معرفی شد که پس از نزدیک به سه ماه سرپرستی در ۱3 

قوس ۱396 با اخذ رای از مجلس وزیر شد و تا کنون در این سمت باقی مانده است.
وزارت انرژی و آب سه سال دو ماه وزیر داشت

در 22 جدی ۱393 محمود صیقل نامزد وزیر وزارت انرژی و آب معرفی شد، اما بنا به دالیلی 
در ماه دلو عبدالرحیم صالحی به مجلس معرفی شد که موفق به کسب رای نشد. علی احمد عثمانی 
در 29 حمل ۱39۴ از سوی مجلس رای اعتماد گرفت و تا ۱9جوزای ۱397 در این سمت باقی ماند. 
پس از برکناری جنجالی عثمانی، در همان تاریخ محمد گل ُخلمی، معین انرژی این وزارت به حیث 

سرپرست وزارت انرژی و آب تعیین شد که تا کنون سرپرست باقی مانده است.
وزارت شهرسازی و مسکن سه سال و دو ماه وزیر داشت

نخست در 22 جدی ۱393 شاه زمان میوندی نامزدوزیر وزارت شهرسازی و مسکن معرفی 
شد. سپس سید سعادت منصور نادری به عنوان نامزدوزیر معرفی و در 29 حمل ۱39۴ با کسب رای 
اعتماد مجلس وزیر شد. آقای نادری در 23 جوزای ۱397 از وزارت استعفا کرد و پس از آن روشان 
ولسمل سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن شد. در 23 عقرب ۱397 جواد پیکار سرپرست 
وزارت شد و در ۱0 قوس اداره اراضی با وزارت شهرسازی زیر نام »وزارت شهرسازی و اراضی« 

مدغم و آقای پیکار سرپرست تعیین شد که تا کنون در این سمت باقی است.
وزارت مبارزه با مواد مخدر سه سال و 9 ماه وزیر داشت

در نخستین مرحله ی معرفی کابینه حکومت وحدت ملی در 22 جدی ۱393، فیض اهلل کاکر 
نامزد وزیر وزارت مبارزه با مواد مخدر معرفی شد، اما پارلمان به دلیل دو تابعیته بودن، نامزدی وی را 
نپذیرفت. بعدا سالمت عظیمی، نامزدوزیر این وزارت معرفی شد که در 29 حمل ۱39۴ از مجلس 
رای اعتماد گرفت. سالمت عظیمی در این سمت باقی ماند تا این که در هفتم دلو ۱397 وزارت 

مبارزه با مواد مخدر ملغا و با وزارت امور داخله ادغام شد. 
وزارت حج و اوقاف چهار سال وزیر داشت

در نخستین مرحله معرفی کابینه حکومت وحدت ملی، فیض محمد عثمانی نامزدوزیر وزارت 
حج و اوقاف معرفی شد که در 9 دلو ۱393 از سوی مجلس رای اعتماد گرفت. آقای عثمانی به 

وزارت خارجه کم تر از دو سال وزیر داشت
صالح الدین ربانی در نهم دلو ۱393 به عنوان وزیر خارجه از پارلمان رای اعتماد کسب کرد. 
آقای ربانی به تاریخ 2۴ عقرب ۱395 در جمع هفت وزیری بود که به دلیل مصرف پایین تر از 70 
درصد بودجه توسعه ای از سوی مجلس رد صالحیت شد، اما او تا کنون به عنوان سرپرست در این 

وزارت باقی مانده است.
وزارت اطالعات و فرهنگ یک سال و هفت ماه وزیر داشت

آی سلطان خیری اولین نامزدوزیر در وزارت اطالعات و فرهنگ بود که به تاریخ 22 جدی 
۱393 معرفی شد، اما به تاریخ سوم دلو سید مصدق خلیلی به حیث سرپرست وزارت اطالعات و 
فرهنگ معرفی شد. بعداً عبدالباری جهانی نامزدوزیر این وزارت معرفی در 29 حمل ۱39۴ با رای 
اعتماد مجلس وزیر شد. عبدالباری جهانی با بیش تر از یک ونیم سال وزیر باقی ماند و به تاریخ ۱7 
عقرب ۱395 استعفا کرد. این وزارت بعد از استعفای آقای جهانی تا کنون با سرپرست اداره می 
شود. در چند سال بر سر سرپرستی این وزارت میان معین جوانان و معین مالی و اداری کشمکش 
به وجود آمد و معلوم نبود کدام یک سرپرست است. تا این که در تاریخ 2۴ جوزای ۱397 حسینه 

صافی به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطالعات و فرهنگ معرفی شد.
وزارت مخابرات دو سال و دو ماه وزیر داشت

برنا کریمی اولین کسی بود که نامزدوزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی معرفی شد، 
اما آقای کریمی از سوی مجلس رای اعتماد نگرفت. سپس به تاریخ 29 حمل ۱39۴ عبدالرزاق 
وحیدی در میان ۱6 نامزدوزیری قرار داشت که از پارلمان رای اعتماد گرفتند. آقای وحیدی تا تاریخ 
۱3 جدی ۱395 که وظیفه اش تعلیق شد، وزیر این وزارت بود. پس از تعلیق وظیفه ی وحیدی، 
سیداحمد شاه سادات، معین این وزارت به سرپرستی این وزارت گماشته شد و تا ۱6 اسد ۱396 
سرپرست این وزارت بود. پس از سادات، شهرزادگل آریوبی در این وزارت سرپرست گماشته شد 
و در تاریخ ۱3 قوس ۱396 با رای تایید از سوی مجلس وزیر این وزارت شد. آقای آریوبی در 
چهارم جوزای ۱398 از این سمت برکنار و به جای وی فهیم هاشمی سرپرست این وزارت تعیین 

شد که تا کنون سرپرست باقی مانده است.
وزارت معارف تنها یک ونیم سال وزیر داشت

با معرفی 25 نامزدوزیر به پارلمان برای اولین بار، گل زلمی یونسی نامزد وزیر وزارت معارف 
معرفی شد، اما او رای تأیید نگرفت. به تاریخ 29 حمل سال ۱39۴ اسداهلل حنیف بلخی در جمع 
۱6 نامزدوزیری بود که از سوی مجلس رای اعتماد گرفت. آقای بلخی در 23 عقرب ۱395 پس از 
استیضاح از سوی مجلس نمایند گان افغانستان، نتوانست رای اعتماد کسب کند و رد صالحیت شد، 
اما به عنوان سرپرست به کارش ادامه می داد. او در 23 عقرب ۱396 از سرپرستی وزارت معارف 
برکنار شد و در این تاریخ به جای او محمدابراهیم شینواری معاون این وزارت به عنوان سرپرست 
معرفی شد که تا پنجم حمل ۱397 در این وزارت سرپرست باقی ماند. در این تاریخ میرویس بلخی 
به عنوان سرپرست وزارت معارف معرفی شد که تا کنون در این وزارت سرپرست باقی مانده است. 

وزارت معادن و پطرولیم یک سال و دو ماه وزیر داشت
در وزارت معادن و پطرولیم داوودشاه صبا به تاریخ 22 جدی به عنوان نامزدوزیر این وزارت به 
مجلس معرفی شد و رای تأیید مجلس را به دست آورد. آقای صبا با گذشت بیش تر از یک سال به 
تاریخ 9 حمل ۱395 از مقامش استعفا کرد. غزال حبیب یار معاون مالی این وزارت به تاریخ 29 حمل 
۱395 سرپرست وزیر این وزارت شد و حدود یک سال تا معرفی نرگس نهان به عنوان سرپرست 
و نامزدوزیر این وزارت الی 7 حمل ۱396 به سرپرستی ادامه داد. نرگس نهان تنها نامزدوزیر زن 
در جمع ۱2 نامزدوزیر بود که مجلس به تاریخ ۱3قوس ۱396 به او رای اعتماد نداد. این وزارت تا 

هنوز تحت سرپرستی نرگس نهان قرار دارد.
وزارت صنعت و تجارت دو سال و دو ماه وزیر داشت

در 22 جدی سال ۱393 سردارمحمد رحیمی نامزدوزیر وزارت تجارت و صنایع معرفی شد 
که از سوی مجلس رای تایید نگرفت. سپس همایون رسا به عنوان نامزدوزیر معرفی شد که در 29 
حمل ۱39۴ با رای تایید مجلس وزیر شد و در چهارم سرطان ۱397 از این سمت استعفا کرد. 
پس از استعفای آقای رسا تا ۱8 دلو ۱397 که اجمل احمدی به عنوان سرپرست وزارت صنعت 
و تجارت معرفی شد، این وزارت از سوی معینان این وزارت اداره می شد. آقای احمدی تا کنون 

سرپرست این وزارت است. 
ریاست امنیت ملی در 10 ماه توسط سرپرست رهبری شد

رحمت اهلل نبیل که از دوره حامد کرزی رییس عمومی امنیت ملی بود، با اعالم اشرف غنی مبنی 
بر سرپرستی تمام وزارت خانه ها و ریاست های مستقل، حدود چهار ماه سرپرست باقی ماند و به 
تاریخ نهم دلو ۱393 از مجلس رای اعتماد گرفت و رییس امنیت ملی شد. آقای نبیل در ۱9 قوس 
۱39۴ در نامه ی انتقادی به رییس جمهور غنی از مقامش استعفا کرد. یک روز بعد مسعود اندرابی 
سرپرست ریاست امنیت ملی معرفی شد. به تاریخ ۱6 ثور ۱395 معصوم استانکزی که آن زمان 
سرپرست وزارت دفاع بود، نامزدرییس و سرپرست امنیت ملی معرفی شد و در 3۱ جوزای ۱395 

عصمت اهلل سروش 

حکومت سرپرست ها؛ 
کابینه ی حکومت در 5 سال گذشته چرا تکمیل نشد؟ 
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لطف علی سلطانی 

در ولسوالی جلریز 
والیت میدان وردک چه می گذرد؟

سرچشمه، نزدیک شام دو روز قبل که نیروهای 
دولتی برای پرکردن این ساحات هیچ اقدامی 
نکردند، نیروهای مردمی عقب نشینی کردند و 

طالبان دوباره در این مناطق جابه جا شدند. 
این باشنده ی سرچشمه می گوید، پس از 
آن که مرمی های هاوان و دیگر سالح های ثقیله 
در اطراف خانه های مسکونی اصابت می کند، 

مردم خانه های شان را ترک و فرار می کنند. 
مهدی راسخ، نماینده ی مردم میدان وردک 
در مجلس نمایندگان به روزنامه اطالعات روز 
می گوید که شب گذشته پس از حمله ی طالبان 
به سرچشمه، با شورای امنیت در تماس شده 
و شورای امنیت وعده ی حمله ی هوایی داده 
است، اما این که در این ساحه نیروهای امنیتی 
و دفاعی جابه جا کنند، هیچ اقدامی نشده است: 
»ما با وزارت دفاع در تماس شدیم. آنان گفتند 

که باالی این مسأله کار می کنند.«
به گفته ی آقای راسخ، جنگ جویان طالب 
هم اکنون در تپه های نزدیک سرچشمه جابه جا 

شده اند و هرآن ممکن است حمله کنند.
درگیری  در  که  کرد  تایید  راسخ  آقای 
دو روز پیش میان طالبان و پولیس محلی در 
قسمت ورودی سرچشمه، یک پولیس محلی 

کشته شده است. 
والیت  امنیتی  مقام های  حال  همین  در 
در  اوضاع  فعال  که  می گویند  وردک  میدان 
این منطقه تحت کنترل است نیروهای امنیتی 
طالبان  مواضع  بر  هوا  زمین  از  دفاعی  و 
حمله می کنند. حکمت اهلل درانی، سخن گوی 
به  وردک  میدان  والیت  پولیس  فرماندهی 
نتیجه ی  در  گفت  روز  اطالعات  روزنامه 
حمالت هوایی که شب گذشته در این منطقه 
انجام شد، چهار طالب مسلح کشته شدند. او 
اضافه کرد که که نیروهای کمکی از میدان شهر 
به این ساحه اعزام شده است و اوضاع تحت 
کنترل است. سخن گوی پولیس میدان وردک 
باز  رفت وآمد  به روی  شاهراه  فعال  که  افزود 

است. 
از  محلی  منابع  که  است  حالی  در  این 
اطالعات  روزنامه  به  سرچشمه  ساحه  این 
روز می گویند که از پارسال به این سو، بیش تر 
پاسگاه ها و قرار گاه های ارتش و نظم عامه در 
خود  و  است  کرده  سقوط  جلریز  ولسوالی 

ولسوالی هم در محاصره ی طالبان قرار دارد. 
چرا جلریز ناامن است؟

ولسوالی جلریز در 60 کیلومتری پایتخت 
سقوط  از  پس  ولسوالی  این  دارد.  موقعیت 
حاکمیت طالبان از سال 200۱ به این سو ناامن 
پاکسازی  طالبان  وجود  از  گاه  هیچ  و  است 
نشده است. شاهراه نمبر )2( میدان وردک که 
به بامیان و دیگر مناطق مرکزی منتهی می شود 
از همین ولسوالی می گذرد. از سال ها به این 
سو طالبان در مسیر این شاهراه فعالیت گسترده 
سال های  در  دارند.  بازرسی  ایست های  و 
گذشته ده ها غیرنظامی و نظامی هزاره در این 

مسیر اسیر یا کشته شده اند. 
بر  بر  طالبان   ۱39۴ سال  تابستان  در 

تاریخ اول دلو ۱397 از این سمت برکنار و عبدالحکیم منیب سرپرست این وزارت معرفی شد که 
تا کنون در این سمت باقی مانده است. 

تنها چهار وزارت با  زمان محدود سرپرستی
وزارت های عدلیه، مهاجرین و عودت کنندگان، امور زنان و صحت عامه تنها چهار وزارتی 
است که در حکومت وحدت ملی وزیر داشته و تنها در چند ماه اول آغاز به کار حکومت توسط 

سرپرستان اداره شدند. 
برای نخستین بار احمد سیر مهجور نامزدوزیر وزارت عدلیه معرفی شد، سپس نجیب آقا فهیم 
و بعدتر عبدالبصیر انور. آقای انور در 29 حمل ۱39۴ از سوی مجلس رای اعتماد گرفت که تا کنون 

در این سمت باقی مانده است.
سید حسین عالمی بلخی در جمع افرادی بود که نخستین بار برای تشکیل کابینه حکومت 
وحدت ملی معرفی شد. او در 9 دلو ۱393 با رای اعتماد مجلس وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان 

شد که تا کنون در این سمت باقی مانده است.
فیروزالدین فیروز نیز از وزیرانی است که در نخستین رأی گیری مجلس برای کابینه حکومت 
وحدت ملی، در 9 دلو ۱393 رای اعتماد کسب کرد و وزیر صحت عامه شد که تا کنون در این 

سمت باقی مانده است.
چرا چنین شد؟

صاحب نظران عوامل متعددی را برای سرپرستی در حکومت وحدت ملی می شمارند، اما آنچه 
 که برجسته تر به نظر می رسد، برخورد رهبران حکومت به ویژه رییس جمهور با مسأله سرپرستی است 

که در مواردی از آن، به نفع حلقه ای سوءاستفاده شده است. 
دیدبان شفافیت افغانستان چند مورد از جمله باور ضعیف رهبری حکومت وحدت ملی به 
التزام قانون اساسی را یکی از عوامل سرپرستی گسترده در حکومت وحدت ملی می داند. این نهاد 
که در امر مبارزه با فساد کار می کند، در پاسخ رسمی به پرسش های اطالعات روز می نگارد: »عامل 
اساسی سرپرستی باور ضعیف رهبری حکومت وحدت ملی به التزام به قانون اساسی کشور است 
که آن ها را مکلف به پاسخ گویی به شورای ملی کرده است، اما چون شورای ملی به اثر فساد اعضای 
آن مشروعیت الزم را نزد مردم و افکار عمومی ندارد، این وضعیف به حکومت این زمینه را فراهم 
کرده است تا بدون رای اعتماد مجلس نمایندگان مدیران درجه اول ادارات به کار خود ادامه دهند. 
برعالوه، رهبری سیاسی به این نتیجه رسیده است که وزیرانی که از پارلمان رای اعتماد می گیرند 
دارای مشروعیت شده و در مواردی تابع درخواست غیرمشروع رهبری سیاسی نمی شوند. این انگیزه 
باعث شده است که رهبری سیاسی با وزرای سرپرست راحت تر باشد. از سوی دیگر، با تفویض 
صالحیت فوق العاده به شماری از مشاورهای رییس جمهور در امور مالی و بانکی، زیربنا و امنیت، 
نقش وزرا عمال کاهش یافته است و در مواردی امور اساسی از سوی مشاورین رییس جمهور اجرا 
می شود و وزرا آن را طی مراحل می کنند. عواملی چون، تعدیل قانون سرپرسی، حکومت را در 

وضعیت قرار داده است که می تواند ادارات امنیتی را برای مدت نامحدود با سرپرستان اداره کند.«
محی الدین مهدی، عضو پیشین مجلس نمایندگان در صحبت با اطالعات روز می گوید که 
دلیل سرپرستی ها گزینشی است طوری که رییس جمهور وزیرانی را که مورد نظر او نباشد، برکنار 
و به جای آن ها افراد مورد نظر خود را سرپرست تعیین می کند: »این زمان می گیرد تا دوباره پارلمان 
فعلی به نامزدوزیران رای اعتماد بدهد. چون پارلمان قبلی با بسیاری از این گزینش ها موافق نبود 
و رای منفی برای شان می داد، بنابراین رییس جمهور با دانستن این مسأله از فرستادن به پارلمان 

خودداری کرد.«
چه کسی کوتاهی کرده است؟

و  می گذارد  نمایندگان  مجلس  به دوش  را  مسئولیت سرپرستی  ریاست جمهوری  ارگ  اما 
می گوید: »علت اصلی طوالنی شدن سرپرست وزارت خانه ها، مسأله پارلمان بوده است. ما منتظر 
افتتاح پارلمان جدید بودیم، هرگاه از طرف پارلمان تقاضا شود، ما لیست نامزدان را برای کسب 
رای به پارلمان می فرستیم، چنان که لیستی از نامزدان به منظور بررسی اسناد به وزارت دولت در امور 

پارلمانی معرفی شده است.«
اما آنچه  که سرپرستی در مدت پنج سال عمر حکومت وحدت ملی نشان می دهد، نه تنها در 
دوره مجلس فعلی بلکه در دوره مجلس شانزدهم نیز سرپرسی بر وزارت خانه ها حاکم بود و مجلس 

قبلی بارها ضمن انتقاد از حکومت، خواستار معرفی نامزدوزیران به پارلمان شده بود.
دیدبان شفافیت مسئوالن اصلی و درجه یک این وضع را رییس جمهور و رییس اجراییه به عنوان 
مسئولین تطبیق قانون اساسی می داند و می گوید که مجلس نیز با تصویب قانون سرپرستی با دو ثلث 

آرا می توانست با تأکید به تطبیق آن، مشکل سرپرسی را حل کند.
صالحیت  فقط  سرپرست  تعیین  و  وزیران  برکناری  چون  می گوید  مهدی،  محی الدین 
رییس جمهور است، بناً مسئول اصلی خلق سرپرستی بی انتها در حکومت وحدت ملی، محمد 

اشرف غنی می ّباشد.
اما ریاست جمهوری می گوید که طوالنی شدن اعالن نتایج پارلمان و شرایط متفاوت سیاسی 
سبب شده که سرپرستی در وزارت خانه ها دوام پیدا کند، »ما در این جا هیچ کس را مقصر نمی دانیم.« 

دست آورد و پیامد
مطابق قانون، سرپرست صالحیت یک وزیر را ندارد. از سوی دیگر سرپرستان خود را به خاطر 
اقدام ها و اعمال خود در برابر مجلس پاسخ گو نمی دانند. بارها نمایندگان مجلس و آگاهان امور از 
مسأله سرپرستی پردامنه در حکومت وحدت ملی انتقاد کرده و گفته اند که عامل برخی از مشکالت 
از جمله مصرف کم تر بودجه، انجام نشدن پروژه ها، رهبری نادرست نهادهای امنیتی، عدم پاسخ گویی 
به پارلمان، فساد سیستماتیک و ... رهبری وزارت خانه ها و نهادها توسط سرپرستان است؛ یعنی 
موجودیت سرپرستی بر حکومت داری تأثیر منفی گذاشته است. بارها مطرح شده که سرپرستی 
در حکومت وحدت ملی باعث خلق فساد شده و حلقه ای در حکومت وحدت ملی زیر سایه ی 

سرپرستی به فسادهای کالن دست زده اند.
نمونه کارهای وزارت معادن و  به صورت  نهاد  این  افغانستان می گوید که  دیدبان شفافیت 
پطرولیم و شهرداری کابل را از نزدیک تعقیب می کند که مشاهدات نهاد نشان می دهد این دو اداره 
با وجود سرپرستان برای مدت متمادی، فلج بوده و امور اولیه ی کاری شان انجام نشده مانده است: »با 
عدم اجرای فعالیت های اساسی وزارت معادن و پطرولیم، سکتور معادن افغانستان به مشکل جدی 
استخراج غیرقانون معادن، عدم شفافیت و نظارت از تطبیق قراردادها و جمع آوری عواید، جلب 
ظرفیت و ایجاد چهارچوب قانونی پاسخ گویی روبه رو شده است. فلج شدن شهرداری کابل روی 
خدمات حداقلی شهرداری چون ایجاد فضای و محیط مناسب برای زندگی و امور کوچک مانند 

جمع آوری کثافات، تنظیم امور ساختمان ها، سرسبزی و ... عقب گرد داشته است.«
محی الدین مهدی می گوید موجودیت سرپرستی در نهادهای حکومتی باعث ترویج فساد، 

قانون شکنی و قانون گریزی، بی اعتبارکردن قانون و فروپاشی سیستم حکومت داری شده است.
دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که هرچند این نهاد تحقیق مشخصی را روی رابطه میان 
فساد و سرپرستی انجام نداده است، اما مشاهدات آن ها از اداراتی که توسط سرپرستان اداره می شود، 
نشان می دهد که خودسری در اداره وجود دارد و اطاعت مدیران سطح وسط از رهبری اداره کم تر 

بوده است. 
با این حال ریاست جمهوری می گوید که مدیریت وزارت خانه ها و ادارت توسط سرپرستان تأثیر 
سوء در پیش برد امور حکومت داری نگذاشته است. همچنان ارگ می گوید که یکی از اولویت های 
حکومت مبارزه با فساد است و برای کاهش فساد به شدت روی برنامه های کوتاه مدت و درازمدت 

کار کرده که نتایج خوبی نیز در پی داشته است.
محی الدین مهدی می گوید مسأله ی سرپرستی در حکومت یکی از عوامل گسترش فساد است: 
»برخی از سرپرست وزیران با دادن رشوه و برخی وعده های دیگر به اطرافیان رییس جمهور، به 
این پست و مقام رسیده. قطعا مسأله کمپین و انتخابات پیش رو در این گپ شامل است. برخی از 
سرپرستان را مطلق می شناسم که محض کمپین به حیث سرپرست جابه جا شدند تا در انتخابات 
احتمالی پیش رو به تیم رییس جمهور کمک کنند. این عامل گسترش فساد است که حرف واضح 

است.«

شاهراه  مسیر  در  محلی  پولیس  پاسگاه های 
تأمین  مسئولیت  که  وردک  میدان   »2 »نمبر 
امینت مسافران را داشتند حمله کردند و حدود 
۴0 تن از سربازان را به شکل فجیعانه ای قتل 
عام کردند. عکس های که از قربانیان آن حادثه 
در شبکه های اجتماعی منتشر شد، نشان می داد 
که طالبان پس از گلوله باری به این سربازان، 

سر آنان را نیز بریده اند. 
امنیت  تأمین  برای  کنون  تا  چرا  این که 
این ولسوالی و این مسیر اقدامی نشده است، 
نماینده ی  پرسش جدی است. مهدی راسخ، 
نمایندگان  مجلس  در  وردک  میدان  والیت 
می گوید که ناامنی مسیر شاهراه کابل بامیان، 

دلیل سیاسی و اقتصادی دارد.
به اعتقاد آقای راسخ، موجودیت پولیس 
خیالی در پاسگاه های که در این مسیر موقعیت 
دارد و نفوذ زورمندان در میان نیروهای امنیتی 
زمینه ی فساد را فراهم کرده است. افزون بر این 
به گفته آقای راسخ، جمع آوری عشر از سوی 
طالبان از موترهای که در این مسیر رفت وآمد 
شاهراه  این  که  است  عواملی  دیگر  از  دارند 
را ناامن کرده است. آقای راسخ می گوید که 
طالبان که بیش ترشان مردم محل هستند روزانه 
عاید  این شاهراه  از  افغانی  حدود 300 هزار 

دارند. 
عامل  به  راسخ  آقای  دیگر  سویی  از 
و  می کند  اشاره  شاهراه  این  ناامنی  سیاسی 
به عنوان  همواره  شاهراه  این  از  که  می افزاید 
اهرم فشار روانی علیه مردم هزاره استفاده شده 
است: »به این معنی که اگر شما در مواردی تن 
به خواسته های آنان ندهید و مصلحت های که 
آنان در نظر دارند را رعایت نکیند، از این مسیر 
به عنوان اهرم فشار استفاده می کنند. به همین 
خاطر این ساحه را عمدا در اختیار تروریستان 

گذاشته اند.«
سقوط  از  پس  راسخ  آقای  گفته ی  به 
از  نفر  کنون حدود ۱۱0  تا  طالبان  حاکمیت 
به قوم هزاره  نیروهای مربوط  مردم ملکی و 
امنیت  تأمین  را  مسیر  این  از  بخش هایی  که 

می کردند، کشته شده اند. 
جلریز  ولسوالی  راسخ،  آقای  گفته ی  به 

همین اکنون در محاصره ی طالبان است. 
وزارت ملی دفاع ملی اما می گوید که در 
والیت میدان وردک نیروی کافی وجود دارد 
و خطر این که ولسوالی ای سقوط کند، وجود 
ندارد. فواد امان، معاون سخن گوی وزارت دفاع 
نیروهای  که  روز گفت  اطالعات  روزنامه  به 
کمکی از میدان شهر به جلریز رسیده اند و فعال 
وزارت  »رهبری  است:  کنترل  تحت  اوضاع 
دفاع صبح امروز روی وضعیت امنیتی جلریز 

صحبت کرد.«
مهدی راسخ می گوید که مردم ساحات 
مرکزی و نمایدگان این مردم در مجلس بارها 
تأکید کرده اند که دره ی میدان از وجود طالبان 
تصفیه شود، اما مقام های ارشد امنیتی و دفاعی 
زودی ها  این  به  کار  این  که  گفته اند  کشور 

ممکن نیست. 

از سوی مجلس رای اعتماد گرفت که تا کنون در این سمت باقی مانده است.
وزارت مالیه سه سال و هفت ماه وزیر داشت

اکلیل حکیمی به تاریخ نهم دلو ۱393 سوی مجلس رای اعتماد گرفت و وزیر مالیه شد. آقای 
حکیمی در پنجم سرطان ۱397 استعفا کرد. پس از آن به تاریخ 27 سرطان همایون قیومی، مشاور 
رییس جمهور با حفظ سمت قبلی سرپرست وزارت مالیه معرفی شد که تا کنون سرپرست باقی 

مانده است.
وزارت تحصیالت عالی سه سال وزیر داشت

با معرفی 25 نامزدوزیر به پارلمان برای اولین بار، خاطره افغان نامزدوزیر وزارت تحصیالت 
عالی معرفی شد، اما رای اعتماد مجلس را کسب نکرد. در 29 حمل ۱39۴ فریده مومند با رای تایید 
مجلس وزیر شد. او به تاریخ 2۴ عقرب ۱395 در جمع هفت وزیری بود که به دلیل مصرف پایین تر 
از 70 درصد بودجه توسعه ای رد صالحیت شد، اما تا حدود هشت ماه در وزارت سرپرست باقی 
ماند. به تاریخ ۱ سرطان ۱396 عبدالطیف روشان به جای فریده مومند سرپرست وزارت تحصیالت 
عالی معرفی شد. به تاریخ دوم قوس ۱396 آقای روشان از سرپرستی استعفا داد، به جای وی 
نجیب اهلل خواجه عمری به عنوان نامزد وزیر و سرپرست معرفی شد. آقای خواجه عمری به تاریخ 
۱3 قوس ۱396 از سوی مجلس رای اعتماد گرفت و تا تاریخ پنجم جوزای ۱398 وزیر باقی ماند. 
در این تاریخ او برکنار و به جای وی عبدالتواب باالکرزی سرپرست این وزارت معرفی که تا کنون 

سرپرست باقی مانده است.
وزارت سرحدات و اقوام سه سال و سه ماه وزیر داشت

برای نخستین بار قمرالدین شینواری برای وزارت سرحدات، اقوام و قبایل نامزدوزیر معرفی 
شد که رای تایید مجلس را کسب نکرد. گالب منگل در 29 حمل ۱39۴ از سوی مجلس رای تایید 
گرفت. آقای منگل تا 28 میزان ۱395 که به عنوان والی ننگرهار معرفی شد به کارش به عنوان وزیر 
ادامه داد. پس از رفتن آقای منگل یکی از معینان این وزرات سرپرست معرفی شد. از تاریخ سوم 
اسد سال ۱396 تا ۱3 قوس همان سال گل آغا شیرزوی به عنوان سرپرست کار کرد. به تاریخ ۱3 
قوس ۱396 آقای شیرزوی از پارلمان رای اعتماد گرفت و تا کنون در این سمت باقی مانده است.

وزارت کار امور اجتماعی حدود سه سال وزیر داشت
در 22 دلو ۱393 سادات نادری نامزدوزیر وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین معرفی 
شد، اما به دلیل دو تابعیته بودنش از سوی مجلس نامزدوزیر قبول نشد. به تاریخ ۱2 حمل ۱39۴ 
نسرین اوریاخیل نامزد وزیر معرفی شد که در 29 حمل با اخذ رای از مجلس وزیر انتخاب شد. 
اوریاخیل نیز در جمع هفت وزیر بود که در 2۴ عقرب ۱395 از سوی مجلس رد صالحیت شد و 
پنج ماه دیگر همچنان سرپرست باقی ماند. در ماه ثور ۱396 فیض اهلل ذکی سرپرست جدید معرفی 
و در ۱3 قوس ۱396 با رای تایید مجلس وزیر شد که تا تاریخ ۱7 حمل ۱398 در این سمت باقی 
ماند. در این تاریخ سید انور سادات به عنوان سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گماشته شد که 

تا کنون سرپرست باقی مانده است. 
وزارت فواید عامه چهار سال وزیر داشت

برای نخستین بار عباس بصیر نامزدوزیر وزارت فواید عامه معرفی شد، اما از سوی مجلس رای 
تایید نگرفت. سپس به تاریخ 29 حمل سال ۱39۴ محمود بلیغ با کسب رای از سوی مجلس وزیر 
فواید عامه شد. در ۱6 اسد ۱396 یما یاری به جای بلیغ سرپرست معرفی شد و در ۱3 قوس ۱396 
آقای یاری با کسب رای اعتماد از مجلس نمایندگان وزیر فواید عامه شد. به تاریخ دوم جدی ۱397 
رییس جمهور وزارت ترانسپورت سابق، وزارت فواید عامه، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن 

و ریاست ترافیک زیر یک نام »وزارت ترانسپورت« مدغم کرد و آقای یاری وزیر آن باقی ماند. 
وزارت ترانسپورت سابق سه سال و چهار ماه وزیر داشت

در نخستین مرحله ی معرفی کابینه حکومت وحدت ملی، فیض اهلل ذکی نامزدوزیر وزارت 
ترانسپورت معرفی شد، اما از سوی مجلس رای اعتماد نگرفت. سپس محمداهلل بتاش نامزدوزیر 
این وزارت معرفی که در 29 حمل از سوی مجلس رای اعتماد گرفت. آقای بتاش در جمع هفت 
وزیر بود که به دلیل مصرف بودجه انکشافی زیر 70 درصد در 23 عقرب ۱395 از سوی مجلس 
رد صالحیت شد. او نزدیک به یک سال سرپرست باقی ماند تا این که در سوم اسد ۱396 حمید 
تهماسی نامزدوزیر این وزارت معرفی و در ۱3 قوس همان سال از سوی مجلس رای اعتماد گرفت 
و وزیر شد. آقای تهماسی تا زمان ادغام وزارت فواید عامه و چند اداره دیگر به این وزارت، وزیر 

باقی ماند. بعد از ادغام شدن، یما یاری وزیر وزارت ترانسپورت جدید شد. 
وزارت اقتصاد چهار سال و یک ماه وزیر داشت

در وزارت اقتصاد تا وزیرشدن عبدالستار مراد در 29 حمل ۱39۴ سرپرستی حاکم بود. آقای 
مراد با تأیید مجلس وزیر این وزارت شد و تا ۱6 اسد ۱396 به عنوان وزیر باقی ماند و از این تاریخ 
به بعد آقای مراد برکنار شد و این وزارت تحت سرپرستی مصطفی مستور قرار گرفت. آقای مستور 
در ۱3 قوس ۱396 با اخذ رای اعتماد از سوی مجلس وزیر اقتصاد شد که تا کنون در این سمت 

باقی مانده است.
وزارت انکشاف دهات سه سال و پنج ماه وزیر داشت

نصیراحمد درانی در نهم دلو ۱393 با کسب رای از مجلس وزیر احیا و انکشاف دهات انتخاب 
و تا 30 سنبله ۱396 که سرپرست وزارت زراعت معرفی شد، در این وزارت باقی ماند. در این 
تاریخ مجیب الرحمن کریمی به جای وی سرپرست وزارت انکشاف دهات معرفی شد. آقای کریمی 
پس از نزدیک به سه ما سرپرستی، در ۱3 قوس ۱396 با اخذ رای از مجلس، وزیر این وزارت شد 

که تا کنون در این سمت باقی مانده است.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری چهار سال و سه ماه وزیر داشت

در 22 جدی ۱393 یعقوب حیدری نامزد وزیر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری معرفی شد، 
اما به دلیل که تحت تعقیب پولیس بین المللی بود از سوی مجلس نامزد وزیر پذیرفته نشد. اسداهلل 
ضمیر در 29 حمل ۱39۴ با رای تایید مجلس وزیر شد و تا 30 سبنله ۱396 در این سمت باقی ماند. 
در این تاریخ نصیراحمد درانی سرپرست معرفی شد که پس از نزدیک به سه ماه سرپرستی در ۱3 

قوس ۱396 با اخذ رای از مجلس وزیر شد و تا کنون در این سمت باقی مانده است.
وزارت انرژی و آب سه سال دو ماه وزیر داشت

در 22 جدی ۱393 محمود صیقل نامزد وزیر وزارت انرژی و آب معرفی شد، اما بنا به دالیلی 
در ماه دلو عبدالرحیم صالحی به مجلس معرفی شد که موفق به کسب رای نشد. علی احمد عثمانی 
در 29 حمل ۱39۴ از سوی مجلس رای اعتماد گرفت و تا ۱9جوزای ۱397 در این سمت باقی ماند. 
پس از برکناری جنجالی عثمانی، در همان تاریخ محمد گل ُخلمی، معین انرژی این وزارت به حیث 

سرپرست وزارت انرژی و آب تعیین شد که تا کنون سرپرست باقی مانده است.
وزارت شهرسازی و مسکن سه سال و دو ماه وزیر داشت

نخست در 22 جدی ۱393 شاه زمان میوندی نامزدوزیر وزارت شهرسازی و مسکن معرفی 
شد. سپس سید سعادت منصور نادری به عنوان نامزدوزیر معرفی و در 29 حمل ۱39۴ با کسب رای 
اعتماد مجلس وزیر شد. آقای نادری در 23 جوزای ۱397 از وزارت استعفا کرد و پس از آن روشان 
ولسمل سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن شد. در 23 عقرب ۱397 جواد پیکار سرپرست 
وزارت شد و در ۱0 قوس اداره اراضی با وزارت شهرسازی زیر نام »وزارت شهرسازی و اراضی« 

مدغم و آقای پیکار سرپرست تعیین شد که تا کنون در این سمت باقی است.
وزارت مبارزه با مواد مخدر سه سال و 9 ماه وزیر داشت

در نخستین مرحله ی معرفی کابینه حکومت وحدت ملی در 22 جدی ۱393، فیض اهلل کاکر 
نامزد وزیر وزارت مبارزه با مواد مخدر معرفی شد، اما پارلمان به دلیل دو تابعیته بودن، نامزدی وی را 
نپذیرفت. بعدا سالمت عظیمی، نامزدوزیر این وزارت معرفی شد که در 29 حمل ۱39۴ از مجلس 
رای اعتماد گرفت. سالمت عظیمی در این سمت باقی ماند تا این که در هفتم دلو ۱397 وزارت 

مبارزه با مواد مخدر ملغا و با وزارت امور داخله ادغام شد. 
وزارت حج و اوقاف چهار سال وزیر داشت

در نخستین مرحله معرفی کابینه حکومت وحدت ملی، فیض محمد عثمانی نامزدوزیر وزارت 
حج و اوقاف معرفی شد که در 9 دلو ۱393 از سوی مجلس رای اعتماد گرفت. آقای عثمانی به 

منطقه ی  بر  طالبان  حمله ی  پی  در 
»سرچشمه« ی ولسوالی جلریز، ویس با شش 
به  »قلعه   سبز«  روستای  از  فامیلش  عضو 
ولسوالی حصه اول بهسود فراری شدند. ویس 
و اعضای خانواده اش تنها توانسته اند خودشان 
را از ساحه بیرون بکشند و تمامی مال و امول 
اهالی  مانده است.  باقی  منطقه ی شان  آنان در 
روستای »قلعه سبز« پس از آن فراری شدند 
خانه های  نزدیکی  در  هاوان  مرمی های  که 
و  ویس  شبیه  می کرد.  اصابت  مسکونی شان 
سرچشمه  ساکنان  بیش تر  فامیلش  اعضای 
می رسند،  فامیل  صدها  به  شمارشان  که 
ولسوالی  به  و  کرده اند  ترک  را  خانه های شان 

بهسود و مرکز والیت بامیان فرار کرده  اند. 
جنگ در این منطقه از ساعت سه پس از 
ظهر دو روز قبل )جمعه، اول سنبله( شروع 
شد و تا ساعت 9 شب ادامه داشت. به گفته ی 
ویس، طالبان تا قسمت های وسط سرچشمه 
مقاومت  نیروهای  اما  بودند،  کرده  پیش روی 
باشنده ی  این  راندند.  عقب  را  طالبان  محلی 
برگشته  به سرچشمه  تنهایی  اکنون  که  محل 
است می گوید که فعال درگیری متوقف شده 
اضافه می کند که هر لحظه ممکن  اما  است، 

است که درگیری دوباره آغاز شود. 
بر  طالبان  هرسال  که  می گوید  ویس 
پاسگاه های پولیس در نزدیکی سرچشمه حمله 
بخش های  این سو  به  پارسال  از  و  می کردند 
اختیار  در  را  جلریز  ولسوالی  از  وسیعی 
گرفته اند: »فعال فقط یک پوسته پولیس محلی 
در قسمت مرز، میان منطقه ی تاجیک نشین و 
هزاره ها باقی مانده است. بقیه پاسگاه ها و حتا 

قرارگاه نظامی برچیده شده است.«
تأیید  بامیان  والیت  محلی  مقام های 
این  بی جاشدگان  از  شماری  که  می کنند 
عبدالرحمن  رسیده اند.  والیت  این  به  جنگ 
روزنامه  به  بامیان  والی  سخن گوی  احمدی، 
حدود ۴0  هم اکنون  که  گفت  روز  اطالعات 
فامیل که از جنگ سرچشمه فرار کرده اند در 
مرکز بامیان جابه جا شده اند. آقای احمدی از 
آمادگی اداره محلی برای اسکان و امدادرسانی 
به بی جاشدگان خبر داد و گفت که گروه های 
بررسی از طرف مقام والیت تعیین شده است 
تا خانواده های بی جاشده را شناسایی و به آنان 

در حد توان امدادرسانی کنند. 
جنگ چگونه آغاز شد؟

روز  اطالعات  روزنامه  به  محلی  منابع 
می گویند که طالبان برای دراختیارگرفتن یک 
پاسگاه و یک قرارگاه نیروهای امنیتی در مسیر 
شاهراه »نمبر 2« از دو روز به این سو از مردم 
ملکی و مسافران به عنوان سپر دفاعی استفاده 
می کردند. افزون بر این طالبان در منطقه »سیاه 
پیتو« که باشندگان آن همه از قوم هزاره اند بر 
خانه های مردم حمله کردند. در واکنش به این 
حمله، نیروهای مردمی بسیج شدند و دو روز 
پیش )جمعه، اول سنبله( منطقه »تکانه« و »پل 

مهراب« را از وجود طالبان پاکسازی کردند. 
باشندگان  از  یکی  میرزاعلی،  گفته ی  به 
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از حضور راهول گاندی رهبر حزب کنگره هند در کشمیر جلوگیری شد
کنگره  حزب  رهبر  گاندی،  راهول  روز:  اطالعات 
از  بود  قرار  که  دولت  اصلی  و  مخالف  احزاب  از  هند، 
سرینگر  وارد  کند،  دیدار  هند  کنترل(  )تحت  کشمیر 
اجازه  اما  شد،  کشمیر  و  جامو  ایالت  تابستانی  پایتخت 

خروج از فرودگاه را نیافت.
چندی پیش هند خودمختاری این ایالت را لغو کرد.

به نقل از بی بی سی فارسی، اصل 370 قانون اساسی 
خودمختاری  نوعی  هند  کشمیر  و  جامو  ایالت  به  هند، 
روابط  مسایل  در  جز  به  ایالت  این  که  طوری  می داد؛ 
کنترل  در  که  مخابرات  و  ارتباطات  و  دفاعی  خارجی، 
پرچم  و  مستقل  اساسی  قانون  بود،  هند  مرکزی  دولت 
خودش را داشت و آزاد بود قانون وضع کند. حدود سه 
هفته پیش دولت هند در اقدامی غیر منتظره این اصل را 

لغو کرد.
وضعیت  بررسی  برای  می خواست  گاندی  آقای 

امنیتی در کشمیر هند از این ایالت دیدار کند.
تماس با بخش های از جامو و کشمیر شدیدا محدود 
شده است و از زمانی که دولت هند در اقدام مناقشه آمیز 
خود خودمختاری کشمیر هند را لغو کرد، شمار زیادی از 

نیروهای امنیتی در این منطقه مستقر شده اند.
از  دیدار  نیزخواستار  دیگر  مخالف  سیاستمداران 

کشمیر هند هستند.
که  است  داده  هشدار  آنها  به  تویتی  در  دولت  اما 
موجب  است  ممکن  کشمیر  از  بخش  این  از  دیدارشان 

ناراحتی دیگران شود.
پایتخت  سرینگر  در  معترض  هزاران  جمعه  روز 

تابستانی جامو و کشمیر با نیروهای امنیتی برخورد کردند.
تصمیم دهلی برای لغو خودمختاری جامو و کشمیر 
تنش ها را با پاکستان همسایه مرزی آن افزایش داده است. 
در پی این اقدام هند، پاکستان سفیر هند را اخراج کرد 

و روابط تجاری و ترانزیتی خود با هند را متوقف کرد.
که  می کند  آماده  را  خود  گفته  پاکستان  همچنین 
در  دادگستری  بین المللی  دیوان  به  باره  این  در  شکایتی 

الهه هلند تسلیم کند.
وزیرخارجه پاکستان تصریح کرده که ادعای اسالم 
در  هند«  دولت  توسط  بشر  حقوق  »نقض  بر  مبنی  آباد 
را محور شکایت خود  اکثریت آن مسلمانند  کشمیر که 
به دادگاه الهه قرار خواهد داد. اتهامی که هند آن را رد 

می کند.

آزمایش های موشکی کوریای شمالی 
توقف چنین  اعالم کرده و خواهان 

آزمایش هایی شده است.
یک  جدید  موشک  دو  پرتاب 
روز پس از اظهارات تند و تیز وزیر 
در  شمالی  کوریای  خارجه  امور 
باره مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 

امریکا صورت گرفت.
امور  وزیر  یونگ-هو،  ری 
خارجه کوریای شمالی، آقای پمپئو 
امریکایی«  دیپلماسی  »گیاه سمی  را 
خارجه  امور  وزیر  گفت  و  خواند 
امریکا، »سایه تاریکی« بر چشم انداز 
کوریای  و  امریکا  میان  مذاکرات 

پایان  به دلیل  می رفت  انتظار 
از موعد مانور نظامی مشترک  پیش 
کوریای  جنوبی،  کوریای  و  امریکا 
شمالی هم آزمایش موشکی خود را 

متوقف کند.
کوریای شمالی به برپایی چنین 

مانورهایی اعتراض جدی دارد.
گفته  جنوبی  کوریای  ارتش 
شده  پرتاب  موشک های  برد  است 
و  بود  کیلومتر   380 حدود  دیروز 
ارتفاع 97  با حداکثر  موشک ها  این 

کیلومتر پرواز کردند.
کوریای  ملی  امنیت  شورای 
از  را  خود  نگرانی  جنوبی 

کوریای  ارتش  روز:  اطالعات 
شمالی  کوریای  است  گفته  جنوبی 
از سواحل  را  برد  کوتاه  دو موشک 
دریای جاپان  به سمت  شرقی خود 

پرتاب کرده است.
فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
پرتاب  است  گفته  جاپان  دولت 
آشکار«  »نقض  موشک ها  این 
متحد  ملل  سازمان  قطعنامه های 
است و نباید نادیده گرفته شوند. این 
فرود  جاپان  آب های  در  موشک ها 

نیامده اند.
موشک های پرتاب شده دیروز، 
موشکی  آزمایش های  دور  هفتمین 

کوریای شمالی در یک ماه اخیر بود.
رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد 
آزمایش  این  به  واکنش  در  امریکا 
فاقد  را  آن  کرده  تالش  موشکی 
اهمیت بداند و گفته است او روابط 
رهبر  اون،  جونگ  کیم  با  »خوبی« 
او گفته است  دارد.  کوریای شمالی 
چنین  به  دست  مختلفی  کشورهای 

آزمایش هایی می زنند.
اخیر  شده  پرتاب  موشک های 
توسط کوریای شمالی همگی کوتاه 
تحلیل گران  گفته  به  که  بوده اند  برد 
با  و  پایین  ارتفاع  در  پرتاب  توان 

سرعت باال را دارند.

وزیر  سخنان  است.  افکنده  شمالی 
امور خارجه کوریای شمالی پس از 
ادامه  بر  مبنی  پمپئو  آقای  اظهارات 
اجرای سفت و سخت تحریم ها علیه 

کوریای شمالی بیان شد.
اظهارات  می گویند  تحلیل گران 
و  شمالی  کوریای  مقام های  تند 
به منظور  موشکی  آزمایش های 
واردکردن فشار به امریکا پیش از هر 

مذاکره جدید است.
که  زمانی  تا  است  گفته  امریکا 
اتمی  سالح  خلع  شمالی  کوریای 
علیه  تحریم ها  نکند،  آغاز  را  خود 

این کشور پابرجا خواهند ماند.

کوریای شمالی »دو موشک کوتاه برد جدید آزمایش کرد«

جنگ اقتصادی امریکا و چین: 
ترمپ تعرفه ها علیه چین را بازهم افزایش داد

اطالعات روز: دونالد ترمپ رییس جمهوری امریکا در 
مقابله به مثل با چین تعرفه های بیش تر بر واردات از این 
کشور به امریکا وارد کرده است و جنگ اقتصادی بین دو 

کشور را جدی تر کرده است.
آقای ترمپ دستور اعمال تعرفه های تازه را روز جمعه 

در چند تویت در حساب تویتری اش اعالم کرد.
به گزارش بی بی سی فارسی، آقای ترمپ چند ساعت 
وضع  برای  چین  برنامه  از  تازه،  تعرفه های  اعالم  از  پیش 
تعرفه علیه 75 میلیارد دالر واردات از امریکا انتقاد کرده بود.
آقای ترمپ گفته چین از این کار انگیزه سیاسی دارد 
و این کشور را متهم به »سوءاستفاده از امریکا« کرده است.

پیشین  دولت های  »متاسفانه  نوشته:  ترمپ  آقای 
امریکا به چین اجازه دادند که توازن تجاری دو کشور را 
دوش  بر  سنگین  باری  به  این  و  بزند  هم  به  نفع خود  به 
به عنوان  من  است.  شده  تبدیل  امریکایی  مالیات دهندگان 
رییس جمهوری نمی توانم اجازه بدهم این وضع ادامه پیدا 

کند.«
مخابره  از  پس  ساعتی  آگست،   22 جمعه،  روز  او 
تویتر  در  امریکا  بخش خصوصی  به  پکن خطاب  تصمیم 
بدین  امریکایی  اقتصادی  عزیز  »بنگاه های  نوشت:  خود 
به  زودتر  چه  هر  که  شود  می  داده  دستور  شما  به  وسیله 
دنبال جایگزین کردن چین باشید و جای دیگری به دنبال 
تجارت بروید. اصال به خانه بازگردید و کسب و کار خود 

را ساخت امریکا کنید.«
محصوالت کشاورزی، نفت خام و هواپیماهای کوچک 
که  هستند  کاالیی   5000 از  بیش  جمله  از  امریکا  ساخت 

چین علیه آن ها تعرفه وضع می کند.
وضع تعرفه ها علیه امریکا قرار است در دو مرحله اول 

سپتامبر و ۱5 دسامبر اجرایی خواهد شد.
بر  تعرفه 25 درصدی  است  گفته  عین حال  در  چین 
خودروهای وارداتی از امریکا را که در حال تعلیق بود باز 
خواهد گرداند، این تعرفه ها چندی پیش برای نشان دادن 

حسن نیت در مذاکرات دو کشور لغو شده بود.
تعرفه های تازه علیه چین

اکتبر  اول  روز  از  نوشته  خود  تویتر  در  ترمپ  آقای 
میزان تعرفه بر 250 میلیون دالر کاالی وارداتی از چین را از 

25 درصد به 30 درصد خواهد رساند.
او در عین حال نوشته تعرفه  مقرر بر 300 میلیون دالر 
 ۱5 درصد   ۱0 جای  به  نیز  چین  از  وارداتی  دیگر  کاالی 

درصد خواهد بود.
توسط  آگست  اول  روز  تعرفه ها  از  بخش  این 
رییس جمهوری امریکا اعالم شده بود. او چین را متهم کرد 
که به وعده هایش برای خرید محصوالت کشاورزی بیش تر 

عمل نکرده است.
این تعرفه ها که عموما بر واردات لوازم الکترونیک و 
پوشاک وضع شده، قرار بود از اول سپتامبر اجرایی شوند، 
برای خریدهای زمان  از مصرف کنندگان  برای حمایت  اما 

کریسمس»تا میانه ماه دسامبر به تعویق افتاده است«.

اعتراض های هنگ کنگ؛ پولیس ضد شورش به مخالفان حمله کرد

اطالعات روز: بعد از حدود یک هفته که اعتراض های 
پولیس  شد،  دنبال  مسالمت آمیز  حدودی  تا  هنگ کنگ 
ضدشورش این منطقه روز شنبه با شلیک گاز اشک آور و 
ضربات باتوم به معترضینی که در خیابان سنگربندی کرده 

بودند، حمله کرد.
به نقل از بی بی سی فارسی، در صبح شنبه، هزاران تن 
چهره  بر  ضدگاز  ماسک های  برخی شان  که  معترضین  از 
کردند.  راهپیمایی  تونگ  کوآنگ  محله  به سوی  داشتند 
کارگری نشین  و  صنعتی  محالت  از  که  منطقه  این  در  اما 
راه  ضدشورش  پولیس  می شود،  محسوب  هنگ کنگ 

معترضین را مسدود کرد.
جریان  در  که  مخالفان  پیش قراول  گروه  مقابل  در 
اعتراض های اخیر به »دلیران« مشهور شده اند، با چوب های 

بامبو در مقابل پولیس سنگربندی کردند.
در جریان خشونت های این اعتراض ها پولیس به سوی 
نیز  معترضین  برخی  و  کرد  شلیک  اشک آور  گاز  مخالفان 

به سوی پولیس سنگ و بطری پرت کردند.
از  تعدادی  مخالفان،  به سوی  پولیس  پیش روی  با 

معترضین دست گیر شدند.
چند  در  که  داد  رخ  حالی  در  شنبه  روز  اتفاقات 

پولیس  مختلف،  اعتراض های  برپایی  به رغم  اخیر،  روز 
نشان  خویشتن داری  خود  از  مخالفان  برابر  در  هنگ کنگ 

داده بود.
و  درگیری  به  که  اقداماتی  از  نیز  معترضین  مقابل  در 
عین  در  اما  بودند.  کرده  خودداری  شود  منجر  خشونت 
حال مخالفان به برخوردهای »سرکوب گرانه و خشونت بار« 

پولیس نیز معترضند.
استفاده از گاز اشک آور یا حمله به معترضین با باتوم 
این  در  پولیس  علیه  اعتراض  از  موجی  تا  شده  موجب 

منطقه شکل بگیرد.
دلیل اعتراض های هنگ کنگ چیست؟

اعتراض های هنگ کنگ حدود سه ماه پیش آغاز شد.
علیه  اعتراض ها،  این  آغازین  روزهای  در  معترضین 
قانون استرداد متهمین به چین به خیابان آمده بودند که به 

دلیل اعتراض ها، در نهایت اجرایش معلق شد.
نیست.  کافی  قانون  این  تعلیق  که  گفتند  مخالفان  اما 
معترضین  بودند.  قانون  این  کامل  لغو  خواستار  آن ها 
تا  داد  خواهد  امکان  پکن  به  قانونی  چنین  که  می گفتند 
محاکمه  در چین  و  در هنگ کنگ دست گیر  را  مخالفانش 

و زندانی کند.
ابعاد گسترده تری  اعتراض ها آرام آرام  این  نهایت  در 
نیز پیدا کرد و حاال معترضین خواستار حقوق دموکراتیک 

بیش تر و تثبیت دموکراسی در این منطقه هستند.
هنگ کنگ یکی از آخرین مستعمره های بریتانیا بود که 
باقی ماند. در  این کشور  تا سال ۱997 میالدی در کنترل 
این سال در پی توافقی موسوم به »یک کشور، دو سیستم« 

حاکمیت هنگ کنگ به چین بازگردانده شد.
بازگشت  به رغم  که  بود  قرار  توافق  این  براساس 
هنگ کنک به چین، نظام سیاسی این منطقه تغییری نکند و 
مردم این منطقه اجازه داشته باشند تا ضمن برخورداری از 
خودمختاری، به شکل دموکراتیک امور خود را اداره کنند.

گام  به  گام  پکن  که  می گویند  هنگ کنگ  در  مخالفان 
در حال پشت کردن به این توافق و تضعیف دموکراسی در 

هنگ کنگ است.
موضع پکن نیز این است که هنگ کنگ بخشی از خاک 
درباره  تصمیم گیری  نهایت  در  و  می شود  محسوب  چین 

این منطقه در حوزه اختیارات حکومت مرکزی است.
نیز  نگرانی  این  چین  رهبران  میان  در  این که  ضمن 
وجود دارد که تمایالت استقالل طلبانه در هنگ کنگ قدرت 
بگیرد و تفاوت های این منطقه با چین به چنین ایده هایی 

مشروعیت ببخشد.
آزادی کارمند کنسولگری بریتانیا در هنگ کنگ

روز شنبه همچنین یک کارمند کنسولگری بریتانیا در 
هنگ کنگ که دو هفته پیش دست گیر شده بود، آزاد شد.

اسد(   ۱7( آگست  هشتم  روز  در  چنگ،  سایمون 
به  اما دیگر  برای یک سفر کاری به چین سفر کرده بود، 

هنگ کنگ بازنگشت.
وزارت خارجه چین اعالم کرد که او به دلیل »نقض 
قانون امنیت عمومی« به مدت ۱5 روز بازداشت شده بود.

بریتانیا از آزادی آقای چنگ استقبال کرده است.
خانواده آقای چنگ نیز در فیس بوک اعالم کردند که 

او به هنگ کنگ بازگشته است.
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پاری سن ژرمن مشکل دیباال را حل می کند
جذب  برای  ژرمن  سن  پاری  باشگاه 
را  او  باالی  حقوق  که  است  حاضر  دیباال 

پرداخت کند.
به نقل از کالچیو میرکاتو، پائولو دیباال 
عملکرد  نتوانست  گذشت  که  فصلی  در 

خوبی با پیراهن یوونتوس داشته باشد.
یووه  به  رونالدو  کریستیانو  پیوستن 

به  شد  می  پیش بینی  که  چه  آن  برخالف 
ضرر دیباال تمام شد و باعث افت این ستاره 

آرجانتینی شد.
در  یووه  فروش  فهرست  در  دیباال 
منچستر  باشگاه  دو  و  گرفت  قرار  تابستان 
یونایتد و تاتنهام مشتری جدی او بودند اما 
به خاطر دستمزد باالیی که دریافت می کند 

بی خیال جذب او شدند.
باشگاه  که  کرد  تاکید  میرکاتو  کالچیو 
باالی  دستمزد  با  مشکلی  ژرمن  پاری سن 
را  بازیکن  این  خواهد  می  و  ندارد  دیباال 

راضی به جدایی کند.
در صورت پیوستن دیباال به پاری سن 
را  تیم  نیمار  زیاد  خیلی  احتمال  به  ژرمن 

در تابستان ترک کند و راهی بارسلونا و یا 
شاید رئال مادرید و یا یوونتوس شود.

و  ژرمن  سن  پاری  باشگاه  با  نیمار 
است  خورده  مشکل  به  تیم  این  هواداران 
لیگ  آغاز  از  هفته  دو  که  آن  وجود  با  و 
به  تیمش  برای  هنوز  اما  می گذارد  فرانسه 

میدان نرفته است.

می گوید  میل  دیلی 
اگر پیشنهادی 50 میلیون 
کریستین  برای  پوندی 
اریکسن به دست تاتنهام 
برسد احتمال جدایی او 
همچنان  باشگاه  این  از 

وجود دارد.
انگلیسی  روزنامه 
می گوید  دیلی میل 

رئیس  لوی،  دانیل  و  سرمربی  پوچتینو،  مائوریسیو 
سوی  از  اگر  که  رسیده اند  توافق  به  تاتنهام  باشگاه 
باشگاه های اروپایی پیشنهادی 50 میلیون پوندی برای 
جذب کریستین اریکسن به باشگاه تاتنهام برسد، او 
باشگاهی  باشگاه جدا شده و راهی  این  از  می تواند 

دیگر شود.
درحالیکه کمی بیش از یک هفته به بسته شدن 
اروپایی  کشورهای  دیگر  در  انتقاالت  و  نقل  پنجره 
باقی مانده، پوچتینو و لوی در دیدار اخیرشان درباره 
توافق  به  اریکسن صحبت کرده و  شرایط واگذاری 
رسیده اند. پوچتینو بعد از این دیدار بود که در گفتگو 
با خبرنگاران گفت وضعیت فعلی اریکسن نه برای او 

مناسب است و نه باشگاه تاتنهام.
با  می خواهد  لوی  دانیل  تاتنهام،  باشگاه  رئیس 
فروش اریکسن از جدا شدن او از باشگاه به عنوان 
در  اریکسن  قرارداد  کند.  جلوگیری  آزاد  بازیکن 
پایان فصل جاری به پایان می رسد و او تا کنون از 
امضای قراردادی جدید با این تیم سر باز زده است. 
اما از سوی دیگر پوچتینو معتقد است حضور ستاره 

دانمارکی به نفع تیمش است.
اریکسن شخصا عالقه دارد به اسپانیا منتقل شود 
و شایعاتی درباره ابراز عالقه دو تیم مادریدی رئال 
اتلتیکو به جذب او وجود داشته هر چند تاتنهام  و 
اخیرا گفته بود تا کنون پیشنهاد رسمی ای برای ستاره 
تیم  دو  این  جز  به  است.  نکرده  دریافت  دانمارکی 
اسپانیایی از باشگاه های در ایتالیا و فرانسه هم به عنوان 

مقاصد احتمالی اریکسن نام برده شده است.

خبرهای کوتاه

درخواست تاتنهام برای اریکسن: 
50 میلیون پوند

مهاجم فرانسوی امشب می تواند 
بارسلونا  کاپیتان  با  بار  نخستین  برای 
هم بازی شود و به وعده اش عمل کند.

دپورتیوو،  موندو  از  نقل  به 
او  است.  یک  شماره  مسی  "لیونل 
آنتوان گریزمان  است."  فوتبال  چهره 
این چنین  معارفه اش  مراسم  روز  در 
به تحسین ستاره آرجانتینی پرداخت. 
مهاجم فرانسوی یک سال حضورش 
را در بارسا به تعویق انداخت که این 
موضوع خوشایند بازیکنان و کادر فنی 
این  با  نگرفت.  قرار  کاتاالنی  باشگاه 
بازیکن فرانسوی اعالم کرد که  حال 
او  کند.  جبران  را  اشتباهش  می تواند 
گفت: با همکاری می توانیم همه چیز 

را حل کنیم.
گریزمان امشب برابر رئال بتیس 
وعده اش  به  بار  اولین  برای  می تواند 
عمل و با مسی همکاری کند. ممکن 
است از شروع بازی یا نیمه دوم باشد. 
انتظار می رود ستاره آرجانتینی پس از 
این  در  را  فصل  دیدگی اش،  آسیب 
دیدار آغاز کند. به همین خاطر برای 
و  مسی  که  بود  خواهد  بار  نخستین 

گریزمان هم بازی می شوند.
سپتامبر  در  فرانسوی  مهاجم 
20۱8 در یک مصاحبه گفت: "من در 
میز مسی و کریستیانو هستم." او با بیان 

این جمله خود را هم سطح دو ستاره 
کنونی جهان دانست که جنجال زیادی 
فرا رسید و پس  آن  زمان  پا کرد.  به 
از امضای قرارداد ۱20 میلیون یورویی 
آزادسازی اش( می تواند در  بند  )مبلغ 
کنار مسی بازی کند. گریزمان پیش از 
این پیراهن بارسلونا را بر تن کرده بود 
)هفته نخست و بازی های پیش فصل(. 
او دوران جدیدی را شروع خواهد کرد 
این  که مسی در آن حضور دارد. در 
رونالدینیو،  همچون  بازیکنانی  مسیر 
ساموئل اتوئو، تیری آنری، داوید ویا، 
نیمار، پدرو و لوییس سوارس حضور 

داشتند. اکنون نوبت گریزمان است.

باید دید ارنستو والورده چگونه از 
این دو مهاجم در خط حمله استفاده 
خواهد کرد. دو بازیکن در نبود لوییس 
سوارس و عثمان دمبله می توانند در هر 
نقطه ای بازی کنند. مهاجم فرانسوی و 
آرجانتینی در فصل گذشته اللیگا در 
مجموع 5۱ گل به ثمر رساندند )مسی 
 22 و  گل(   ۱5 گریزمان  و  گل   36
پاس گل دادند ) ۱3 و 9 پاس گل( 
و رهبران تیم هایشان بودند. اکنون باید 
به  بارسا  تا  کنند  را  تمام تالش خود 

اهدافش برسد.
۲۶ رویارویی

گریزمان 26  و  مسی  گذشته  در 
بار با هم در مسابقات مختلف روبرو 
شده بودند. ۱0 بار آن زمانی اتفاق افتاد 
که مهاجم فرانسوی در رئال سوسیداد 
پیراهن  با  تقابل   ۱6 می کرد.  بازی 
بازی ها ۱6  این  تمام  بود. در  اتلتیکو 
پیروزی از آن تیم مسی شد و مهاجم 
فرانسوی تنها چهار بار برد را تجربه 
کرد. شش دیدار نیز با تساوی به پایان 
رسید. ستاره آرجانتینی ۱8 گل به ثمر 
رساند و سهم گریزمان شش گل بود.

تاریخ   23:30 ساعت  از  امشب 
تقابل ها با موفقیت در کنار هم عوض 
برای  مسی  پیروزی های  می شود. 

گریزمان خواهد بود.

لواندوفسکی به خاطر کوتینیو تمدید می کند

شکستن رکورد نیم قرنی بوندس لیگا توسط جیدون سانچو

مثل  بزرگی  بازیکن  پیوستن 
کوتینیو به بایرن مونیخ باعث شد 
پیشنهاد تمدید  با  لواندوفسکی  تا 

قراردادش با بایرن موافقت کند.
روبرت  بیلد،  از  نقل  به 
و  بهترین  از  یکی  لواندوفسکی 
باکیفیت ترین بازیکنان بایرن مونیخ 

به شمار می آید.
از سال  لهستانی  بازیکن  این 
و  کند  می  بازی  بایرن  در   20۱۴
در 2۴5 بازی که با پیراهن این تیم 
به میدان رفته توانست ۱95 گل به 

که  گلی  با  سانچو  جیدون 
کلن  مقابل  بازی  در  شب  جمعه 
به ثمر رساند به جوان ترین بازیکن 
و  شد  تبدیل  بوندس لیگا  ۱5گله 
این  در  که  شکست  را  رکوردی 

لیگ قدمتی نیم قرنی داشت.
شب  جمعه  سانچو  جیدون 
در جریان پیروزی 3-۱ دورتموند 
جدید  فصل  در  کلن  مقابل 
مسابقه   70 دقیقه  در  بوندس لیگا 
ثمر  به  را  زردپوشان  گل  اولین 
رساند تا به جوان ترین بازیکن ۱5 

گله تاریخ بوندس لیگا تبدیل شده 
این  در  که  بشکند  را  رکوردی  و 

لیگ قدمتی نیم قرنی داشت.
۱9ساله  سانچوی  جیدون 
بازی  دومین  در  شب  جمعه 
جدید  فصل  در  دورتموند 
بوندس لیگا در دقیقه 70 موفق شد 
ثمر  به  را  دورتموند  تساوی  گل 
برساند تا بازی ۱-۱ شود. در ادامه 
آلکاسر  پاکو  و  حکیمی  اشرف 
هم دو گل دیگر برای زردپوشان 
بازی  تا  رساندند  ثمر  به  وستفالیا 

ثمر رساند.
که  کرد  تاکید  بیلد  روزنامه 
لواندوفسکی بعد از آمدن کوتینیو 
به بایرن در روزهای پایانی فصل 
نقل و انتقاالت تابستانی با تمدید 
قراردادش موافقت کرد. به نوشته 
بعد  آلمانی  معتبر  روزنامه  این 
جام  سوپر  در  بایرن  شکست  از 
آلمان برابر دورتموند سران بایرن 
لواندوفسکی  با  را  مذاکرات خود 
برای تمدید قرارداد آغاز کردند و 
کوتینیو  جذب  از  بعد  نهایت  در 

در نهایت با حساب 3-۱ به سود 
دورتموند به پایان برسد.

برای  گذشته  فصل  سانچو 
دورتموند ۱2 گل به ثمر رسانده و 
۱۴ پاس گل داده بود. سانچو با گل 
جمعه شب اش تعداد گلهای خود 
در فصل جدید بوندس لیگا را به 
عدد دو رساند و با در نظر گرفتن 
تک گل او در فصل 20۱8-20۱7 
تعداد کل گلهای او در این لیگ به 
عدد ۱5 رسید. سانچوی ۱9ساله 
جوان ترین  رکورد  ترتیب  این  به 

این بازیکن لهستانی موافقت خود 
را برای تمدید قرارداد اعالم کرد 
و قرار است که تا سال 2023 در 

بایرن بماند.
لواندوفسکی بارها در تابستان 
اعالم کرد که بایرن برای درخشش 
در فصل جدید به بازیکنان بزرگ 
نیاز دارد و جذب ستاره های مثل 
نظر  به  کوتینیو  و  پرشیچ  ایوان 
را  گلزن  مهاجم  این  که  می رسد 
راضی کرده است تا قراردادش را 

تمدید کند.

لواندوفسکی در طول دوران 
حضور  خود در بایرن توانسته 5 
بار قهرمانی در بوندسلیگا را تجربه 
کند. او دو قهرمانی در جام حذفی 
و سه قهرمانی در سوپر جام هم در 

کارنامه دارد.
بایرن مونیخ در دیدار آغازین 
رقابت  جدید  فصل  در  خود 
آنکه  وجود  با  بوندسلیگا  های 
برابر  اما  کرد  دبل  لواندوفسکی 
دو  بر  دو  تساوی  با  هرتابرلین 

متوقف شد.

به  که  بوندس لیگا  تاریخ  گلزن 
شکست.  را  رسیده  ۱5گل  عدد 
سال  در  او  از  پیش  که  رکوردی 
به  کوپل  هورست  ۱967توسط  

ثبت رسیده بود.
کوپل که در آن زمان بازیکن 
اشتوتگارت بود زمانی که ۱9 سال 
به رکورد ۱5  و ۱85 روز داشت 
اما  بوندس لیگا رسید  در  زده  گل 
 ۱5 حالی  در  جمعه شب  سانچو 
گله شد که ۱9 سال و ۱5۱ روز 

سن داشت.

گریزمان باالخره می تواند به قولش درباره مسی عمل کند
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که  شنیده ایم  جمهور!  رییس صیب  جناب 
شب دست گیری حاجی دالور آقای محب را هم 

خواب نبرده است، راست است؟
ـ هر قضیه دو طرف دارد. اگر آقای محب 
می گوید که شبکه حقانی را خواب نبرده، خواب 
بودن و بیداربودن آقای محب هم به این شبکه 
بهتر معلوم است تا به من. بروید از شبکه حقانی 

بپرسید. 
اگر  آخر  در  جمهور!  صیب  رییس  جناب 

کدام گفتنی داشته باشید، بفرمایید!
ـ من رادیو بی بی سی نیستم که بیست وچار 

ساعت گفته بروم. برو جان ما را ایال کو. 
در این قسمت من نتوانستم خنده ام را کنترل 
کنم، خندیدم و گفت وگوی نمایشی ما به پایان 
رسید. اما خدا این مقام ارشد را حفظ کند، قسم 
می خورم دفعه ی که خانه اش رفتم، یک پالستیک 

باخود ببرم و از خانه اش آجیل بیاورم.

دیروز رفته بودم به خانه ی یکی از مقامات 
ارشد حکومت وحدت ملی )نامش را نمی گیرم، 
بخدا نمی گیرم. بیخی که همراه مژده جمال زاده 
و آریانا سعید هم به دروازه ی خانه ام بیایید( در 
وزیراکبرخان. او می فهمید که من بسیار خدازده ام، 
با من فیصله کرد که بحث  اول  از  برای همین 
سیاسی نمی کنیم، فقط می نشینیم چای می نوشیم 
و میوه ی خشک مصرف می کنیم. من قبول کردم. 
یک  خشک.  میوه ی  و  چای  به  شدم  مشغول 
پسته،  از کشمش،  پر  که  را  ظرف شش خانه ای 
ده  ظرف  بود،  نخود  و  جلغوزه  بادام،  چارمغز، 
دقیقه خالی کردم. اما میزبانم یک یک دانه بادام یا 
نخود برمی داشت، شش-هفت دور داخل دهنش 
فشار  دندانش  زیر  طوری  سپس  می چرخاند، 
را  نصفه  هردو  بعد  شود،  نصف  دو  که  می داد 
طوری داخل دهنش به حرکت می آورد که گویا 
برگزار کرده،  میان هردو نصفه مسابقه ی دِوش 
خالصه بعد از چند دور و فشار، به خود اجازه 
می داد که قورتش کند. میزبان من وقتی متوجه 
ظرف  کرده ام،  خالی  را  ظرف  کل  من  که  شد 
دیگری را پیش کشید و من خدازده هم بدون 
آن.  کردن  خالی  به  کردم  شروع  تعارفی،  هیچ 
ظرف دوم هم خالی شد، فقط سه دانه کشمش 
پوچ باقی مانده بود. صاحب خانه متوجه شد که 

من خیلی خدازده ام، باب صحبت را باز کرد.
یک بوتل آب را به دست من داد و از من 
بازی  را  نجفی زاده  لطف اهلل  نقش  که  خواست 
بازی کند. گفت  را  بتواند نقش غنی  او  تا  کنم 
بوتل آب را طوری پیش دهن من بگیر که انگار 
میکروفون است. بعد هر سوالی که داری از من 
بپرس. دیدم سرگرمی خوب است، انجامش دادم 

و این سوال ها با جواب هایش مطرح شد. 
در  اگر  جمهور!  صیب  رییس  جناب 

نتیجه ی  نیاورید،  کافی  رای  پیش رو  انتخابات 
انتخابات را قبول می کنید؟

ـ من داکتر عبداهلل نیستم که شکست بخورم. 
بروید از داکتر عبداهلل سوال کنید که شکست را 

قبول کرده یا نه.
شاهراه ها  جمهور!  صیب  رییس  جناب 
ندارد، طالبان در جای جای شاهراه های  امنیت 
کشور دست به آزار و اذیت و حتا کشتار مردم 

می زنند، خبر دارید؟
در  را  طالبان  که  نیستم  هبت اهلل  مال  من  ـ 
شاهراه ها روان کرده باشم. بروید از مالهبت اهلل 

بپرسید. 
جناب رییس صیب جمهور! شما خلیل اهلل 
از  صحی اش  مالحظات  خاطر  به  را  فیروزی 
زندان آزاد کردید، درحالی که شیرخان فرنود در 
زندان جان باخت. چرا فرنود را هم آزاد نکردید؟

می کنید؟
ـ من نه رییس پی پی اس هستم و نه خود 
مسئولیت  بپرسید،  آن ها  از  بروید  پی پی اس. 

لت وکوب معترضین با آن هاست. 
جناب رییس صیب جمهور! آقای اتمر شما 
معتقد است که  بود و  به خیانت کرده  متهم  را 
شما بیت المال را به باد فنا می دهید، چه گفتنی 

دارید؟
من  پیش  بیت المال  کلید  خدا!  برای  از  ـ 
گم  کلیدها  از  یکی  که  شده ام  خبر  اما  نیست. 

شده، من خودم سر اتمر شک دارم. 
نظرت  به  جمهور!  صیب  رییس  جناب 
شبکه ی حقانی را در این شب ها خواب می برد؟

ـ من حمداهلل محب نیستم. بیداری و خواب 
به حمداهلل جان خوب معلوم است.  این شبکه 
چه  حقانی  اردوگاه  در  که  بپرسید  او  از  بروید 

خبر است. 

عیسا قلندر 

گفت وگو در وزیراکبرخان | طنز

جناب رییس صیب جمهور! 
اگر یادتان باشد تروریستان 

در یکی از عیدها ارگ ریاست 
جمهوری را راکت باران کرد، 

وارخطا نشده بودید؟
ـ من اگر وارخطاشدنی بودم، 

رییس جمهور افغانستان 
نمی شدم. من رییس جمهور 
شده ام که دیگران را وارخطا 

کنم. می خواهی دوهزار طالب 
دیگر را هم آزاد کنم؟

که  می فهمیدم  کجا  از  نیستم.  داکتر  من  ـ 
اگر  کم بخت  داشته؟  صحی  مشکل  هم  فرنود 
تا حالی مقاومت کرده بود، او را هم حتما آزاد 

کرده بودم.
یادتان  اگر  جمهور!  صیب  رییس  جناب 
باشد تروریستان در یکی از عیدها ارگ ریاست 
نشده  وارخطا  کرد،  راکت باران  را  جمهوری 

بودید؟
اگر  من  ـ 
بودم،  وارخطاشدنی 
جمهور  رییس 
نمی شدم.  افغانستان 
جمهور  رییس  من 
دیگران  که  شده ام 
کنم.  وارخطا  را 

می خواهی دوهزار طالب دیگر را هم آزاد کنم؟
جناب رییس صیب جمهور! شما چند بار 
زده اید،  سنگ  با  را  شیطان  و  رفته اید  حج  به 

مطمیین اید به هدف زده اید؟
ـ هههههههه. مگر من شیطانم؟ من زدن را 
زده ام، اینکه خورده یا نه، بروید از شیطان ظلی 

و ظلم بپرسید.
از  تعدادی  جمهور!  صیب  رییس  جناب 
هم وطنان ما شکایت دارند که شما آقای دانش 
نگه داشته اید،  کتابت  و  مدیحه سرایی  در حد  را 

موافق اید؟
ـ واهلل من نمی توانم با مردمم کامال مخالف 
باشم. من تالش خودم را کرده ام، مردم هم نتیجه 

را می بیند و قضاوت خواد کردند.
جناب رییس صیب جمهور! اگر در محافل 
و  کند  اعتراض  و  شود  بلند  کسی  کمپین تان 
شما را مالمت کند، او را در چه حد لت وکوب 


