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نخستين عمليات جراحى اعصاب در كابل انجام شد
وزارت صحت عامه اعالم كرد كه براى نخستين بار عمليات جراحى اعصاب به صورت موفقانه در يكى 

از شفاخانه هاى پايتخت باالى يك خانم انجام شده است.
وزارت صحت، با انتشار اعالميه اى گفته است كه نخستين عمليات جراحى اعصاب روز (دوشنبه) باالى 

«بانو رونا» كه 43 سال عمر دارد در شفاخانه شيخ زايد به صورت موفقانه انجام شده است.
اعالميه مى افزايد كه بانو رونا از سه ماه بدينسو دچار بيمارى ديسك كمر شده بود و از درد شديد ناحيه 

پاى چپ خود رنج مى برد.
وزارت صحت عامه تاكيد كرده كه اين وزارت در نظر دارد؛ در پهلوى ديگر بخش هاى شفاخانه شيخ 
زايد بخش جراحى اعصاب اين مركز را گسترش دهد و به بزرگترين مركز اجراى عمليات هاى پيچيده و 

فوق العاده جراحى اعصاب تبديل كند.
در همين حال داكتر احمد عبيد مجددى مسوول ديپارتمنت جراحى اعصاب شفاخانه شيخ زايد مى گويد 
كه حدود يك ماه پس از افتتاح شفاخانه شيخ زايد و ...               ادامه در صفحه 3

يادداشتسرمقاله

تشويق و تنبيه دو گزينه مهمى است كه در 
موضوع تعليم و تربيت انسانها، نقش اساسى 

و اصولى را ايفاء مى كند.
تشويق و تنبيه در حدى از درجه اهميت و 
ارزش قرار دارد كه اگر پاى يكى از اين دو 
توجهى  ركن بلنگد و نسبت به هر يك كم 
شود، لنگى و آفت و آسيب به پاى ديگر نيز 
سرايت كرده و در كل هر دو اصل حياتى را 

با چالش اساسى مواجه مى كند.
تجربه نشان داده كه هر اجتماع و كشورى 
و  كرده  توجه  توامان  گزينه  دو  اين  به  كه 
بهاى الزم را به آنها داده است، بازده خوب 
و مناسب و قابل قبولى در زمينه امر تعليم و 
عكس،  بر  و  اند  داشته  خويش  مردم  تربيت 
جوامعى كه موضوع را جدى نگرفته و نسبت 
را  خويش  مردم  اند،  گذاشته  كم  يك  هر  به 
با انواعى از ناهنجارى هاى تربيتى آزار داده 

اند.
افغانستان به عنوان كشورى كه به هر دليل 
تربيتى،  و  تعليمى  هنجارهاى  و  اصول  به 
كوچكترين توجه و اهتمام را نداشته است، 
مردم آن از اين ناحيه، شديدترين ضربه ها و 
لطمه هاى روحى و روانى را متحمل شده اند 
ترين  پذير  آسيب  ليست  در  ناحيه  اين  از  و 
ملل جهان جايگاه نخست را از آن خود كرده 

است.
دارد،  بياد  كشور  اين  تاريخ  كه  جايى  تا 
در  تشويق  فقدان  و  كشى  استعداد  روحيه 
ميان آحاد مردم آن به عنوان يك اصل تخلف 
ناپذير، همواره وجود داشته و هميشه افرادى 
كه فقط از ناحيه سن و سال و نه عقل و خرد 
و منطق و تجربه و دانش، نسبت به ديگران 
اند،  كرده  كهنه  و  چرك  بيشتر  پيراهن  چند 
ريشه  بى  اصول  به  توجه  با  اند  كرده  سعى 
از  تر  سال  و  سن  كم  افراد  ساالرى،  كالن 

خويش را تحقير و تضعيف كنند...
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اطالعاتى  تشكيالت  رئيس  كوتس،  دن 
اطالعاتى  كميته  به  پنچشنبه  روز  امريكا، 
افزايش  وجود  با  گفت:»  كشور  اين  سناى 
و  امريكا  سوى  از  نظامى  كمك هاى 
متحدانش، اوضاع سياسى و امنيتى افغانستان 
ميالدى   2018 سال  در  قطع  طور  به  تقريبا 

بدتر خواهد شد.»
سابق  جمهوريخواه  سناتور  كوتس»  «دن 
طى  امريكا  ملى  امنيت  سازمان  رئيس  و 
اظهاراتى در مجلس سناى اين كشور گفت: 
مطابق با اطالعات به دست آمده، افغانستان 
در وضعيت نا به سامان امنيتى و سياسى قرار 
دارد و افزايش نيروى نظامى در اين كشور 

تاثيرى بر اين اوضاع نخواهد گذاشت.
حضور  صرفا  كه  گفت  ادامه  در  كوتس 
كارساز  افغانستان  در  امريكايى  نيروهاى 
را  مدونى  هاى  برنامه  بايد  امريكا  و  نيست 
در راستاى حضور فعال در جنگ و عمليات 

هاى شناسايى بر عهده بگيرد.»
خبر  سطحى،  و  ساده  ديد  يك  در  شايد 
و پيش بينى باال را بتوان به حساب قوت و 
و  عيب  بدون  و  دقيق  محاسبات  در  قدرت 
نقص سازمان هاى اطالعاتى و استخباراتى 
كشورى چون اياالت متحده امريكا گذاشت 
و موضوع را اين چنين عنوان كرد كه دولت 
از  امريكا  دولت  خصوص  به  غربى  هاى 
اطالعاتى  سازمانهاى  و  تشكيالت  كه  آنجا 
و جاسوسى دقيق، پيچيده و گسترده اى در 
سطح كشورهاى جهان و به خصوص منطقه 
از  رخدادى  و  اتفاق  و  موضوع  لذا  دارند، 
نيز  و  بين  ريز  و  بين  تيز  گوشهاى  و  چشم 
فراوان آنان، مخفى و پنهان نمى ماند و تقريبًا 
همه چيز در تيررس نگاه حساس و نافذ آنان 

قرار دارد.
اما آيا در واقع نيز قضيه اين چنين است؛ 
يك مقدارى قضيه نيازمند تحقيق و تعميق و 

دقت فكر و ذهن است...
ادامه در صفحه 2

خدمتگزاران يا
سخنگوياِن استعداد ُكش؟!

اطالعات امريكا و مقدمه چينى براى 
بد كردن اوضاع در افغانستان

3

فساد «سرسام آور» زير نام معافيت تيل در افغانستان!
در صفحه در صفحه 22

گلبدين  رهبرى  به  اسالمى  حزب 
از 3500  بيش  فهرست  مى گويد  حكمتيار 
نفر از جنگجويانش را به حكومت سپرده تا 

در نهادهاى امنيتى استخدام شوند. 
قريب الرحمن سعيد؛ از سخنگويان اين 
حزب گفت:»فهرست 3500 تا 4000 تن از 
درجه دارانى كه در گذشته ترك وظيفه كرده 

بودند، به وزارت دفاع سپرده شده  است.» 
وزارت  سخنگوى  وزيرى؛  دولت  اما 
دفاع مى گويد كه وزارت دفاع از اين ليست 

اطالعى ندارد. 
قريب الرحمن سعيد مى گويد كه در ميان 
اين درجه داران، افرادى هم هستند كه زمان 
كار  توانايى  و  فرانرسيده  بازنشستگى شان 
دارند و به ساختار وزارت دفاع بايد جذب 
شوند و بقيه بازنشسته و حقوق بازنشستگى 

 شان بايد پرداخت شود. 
اين عضو حزب اسالمى از اين افراد به 
عنوان «اعضاى برجسته» حزب ياد كرده و 

گفته كه آنان تجربه نظامى دارند. 
افراد  همه  كه  است  گفته  سعيد  آقاى 
شامل فهرست آموزش ديده و در گذشته با 
دولت كار كرده اند. به گفته او با آغاز جنگ 
عليه دولت كمونيستى وقت، آنان از دولت 
بريدند و به صف نيروهاى حزب اسالمى 
پيوستند.  گفته مى شود كه جذب هزاران 
اسالمى،  حزب  عضو  فرمانده  و  مليشه 
بخشى از توافق صلحى بوده كه ميان اشرف 
غنى؛ رييس جمهورى و گلبدين حكمتيار؛ 
رهبر حزب اسالمى به امضا رسيده است.  

مشكلى  است،  ممكن  كار  اينجاى  تا 
مى  كارشناسان  اما  باشد؛  نداشته  وجود 
گويند كه عملياتى سازى اين بند از توافق، 
نيازمند پيش زمينه ها و تأمين پيش نيازهايى 
است كه يكى از آنها رعايت يكى از ماده 
مى  كه  است  اساسى  قانون  روشن  هاى 
گويد: نيروهاى مسلح، نبايد عضويت هيچ 

حزب يا جريان سياسى را داشته باشند. 

اين بند از قانون اساسى، متضمن ايجاد 
يك نيروى مسلح ملى، مردمى و بى طرف 
است،  نه نيرويى متشكل از اعضاى احزاب 
پايه  بر  كه  برانگيزى  بحث  هاى  تشكل  و 
مصلحت هاى زودگذر، بايد به قيمت نقض 
قانون اساسى، جذب بدنه نيروهاى مسلح 

شوند. 
سازى  جناحى  تحليلگران،  باور  به 
طيف  ميان  آن  تقسيم  و  مسلح  نيروهاى 
وجه  عنوان  به  آنهم  قومى  و  سياسى  هاى 
آن،  برابر  در  احزاب  اين  كه  اى  المصالحه 
خشونت  و  ويرانگرى  و  ترور  و  جنگ  از 
هاى براندازانه ضد دولتى دست بردارند و 
به روند صلح ملحق شوند، خطر جديدى 
است كه آينده امنيت افغانستان را به صورت 
اكنون  هم  از  اگر  و  كند  مى  تهديد  جدى 
جلو آن گرفته نشود، بى ترديد فردا ديگر 

دير خواهد بود. 
جذب شبه نظاميان و فرماندهان حزب 
حالى  در  مسلح  نيروهاى  بدنه  در  اسالمى 
بندهاى  از  ديگر  يكى  كه  شود  مى  مطرح 
توافقنامه صلح ميان رييس جمهور اشرف 
غنى و آقاى حكمتيار، خلع سالح هزاران 

شبه نظامى وابسته به اين گروه مى باشد. 
بر پايه اين توافق، صلح با حزب اسالمى 
اين  اعضاى  كه  كند  مى  پيدا  معنا  زمانى 
حزب در يك روند رسمى و مستقيم، سالح 
هاى خود را بر زمين بگذارند و به زندگى 
ملكى و مدنى بازگردند. اين در حالى است 
كه اين روند تاكنون عملياتى نشده و تا اين 
زمان، هرچه محقق شده، شرايطى بوده كه 
حزب اسالمى در برابر دولت، وضع كرده 

است. 
اخيرا حزب جمعيت اسالمى افغانستان 
كه از رقباى جدى حزب اسالمى در جريان 
شد،  مى  محسوب  هم  داخلى  هاى  جنگ 
اظهارات  به  واكنش  در  كه  اى  اعالميه  در 
بحث برانگيز گلبدين حكمتيار صادر كرد، 
صريحا اذعان داشت كه شبه نظاميان مسلح 

وابسته به همه احزاب و تنظيم هاى جهادى 
و سياسى، بايد خلع سالح شوند. اشاره اين 
اعالميه به قدرت نمايى هزاران عضو مسلح 
حضور  مراسم  جريان  در  اسالمى  حزب 
آقاى حكمتيار از لغمان و ننگرهار تا كابل 
بود كه نشان مى داد حزب اسالمى به شرط 
بر  مبنى  صلح،  توافقنامه  در  دولت  صريح 
خلع سالح هزاران مليشه خود، پايبند نبوده 

است. 
هزاران  جذب  بحث  منتقدان،  باور  به 
نيروهاى  بدنه  به  اسالمى  حزب  نيروى 
مسلح كشور نيز در منافات و تناقض جدى 
با خلع سالح شبه نظاميان منسوب به اين 
حزب قرار دارد و خطر حزبى و قومى شدن 
جديد  چالش  عنوان  به  را  مسلح  نيروهاى 
بخشد.  مى  عينيت  و  كرده  تقويت  امنيتى، 
اگر نيروهاى حزب اسالمى وارد نيروهاى 
مسلح شوند، اين امر عالوه بر نقض مفاد 
روشن قانون اساسى، موجب تقويت رقابت 
هاى منفى در ميان ساير احزاب و تشكل 
هاى سياسى و قومى شده و آنها را به كسب 
سهميه حضور در نيروهاى مسلح، ترغيب 
زيان  به  ترديد  بى  كه  چيزى  كرد؛  خواهد 
امنيت ملى كشور بوده و موجب تضعيف 
خواهد افغانستان  ملى  مسلح  نيروهاى 

شد. 
از  نفر  هزاران  جذب  با  اينها،  بر  عالوه 
آدرس يك حزب در نيروهاى مسلح، هيچ 
تعلق  نيروها  اين  كه  ندارد  وجود  تضمينى 
و وابستگى حزبى خود را كنار گذاشته و 
صرفا در چارچوب نورم ها و قوانين حاكم 
دستورات  با  منطبق  و  مسلح  نيروهاى  بر 
اين  با  كنند.  عمل  اساسى،  قانون  احكام  و 
مسلح  اقدام،  اين  مستقيم  برايند  حساب، 
كردن هزاران نيروى يك حزب سياسى با 
آنسو،  از  حالى  در  است،  دولتى  امكانات 
مسلح  نظاميان  شبه  سالح  خلع  از  سخن 
دو  اين  و  است  ميان  در  حزب،  همان 

موضوع، قابل جمع نيستند.

جناحى سازى نيروهاى مسلح؛ چالش تازه امنيتى
تحليل

پيچيده ترين قضايا در 
افغانستان قضاياى فساد 

ادارى است
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كليد موفقيت ترامپ در 
افغانستان دست «پاكستان» 

است

هر دوساعت يك مادر در 
افغانستان هنگام زايمان جان 
خود را از دست مى دهد
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آگاهان حقوقى:آگاهان حقوقى:
عدم معرفى نامزد وزيران عدم معرفى نامزد وزيران 

جديد، به تمسخر گرفتن جديد، به تمسخر گرفتن 
پارلمان است!پارلمان است!



چهارشنبه / 27 ثور 1396 2سال پانزدهم / شماره 1147 
سرمقاله

تضعيف  و  تحقير   / اول  صفحه  از  ادامه 
اصطالح  به  هميشگى  و  جاهالنه  هاى 
طول  و  عرض  در  بوم  و  مرز  اين  بزرگان 
زمانها، جاى خود را به كشتن و ذبح كردن 
هر  كه  اى  گونه  به  است؛  داده  استعدادها 
گاه بدعت و نوآورى و كشف و پيشرفتى 
و  هنرى  و  علمى  هاى  زمينه  از  يكى  در 
فنى و غير آن به وسيله يكى از استعدادهاى 
جوان و درخشان افغان در كشور رقم مى 
خورد، نه از جانب دولت و زمامداران مورد 
وسيله  به  هم  نه  و  گيرد  مى  قرار  حمايت 
مردم تشويق و تحسين و تمجيد مى شود.

ساير  كنار  در  موجود  ناهنجار  وضعيت 
جوانان  امنيتى،  و  اقتصادى  هاى  نابسامانى 
استعدادهاى  و  ها  نابغه  خصوص  به  و 
و  سرگردان  را  كشور  اين  در  درخشان 
افسرده كرده است؛ به گونه اى كه اين قشر 
نخبه را از تالش و فعاليت پويا در هر زمينه 
اى باز داشته و يا راهى سرزمينهاى دور و 

دراز كرده است.
سطوح  در  اما  خاص؛  سطح  در  اين 
عام جامعه، ترديدى وجود ندارد كه مردم 
مردم  ها  زمينه  از  بسيارى  در  افغانستان، 
از  يكى  و  هستند  كوشى  سخت  و  مستعد 
استعدادها  بروز  و  ظهور  موارد،  همه  آن 
است  خبرى  و  اى  رسانه  كار  حيطه  در 
يا  و  اختيار  سر  از  شمارى  بى  جوانان  كه 
ناچارى-مانند ساير بسترهاى موجود كارى 
مهم  و  اند  آورده  روى  آن  به  كشور-  در 
وضعيت  كه  اى  گونه  به  كه  است  اين  هم 
رسانه ها و كيفيت كار رسانه اى و خبرى 
نشان مى دهد، به خوبى نيز از عهده آن بر 

آمده اند.
از  بسيارى  براى  وضعيت  اين  گويا  اما 
خود  ديروز  تا  كه  دولتمردانى  و  مقامات 
درس  خبرنگاران  جايگاه  در  نيز  آنان 
تحمل  قابل  داشتند،  قرار  ناچار  و  نخوانده 
روحيه  همان  اساس  بر  و  اينك  و  نبوده 
ديگران،  زدن  كم  و  تحقير  و  استعدادُكشى 
گذشته نه چندان جالب خويش را فراموش 
كشور  مستعد  و  جوان  خبرنگاران  و  كرده 
عقل»  بى  و  فروش  «كچالو  را  خويش 

خطاب مى كند.!
گله  تا  نيست  آن  سر  را  قلم  اين  البته 
كه  زمانى  تا  كه  باشد  كسانى  يا  كس  مند 
حكومت  و  قدرت  ده  شير  پستان  به  خود 
و  جدى  منتقدان  از  بودند،  نشده  وصل 
همين  با  و  بودند  حكومت  قرص  پا  و  پر 
تعدادى  بودند  توانسته  شيطنت،  و  شگرد 
دست  شان  خود  براى  طرفدار  و  هواخواه 
و پا كنند؛ اما به محض آنكه سران قدرت 
به اين بى نوايان تشنه ى كرسى قدرت و 
را  آنها  نام  و  كردند  توجهى  نيمه  رياست، 
سخنگويان  دار  خنده  و  پرشمار  ليست  در 
معاونان رياست جمهورى وارد كردند، اين 
فروبحتان نيز به ناگاه تغيير محقر و مشمئز 
كننده اى را از خود به نمايش گذاشتند و 
در يك آن و لحظه چنان متحول شدند و از 
مدافعان ارم قدرت و دولت شدند كه دهان 
سوى  و  سمت  به  تعجب  از  را  ملت  يك 

خويش، باز گذاشتند.!
جناب  هموطنان  اگر  حتى  بارى! 
سخنگوى معاون رئيس جمهور، روزگارى 
كچالو فروش هم بوده باشند و اين مقدار 
جربزه و جسارت و استعداد در آنها وجود 
فروشى  كچالو  از  اند  توانسته  كه  داشته 
و  رسانه  كار  ارزشمند  مراحل  به  را  خود 
تنها  نه  تحول  و  تغيير  اين  برسانند،  خبر 
قابل نكوهش و تحقير نيست كه در خور 
ستايش و قدردانى نيز است و به نظر مى 
رسد امثال سخنگوى محترم معاون رياست 
از  تا  است  واجب  و  الزم  را  جمهورى 
راندن  بجاى  و  گرفته  دستور  خويش  عقل 
خبرنگاران  دهنده،  آزار  و  ركيك  سخنان 
تمجيد  و  تكريم  را  كشور  مستعد  و  جوان 
كنند؛ كه اين برخورد هم به خردورزى و 
ادب نزديك است و هم به شان و مقام و 
شخصيت جناب سخنگوى معاون رياست 

محترم جمهورى!

خدمتگزاران يا
سخنگوياِن استعداد ُكش؟!

تدبر  و  تحقيق   / اول  صفحه  از  ادامه 
ترديدى  كه  است  واقعيت  اين  گوياى  اما 
اطالعاتى  سازمانهاى  قوت  و  قدرت  در 
كشورهاى غربى به خصوص امريكا نيست 
و اين دولت و كشورها امروزه بسيارى از 
عرصه  در  پويايى  و  پيشرفت  و  اكتشافات 
و  مرهون  استخبارات،  و  اطالعات  هاى 
مدرنى  فوق  و  مدرن  هاى  دستگاه  مديون 
اند كه در اختيار دارند و به همين دليل نيز 
استثمارى  و  استعمارى  سلطه  اند  توانسته 
خويش را بر همه ى جهان و به خصوص 
كشورهاى در ضعف و فقر نگهداشته شده، 

تحميل كنند.
آن  و  اين  ى  همه  كه  دانست  بايد  اما 
پويايى و پيشرفت در بسيارى از حيطه هاى 
خصوص  به  و  اقتصادى  و  نظامى  سياسى، 
معنى  بدان  ابداً  اطالعاتى،  و  استخباراتى 
چه  هر  كه  بود  نخواهد  و  نيست  مفهوم  و 
و  عملياتها  زمينه  در  غرب  سردمداران 
مى  و  كنند  ادعا  شان  اسخباراتى  اكتشافات 
كنند، صد در صد واقعيت داشته و آنان در 

واگويى آنها صادق و راست گو هستند.
به  و  شناسان  غرب  از  بسيارى  نظر  از 
خصوص آگاهانى كه در محدوده اطالعات 
و استخبارات نسبت به دولتهاى غربى تتبع 
كرده اند، دولتهاى غربى در بسيارى از موارد 
خصوص  به  و  كنند  نمى  برخورد  صادقانه 
در قبال كشورهايى كه به نوعى در تيررس 
منافع و بهره بردارى آنها قرار دارند، از هر 
استعمارى  اهداف  به  نيل  براى  اى  وسيله 
خويش استفاده مى كنند؛ كه دروغ پردازى 
و كتمان صداقت يكى از روشهاى معمول و 
هميشگى آنان در رسيدن به مقاصد دخالت 

جويانه و سلطه گرانه آنها مى باشد.
سازمان  پيشگويى  آگاهان،  ديد  از  بنائن 
اطالعاتى امريكا مبنى بر بدتر شدن اوضاع 
امنيتى افغانستان در سال 2018 ميالدى، يك 
واقعيتى نيست كه برخاسته از سيستم منظم و 
دقيق ابزارآالت پيچيده و پيشرفته اطالعاتى 
اين كشور باشد؛ بلكه اين پيشگويى و نظير 
آن در واقع ريشه در طرح خاص و پيچيده 
سردمداران  اهريمنى  و  بيمار  ذهن  در  اى 
ساختن  ناامن  براى  كه  دارد  متحده  اياالت 
بيشتر كشور ما افغانستان، براى سال 2018، 

تهيه و تدارك ديده اند.
واقعيت باال همان چيزى است كه تعدادى 
از نمايندگان آگاه در شوراى ملى نيز بدان 
توجه مى دهند و هر يك با ايراداتى استوار 
رئيس  كوتس،  دن   » آقاى  ديدگاه  فخيم،  و 
چالش  با  را  امريكا  اطالعاتى  تشكيالت 

مواجه كرده، رد مى كنند.
واكنش  در  نمايندگان  مجلس  عضو  يك 
خود  امريكا،   » كه  گفت  اظهارات  اين  به 
كوزه  ِگل  هم  خود  و  كوزه شكن  كوزه گر، 
است.»وى با اشاره با اينكه «دولت مردانى 
كارى  شده اند  بيمه  كرى  جان  سوى  از  كه 
مجلس  نمايندگان  به  خطاب  نمى كنند»، 
گفت: بيايد ما گريبان امريكا را بگيريم كه 
ثبات  ضامن  بستيم،  باتو  ما  را  ننگين  پيمان 
چطور  حاال  شدى،  تو  افغانستان  امنيت  و 
پيش از پيش خبر مى دهد كه وضعيت بد 
تر مى شود. اين طرح خود امريكا است كه 

افغانستان به سمت خرابى برود.»
در  نيز  مجلس  نمايندگان  از  ديگر  يكى 
اين باره مى گويد: امريكا با دو طرف جنگ 
در افغانستان رابطه دارد و منافع ملى خود را 
دنبال مى كند. امريكا با گرگ دنبه مى خورد، 
دهن  دزد  با  و  مى خواند  نوحه  چوپان  با 

جوال را مى گيرد.»
رييس  اظهارات  شد،  گفته  آنچه  بنابر 
را  صداقت  از  بارى  امريكا  ملى  سازمان 
مانند  سخن  اين  و  كند  نمى  حمل  خود  با 
ايشان،  امثال  مغرضانه  اظهارات  از  بسيارى 
طرح  براى  است  چينى  مقدمه  فقط  و  فقط 
ناامنى  و  ثباتى  بى  ايجاد  از  شومى  و  كالن 
 2018 شوم  سال  براى  افغانستان  در  بيشتر 

كه مردم رنج كشيده ما در پيش رو دارند.

اطالعات امريكا و مقدمه چينى براى 
بد كردن اوضاع در افغانستان

يادداشت بودجه  و  مالى  كميسيون  تازه  گزارش 
فساد  موجوديت  از  نمايندگان  مجلس 
نيروهاى  تيل  معافيت  بخش  در  گسترده 
امنيتى افغانستان و خارجى پرده بر مى دارد.

اين  براساس  آوا،  خبرگزارى  به گزارش 
يك  به  نزديك   94-90 سال  از  گزارش، 
بدون  معافيت  نام  زير  تيل  ليتر  ميليارد 
محصول گمركى به كشور وارد شده است.

عضو  عثمانى،  احمد  صديق  خواجه 
اين  ارايه  هنگام  بودجه  و  مالى  كميسيون 
شنبه  سه  روز  علنى  جلسه  در  گزارش 
مجلس نمايندگان گفت كه زير نام معافيت 
تيل در افغانستان صدها ميليون دالر از پول 

دولت افغانستان ضايع شده است.
 ،94-90 سال  از  افزود:  عثمانى  آقاى 
تيل  معافيت  فورم   217 هزار   2 تعداد  به 
اجرا شده است كه در نتيجه، 20 ميليارد و 
944ميليون و 630 هزار لتير تيل كه از نظر 
وزن، 16 ميليون تن مى شود، طى مراحل 

شده است.
به گفته او، از اين جمله، تنها 50 درصد 
از فورم هاى معافيت وارد سيستم شده و 

گزارش اكتفا شود.
سعادتى همچنان براى جلوگيرى از اين 
فساد گسترده پيشنهاد كرد كه باب معافيت 
نظاميان  و  امنيتى  نيروهاى  روى  به  تيل 

خارجى بايد بسته شود.
و  داخلى  هاى  وزارت  گفت:  وى 
و  بخرند  را  تيل  مردم  ساير  مانند  خارجه 
بگذارند عوايدش به جيب حكومت برود.

مجلس  ديگر  عضو  اكرام،  سيد  انجنير 
نيز تاييد كرد كه 10 ميليون تُن تيل به نام 
معافيت آمده و در بازار فروخته شده است، 
اين ده ميليون تن تيل، براى حكومت در 
چهار سال، 1.7 ميليارد دالر عوايد مى داد.

از  دالر  ميليون  ساالنه 550  او،  گفته  به 
اين درك به جيب افراد مى رود.

رئيس  ابراهيمى،  عبدالرووف  سرانجام 
گزارش  اين  كه  گفت  نمايندگان  مجلس 
هنوز به پختگى كامل نرسيده است. آقاى 
ابراهيمى به كميسيون هاى مالى و بودجه، 
تفتيش  و  قضايى  و  عدلى  ملى،  اقتصاد 
به  را  قضيه  اين  تا  سپرد  وظيفه  مركزى 

گونه همه جانبه بررسى كند.

است؛  نشده  مراحل  طى  ديگر  درصد   50
 8 تنها  ليتر  ميليارد   20 جمله  از  يعنى 

ميليارد تيل شامل سيستم شده است.
آيا اينكه  گفت:  ادامه  در  عثمانى 
تيل وارد كشور شده و شامل سيستم نشده 
و يا هم تيل هيچ وارد نشده است، اثباتش 
مشكل  بودجه  و  مالى  كميسيون  براى 

است.

اما  بودجه  و  مالى  كميسيون  عضو  اين 
تاييد كرد كه بدون شك فورم هاى معافيت 

در بازار به فروش رسيده است.
عضو  سعادتى،  اسداهللا  حال،  بااين 
اين  نشر  به  واكنش  در  نمايندگان  مجلس 
يك  معافيت،  عنوان  تحت  گفت:  گزارش 
فساد سرسام آور و افسانه اى در افغانستان 
در طى جندين سال گذشته صورت گرفته 

است.
و  «مافيا  اينكه  بيان  با  سعادتى  آقاى 
يك  دولت  با  تبانى  در  تيل  هاى  كمپينى 
فساد بسيار كالن را انجام داده اند»، گفت: 
اين موضوع ايجاب يك تفتيش و بررسى 
همه جانبه را مى طلبد و نبايد تنها به اين 

فساد «سرسام آور» زير نام معافيت تيل در افغانستان!

صحت  وزارت  معالجوى  طب  رئيس 
عامه اظهار داشت: متاسفانه در كشور هر 2 
ساعت يك مادر در زمان والدت جان خود 

را از دست مى دهد.
آفغان  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
(آوا)، نهمين كنگره داكتران نسائى والدى 
سوى  از  ثور   26 شنبه  سه  روز  افغانستان 
تاالر  در  والدى  نسائى  داكتران  انجمن 
با  كابل  كمپليكس  مورا  شفاخانه  جلسات 
وزارت  و  والدى  نسائى  داكتران  حضور 

صحت عامه  برگزار گرديد.
داكتران  انجمن  رئيس  برشنا»  «شفيقه 
نسائى والدى در اين كنگره گفت:  داكترانى 
كه در اين بخش كار ميكنند بايد در جهت 
ساختن يك خانواده منسجم دقت الزم را 
به خرج بدهند كه خوشبختانه در اين راستا 
داكتران ما  توانسته اند والدت هاى حتى 
زير سن را با موفقيت انجام بدهند و اين 

كار شان قابل تقدير است.
وى  افزود: اگر مى خواهيد كه فرزندان 
با  سقف  يك  زير  بتوانند  آينده  در  شما  
باشند  داشته  خوبى  زندگى  شان  فرزندان 
بايد از ازدواج هاى قبل از وقت جلوگيرى 
قانونى  سن  فرزندانتان  دهيد  واجازه  كرده 

براى ازدواج را طى كنند .
معالجوى  طب  رئيس  زير»  اهللا  «محب 
در  داشت:  اظهار  نيز  عامه  صحت  وزارت 
افغانستان هر 2 ساعت يك مادر در زمان 
والدت جان خود را از دست ميدهد و اين 
يك  اساس  كه  مادران  تا  ميشود  باعث  كا 

خانواده هستند  از بين بروند.
هاى  سال  در  متاسفانه  داد:  ادامه  وى  
هزار  صد  يك  هر  در   2002 الى   2001
والدت، 1600 مادر جان خود را از دست 
ميداد كه اين ارقام در سال 2010 به 327 
به  امر  اين  كاهش  كه  است  رسيده  مادر 
دليل تاسيس انجمن داكتران نسائى والدى   

داكتران  انجمن  گفت:  ادامه  در  والدى 
نسائى والدى در سال 2002 تاسيس شد و 
اين انجمن وابسته به هيچ گروه نمى باشد 
صحت  وزارت  با  همگام  و  مستقل  بلكه 
ارتقاء  انجمن  اين  هدف  ميرود  پيش 

ظرفيت عملى داكتران نسائى ميباشد.
وى تصريح كرد: انجمن داكتران نسائى 
حوزه  سه  در   نفر   500 از  بيش  والدى 
است   توانسته  كه   دارد  عضو  افغانستان 
در ماه مارچ سال 2017  عضويت انجمن 

نسائى جنوب آسيا را نيز بدست بياورد.
كبرا داكترى كه مدت يك سال مى شود 
علت  ميكند  كار  والدى  نسائى  بخش  در 
زير  هاى  ازدواج  را  مادران  مير  و  مرگ 
حل  براى  امكانات  نبود  همچنان  و  سن 
تمامى  گويد:  مى  وى  ميداند  مشكالت 
آيند  مى  والدت  براى  ما  نزد  كه  مريضان 
اكثريت آنان در سنين 17، 15 يا 14 سالگى 
ميباشد كه عدم توانايى آنها براى  والدت 

باعث از بين رفتن خودشان مى شود .
مى  ها  خانواده  از   اينكه  بيان  با  وى 
تعيين  وقت  در   را  فرزندانشان  خواهيم 
گفت:  بدهند  شوهر  به  ومناسب  شده 
والدى  نسائى  داكتران  براى  متاسفانه 
است   نشده  گرفته  نظر  در  خوبى  امكانات 
و  است  مهم  طب  از  بخش  اين  كه  چرا 
بايد دولت توجه جدى در اين راستاداشته 

باشد.
شايان ذكر است: مرگ و مير مادران در 
بيشتر  ها  كشور  ساير  به  نسبت  افغانستان 
هاى  ازدواج  را  آن  علت  داكتران  و  است 
رئيس  گفته  به  چند  هر  ميدانند  سن  زير 
ارقام  عامه  صحت  وزارت  معالجوى  طب 
هاى  سال  به  نسبت  مادران  مير  و  مرگ 
گذشته كاهش يافته است اما باز هم نيازمند 
توجه مسئولين وخانواده ها در  اين زمينه 

مى باشد.

در سال 2002 تاسيس مى باشد كه توانسته 
والدت  هنگام  در  را  مادران  مرگ  است 

كاهش دهد.
صحت  وزارت  معالجوى  طب  رئيس 
عامه گفت: بر اساس پيش بينى و انكشاف 
در  مادران  مرگ  مورد   327 رقم  متوازان  
 70 به  بايد   2030 سال  در  زايمان  هنگام 

نفر برسد .

فيروزه مشترى مشاور نخست روالغنى 
پيام بانوى نخست كشور را به مناسبت اين 
مادرى  هيچ  وگفت:   كرد  قرائت  كنگره 
اين  و  برود  بين  از  والدت  هنگام  نبايد 
تبادل  براى  است  خوبى  فرصت  كنگره 
افكار و مسائل ديگر در  اين زمينه، داكتران 
نسايى زحمات شبانه روز زيادى  كشيده 
اند و نتيجه خوبى  بدست اورده اند وبايد 

به كار  وراهشان با جديدت ادامه دهند.
وى ادامه داد:  ترويج و مراقبت مادران 
اين  كه  ميباشد  ضرورى  هاى  كار  از  يكى 
امر بايد عملى شود همچنين نبياد ازدواج 
هاى زير سن در  كشور صورت گيرد  و  
داكتران نسايى  در  اين زمينه وظيفه دارند  
تالش  و  ببرند  باال  را  مردم  آگاهى  سطح 
بين  از  را  سن  زير  هاى  ازدواج  كه  كنند 

ببرند.
نسائى  متخصص  عالمى  ناجيه  داكتر 

هر دوساعت يك مادر در افغانستان هنگام زايمان 
جان خود را از دست مى دهد
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كليد موفقيت ترامپ در افغانستان دست «پاكستان» است
اسالم آباد  در  افغانستان  سابق  سفير 
افغانستان  در  ترامپ  موفقيت  كليد  نوشت: 
منطقه  در  بزرگتر  تصوير  به  او  پا بندى  در 
نهفته است؛ اينكه ثبات در افغانستان به گونه  
خورده  گره  پاكستان  رفتار  به  جدايى ناپذير 

است.
آوا،  خبرگزارى  مانيتورينگ  گزارش  به 
در  افغانستان  سابق  سفير  سعيدى  احمد 
به  اختصاصى  يادداشت  ارسال  با  پاكستان 
بررسى استراتژى امريكا و چگونگى اقدامات 

پاكستان در افغانستان پرداخته است.
بمب  بزرگترين  پرتاب  نوشت:  سعيدى 
غير اتمى امريكا در افغانستان بمنظور از بين 
داعش  استفاده  مورد  تونل هاى  شبكه  بردن 
فرصت هاى  واقعيت  كشور،  اين  شرق  در 
خم هاى  و  پيچ  و  اشتباهات  رفته،  دست  از 
در   2001 سال  از  امريكا  كه  را  دشوارى 
تغيير  است  بوده  آنها  شاهد  افغانستان 
نمى دهد، اما خود بيانگر يك فرق با گذشته 

را نشان مى دهد.
هنوز فرصت كسب پيروزى در افغانستان 
اتفاق  اين  اما  دارد،  وجود  واشنگتن  براى 
نخواهد افتاد مگر اينكه واشنگتن توجه خود 

را به توافق با جبهه پاكستان معطوف كند.
و  مهمات  از  استفاده  واقع  در  حمله  اين 
و  درست  اهداف  براى  درست  سالح هاى 
يك موفقيت تاكتيك نظامى بود، اما در عين 
حال، يادآور ناكامى جنگ ناتمام امريكا در 

افغانستان نيز بود.
براى  را  جديدى  نماد  حمله  اين  اگرچه 
مى كرد،  معرفى  افغانستان  جنگ  در  مبارزه 
جستجوى  براى  تالش  دهنده  نشان  اما 
جنگ  در  واقع بينانه  و  جديد  راهبرد  يك 

افغانستان نيز بود.
ترامپ  دونالد  تالش  با  همزمان 
در  بازنگرى  براى  امريكا  رئيس جمهور 
سياست واشنگتن در افغانستان، بايد به اين 
نكته توجه داشت كه ثبات در افغانستان با 2 
عامل اساسى «صلح با پاكستان» و «صلح با 

طالبان» مرتبط است.
متاسفانه راه حل نهايى با هر 2 عامل درهم 
يا  پاكستان  محور  حول  اساسًا  و  بوده  تنيده 
پدرخوانده گروه هاى نيابتى و تروريستى در 

منطقه، مى چرخد.
از  بيش  پاكستان  تاكنون   2001 سال  از 
نظامى  كمك هاى  قالب  دالردر  ميليارد   30

و غيرنظامى از امريكا دريافت كرده كه اين 
دولت  دومين  به  اسراييل  از  پس  را  كشور 
منطقه  در  امريكا  كمك هاى  كننده  دريافت 
چندان  اقدامات  اين  اما  است،  كرده  تبديل 
موجب ترغيب اسالم آباد به توقف حمايت 
مرگ بار پاكستان از طالبان يا ساير گروه هاى 

تروريستى نشده است.
پاكستان به طور پيوسته در جهت ناكامى 
گام  افغانستان  در  امريكا  رزمى  تالش هاى 
تقريبًا  آن  به  وابسته  نيروهاى  و  برداشته 
امريكايى  نظامى  غير  و  نظامى   2400 جان 

را گرفته اند.
را  نيابتى  گروه هاى  به  توسل  پاكستان 
گروه ها  اين  به  توسل  زيرا  مى داند،  منطقى 

در مقايسه با استقرار نيروهاى 
متعارف كم هزينه و مقرون به 
اتكا  ضريب  و  است  صرفه تر 
انكار  عدم  و  اسالم آباد  به 
رقم  در  را  پاكستان  احتمالى 
زدن سرنوشت منطقه افزايش 

مى دهند.
اين  مهم تر  اينها  همه  از 
در  بايد  واشنگتن  كه  است 
نهايت روشن سازد كه آيا بايد 
پاكستان را دوست قلمداد كند 

يا دشمن؟
را  امريكا  روابط  از  وسيع ترى  طيف 
گروه  چهار  در  مى توان  كشورها  ديگر  با 
دسته بندى كرد:  كشورهاى دوست و متحد؛ 
كشورهاى  رقيب؛  ولى  دوست  كشورهاى 
بر  دشمن؛  كشورهاى  و  غيردوست  رقيب 
بين  جايى  پاكستان  تقسيم بندى،  اين  اساس 
گروه رقباى دوست و كشورهاى غير دوست 

رقيب جاى مى گيرد.
از  پس  دارد  حق  ترامپ  اساس  اين  بر 
القاعده  رهبر  الدن»  بن  «اسامه  شدن  كشته 
به دست نيروهاى امريكايى در مجتمعى در 
فاصله چند قدمى از آكادمى نظامى پاكستان، 

اسالم آباد را متحد نسبى امريكا بخواند.
امريكايى  فرماندهان  و  امريكايى  مقامات 
آشكارا اذعان دارند كه گروه هاى تروريستى 
فضاى  مانند  امكاناتى  از  طالبان،  مانند 
آموزشى  اردوگاه هاى  و  عضوگيرى  امن، 
خاك  داخل  در  مالى  تأمين  شبكه هاى  و 
پاكستان برخودارند و اين گروه ها به صورت 
علنى در بسيارى از شهرهاى بزرگ پاكستان 

برگزار  مالى  كمك هاى  جمع آورى  مراسم 
در  سياسى  احزاب  از  برخى  به  و  كرده 

پاكستان وابستگى دارند.
اين حمايت هاى بى وقفه از طالبان به گونه 
فزاينده اين گروه را از يك جنبش توده اى به 
اصطالح «بزن و در برو» به نيرويى به مراتب 

متعارف تر تبديل كرده است.
هم اكنون  طالبان  اعضاى  مثال؛  عنوان  به 
هاى  طياره  مانند  پيشرفته  تسليحات  از 
تيراندازى،  تك  سالح هاى  سرنشين،  بدون 
تجهيزات  و  شب  در  ديد  دوربين هاى 
پيشرفته ارتباطى استفاده مى كنند و همچنين 
براى  قدرت مند  اطالعاتى  شبكه  يك  از 
فعاالنه  و  بوده  بهره مند  اطالعات  گردآورى 

از رسانه هاى اجتماعى بهره بردارى مى كنند 
كه با وجود همه اين موارد از امنيت عملياتى 

برخوردار  هستند.
فعاليت هاى  طالبان  آن،  بر  افزون 
اجراى  طريق  از  را  خود  خراب كارانه 
حمالت هم آهنگ شده، از جمله حمله اخير 
به يك پايگاه نظامى افغانستان در واليت بلخ 
نيز  و  گذارد،  جا  بر  كشته  از 130  بيش  كه 
منظور  به  كليدى  مناطق  درآوردن  اشغال  به 

تضعيف دولت تشديد كرده است.
وجود  با  و  زمينه،  پس  اين  برابر  در 
امريكايى  فرماندهان  مكرر  درخواست هاى 
جامع،  بررسى  و  كلى  بازنگرى  بر  مبنى 
همچنان  پاكستان  قبال  در  امريكا  سياست 

مبهم باقيمانده است.
متأسفانه رويكرد كنونى واشنگتن در قبال 
به  آن  از  مى توان  كه  است  چيزى  پاكستان 
مثابه ناديده گرفتن عمدى و چشم پوشى از 
سياست دوگانه و رياكارانه پاكستان و عدم 
و  برد  نام  اقدامات  اين  در برابر  پاسخ گويى 

تاكيد كرد كه اين رويكرد در واقع هيچ نتايج 
ملموسى براى امريكا به دنبال نداشته است.

امريكا در ادامه بايد يك رويكرد جايگزين 
كند،  آزمايش  اسالم آباد  با  برخورد  در  را 
سياسى  واقعيات  بر  مبتنى  عملى  سياست 
دولت ترامپ بايد با ايجاد نقاط جديد اعمال 
فشار در سياست جديد، هزينه هاى هر گونه 
گروه هاى  از  حمايت  در  را  پاكستان  اقدام 

تروريستى باال ببرد.
مى تواند  كار  اين  انجام  براى  واشنگتن 
به  را  هدفمند  مالى  تحريم هاى  برخى 
همراه اعمال محدوديت هاى مسافرتى براى 
مقامات ارشد اردوى پاكستان و نيز مقامات 
اين  امنيتى  و  اطالعاتى 
با  روابط  داشتن  به  كه  كشور 
مشهور  تروريستى  گروه هاى 
هستند، به مورد اجرا در آورد.
مى تواند  امريكا  همچنين 
را  مالى  شبكه هاى  و  بانك ها 
منظور  به  پاكستان  اردوى  كه 
از  نظاميان،  شبه  از  حمايت 
برنامه هاى  اجراى  براى  آن 
مى كند،  استفاده  پول شويى 

هدف قرار دهد.
در  واشنگتن  اهداف 
آنكه  مگر  شد  نخواهد  محقق  افغانستان 
جمله  از  خود،  فشار  اهرم هاى  از  امريكا 
آينده  بر  سخت تر  مراتب  به  شرايط  اعمال 
كمك هاى نظامى امريكا به اسالم آباد استفاده 

كند.
در تبيين راهبرد وسيع تر و فراگيرتر امريكا 
در منطقه، بايد اين موضوع روشن شود كه 
رويكرد  اين  مى خواهد  كجا  تا  پاكستان 

تهاجمى خود را ادامه دهد.
بايد از اين موضوع اطمينان حاصل شود 
تغيير  صورى  نشانه هاى  فريب  ترامپ  كه 
اينكه  و  خورد  نخواهد  را  پاكستان  مواضع 
اين  از  كه  دهد  نشان  واقعًا  بايد  اسالم آباد 

سياست هاى خصمانه دست برداشته است.
ديگر  اقدام  يك  بايد  همچنين  امريكا 
گفتمان  برقرارى  همانا  كه  دهد  انجام  نيز 
با  كابل  و  اسالم آباد  با  جانبه   3 مذاكرات  و 
قرار  و  طالبان  با  صلح  مذاكرات  بر  تمركز 
طرف  عنوان  به  متحد  ملل  سازمان  دادن 
سوم اين مذاكرات در خصوص مذاكرات با 

طالبان، محرمانه بودن است.
پنهان كارى زيادى به خرج داده مى شود، 
تاكنون  مذاكرات  اين  از  يك  هيچ  كه  چرا 
نتايج ملموس و قابل توجهى را در برنداشته 

است.
به  توجه  با  طالبان  جديد  جنبش  در 
و  تفرقه  بروز  و  داخلى  درگيرى هاى 
چندپارگى در صفوف طالبان، هيچ كس دقيقًا 
نمى داند چه كسى با چه كسى است و معلوم 
قابل  ديگرى  با  طالبان  گروه  كدام  نيست 
تلفيق است و سركرده گان طالبان هر يك چه 
مقدار اختيارات دارند و اينكه آيا اين رهبران 
فرماندهان  ديگر  تمام  از  نيابت  به  مى توانند 

تصميم گيرى كنند.
ظاهراً هيچ يك از گروه هاى طالبان اختيار 
يا آزادى عمل ندارند تا با دولت افغانستان 
با  صورت  اين  غير  در  شود،   مذاكره  وارد 
مواجه  پاكستان  تنبيهى  اقدامات  و  تحريم ها 

خواهد شد.
پاكستان  كه  ندارد  وجود  تضمينى  هيچ 
در نهايت خالصانه به همكارى بپردازد مگر 
ناامنى ها،  خصوص  در  آن  نگرانى هاى  آنكه 

هر چند بى پايه و اساس باشد، كاهش يابد.
در  متحد  ملل  سازمان  كردن  درگير 
مذاكرات با طالبان، نه تنها به اين گفت وگوها 
مشروعيت  نوعى  به  و  بين المللى  وجهه  
مى بخشد بلكه براى جهانيان، ماهيت واقعى 
مشكالت و موانع برقرارى ثبات در افغانستان 

را شفاف سازى كرده و روشن مى سازد.
در هر صورت، جنگ افغانستان به مناقشه 
هميشگى تبديل شده كه پاكستان در آن يك 
هيچ كس  است،  محورى  و  اصلى  بازيگر 
نمى داند،  را  افغانستان  مشكالت  همه  پاسخ 
در  افغانستان  در  ترامپ  موفقيت  كليد  ولى 
پا بندى او به تصوير بزرگتر در منطقه نهفته 
گونه   به  افغانستان  در  ثبات  اينكه  است؛ 
خورده  گره  پاكستان  رفتار  به  جدايى ناپذير 

است.
پيروزى  كسب  فرصت  هنوز  خوشبختانه 
اتفاق  اين  ولى  دارد،  وجود  افغانستان  در 
نخواهد افتاد مگر آنكه واشنگتن توجه خود 
را به توافق با جبهه پاكستان معطوف سازد 
واقع بينانه  راهبرد  يك  گرفتن  پيش  در  با  و 
و عملى، يك ترتيبات هوش مندانه مبتنى بر 

استراتژى برد – برد را در پيش بگيرد.
منبع: ميزان

ادامه از صفحه اول / ايجاد اولين ديپارتمنت 
نخستين  شفاخانه،  اين  در  اعصاب  جراحى 
عمليات جراحى اعصاب بگونه موفقانه انجام 
شده است. مجددى افزود: سپرى كردن چنين 
سيستم  تمام  كه  است  اين  بيانگر  عمليات 

كه  اعصاب  جراحى  ديپارتمنت  زنجيره اى 
كشور  در  مى باشد  مختلف  بخش هاى  شامل 
فعال شده است. او خاطر نشان كرد كه از اين 
و  بيشتر  عمليات هاى  خاطر  اطمينان  با  پس 
خواهند  انجام  مركز  اين  در  را  العاده تر  فوق 

داد. گفتنى است كه شفاخانه شيخ زايد بيشتر 
ستون  و  مغز  هاى  عمليات  باالى  تمركز 
مانند  ديگرى  هاى  عمليات  اما  دارد؛  فقرات 
تومورهاى مغزى، سوء شكل والدى، ديسك 
مغز  حرام  تومورهاى  گردن،  تومورهاى  كمر، 

نيز در اين مركز صورت مى گيرد.
كار  شروع  از  مجددى؛  گفته هاى  براساس 
مريض  صد  سه  حدود  تاكنون  شفاخانه  اين 
تداوى  تحت  مركز  اين  در  اعصاب  بخش 
شفاخانه  كه  است  ذكر  شايان  گرفته اند.  قرار 

شيخ زايد باظرفيت صد بستر در بخش هاى 
مختلف، مجهز با تمام تجهيزات طبى پيشرفته 
اعمار  عربى  متحده  امارات  مالى  كمك  به 
گرديده و يك ماه قبل به بهره بردارى سپرده 

شد.

عدم معرفى نامزد وزيران جديد، به تمسخر گرفتن پارلمان است!

نخستين عمليات جراحى اعصاب در كابل انجام شد

آگاهان حقوقى:

با  حكومت  كه  مى گويند  حقوقى  آگاهان 
ادامه  و  جديد  وزيران  نامزد  نكردن  معرفى 
روند سرپرستى، پارلمان كشور را به تمسخر 

گرفته است.
افغان(آوا)  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
آگاه حقوقى  و  دانشگاه  استاد  دانشيار،  رضا 
كه  شد  يادآور  آوا  خبرنگار  با  گفتگو  در 
نمى  فردى  هيچ  سرپرستى،  قانون  براساس 
سرپرست  عنوان  به  روز  از 60  بيشتر  تواند 

در وزارت خانه اى كار كند.
ملى  وحدت  حكومت  اما  دانشيار  آقاى 
ناكام  سرپرستى  به مسئله  دادن  پايان  در  را 
خوانده و افزود كه حكومت وحدت ملى از 
زمان ايجاد تاكنون با نقض قانون سرپرستى، 
و  ملى  دفاع  وزارت  به ويژه  خانه ها  وزارت 
ادارات كالن دولتى را تحت اداره سرپرستان 

نگهداشته است.
به باور آقاى دانشيار، ادامه روند سرپرستى 

بى توجهى دولت به قوه مقننه را نشان مى دهد 
نكردن  معرفى  با  ملى  وحدت  حكومت  و 
به تمسخر  را  كشور  پارلمان  وزيران،  نامزد 

كه  كرد  تاكيد  حقوقى  آگاه  اين  گرفته است. 
ادامه اين وضعيت پيامدهاى بسيار خرابى را 

براى كشور به دنبال خواهد داشت.

مسايل  آگاه  ديگر  حسن زاده  تقى  محمد 
نشان  خاطر  آوا  با  گفتگو  در  نيز  حقوقى 
در  خود  كه  كشور  مجريه  قوه  كه  كرد 

معرفى  با  دارد،  نقش  قانون  كردن  اجرايى 
را  قانون  عمًال  جديد  وزيران  نامزد  نكردن 
نقض مى كند. آقاى حسن زاده تاكيد كرد كه 

حكومت بايد هر چه زودتر براساس قانون 
سرپرستى به ادامه اين روند خاتمه ببخشد و 
با معرفى افراد كاردان به عنوان نامزد وزيران 
از  را  سكتورى  خانه هاى  وزارت  جديد 

بالتكليفى و بى سرنوشتى نجات دهد.
روند  ادامه  كه  داد  هشدار  حسن زاده 
ُكل  متوجه  را  جدى  صدمات  سرپرستى 
كشور  نوپاى  دموكراسى  به ويژه  سيستم 

متوجه خواهد ساخت.
آگاهان حقوقى در حالى اين اظهارات را 
مطرح مى كنند كه در حال حاضر وزارت هاى 
دفاع، اطالعات و فرهنگ، سرحدات اقوام و 
قبايل و معادن از چند ماه به اينسو از سوى 

سرپرست وزيران اداره مى شوند.
هفت  وزراى  سرنوشت  اين  بر  عالوه 
علت  به  پيش  پنج ماه  كه  خانه  وزارت 
مصرف نكردن بودجه انكشافى وزارت هاى 
مربوط شان، از سوى مجلس نمايندگان سلب 

نيست.  معلوم  تاكنون  نيز  شدند،  صالحيت 
مرتضوى  شاه حسين  به  مكرر  تماس هاى  با 
معاون سخنگوى ارگ رياست جمهورى؛ او 

اما حاضر به پاسخ گويى در اين رابطه نشد.
رياست  سخنگوى  معاون  فيصل  جاويد 
اجرائيه كشور اما در اين مورد به  آوا گفت 
كه به زودى نامزد وزيران جديد براى كسب 

راى اعتماد به مجلس معرفى خواهند شد.
چند نامزد  اشاره به معرفى  فيصل با  آقاى 
رايزنى ها  كه  گفت  گذشته  هفته  در  وزير 
و  دارد  ادامه  وزيران  نامزد  معرفى  سر  بر 
وجود  زمينه  اين  در  نيز  پيشرفتهايى  تاكنون 

داشته است.
نامزد  سرنوشت  مورد  در  آنكه  با  فيصل 
وزيران سلب صالحيت شده چيزى نگفت؛ 
اما اشاره كرد كه به جاى وزارت كار و امور 
از  ولى  شده  معرفى  جديد  فرد  اجتماعى 

سرنوشت متباقى آنان تاكنون معلوم نيست.
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مخدر  مواد  عليه  مبارزه  وزارت  مقامات 
مى گويند كه حكومت افغانستان به تنهايى توانايى 
كشورهاى  بايد  و  ندارد  را  مخدر  مواد  با  مبارزه 
جهان در اين راستا با حكومت افغانستان همكارى 
جدى نمايند درغير آن صورت افزايش كشت و 

توليد مواد مخدر نگران كننده است.
آوا،  افغان  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
مخدر  مواد  عليه  مبارزه  وزير  عظيمى»  «سالمت 
گفت:  خبرى  نشست  يك  طى  شنبه)  (سه  روز 
كشت و توليد مواد مخدر درمناطقى كه حكومت 

حاكميت ندارد درحال افزايش است.
به گفته وى افزايش كشت و توليد مواد مخدر 
مسلح  مخالفان  به  آن  عوايد  كه  شود  مى  باعث 
تروريستان  تمويل  براى  خوبى  منبع  اين  و  برسد 
باشد. وى عالوه كرد كه تروريستان درمناطقى كه 
حاكميت دارند دهقانان را به زور وادار به كشت 
مواد مخدر مى نمايند چون از اين طريق پول زياد 
پول  اين  از  زيادى  مقدار  و  آورند  مى  بدست  را 
براى تعليم وتربيه گروه هاى تروريستى به مصرف 
مى رسد. موصوف افزود كه افزايش مواد مخدر 
افغانستان  حكومت  و  مردم  براى  زا  مشكل  تنها 
نيست بلكه اين مشكل تمام كشور هاى جهان را 

به خطر مواجه مى سازد.
همين  به  كه  كرد  خاطرنشان  مخدر  مواد  وزير 
اساس ما شاهد افزايش روزافزون شمار معتادين 
و مافياى مواد مخدر در كشور و منطقه مى باشيم.
باعث  پديده  اين  كه  ابرازداشت  بانوعظيمى، 
ساير  و  خانواده  و  خانه  ترك  بيمارى،  بيكارى، 
نه  تواند  مى  كه  شود  مى  جامعه  در  مشكالت 
تنها به فقر شخص بلكه در عدم پيشرفت اقتصاد 

كشور نيز منجر شود.
وى در اخير سخنان خود از جامعه بين المللى 
خواست تا براى محو و كاهش توليد مواد مخدر 

همكارى جدى با حكومت افغانستان نمايند.

نگرانى ها از افزايش كشت و توليد مواد 
مخدر در سال جارى

ُ لَُه َصْوَم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْين  َّاٍم ِمْن آِخِر َشْعبَاَن َو َوَصَلَها بَِشْهِر َرَمَضاَن َكتََب اهللاَّ َمْن َصاَم ثََالثََة أَي

هر كس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگيرد و به روزه ماه رمضان وصل كند خداوند ثواب روزه دو ماه پى در پى را برايش محسوب مى  كند.
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قال الصادق (عليه السالم)

امام صادق (عليه السالم) مى فرمايند:

جشنواره  كه  افغانستانى  مخترع  و  دانش آموز 
با  بود  كرده  خوددارى  او  نام  ثبت  از  خوارزمى 
ايران  اسالمى  جمهورى  خارجه  وزارت  وساطت 

، ثبت نام شد.
به گزارش خبرگزارى اوا ، رضا، دانش آموز و 
مخترع افغانستانى كه جشنواره خوارزمى از ثبت 
نام او خوددارى كرده بود، تاكنون در چند مسابقه 
دوم  و  پنجم  مقام  قبيل  از  موفقيت هايى  ربوتيك 
ويژه  عصاى  يك  اكنون  او  كرده است.  كسب  را 

نابينايان اختراع كرده  است.
رضا عضو موسسه غيردولتى «پاناك» است كه 
در  حضور  امكان  كه  استعدادى  با  نوجوانان  به 
به  ندارند،  را  ربوتيك  و  الكترونيك  كالس هاى 

طور رايگان آموزش مى دهد.
پژمان قضايى، مدير موسسه پاناك و معلم رضا 
گفت:  خوارزمى  جشنواره  در  او  نام  ثبت  درباره 
«پس از انتشار فيلمى كه توسط خبرگزارى عصر 
ايران تهيه شده بود از وزارت معارف ايران با من 
رضا  نام  ثبت  امكان  كه  گفتند  و  گرفتند  تماس 
در جشنواره خوارزمى وجود دارد. با اين حال به 
همراه رضا به مدرسه اش رفتيم اما باز هم با ثبت 
نام او مخالفت شد. در نهايت با مراجعه به اداره 

معارف ثبت نام رضا انجام شد.»
به گفته او در معارف به طور ويژه كارهاى ثبت 
نام رضا براى شركت در بخش مسابقه جشنواره 
خوارزمى انجام گرفت و حتى رضا موفق به عبور 
ساكن  رضا  شد.  هم  داورى  نخست  مرحله  از 

ورامين است اما اكنون در تهران مسابقه مى دهد.
گفتنى است رضا در حالى در مسابقه جشنواره 
به  نام  ثبت  زمان  كه  كرده است  ثبت نام  خوارزمى 
پايان رسيده بود. اين در حالى است كه سخنگوى 
وزارت خارجه جمهورى اسالمى ايران در گفتگو 
 ، موضوع  اين  از  آگاهى  از  پس  بود  گفته  آوا  با 
انجام  آموز  دانش  اين  ثبت  براى  فورى  اقدامات 

شده است.
علمى  جشنواره  مهم ترين  خوارزمى  جشنواره 
موسى  بن  محمد  نام  از  آن  نام  كه  است  ايران 
خوارزمى گرفته شده است. اين جشنواره از سال 
1366 بصورت بين المللى آغاز به كار كرد. سپس 
دانش  مشاركت  جلب  هدف  با   1368 سال  در 

آموزان، بخش دانش آموزى نيز به آن اضافه شد.

با پيگيرى وزارت خارجه ايران ، دانش 
اموز مخترع افغانستانى در جشنواره 

خوارزمى ثبت نام شد

گزارش

پيچيده ترين قضايا در افغانستان قضاياى فساد ادارى است
را  خود  قضايى  ادارات  بايد  مردم  كنيم، 

حمايت كنند و بايد جلو فساد را بگيرند.
وى همچنين خاطرنشان كرد كه رسانه 
خالء  و  آميز  فساد  موارد  افشاى  براى  ها 
به  توانند  مى  دارد  وجود  كه  نواقصى  و 

دادستانى ها كمك كنند.
در عين حال وى تاكيد دارد كه مبارزه 
با فساد كار دشوار است اما اراده آنان براى 
از بين بردن فساد قاطع است و به گفته وى 
بلكه  نيست  نهاد  يك  كار  فساد  با  مبارزه 
كار تمام نهاد هاى تحصيلى وعلمى است.
وى افزود براى اين كه بتوانيم با فساد 
افغانستان  هاى  ولسوالى  در  كنيم  مبارزه 

قاضى و سارنوال بايد موجود باشد.
و  دفاعى  هاى  نهاد  با  كه  گويد  مى  او 
آنان  هماهنگى  با  كه  دارند  برنامه  امنيتى 

مقابله و مبارزه با فساد را باال ببرند.

بهترين  در  زمين  جريب   20 غصب 
موقعيت ها به اين مركز معرفى شده است.

از  دفاع  ما  مسئوليت  كه  گويد  مى  او 
كسانى  است،  شهروندان  آزادى  و  حقوق 

عزت  بى  نبايد  داردند  قرار  پيگرد  در  كه 
شوند و برخورد ناشايسته با آنان صورت 

گيرد.

با  مبارزه  كه  كرد  تاكيد  حميدى  فريد 
قضايى  ادارات  به  رويكرد  با  تنها  فساد 
هاى  ارگان  تمام  بايد  و  است  ناممكن 

دولتى در اين حيطه با هم متعهد شوند.

ما  مسئوليت  گفت:  كشور  كل  دادستان 
در قبال مردم دفاع از حقوق شان است و 
ما حمايت و حساسيت شان را بايد تقويت 

كل  «دادستان  حميدى  فريد  محمد 
نشست  يك  در  شنبه  سه  روز  كشور» 
خبرى در كابل گفت كه پيچيده ترين قضايا 

در افغانستان قضاياى فساد ادارى است.
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
اين  در  كشور  كل  دادستان  افغان(آوا)، 
هاى  آورد  دست  مورد  در  خبرى  نشست 
اخير مركز عدلى قضايى صحبت مى كرد 
و گفت در مجموع 908 قضيه به دادستانى 
هاى مختلف مبارزه با فساد طى يك سال 
گذشته آمده است كه 405 قضيه آن كامال 
فيصله  آن  باره  در  محاكم  و  شده  نهايى 

كرده است.
ميليارد   20 حدود  در  كه  افزو  وى 
افغانى در جريان اجراات نيروهاى پوليس 
به  بايد  كه  شده  شناسايى  ها  دادستانى  و 
همچنين  و  شود  ريخته  افغانستان  بودجه 

دادستان كل كشور:

در اعتراض به چگونگى برگزارى امتحان شموليت در اداره تذكره الكترونيكى؛

تعدادى از سناتوران مجلس سنا را تحريم كردند
در  ديگر  بحران  نشود،  گرفته  امتحان  زبان 

كشور خلق مى شود. 
آقاى زابلى تاكيد كرد كه اگر اين امتحان 
لغو نشود، مردم مناطق پشتون نشين از گرفتن 
خواهند  خوددارى  الكترونيكى  هاى  تذكره 

كرد. 
نيز  مجلس  منشى  نايب  سميع،  فيصل 
گفت  داشت  حضور  خبرى  نشست  اين  در 
نشود،  رسيدگى  مشكل  اين  به  كه  زمانى  تا 
اين سناتوران به جلسات مجلس سنا حاضر 

نمى شوند. 
رئيس  نادرى،  نادر  كه  حاليست  در  اين 
پشتو  زبان  به  ادارى  اصالحات  كميسيون 
نوشته  خود  فيسبوك  كاربرى  صفحه  در 
سى  در  اند  داده  امتحان  كه  كسانى  كه  بود 
وى هاى خود ذكر كرده بودند كه به هر دو 

زبان(فارسى و پشتو) تسلط كامل دارند. 

در متن سواالت واژه هاى «فارسى ايرانى» به 
كار رفته است. 

اصالحات  كميسيون  رئيس  نادرى،  نادر 
ادارى و رئيس اداره تذكره هاى الكترونيكى 
به مجلس سنا فراخوانده شده بودند، اما اين 
دو مقام براى بار دوم از حضور در نشست 
مسووالن  اين  كردند.  خوددارى  سنا  علنى 
نيز  سنا  مجلس  شنبه  سه  روز  نشست  در 

فراخوانده شده بودند. 
شمارى از سناتوران عدم حضور مسووالن 
مجلس  به  احترامى  بى  را  سنا  نشست  به 
دانسته و در اعتراض، نشست علنى روز سه 
يك  در  تاالر  از  بيرون  در  و  ترك  را  شنبه 

نشست خبرى حضور يافتند. 
اين  در  سنا  مجلس  منشى  اعطا،  طيب 
دامن  دنبال  به  آنان  كه  گفت  خبرى  نشست 
و نيستند  زبانى  و  قومى  تعصبات  به  زدن 

مى خواهند عدالت تامين شود. 
شموليت  امتحان  كه  افزود  عطا  آقاى 
كارمندان اداره تذكره الكترونيكى تنها به زبان 
درى اخذ شده و كسانى كه از مناطق پشتون 
نشين در اين امتحان شركت كرده اند، به زبان 

فارسى بلديت ندارند. 
او تاكيد كرد كه اين امتحان قابل قبول آنان 
نيست و بايد لغو شود و امتحان از سر به هر 

دو زبان رسمى كشور اخذ شود. 
گويد  مى  سنا  مجلس  عضو  زابلى،  زلمى 
كه در امتحان حق تلفى شده و اگر به هردو 

به  اعتراض  در  سناتوران  از  تعدادى 
چگونگى برگزارى امتحان شموليت كارمندان 
اداره تذكره هاى الكترونيكى نشست روز سه 

شنبه مجلس سنا را ترك كردند. 
سناتوران  اين  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
تاكيد  رسد،  مى  تن  به20  شان  شمار  كه 
كردند تا زمانى كه اين امتحان لغو نشود، به 

نشست هاى مجلس حضور نمى يابند. 
پيش  چندى  ادارى  اصالحات  كميسيون 
تذكره  اداره  در  شموليت  براى  تن  صدها  از 
چگونگى  اما  كرد؛  اخذ  امتحان  الكترونيكى 
برگزارى اين امتحان با اعتراض هايى در چند 

روز گذشته همراه بوده است. 
مى گويند  ملى  شوراى  اعضاى  از  شمارى 
كه برگه هاى اين امتحان تنها به زبان فارسى 
درى بوده؛ به همين دليل پشتوزبانان نتوانستند 
سواالت را حل كنند. برخى هم مى گويند كه 

واكنش خبرنگاران به برخورد توهين آميز سخنگوى رئيس جمهور با خبرنگار آوا
است،  ادارى  اصالحات  مستقل  كميسيون 
مشاور رئيس جمهور در امور روابط عامه و 
از  نادرى  آقاى  است.  نيز  بيان  آزادى  سفير 

افراد نزديك به رئيس جمهور غنى است.
مدعى  نيز   IWRP خبرنگار  حبيب  مينا 
هنگام  در  بارى  مرتضوى،  آقاى  كه  است 
مصاحبه با او پرخاش كرده و از او خواسته 
جمهورى  رئيس  از  كه  را  منابعى  ليست  كه 

انتقاد كرده اند، افشا كند.
حسين  شاه  كه  است  حالى  در  اين 
رئيس  سخنگوى  دفتر  سرپرست  مرتضوى 
جمهور در صفحه فيسبوكش نوشته است كه 
افغان(آوا)  صداى  خبرگزارى  خبرنگار  به  او 

توهين نكرده است.

با  افغانستان  جمهورى  رياست  سخنگوى 
حرفه  غير  و  كننده  نگران  خبرنگارى  جامعه 

اى است.
آقاى  كه  نوشته  ادامه  در  اميرى  آقاى 
آوا،  خبرگزارى  خبرنگار  بار  اين  مرتضوى 
او  چنانچه  است؛  كرده  خطاب  احمق  را 
«كچالوفروش»  چون  عباراتى  و  كلمات  قبال 
جامعه  براى  را  نمى شود»  مربوط  من  «به  و 

خبرنگارى به كار برده است.
حسين  شاه  كه  گويد  مى  نيز  اميرى 
مرتضوى بارى به وى نيز توهين كرده است.

كرد  تاكيد  ژورنال  استريت  وال  خبرنگار 
دفتر  در  تمسخرآميز  اصطالح  از  استفاده  كه 
به  رو  جمهورى  رياست  كاخ  مطبوعاتى 

افزايش است.
با  مرتضوى  كه  گفته  همچنان  او 
اين  و  دارد  بدى  بسيار  برخورد  ژورناليستان 
نوع برخورد به اعتبار دفتر مطبوعاتى رياست 
جمهورى لطمه وارد كرده است؛ به اين دليل 
نياز است كه آقاى «نادر نادرى» و «شاه زمان 

ميوندى» در جريان گذاشته شوند.
پرس  آسوشيتد  خبرنگار  حسينى،  مسعود 
در افغانستان در زير پست آقاى اميرى چنين 
با  باهم  كه  مى كنم  فكر  من  است:  داده  نظر 
ارسال ايميلى از مرتضوى به مقام هاى باالتر 
شكايت كنيم. اگر به نادر نادرى ايميل كنيم، 

اقدام خواهد كرد.
رئيس  كه  حالى  عين  در  نادرى  نادر 

به  كشور  مطرح  خبرنگاران  از  شمارى 
مرتضوى  حسين  شاه  آميز  توهين  برخورد 
معاون سخنگوى رئيس جمهور واكنش نشان 
داده و از برخورد مشابه او با ساير خبرنگاران 

شكايت كرده اند.
كار بردن  با به  شاه حسين مرتضوى اخيراً 
خبرنگار  عظيمى  حميد  به  عقل»  «بى  كلمه 

صداى افغان(آوا) توهين كرد.
اين برخورد او با واكنش هاى خبرنگاران 
به  اجتماعى  هاى  شبكه  در  كشور  مطرح 

همراه بوده است.
استريت  وال   خبرنگار  اميرى،  اهللا  احسان 
نگاشته  خود  فيسبوك  صفحه  در  ژورنال 
مرتضوى،  حسين  شاه  برخورد  طرز  است: 

مجلس: حكومت استراتژى مبارزه با فساد را به پارلمان بفرستد/نمايندگان دارايى شان را به ثبت رسانده اند
هاى شان را به ثبت رسانده اند و اين يكى از 

شرايط كانديداتورى بوده است.
صادقى زاده نيلى، عضو مجلس نمايندگان 
گپ  يك  ادارى  فساد  با  مبارزه  اداره  گفت: 
اساسى  قانون  است؛  سپرده  نشر  به  را  دروغ 
اعضاى شوراى ملى را مكلف به ثبت دارايى 
دارايى  نمايندگان  اين،  باوجود  است؛  نكرده 

خود را ثبت كرده اند.
چهارم  و  پنجاه  و  يكصد  ماده  براساس 
قانون اساسى، دارايي رئيس جمهور، معاونين 
و  عالى  دادگاه  اعضا  وزرا،  جمهور،  رئيس 
خدمت،   دوره  از  بعد  و  قبل  كل  دادستانى 
شود،  مى  تعيين  قانون  در  كه  ارگاني  توسط 

ثبت، رسيدگي و نشر مي شود.

گونه  هيچ  كه  گفت  مجلس  نماينده  يك  كه 
به  دولت  در  ادارى  فساد  گراف  در  كاهشى 

وجود نيامده است.
گفت:  مجلس  عضو  سجادى،  عبدالقيوم 
مبارزه با فساد نيازمند برنامه ملى و اراده قوى 
را  فساد  با  مبارزه  ملى  استراتژى  است؛  ملى 
بخواهيد كه درپارلمان زير بحث قرار بگيرد 
كه اين استراتژى ناكام بوده و يا مجريان اين 

استراتژى مشكل داشته اند.
وى تاكيد كرد كه چندين نهاد موازى در 
راستاى مبارزه با فساد ادارى ايجاد شده، اما 
تاكنون هيچ گونه دستاوردى در كاهش گراف 

فساد ايجاد نتوانسته است.
از سوى ديگر، نمايندگان به نشر گزارشى 
اداره  در  را  خود  دارايى  وكال  اينكه  بر  مبنى 

اند،  نكرده  ثبت  ادارى  فساد  عليه  مبارزه 
واكنش نشان دادند.

مى گويد  ادارى  فساد  با  مبارزه  عالى  اداره 
رمضان  و  سياووش  بكتاش  تنها  كنون  تا  كه 
كرده  ثبت  را  شان  دارايى هاى  دوست،  بشر 
اند و ديگر هيچ يك از اعضاى مجلس حاضر 

نيستند كه دارايى هايشان را ثبت كند.
مجلس  رئيس  ابراهيمى،  عبدالرووف 
فساد  با  مبارزه  كميسيون  گفت:  نمايندگان 
اطالع ندارد و بدون اطالع يك خبر را به يك 
رسانه مى دهد. اين خودش يك خبر است كه 

تو چرا بى خبر هستى؟
رئيس  منحيث  من  افزود:  ابراهيمى  آقاى 
ثبت  را  خودم  دارايى  خودم  شخصا  مجلس 
دارايى  نامزدى  زمان  در  نمايندگان  ام،  كرده 

مجلس نمايندگان از حكومت مى خواهد 
كه استراتژى ملى مبارزه عليه فساد ادارى را 
مورد  را  آن  نمايندگان  تا  بفرستد  پارلمان  به 

بحث و بررسى قرار بدهند.
عبدالرووف  آوا؛  خبرگزارى  به گزارش 
ابراهيمى، رئيس مجلس نمايندگان در نشست 
علنى مجلس گفت: ما امروز با ارسال مكتوبى 
از حكومت مى خواهيم كه استراتژى مبارزه 
با فساد را هرچه عاجل به مجلس بفرستد تا 

نمايندگان آن را به مالحضه بگيرند.
اين  نمايندگان  كه  افزود  ابراهيمى  آقاى 
استراتژى را به بحث بگيرند تا مشخص شود 
كه در راستاى مبارزه با فساد پاسخگو است 

يا خير؟
اين درخواست پس از آن صورت گرفت 


