
2289

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

سال نهم    شماره مسلسل 2289   دو شنبه 14 جدی 1394   قيمت 20 افغاني

کیلویی تا استیضاح  ازرای 

وزیر مخابرات:

به وابستگی افغانستان به انترنت 
کستان پایان دادیم پا

کستان  خط داغ تماس با پا

3

4

افغانستان نایب قهرمان 
جنوب آسیا شد 

2

4

ACKU



زنگ اول


فوتبال افغانستان موفقیت های چشم گیری در سال های 
در  که  است  بار  سه  فوتبال  تیم  است.  داشته  اخیر 
افتخار  جنوبی،  آسیای  کشورهای  قهرمانی  مسابقات 
پیام آوران،  افغانستان  فوتبال  تیم  بازیکنان  می آفریند. 
امید، شادی، آرامش و لبخند برای مردم زجرکشیده ی 
دولتی  نهاد  یا  سیاستمدار  هیچ  هستند.  افغانستان 
احساس  افغانستان،  مردم  به  نتوانست،  عمومی   و 
بازیکنان  تنها  این  کند.  خلق  امید  و  شادی  همبستگی، 
داغ دیده ی مردم  به دل های  توانستند  که  بودند  فوتبال 

افغانستان، امید و شادی به ارمغان بیاورند.
از  ورزش  روی  حکومت  که  می کند  ایجاب  بنابراین 
هیچ  کند.  سرمایه گذاری  همه  از  بیشتر  فوتبال  جمله 
احساس  است  نتوانسته  اندازه  فوتبال  به  دیگری  امر 
همبستگی اجتماعی و میهنی در این کشور خلق کند و 
بازیکنان فوتبال برای همه  مردم افغانستان از هر قوم 
سال  در شروع  که  می کند  ایجاب  محبوب اند.  زبان،  و 
جدید میالدی، دولت افغانستان با کشورهای کمک کننده 

هم در مورد سرمایه گذاری روی فوتبال صحبت کند. 
پول های زیادی در وزارت خانه ها هدر می رود. مثال ما 
در چوکات دولت وزارتی به اسم اقوام و قبایل داریم، 
هیچ کسی نمی داند که وظیفه  این وزارت چیست. یکی از 
مقام های این وزارت قبال گفته بود که به جوانان مناطق 
جنگ زده، بورسیه توزیع می کند. همین مقام در ادامه 
گفته بود که مکتب های مربوط به وزارت اقوام و قبایل 
برای دانش آموزان مناطق جنگ زده، زمینه  آموزش را 

فراهم کرده است.
را  دو  این  به  مربوط  مسایل  و  دانشگاه  و  مکتب 
تنظیم  عالی  تحصیالت  و  معارف  وزارت خانه های 
می کنند. این وزارت خانه باید در مورد توزیع بورسیه 
آموزش  برای  زمینه  فراهم سازی  یا  جنگ زده ها  به 
واقعیت  کنند.  برنامه ریزی  ویران،  روستا های  جوانان 
این است که وزارتی به اسم اقوام و قبایل زاید است و 
باید بودجه آن در خدمت ورزش از جمله فوتبال قرار 
گیرد. حکومت حتا می تواند با لغو اداره هایی که به هیچ 
دردی نمی خورند، وزارتی به اسم وزارت ورزش ایجاد 
کند و بودجه ادارات به درد نخور را در آن مصرف کند. 
سیاستمداران بیرون از حکومت هم می توانند کمک های 
کنند.  جمع آوری  فوتبال  و  ورزش  تقویت  برای  مالی 
استخدام  را  خارجی  کارشناسان  می تواند  دولت 
افغانستان  در  فوتبال  و  ورزش  توسعه  برای  تا  کند 
اثرات  فوتبال  روی  سرمایه گذاری  کنند.  برنامه ریزی 
افغانستان  اقتصاد  حتا  و  اجتماع  فرهنگ،  روی  خوبی 

خواهد داشت. 
گسترش فرهنگ ورزش و محبوب شدن بیشتر فوتبال، 
به بهبود وجه  افغانستان در سطح بین المللی نیز کمک 
خواهد کرد. سه- چهار دهه است که رسانه های جهانی 
منتشر  افغانستان،  از  کشتار  و  جنگ  از  غیر  خبری 
مردم  بیشتر  که  است  شده  سبب  امر  این  نکرده اند. 
جهان فکر کنند که در افغانستان چیزی دیگری غیر از 
جنگ وجود ندارد. موفقیت های پی درپی افغانستان در 
فوتبال و رسانه ای شدن این موفقیت ها سبب می شود 
که نگاه دنیا به افغانستان و ظرفیت های انسان افغانی 
سبب  فوتبال  پی درپی  موفقیت های  شود.  دگرگون 
میان مردم  در  نفس و خود باوری  به  اعتماد  گسترش 
مساعدت های  از  افغانستان  مردم  می شود.  افغانستان 
سپاسگزار  دولتی،  نهاد های  بازسازی  برای  بین المللی 
هستند، اما این کمک ها حس اعتماد به نفس و خود باوری 
اجتماعی را کم رنگ کرده است. این ذهنیت حاال ایجاد 
شده است که بدون کمک خارجی نمی توان به موفقیتی 
تیم  پی درپی  پیروزی های  یافت.  دست  اندک  هرچند 
فوتبال افغانستان، این خود باوری را ایجاد خواهد کرد. 
و  فوتبال  به  چیزی  هر  از  بیشتر  دولت  باید  بنابراین 
کمک  کنندگان  و  گمارد  همت  افغانستان  در  آن  توسعه 

بین المللی را هم تشویق کند تا به این امر توجه کنند.

لزوم حمایت از فوتبال و ورزش 
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پیام رییس جمهور غنی به مناسبت نایب قهرمانی
 تیم ملی فوتبال افغانستان

وزارت کار برای معتادان در کمپ فنیکس مرکز آموزشی
 حرفه می سازد

افغانستان نایب قهرمان 
جنوب آسیا شد 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
هموطنان گرامی

امروز در  ما  قهرمان  پوشان  ملی 
همدلی،  با  ورزش  سبز  میدان 
دنبال  و  راسخ،  عزم  کوشش، 
تالش  واحد  هدف  یک  کردن 
خود  قهرمانی  لقب  از  کردند 

دفاع کنند.
قهرمانان ورزشکار ما!

مدیون  همان گونه که  ما  ملت   
صفوف  در  ما  قهرمان  جوانان 
دفاعی کشور  و  امنیتی  نیروهای 
اند که از خاک و جان مردم ما 
به  اندازه  همان  به  میکنند،  دفاع 
های  افرینی  افتخار  و  رشادت 
ملی  تیم های  قهرمانان  در  شما 

ما میبالند. 
میدانم که تالش شما  تنها برای 
برد مسابقه نبود. بلکه تالش شما 
اراده  عزم،  دنیا  به  که  بود  این 
را  افغانستان  مردم  توانمندی  و 
هم  ثابت  خوب  و  کنید.  ثابت 

کردید. 
هم وطنان عزیز!

که  کردند  ثابت  ما  جوانان  این 
به وطن  از محبت  با قلب اگنده 

8صبح، کابل: وزارت مبارزه با 
این  که  کرده  اعالم  مخدر  مواد 
وزارت ساختمان محافظت عامه 
کمپ فنیکس را به وزارت کار 
تا  داده  تحویل  اجتماعی  امور  و 
برای معتادان مواد مخدر که در 
می شوند  نگهداری  کمپ  این 

مرکز آموزش حرفه بسازد.
بخشی  عامه  محافظت  ساختمان 
قبال  که  است  فنیکس  کمپ  از 
یکی از پایگاه های مهم نیروهای 
شمار  به  کابل  در  بین المللی 

می رود.
مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت 
مرحله  دو  در  که  می گوید 
معتاد  هفت صد  به  نزدیک 
سوخته  پل  ساحه  از  بی سرپناه 
فنیکس  کمپ  به  و  جمع آوری 
در  وزارت  این  شده اند.  منتقل 
قرار  که  می افزاید  اعالمیه یی 
تداوی  تحت  معتادان  این  است 
حرفه  شان  برای  و  گرفته  قرار 

آموزش داده شود.
مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت 

تیم ملی فوتبال افغانستان در آخرین بازی خود در مسابقه پایانی 
نایب  تا  باخت  هند  به     1 –  2 نتیجه  با  آسیا  قهرمانی جنوب 

قهرمان مسابقات فوتبال جنوب آسیا شود.
دقیقه   120 در  که  کرد  واگذار  را  بازی  حالی  در  افغانستان 
اما  داشت،  اختیار  در  را  میدان  و  توپ  هند  از  بیش  تالش، 
اشتباهات خط دفاعی افغانستان و ناداوری داور بازی در دقایق 

پایانی ، نتیجه را به سود هند رقم زد.
داور بازی در حداقل دوبار می توانست در دقایق پایانی نقطه 

پنالتی را به سود افغانستان نشان دهد.
این بازی از ساعت 3:30 به وقت محلی و 5:30 به وقت افغانستان 

در ورزشگاه تریواندروم مرکز ایالت کراالی هند آغاز شد.
افغانستان حاال از سه دور حضور خود در مسابقات جنوب آسیا 

1 قهرمانی و 2 نایب قهرمانی در کارنامه خود ثبت دارد.
فشار بازی در مقابل هند میزبان بازی ها، توقع باالی افغان ها در 
سرتاسر جهان و در نهایت مسابقه در مقابل پر افتخارترین تیم 
جنوب آسیا از همان ابتدا به نظر می رسید کار را برای افغانستان 

سخت خواهد ساخت.
بهترین خط حمله، بهترین دفاع، بهترین گل زن، عنوان های بود 

که افغانستان در این مسابقات از آن خود کرد.
و حامد  کابینه  از وزرای  رییس جمهور، شماری  اشرف غنی 
بازی را از طریق گیرنده  این  نیز  کرزی رییس جمهور پیشین 

های تلویزیونی تماشا کردند.
در بسیاری از مناطق افغانستان مردم با تجمع در اماکن عمومی 

فوتبال را به صورت گروهی تماشا کردند.
اگر چه افغانستان دوم شد، اما فوتبال به ویژه طی کم تر از یک 
دهه اخیر نشان داد که در افغانستان قابلیت های فراوانی دارد، از 
ایجاد همدلی در میان مردم تا آوردن شور و شادی به خانه هایی 

که از در و دیوارشان طی دهه ها غم و اندوه باریده است.
جوانان افغانستان نشان دادند که با وجود حمایت های نه چندان 

پررنگ حکومت هم می توانند افتخار آفرین باشند.
افغانستان با مربی جدید خود پیترشگرت پا به مسابقات جنوب 
در  خود  پی هم  شکست های  از  پس  آن هم  گذاشت،  آسیا 

مسابقات مقدماتی جنوب آسیا.
بین  رسمی  مسابقات  آسیا  جنوب  فوتبال  قهرمانی  مسابقات 

المللی است که از هر دو سال یکبار برگزار می گردد.
بنگلدیش، بوتان، هند، پاکستان، مالدیو و سریالنکا تا پیش از 
سال 2005 میالدی برای به دست آوردن جام این بازی ها با هم 
رقابت می کردند، اما از سال 2005 میالدی افغانستان نیز وارد 

این حوزه شد.
در  تیم  افتخارترین  پر  قهرمانی  شش  آوردن  به دست  با  هند 
این  قهرمان  بارنایب  سه  تیم  این  همچنان  است.  مسابقات  این 

مسابقات شده است.
پس از هند، مالدیو با 1 قهرمانی و 3 نایب قهرمانی تیم پر افتخار 

دوم مسابقات است.
تیمی  که  است  این  افغانستان  باره  در  اهمیت  حایز  نکته  اما 
تنها  از 4 دهه جنگ،  در  میان دود و آتش، پس  از  برخاسته 
سه دوره حضور خود در این بازی ها – هر بار افتخار آفرین 

شده است.
نایب  نیز   2011 سال  در  خود  حضور  نخستین  در  افغانستان 
قهرمان شد، در دومین دور حضور خود در سال 2013 قهرمان 

و سومین دور حضور خود به فاینل مسابقات راه یافت.
در  آسیا  قهرمانی جنوب  های  رقابت  در  در  افغانستان  حضور 
زیرا  است.  فوتبالی  حوزه  این  در  حضور  آخرین   2015 سال 
افغانستان از سال آینده وارد حوزه آسیای میانه در عرصه فوتبال 
و  ترکمنستان  ایران،  چون  قوی تری  تیم های  با  و  شد  خواهد 

ازبکستان به مسابقه خواهد پرداخت.
با  و  تیم   7 حضور  با  امسال  آسیا،  جنوب  قهرمانی  های  بازی 
غیبت پاکستان اغاز شد. به همین دلیل در گروه A  مسابقات 

تنها سه تیم هند، نیپال و سریالنکا حضور داشتند.
مثال  قدرتی  با  تصور  حد  از  باالتر  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
نتایج  و  کرد  آغاز  مسابقات   B گروه  از  را  بازی هایش  زدنی 

زیر را رقم زد.
افغانستان  4 – 0 بنگلدیش

افغانستان  3 -  0 بوتان
افغانستان  4 -  1 مالدیو

شیران خراسان در 4 بازی چنان پرقدرت ظاهر شدند که حیرت 
فوتبال دوستان در جای جای آسیای جنوبی را برانگیختاندند.

همچنان مردم سایر کشورها نیز در صفحات اجتماعی بازی پر 
قدرت فوتبالیست های کشور را بارها تحسین کردند.

حمایت  نیازمند  عالی تر  مدارج  به  رسیدن  برای  تیم  این 
در  ورزشکاران  پای  به  پا  نتوانستند  که  است  حکومت مردانی 

این سال ها افتخارآفرین باشند.
با توجه به پایان سال مالی به نظر می رسد که مجلس نمایندگان 
باید در مورد بودجه در عرصه های ورزشی به خصوص فوتبال 
دست  نیز  افغانستان  دولت  و  کند  اقدام  همیشه  از  عاقالنه تر 

مدیران ورزشی کشور را بازتر بگذارد.

برای  که  کردند  تعهد  مردم،   و 
میدانهای  در  افریدن  افتخار 
دریغ  تالش  هیج  از  ورزش 
نخواهند کرد. آنها ثابت کردند 
افغانستان  یک  از  نمادی  که 
کار  همدلی،  از  نشان  اند.  نوین 

و هدف مشترک. 
هموطنان گرامی!

از  پیش  سال   13 ما  فوتبال  تیم 
است  درست  کرد.  شروع  صفر 
و  تمرین  و  آموزشی  مراکز  که 
سایر  مانند  کامل  غذایی  رژیم 
ورزش  جوانان  برای  ها  کشور 
کار خود نداریم. اما این جوانان 
کردند  ثابت  مردم  بقیه  برای 
میتوان   ، قوی  اراده  و  باعزم  که 

حماسه آفرید.
هم وطنان عزیز!

ورزش  جوانان  این  که  میدانید 
ورزشی   میدانهای  در  ما  کار 
امروز   که  کرکت   یا  و  فوتبال 
استثنایی  های  موفقیت  خاطر  به 
شان دیگران  به تعجب امده اند، 
ها  شهر  های  خرابه  اوار  زیر  از 
و  مان  زده  جنگ  های  قریه  و 
میادین  سوزان  آفتاب  زیر  از  یا 

برخی  است  قرار  که  می گوید 
کمپ  دیگر  بخش های  از 
مراکز  ایجاد  منظور  به  فنیکس 
مواد  معتادان  به  آگاهی دهی 
بازگشت  از  جلوگیری  و  مخدر 
وزارت های  به  اعتیاد،  به  آنان 
تحویل  اوقاف  و  و حج  معارف 

داده شود.
در همین حال، داکتر فیروزالدین 
شام  عامه،  صحت  وزیر  فیروز 
مرحله  دومین  اجرای  در  شنبه 
پل  از ساحه  معتادان  جمع آوری 
کمپ  به  آنان  انتقال  و  سوخته 
کمپ  این  که  گفت  فنیکس 
ظرفیت گنجایش هزار و پنج صد 
معتاد را دارد. آقای فیروز گفت: 
»مرکزی که جدیدا تاسیس شده 
را  تن   1500 گنجایش  است، 
اسکان،  زمینه  آن  در  که  دارد 
برای  حرفه  آموزش  و  تداوی 
است  گردیده  فراهم  معتادین 
پانزدهم  الی  می خواهیم  ما  و 
معتادین  تعداد  این  به  تا  جدی 
کابل  شهر  از  را  سرپناه  بدون 

مهاجرت،  های  کمپ  خشک 
و  الگو  آنها  اند.  آورده  بر  سر 
همدلی،  اتحاد،  بخش  الهام 
ما  ملت  بنفس  اعتماد  و  تعهد 
برای نسلهای امروز و آینده اند. 
که  اند  آینده  اوران  نوید  آنان 
دیگر طفل و جوان ما در غربت، 
شادی  به  حسرت  و  حرمان  با 
دیگران از موفقیت شان نامیدانه 
ننگرند. زیرا خود نیز قهرمانان و 
موفقیت های کشور خود را فعال 
کنند  تجلیل  آنها  از  که  دارند 
تجلیل  برای  شهر  و  جاده  در  و 
شادمان  و  کنند  تجمع  موفقیت 

باشند. 
مردم عزیز افغانستان

من امشب به عنوان یک شهر وند 
بعنوان  هم  و  عزیزما  کشور  این 
و  فخر  احساس  جمهور  ریس 
سربلندی میکنم و در کنار شما 
قهر  از  نه  زمستانی  شب  این  در 
مانان داستان ها و شاهنامه ، بلکه 
و  امانی  خیبر  های  قهرمانی  از 

شهزاد می گویم.
زنده باد افغانستان 
تل دوی افغانستان

جمع آوری و به این مرکز انتفال 
دهیم.«

مبارزه  وزیر  عظیمی  سالمت 
که  می گوید  نیز  مخدر  مواد  با 
چند وزارت خانه برای رسیدگی 
به معتادان مشترکا کار می کنند. 
هدایت  اساس  »به  گفت:  وی 
اسالمی  جمهوری  ریاست  مقام 
کمیسیون  یک  افغانستان 
وزارت های  از  مرکب  مشترک 
مواد  با  مبارزه  عامه،  صحت 
اجتماعی،  امور  و  کار  مخدر، 
اقتصاد و داخله تشکیل شده تا به 
همه  صورت  به  معتادین  معضل 

جانبه رسیدگی نماید.«
وزارت صحت عامه می گوید که 
به سه میلیون در سراسر  نزدیک 
معتاد  مخدر  مواد  به  افغانستان 
با  وزارت،  این  گفته  به  هستند. 
معتادان،  چشم گیر  رقم  به  توجه 
کم  معتادان  این  درمان  مراکز 

است.

وحید پیمان 

ACKU
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مستقل  بورد  میان  همکاری  توافق نامه 
جیودیزی  عمومی  اداره  و  جدید  کابل 
این  در  رسید.  امضا  به  کارتوگرافی  و 
و  مسوولیت ها  وظایف،  توافق نامه، 
کاری در مقاطع مشترک  صالحیت های 
وظیفه ای بین نهاد دولتی مشخص شده 
توافق نامه ،  این  اساسی  هدف  است. 
از تکرار فعالیت ها و جلوگیری  جلوگیری 
مختلف  مراحل  در  وظیفه ای  تداخل  از 
جدید  کابل  شهر  پالن  ماستر  تطبیقی 

گفته شده است. 
مستقل  بورد  سرپرست  پشتون،  یوسف   
یک شنبه  کابل  جدید  شهر  انکشاف 
خبرنگاران  به  کابل  در  جدی  سیزدهم 
جدید  کابل  انکشاف  و  احداث  گفت 
اقتصادی  پروژه های  بزرگ ترین  از  یکی 
و  اقتصادی  پیشرفت  در  و  است  کشور 

اشتغال زایی نقش به سزایی دارد.
آغاز  در  مشکل  »بزرگ ترین  گفت:  وی 
ک  استمال پروژه،  این  عملی  کار  نشدن 
بلکه  نیست  جدید  کابل  پروژه  در  زمین 
ملکیت ها  غصب  مشکل،  بزرگ ترین 
سوی  از  زمین  جریب  هزاران  است. 

هم  افرادش  و  شده  غصب  غاصبین، 
مطرح  تصفیه  مساله  وقتی  است.  معلوم 
تصفیه  به  حاضر  افراد  این  می شود 
که در دست  نمی شوند. چون در اسنادی 

دارند مشکل وجود دارد.«
مستقل  بورد  سرپرست  پشتون،  یوسف 
این  فازاول  گفت  هم چنان  جدید  کابل 
می  شروع  پیش  سال  سه  در  باید  پروژه 
هزار   80 حدود  ساخت  شامل  که  شد، 
میلیارد  واحد مسکونی است. شش و نیم 
کلی این فاز در سه سال پیش  دالر هزینه 
آن  کارعملی  باید  و  بود  شده  داد  قرار 
وی  می گردید.  شروع  نیز  زمان  همان  در 
کابل جدید  گفت با آن هم فاز اول پروژه 
تکمیل شده و با ساخت این واحد های 
مسکونی 4 صد هزار نفوس از آن بهره مند 

می گردند.
گفته های مسوولین بورد مستقل  بر اساس 
زمین،  جریب  هراز   25 جدید  کابل 
جدید  کابل  پروژه  اول  فاز  مساحت 

است. 
جدید  کابل  مستقل  بورد  سرپرست 
بین  عملی  کار  آغاز  با  گفت  هم چنان 
کاردر پروژه فاز  کارگر برای  50 تا 60 هزار 
کابل جدید نیاز است اما تا زمانی که  اول 

کار عملی آن  غاصبین در قدرت باشند، 
شروع نخواهد شد.

سرپرست  و  معاون  هوتکی،  عمر  الهام 
گفت  کابل  جدید  شهر  انکشاف  اداره 
عملی  کار  آغاز  برای  الزم  آمادگی های 
گرفته شده و تمام  کابل  پروژه  شهر جدید 
تکمیل  پروژه  این  تفصیلی  نقشه های 

شده است. 
گفت: »پروژه  الهام عمر هوتکی هم چنان 
کابل  شهر  برابر  دو  از  بیش  جدید  کابل 
پدیده  یک  شهر  ساخت  است.  فعلی 
طبیعی از نظر تخنیکی است. وقتی قرار 
باید  است یک شهر جدید ساخته شود 
کرد. و این  برای چندین نسل بعدی فکر 
پالن گذاری  اما  می باشد.  زمان گیر  برنامه 
کابل جدید دقیق صورت  برای ساخت 
نو است، طول  گرفته و چون یک تجربه 
کمی  مردم  برای  آن  ساخت  کشیدن 

دل گیر شده است.«
بسیار  کار  یک  شدن  شروع  گفت  وی 
ساده است اما تداوم آن بسیار مهم است. 
کابل  جدید  شهر  برای  پالن گذاری  تمام 
تکمیل شده است. و طرح های تفصیلی 

واحد  هزار   10 و  شده  تمام  اول  فاز  برای 
جدید  کابل  پروژه  اول  فاز  از  مسکونی 

آماده فروشات می باشد.
رییس  یاری،  در همین حال عبدالروف 
گفت  گرافی  کارتو  و  جیودیزی  اداره 
اداره  این  میان  متداوم  همکاری های 
در  کابل  جدید  شهر  انکشاف  اداره  با 
راستای تحقق بخشیدن به امور مربوطه و 
در دسترس قرار دادن نقشه های تخنیکی 
جدید  شهر  ماسترپالن  تحت  ولسوالی ها 

کابل ادامه خواهد یافت. 
کابل قرار است در مساحت  شهر جدید 
این  شود.  ساخته  زمین  جریب   370
گنجایش سه میلیون نفر  شهردر مجموع، 

را خواهد داشت.
حامد  حکم  اساس  به   2006 سال  در   
یک  کشور  پیشین  رییس جمهور  کرزی، 
کابل  گروه مستقل برای توسعه شهر جدید 
گردید. این شهر قرار بود در سه فاز  ایجاد 
کدام از فازها طی پنج سال ساخته  و هر 
مسوولین  گفته های  بر اساس  اما  شود 
کابل جدید، غاصبین زمین  بورد مستقل 
شده  باعث  افراد  این  کار شکنی های  و 
کار عملی این پروژه تا هنوز آغاز  که  است 

نگردد.

غاصبان زمین مانع تطبیق 
برنامه کابل جدیداند

و  مخابرات  وزیر  وحیدی،  عبدالرزاق 
که این وزارت  تکنالوژی معلوماتی می گوید 
راه های بدیلی برای تامین انترنت مورد نیاز 
افغانستان یافته و به وابستگی افغانستان به 

کستان پایان داده است. انترنت پا
 13 یک شنبه،  روز  که  وحیدی  آقای 
تلیفون های  پروژه  افتتاح  مراسم  جدی، در 
در  سبز  امید  شهرک  در  سیم دار  دیجیتل 
وزارت  که  افزود  می گفت،  سخن  کابل 
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پس از این 
از راه های مصون تری انترنت مورد نیاز خود 
را تامین می کند. وزیر مخابرات و تکنالوژی 
گفت: »ما برای اولین بار وابستگی  معلوماتی 
و  بردیم  بین  از  کستان  پا انترنت  به  را  خود 
دیگر  کشور  سه  با  را  قراردادهایی  امضای 
یاداشت های  از  یکی  و  داریم  رویدست 
طول  در  و  شد  امضا  گذشته  هفته  تفاهم 

نهایی  قراردادش  دیگر  هفته  دو  یا  یک 
کشور ایران هم به یک تفاهم  خواهد شد. با 
که  بسیار خوب رسیدیم و تقریبا نیم قیمتی 
ما  برای  انترنت  حاضر  حال  در  کستان  پا
تامین  را  خود  انترنت  ایران  از  می دهد، 
می کنیم. قیمت پایین تر از قیمت ایران را ما 
نرخی  آوردیم.  به دست  قزاقستان  کشور  از 
که ما به دست آوردیم نرخ خاص در منطقه 
کسی  نرخ  این  با  منطقه  در  یعنی  است. 
مستقیم  شکل  به  را  انترنت  که  نتوانسته 

بخرد.«
معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت 
نیاز  مورد  انترنت  این  از  پیش  که  می گوید 
از  نوری  فایبر  شبکه  طریق  از  افغانستان 
کشور  داخل  به  کستان  پا از  تورخم  مرز 
ترانزیت می شد. به گفته ی این وزارت، این 
مردم  دسترسی  بارها  و  بود  غیرمصون  مسیر 

افغانستان به انترنت قطع شده است.
یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات 
یافتن  با  که  می گوید  معلوماتی  تکنالوژی  و 
مورد  انترنت  تامین  به منظور  بدیل  راه های 
خدمات  از  استفاده  نرخ  افغانستان،  نیاز 
که در  گفت  انترنتی نیز پایین خواهد آمد. او 
قدم اول دولت افغانستان بیست »جی بی« 
انترنت از دو مسیر از قزاقستان وارد می کند. 

از  »جی بی«  ده  که  می گوید  صیمیم  آقای 
دالر  هزار   135 قیمت  به  ترکمنستان  طریق 
با  ازبکستان  مسیر  از  دیگر  »جی بی«  ده  و 
افغانستان  وارد  دالر  هزار  هفتاد و پنج  قیمت 

می شود. 
که  می گوید  مخابرات  وزارت  سخنگوی 
انترنتی  »جی بی«  ده  خرید  اصلی  قیمت 
می شود  وارد  ترکمنستان  طریق  از  که 
هشتاد و پنج هزار دالر است و پنجاه هزار دالر 
حق  افغانستان  دولت  از  ترکمنستان  دیگر 
صمیم  آقای  به گفته ی  می گیرد.  ترانزیت 
از  قزاقستان  از  که  انترنت  »جی بی«  ده 
قیمت  می شود،  کشور  وارد  ازبکستان  مسیر 
است.  تعیین شده  دالر  هزار  هفتاد و پنج  آن 
که ازبکستان از بابت  آقای صمیم می افزاید 
ترانزیت انترنت قزاقستان به افغانستان حق 
افغانستان  دولت  عوض  در  بلکه  نمی گیرد 

مسیر  از  بتواند  کشور  این  کرده  تعهد 
کند.  کستان انترنت صادر  افغانستان به پا

که  انترنتی  »نرخ  می گوید:  صمیم  یاسین 
کستان تا همین چند ماه قبل به ما عرضه  پا
ما  این که  از  بعد  بود.  دالر  هزار   255 می کرد 
دیگر  کشورهای  با  را  منطقه ای  مواصالت 
خود  نرخ  کستانی ها(  )پا آن ها  کردیم  آغاز 
یافتن  با  آوردند.  پایین  دالر  هزار   180 به  را 
دالر  هزار  پنجاه  به  نزدیک  بدیل  راه های 

کاهش در نرخ انترنت به وجود می آید.«
تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  سخنگوی 
انترنت  اطمینان  ضریب  می گوید  معلوماتی 
گفت:  کستان نیز پایین بود. آقای صمیم  پا
از  که  انترنتی  اطمینان  ضریب  نظر  »از 
کستان وارد می کنیم در حدود هشتاد و پنج  پا
سطح  از  درصد  پانزده  یعنی  است  درصد 
تالش  آن  از  پس  است.  پایین  معیاری 

کردیم تا این وابستگی خالص شود.«
تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  سخنگوی 
برنامه  وزارت  این  که  می افزاید  معلوماتی 
که  کرده  دنبال  را  منطقه ای  محاسبات 
ازبکستان،  کشورهای  با  آن  طریق  از 
ترکمنستان، روسیه و ایران در تماس شده تا 
بتواند انترنت مورد نیاز افغانستان را از این 
دولت  که  گفت  وی  کند.  تامین  مسیرها 

توانسته  تماس ها  این  نتیجه  در  افغانستان 
مشترک المنافع  کشورهای  عضویت  است 

در بخش مخابرات را به دست بیاورد. 
ترانزیت انترنت 

وزارت  که  می گوید  وحیدی  عبدالرزاق 
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی فرصت های 
ترانزیت انترنت از طریق افغانستان را نیز به 
به  است.  کرده  معرفی  همسایه   کشورهای 
که بخشی  گفته ی او، ازبکستان در نظر دارد 
به  افغانستان  مسیر  از  را  خود  انترنت  از 
گفت  کند. آقای وحیدی  کستان ترانزیت  پا
جایگاه  افغانستان  که  است  بار  اولین  که 
گذرگاه معلومات در منطقه  خود را به عنوان 

کرده است.  معرفی 
گفت  وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 
وجه  از  آینده  سال  می تواند  افغانستان  که 
عاید  دالر  میلیون  یک  معلومات  ترانزیت 
کرد  کید  تا وی  آورد.  به دست  خارجی 
افغانستان  مسیر  از  معلومات  ترانزیت  که 
یابد.  افزایش  گیگابایت  پنجاه  تا  می تواند 
که  گفت  هم چنین  وحیدی  عبدالرزاق 
زمینی  راه  از  را  چین  دارد  تالش  افغانستان 
از مسیر بندر واخان همزمان با تمدید پروژه 
که  کند. وی افزود  گاز »تاپی« به اروپا وصل 
جهانی  بانک  و  چین  طریق  از  پروژه  این 

تمویل می شود. 
گفت:  وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 
یا  دو  طی  پروژه  این  تکمیل  صورت  »در 
معلومات  ترانزیت  میزان  آینده،  سال  سه 
بایت  تیرا  یک  به  افغانستان  ک  خا از 
بتوانیم  ما  که  می شود  پیش بینی  می رسد. 
ساالنه بین چهارصد تا پنج صد میلیون دالر 
معلومات  ترانزیت  از  فقط  خالص  عاید 

داشته باشیم.«
معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزیر 
این  که  گفت  دیروز  مراسم  در  هم چنین 
مالیات  اخذ  شدن  تصاعدی  طرح  وزارت 
از استفاده کنندگان خدمات مخابراتی را به 
کرده و این طرح نیز مورد تایید  کابینه ارایه 
سال  طرح  این  گفت  او  است.  گرفته  قرار 
گرفت، براساس  آینده مورد اجرا قرار خواهد 
کسانی که از خدمات مخابراتی استفاده  آن 
مالیه  پایین تری  درصدی  می کنند،  کمتر 
که  »وقتی  گفت:  وی  پرداخت.  خواهند 
یک نفر در یک ماه پنجاه افغانی مصرف 
پرداخت  مالیه  درصد  دو  فقط  می کند، 
که پنجاه افغانی در ماه  کند. یعنی یک نفر 
می شود.  کسر  افغانی  یک  می کند  مصرف 
ماه  یک  طول  در  افغانی  صد  تا  کسانی که 
از  کسانی که  و  درصد  پنج  دارند،  مصرف 
صد افغانی باالتر مصرف دارند، ده درصد 

مالیه بپردازند.«
عضو  خان  صاحب  انجنیر  همین حال،  در 
با  آنان  که  می گوید  نمایندگان،  مجلس 
خدمات  استفاده کنندگان  از  مالیات  گرفتن 
مالیات  این  اما  نیستند  مخابراتی مخالفت 

گرفته شود. باید به صورت شفاف 
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در این تردیدی نیست که طالبان متحد اردوی پاکستان است. هیچ کسی شکی ندارد که 
وه طالبان را مانند یک دولت در حال تبعید، در شهرهای خود پناه داده است و با  پاکستان گر

وه را متحد راهبردی خود در افغانستان می داند. اما با وجود آن هم  آنان مراوده دارد و این گر
دولت افغانستان قصد ندارد، مستقیما با ارتش پاکستان بجگند. 

روز  ها  این  در  مجلس،  نمایندگان  از  شماری 
مصروف جمع آ وری امضا برای استیضاح برخی 
وزیران  میان  در  شاید  می باشند.  کابینه  وزیران 
میزان  باشند.  داشته  وجود  ضعیف  افراد  کابینه 
کابینه حکومت وحدت ملی در  کارآیی وزیران 
گزارش  های صد روز اول  ماه  های اخیر بر اساس 
مالی  در سال  بودجه  و هم چنان مصرف  دوم  و 

گذشته، می تواند محاسبه شود. 
گزارش  کابینه تا هنوز موفق به ارایه  برخی وزیران 
که  می دهد  نشان  این  نشده اند.  دوم  روز  صد 
کاری  برنامه  تهیه  برای  وزیران  این  توانایی 
ضعیف می باشد. میزان مصرف بودجه می تواند 
برخی  باشد.  قضاوت  برای  خوب  معیار  یک 
هم  برخی  و  درصد  هشتاد  مرز  تا  کابینه  وزیران 
که  کرده اند. وزیرانی  کم تر از سی در صد مصرف 
کاری برای  نمی توانند بودجه را مصرف و پالن 
که مستحق  کنند، بدون شک  صد روز دوم تهیه 

استیضاح اند. 
از  می تواند  وزیران  این  استیضاح  و  استجواب 
گزینش  سوی مجلس دلیل معقول داشته باشد. 
افراد در مدیریت  های وزارت خانه  ها نیز می تواند 

مجلس  نمایندگان  برای  جدی  سوال  های  از 
باشد. در برخی وزارت خانه  ها موضوع مشارکت 
شاید  است.  نشده  گرفته  نظر  در  اصال  سیاسی 
وزارت خانه  ها  برخی  در  مشارکت  فیصدی 
حتا  وزارت خانه  ها  برخی  در  باشد.  صفر  زیر 
دیده  قوم  یک  از  رییس  سطح  در  نفر  یک 
قومی ،  خانه  به  وزارت خانه  ها  این  نمی شود. 
حزبی و سمتی برخی وزیران بدل شده است. 
مردم  تمام  به  متعلق  کشور  وزارت خانه  های 
که از تمام استعداد  ها  است و خوب خواهد بود 
یافته  تحصیل  جوانان  جذب  برای  ظرفیت  ها 

استفاده شود. 
مشکالت  از  معاشات  پرداخت  در  توازن  نبود 
در  می باشد.  وزارت خانه  ها  کثر  ا در  جدی 
سیاسی  پشتوانه  با  افراد  وزارت خانه  ها  برخی 
این  می کند.  یافت  در  معاش  پروژه  چندین  از 
عین  در  دیگر  افراد  برخی  که  است  حالی  در 
تجاوز  هراز  ده  از  امتیازات شان  و  معاش  وظیفه 

وزارت خانه  ها  برخی  قرارداد  در  فساد  نمی کند. 
که  هنوز جریان دارد. خانه ملت بانقش نظارتی 
دارد می تواند تمام موارد فوق را به صورت جدی 
نمایندگان  متاسفانه  اما  کند.  نظارت  و  بررسی 
و  کیلویی  به صورت  که  همان گونه  مجلس 
بدون محاسبه رای دادند، به همان شکل برای 

استیضاح امضا جمع می کنند. 
داده  نشان  استیضاح  و  استجواب  ها  تجربه 
که در پشت این اقدام  ها اهداف سیاسی  است 
برجسته  دیگر  چیزی  هر  از  بیشتر  امتیازگیری  و 
که برای  بوده است. یکی از نمایندگان مجلس 
کرده بود،  استیضاح وزیر معارف 25 امضا جمع 
گرفتن  پس  بدل  در  را  خود  برادر  می شود  موفق 
شهر  معارف  ریاست  معاون  حیث  به  امضا  ها 
نیز  امضا  ها  جمع کنند گان  سایر  کند.  مقرر  کابل 
تا دریافت  گرفته  ولسوالی  ها  تقرری در سطح  از 
مطالبه  و  توقع  و...  مادی  امتیاز  های  پروژه، 

دارند. 
اخیر  سال های  در  متاسفانه  افغانستان  پارلمان 
باج گیرانه  گاها  و  امتیاز طلبانه،  رویکرد  با  بیشتر 
وکال  برخی  رفته اند.  کابینه  وزرای  سراغ  به 

و  داشته  جیب  در  را  امضا  ها  تعدادی  همیشه 
کابینه می روند به آنان  که به دفتر وزیران  هر بار 
دوران  در  چه  کابینه  وزیران  می دهند.  نشان 
ماندن  امان  در  برای  از  و چه حاال  کرزی  آقای 
از استیضاح همیشه وارد این بده بستان شده اند. 
از  برخی  مورد  در  زاخیلوال  آقای  گری  های  افشا
نمایندگان در یک مرحله تکان دهنده و شوک آور 
کابینه به دلیل فقدان حمایت  بود. سایر وزیران 
گروه  از  بخش  این  با  مقابله  توان  سیاسی  قوی 
سوال  که  همان گونه  ندارند.  را  مجلس  در  فشار 
گری  های  افشا است.  مجلس  حق  استجواب  و 
کردن واقعیت  های  پشت پرده استیضاح و بیان 
مسوولیت  های  از  نیز  وزارت خانه  ها  در  جاری 
گر  ا کابینه  وزیران  است.  کابینه  وزیران  اصلی 
بهتر  باشند،  باقی  وزارت  در  هم  روز  یک  برای 
پشت  و  گفته  سخن  صادقانه  مردم  با  که  است 
نیز  را  مجلس  باج گیری  های  و  امتیاز طلبی  پرده 

کنند. افشا 

کیلویی رای  از
تا استیضاح 
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نظامیان  میان  که خط داغ تماس  روز پیش اعالم شد  چند 
کستان ایجاد شده است. ظاهرا در سفر جنرال  افغانستان و پا
کابل،  به  کستان  پا اردوی  عمومی  فرمانده  شریف،  راحیل 
خط  کشور،  دو  نظامی های  تابین  کردند  توافق  دوطرف 
داغ تماس ایجاد شود. خط داغ تماس به این منظور ایجاد 
کشور، در دوسوی مرز با هم دیگر در  می شود تا نظامی های دو 
کنند.  تماس باشند و از بروز رویداد های مشکل ساز جلوگیری 
مرز  کیلومتر  هزار  سه  حدود  چیزی  کستان  پا با  افغانستان 
کیلومتر مرز مشترک پاسگاه های  مشترک دارد. در این سه هزار 
ضد  گروه های  است.  شده  افراز  زیادی  نظامی  و  امنیتی 
کاروان  کشور، از این مرز عبورومرور می کنند.  دولت های هر دو 
تجاری نیز از این مرزها می گذرند. مسافران نیز از همین مرزها 
حادثه  یک  احتمال  آن  هر  وضعیت،  این  در  می کنند.  عبور 

می رود. 
کشور دیگر  کشور به نظامی های  ممکن است نظامی های یک 
نظامی های  است  ممکن  این که  یا  کنند.  اشتباهی  شلیک 
کشور در حال تعقیب مخالفان خود باشند و در جریان  یک 
گر در چنین  کشور دیگر حمله شود. ا جنگ به پاسگاه مرزی 
وضعیتی، خط داغ تماس وجود نداشته باشد، یک شلیک 

اشتباهی، منجر به ایجاد یک بحران بزرگ خواهد شد. 
کستان  پا اردوی  متحد  طالبان  که  نیست  تردیدی  این  در 
را  طالبان  گروه  کستان  پا که  ندارد  شکی  کسی  هیچ  است. 
مانند یک دولت در حال تبعید، در شهرهای خود پناه داده 
گروه را متحد راهبردی خود  است و با آنان مراوده دارد و این 
افغانستان  دولت  هم  آن  وجود  با  اما  می داند.  افغانستان  در 

کستان بجگند.  قصد ندارد، مستقیما با ارتش پا
حامد  زمامداری  دوره  در  چه  و  حاال  چه  افغانستان  دولت 
نداشته  کستان،  پا با  مستقیم  رویارویی  قصد  هرگز  کرزی، 
به  کستان  پا با  کره  مذا طریق  از  می خواهد  افغانستان  است. 
گفتگو با رهبران طالبان بنشیند.  تفاهم برسد و بعد روی میز 
افغانستان  تبعیدی  دولت  را  طالبان  آن که  با  هم  کستانی ها  پا
دارایی  را  آنان  گاهی  و  دارند  مراوده  گروه  آن  با  و  می دانند 
با  به هیچ وجه قصد ندارد،  اما  استراتژیک خود می خوانند، 
نیروی های رسمی و دولتی افغانستان وارد جنگ شوند، آنان 

افغانستان  در  خود  نیابتی  نیروی  مثل  را  طالبان  می خواهند 
کنند.  استعمال 

میان  نظامی  برخورد  که  می دهد  نشان  واقعیت ها  این 
را  آن  کابل  نه  که  است  چیزی  کشور  دو  رسمی  ارتش های 
خط  یک  که  است  نیاز  بنابراین  اسالم آباد.  نه  و  می خواهد 
تماس داغ وجود داشته باشد تا از حوادث احتمالی جلوگیری 
نیروی  افغانستان  در  ناتو  که  هم  گذشته  سال های  در  کند. 
و  کستان  پا نظامیان  میان  تماس های  چنین  داشت،  رزمی 

جنرال های ناتو برقرار می شد. 
کستان  در برخی از موارد جلسات سه جانبه میان افغانستان، پا
کند. این  و ناتو برگزار می شد تا از حوادث احتمالی جلوگیری 
که  بود  زمانی  آن  و  نشد  واقع  کارگر  مرحله  یک  در  تماس ها 
کستان به سمت افغانستان شلیک می کرد.  توپخانه اردوی پا
ناتو  کرزی بود،  که دوره ریاست جمهوری حامد  در آن زمان 
کاری نکرد و شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دولت  نیز 
رزمی  نیروهای  سخنگوی  زمان  آن  در  داد.  حواله  افغانستان 
کستان  گفت: افغانستان باید مشکل شلیک توپخانه ی پا ناتو 
کرزی  حامد  اما  بگذارد،  میان  در  متحد  ملل  سازمان  با  را 
رییس جمهور وقت، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل 
موثر  به طور  تماس  داغ  خط  از  حاال  گر  ا نکرد.  راجع  متحد، 
استفاده شود و دو طرف نیت ماجراجویی نداشته باشند، از 
که  می رسد  به نظر  می شود.  جلوگیری  احتمالی  حوادث  بروز 
کستان بدون وساطت ناتو  این بار نظامی های افغانستان و پا
نظامیان  برای  امر  این  می کنند،  استفاده  تماس  داغ  خط  از 

افغانستان شاید یک تجربه  جدید باشد. 
مقابل  جانب  به  محرم  اطالعات  که  شود  دقت  باید  بازهم 
داغ  خط  باید  آزموده  کار  و  حرفه  ای  افسران  نشود.  مخابره 
کنند  جلوگیری  اطالعات  درز  از  تا  کنند  مدیریت  را  تماس 
مقابل  طرف  احتمالی  فریب کاری های  متوجه  هم چنان  و 
گم  برای  گاه گاهی  مقابل  طرف  که  است  ممکن  باشند. 
اطالعات  است،  وفادار  آنان  به  که  جنگجویانی  رد  کردن 
که این  گمراه کننده بدهد. این وظیفه  افسران حرفه ای است 

کنند.  کشف و خنثا  موارد را 
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امریکا باید قوانین سخت گیرانه اش را اصالح کند که 
را محدود  قابلیت های حمایت هوایی  در حال حاضر 
قوی  اطالعات  که  است  حالی  در  این  است.  کرده 
اساسی  و  مهم  نهایت  نبرد  میدان های  در  استخباراتی 
سرحد  بدون  دکتوران  شفاخانه  باالی  حمله  می باشد. 
کمبود  زمینه  در  خوب  مثال  یک  می تواند  کندز  در 
و  هوایی  موثر  حمالت  باشد.  استخباراتی  اطالعات 
امنیتی  نیروهای  برای  استخباراتی  اطالعات  توسعه 
افغانستان به صورت جدی می تواند حمالت طالبان در 

افغانستان را مختل سازد.
اما در درازمدت تنها طالبان، برای ثبات در افغانستان 
حال  در  نیز  داعش  گروه  نمی شود.  محسوب  تهدید 
بوده  افراطی  به طالبان  نسبت  این گروه  رشد می باشد 
و اعضای آن بیشتر پاکستانی ها و ازبک هستند. داعش 
منصور  اختر  مال  طالبان  جدید  رهبر  مقابل  در  اکنون 
دست  طالبان  رهبری  به  مالعمر  از  بعد  که  کسی 
یافت، چالش هایی را ایجاد کرده است. پارچه پارچه 
به ویژه در  با داعش،  این گروه  شدن طالبان و رقابت 
والیت زابل و ننگرهار باعث افزایش خشونت ها شده 
هزاره  قومی  اقلیت  از  تن  چند  سربریدن  شامل  که 
می شود. افزایش خشونت ها هم چنان امیدواری ها برای 
گفتگوهای صلح در افغانستان را نیز کاهش داده است.

در  داعش  گروه  ضد  بر  عملیات  باید  ناتو  و  امریکا 
نیز  گروه  این  القاعده  مثل  بخشد.  را شدت  افغانستان 
باید در اولویت های جنگ و مبارزه بر ضد تروریسم 
این  کردن  نابود  برای  زمان  بهترین  حاال  گیرد.  قرار 
گروه می باشد. درکل، نیروهای ایتالف باید جلو رشد 
به  این که  از  قبل  بگیرد  اکنون  همین  از  را  گروه  این 

یک تهدید بزرگ بدل گردد.
فعلی،  دولت  یک  انتخاب  برای  افغانستان  مردم 
به 70  نزدیک  آزمون سختی را پشت سرگذشتاندند. 
دادند.  رای   2014 سال  در  رای دهندگان  از  درصد 
تهدید  را  رای دهندگان  طالبان  که  بود  درحالی  این 
به مرگ کرده بودند. بعد از شکست بن بست سیاسی 
توافق صورت  قدرت  تقسیم  به  امریکا  میانی  در  پا  با 
در  که  گرفت  شکل  ملی  وحدت  حکومت  گرفت. 
آن اشرف غنی به عنوان رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل 

به عنوان رییس اجرایی انتخاب گردیدند.
عملیات نظامی برای تمام مشکالت کشور تنها راه حل 
نمی باشد، بلکه قابلیت دولتداری مقامات که از سوی 
مردم انتخاب شده اند برای پیاده کردن نظم و ثبات و 
امنیت در کشور نهایت مهم می باشد. در حال حاضر، 
حمالت شورشیان نیازمند یک پاسخ قوی است. دولت 
افغانستان باید به کشمکش های درونی خود پایان دهد 

دیگر به لحاظ امنیتی این کار مشکل است.
این نماینده مجلس گفت کسانی که تقاضای انتقال 
از  و  قوم  یک  از  کرده اند،  مطرح  را  والیت  مرکز 
ساکنان شهر بغالن جدید هستند، در حالی که اهالی 
1۳ واحد اداری دیگر بغالن با طرح این درخواست 

مخالفند.
را  موضوع  این  که  کسانی  گفت  مهدی  آقای 
به  »امتیازی«  که  هستند  فکر  این  به  می کنند،  مطرح 
داد،  خواهند  جدید  بغالن  شهر  ساکن  پشتون های 
در حالی که به باور او، ساکنان سایر مناطق بغالن با 

دشواری های زیادی مواجه خواهند شد.
امر  این  اجرای  هم  امنیتی  لحاظ  به  او،  گفته  به 
آقای  داشت.  خواهد  دنبال  به  را  زیادی  چالش های 
مشکالت  با  هم  حاال  همین  بغالن  که  گفت  مهدی 
امنیتی مواجه است و اگر تصمیم تازه رییس جمهور 
مناطق  برخی  در  طالبان  حضور  دلیل  به  شود،  اجرا 
معنای آن است  به  امر  این  بغالن جدید،  به  نزدیک 

حامد  کند.  ارایه  افغان  شهروندان  برای  را  و خدمات 
کرزی، رییس جمهور قبلی و رهبران مجاهدین تالش 
را  افغانستان  دولت  چالش  کردن  ایجاد  با  کنند  می 

تضعیف کنند. 
درست  آنهم  باشند،  فاجعه بار  می توانند  نیز  مجاهدین 
زمانی که به حمالت شورشیان باید پاسخ سختی داده 
شود و دولت باید برای شهروندان خدمات ارایه کند. 
امریکا و کشورهای دیگر عضو ایتالف باید به صورت 
از  اساسی  قانون  تغییر  بر  مبنی  های  خواسته  با  جدی 
انتخابات  طریق برگزاری یک لویه جرگه و برگزاری 
انتخابات  سیستم  اصالح  بدون  کند.  را  زودهنگام 
کنونی مطمنا انتخابات اینده نیز با عین مشکالت دچار 
خواهد بود. در صورتی که به این خواسته های مخالف 
خواستار  آن ها  مطمنا  شود  داده  پاسخ  نرم  به صورت 

سرنگونی دولت حکومت وحدت ملی خواهند شد.
با وجود پیشرفت های مثبتی که صورت گرفته، دولت 
مردم  عامه  حمایت  دادن  دست  از  حال  در  افغانستان 
کشور  که  دارند  باور  افغان ها  از  زیادی  تعداد  است. 
افغان  هزاران  است.  حرکت  در  نادرستی  مسیر  در 
نیروها  این  با خروج  همراه  از کشور اند،  فرار  درحال 
از افغانستان ظرفیت های اقتصادی نیز از کشور خارج 
نیز از کشور کمک  می شوند. بی امنیتی به فرار مغزها 
از  سوءاستفاده  به  باید  افغانستان  دولت  است.  کرده 

قدرت و تبعیض قومی پایان دهد. 
باید در شهرهای بزرگ چون کابل،  افغانستان  دولت 
هرات و جالل آباد، بر مبارزه بر ضد فساد و بی عدالتی 
دالالن  با  مقابله  سبب  می تواند  کار  این  کند.  تمرکز 
خارجی  هماهنگ  مشورهای  برعالوه،  شود.  قدرت 
امنیت  بتواند  تا  است  ضروری  پولیس  با  تالش  و 
شهروندان را افزایش دهد. این کارها نیازمند حمایت 
بین المللی  کشورهای  و  امریکا  متحده  ایاالت  جدی 
درازمدت  تعهدات  مورد  در  تردید  و  می باشد. شک 
است. تصمیم  یافته  افزایش  ناتو  و  امریکایی  نیروهای 
در  امریکایی  نیروهای  خروج  مورد  در  اوباما  بارک 
در  می باشد.  نادرست  افغانستان  از   2016 سال  اخیر 
همکاران  این که  از  افغان ها  شکننده  وضعیت  چنین 
دارند.  هراس  می کنند  ترک  را  آن ها  بین المللی شان 
باید وضعیت  ناتو  امریکا و  اعتماد به نفس  برای احیای 
را مرور کنند و خالهای موجود چون حمایت هوایی 
را نیز برابر کنند تا بتوانند اعتماد از دست رفته را بار 

دیگر احیا کنند.
از  همیشه  که  کرزی  برخالف  نیست.  یاس  همه  البته 
افغانستان  مشکالت  اکثر  که  می کرد  شکایت  امریکا 
از جانب امریکایی ها است، اقدام موثری بر ضد فساد 
در  است.  متعهد  اصالحات  انجام  به  غنی  نداد،  انجام 
صورت  پیشرفت هایی  افغانستان  دولت  عواید  قسمت 
و  کابل بانک،  فساد  باره  در  کار  تشدید  است.  گرفته 
بعضی از اعضای کابینه جدید، پیشرفت هایی داشته اند 
در  برخالف  برد.  نام  را  کار  جواز  توزیع  تسریع  مثل 
سوریه و عراق، کدام دست آورد در بخش های سیاسی 
اقدام  برای  فرصت  هنوز  نداشته اند.  جنگی  میادین  و 
کردن و کاهش بحران وجود دارد. اما برنامه و تصامیم 
برای حاال نیاز است، نه بعد از این که بحران گسترش 

یابد.

که مرکز بغالن در تیررس گروه طالبان قرار خواهد 
گرفت.

این نماینده مجلس گفت که شهر پلخمری نسبت به 
بغالن جدید، دارای شرایط مرکزیت بهتر و بیشتری 
است، در حالی که بغالن جدید به لحاظ جغرافیایی 

در حاشیه این والیت موقعیت دارد.
اما اسداهلل شهباز، عضو شورای والیتی بغالن می گوید 
که در شهر پلخمری، اداره های دولتی ساختمان برای 
دولتی  ساختمان های  که  حالی  در  ندارند  فعالیت 
قدیمی هنوز هم در بغالن جدید که در گذشته مرکز 

والیت بغالن بوده، وجود دارد.
در حال حاضر مرکز والیت بغالن در شهر پلخمری 
به آن در هفته های  نزدیک  مناطق  از  است و برخی 
از  است.  شده  ناامن  شورشیان  نفوذ  دلیل  به  گذشته 
بغالن  شهر  اطراف  در  طالبان  گروه  دیگر،  سوی 

جدید هم نفوذ قابل توجهی دارد.
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و  بهتر  اسلحه  بیشتر،  سربازان  با  طالبان  است.  بوده 
حمله  داشته اند.  موثری  حمالت  جدید  تاکتیک های 
اخیر طالبان بر عساکر امریکایی در والیت پروان که 
در نتیجه آن شش سرباز امریکایی کشته شد یاد آور 
گمان  است.  دیگر  تلخ  واقعیت  یک  از  وحشتناک 
هدف  را  والیات  مراکز  طالبان  آینده  سال  می رود، 
دیگر   نمایشی  حمالت  و  قندهار  به  حمله  قراردهد، 
اینده طالبان باشد. براساس  می تواند از کارهای سال 
امنیتی  وضعیت  امریکا  خارجه  وزارت  گزارش 

افغانستان نسبت به سال گذشته شکننده تر شده است.
برای  را  زیادی  تالش های  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
که  داده اند،  انجام  طالبان  تروریستی  گروه  با  مقابله 
و  بازپس گیری والیت کندز  از  نمونه می توان  به طور 
طالبان  این والیت و دفع حمالت  شکست طالبان در 
که  حالی  در  برد.  نام  غزنی  مثل  دیگر  شهر های  در 
چالش های امنیتی گسترده است، فرار سربازان، تهدید 
استخدام  و  طالبان  از سوی  امنیتی  سربازان  فامیل های 
سربازان جدید میزان خسارات و مشکالت را افزایش 

داده است.
باشد  موثر  نمی تواند  تنهایی  به  زمینی  نظامی  عملیات 
بلند  باشد.  داشته  را  هوایی  حمالت  کاربرد  یا  و 
خوب  عملکرد  مدرن،  اطالعاتی  قابلیت های  بردن 
نوپای  نهادهای  برای  بیشتر  کمک های  و  تدارکاتی 
ایاالت  هنوز یک ضرورت می باشد.  افغانستان  امنیتی 
پر  خالها  این  که  کند  کمک  باید  امریکا  متحده 
شود، در ضمن به وعده های خود جنبه عملی ببخشد. 

کند.
داده  گزارش  هم  جمهوری  ریاست  وبسایت  پیشتر 
والیت  مرکز  انتقال  متقاضیان  به  غنی  آقای  که  بود 
»هدف  که  است  گفته  جدید  بغالن  شهر  به  بغالن 

اصلی تامین عدالت در والیت بغالن است.«
بر اساس این گزارش، رییس جمهور به وزیر داخله 
داده که  ارگان های محلی دستور  اداره  و سرپرست 
برای بررسی موانع انتقال مرکز والیت بغالن به شهر 
بغالن جدید، هیاتی را به صورت فوری به این والیت 

اعزام کنند.
در  بغالن  والیت  نماینده  مهدی،  محی الدین  اما 
مجلس به بی بی سی گفته که اجرای این تصمیم بدون 
چالش نخواهد بود، چرا که به گفته او، از یک سو 
از سوی  این تصمیم مخالفند و  با  این والیت  اهالی 

و  شورشیان  فعالیت  به دلیل  فشارها  احساس  می شود 
افزایش  افغانستان  داخل  در  قدرت  سیاسی  تقسیمات 
یافته و در صورتی که امریکا وارد عمل نشود، احتمال 
سوی  از  می رود.  افغانستان  در  وضعیت  شدن  بدتر 
توجه  داعش  گروه  وحشتناک  نمایش های  دیگر، 
جهانیان را بخود جلب کرده و سبب وحشت در میان 
عموم گردیده است، این ترس از لس آنجلس شروع تا 
پاریس و بیروت ادامه یافته و دستگیری تروریستان در 
اروپا و حمالت هوایی در شهر رقه نیز جریان دارد. اما، 
امریکایی ها از توسعه میدان جنگی در نقطه دیگر یعنی 

افغانستان چشم پوشی می کنند.
نیروهای امنیتی افغانستان با بحران های متعددی درسال 
به  را  کشور  می تواند  که  بود  خواهند  مواجه   2016
امنیتی  چالش های مواجه ساخته و سرمایه گذاری های 
امریکا در افغانستان را با تهدید روبه رو سازد. ایاالت 
در  مستقر  سرباز   10000 اکنون  همین  امریکا  متحده 
افغانستان دارد. بنا خوبست برای بهبود وضعیت امنیتی 
باید از همین اکنون اقدامات موثر و عملی روی دست 
گرفته شده، قبل از این که وضعیت خراب شود. بعد از 
سفر به افغانستان  در ماه اکتوبر، ما خطرهای مشخص 
امنیتی را تشخیص دادیم و باید امریکا برای جلوگیری 

ازین خطرها اقداماتی را انجام دهد.
از  گرفته  صورت  خشونت های  نتایج   ،2015 سال  در 
سوی طالبان بر مردم ملکی، پولیس و تلفات نیروهای 
اغاز جنگ  زمان  از  نشان می دهد که   ارتش  نظامی 
امریکا و ناتو بر ضد این گروه بیشتر از هر زمان دیگر 

بررسی  برای  را  هیاتی  جمهور  رییس  غنی  اشرف 
شهر  به  پلخمری  شهر  از  بغالن  والیت  مرکز  انتقال 

بغالن جدید تعیین کرده است.
اسداهلل شهباز، عضو شورای والیتی بغالن به بی بی سی 
قرار  و  شده  تعیین  یکشنبه  روز  هیات  این  که  گفته 
رییس  به  را  خود  گزارش  دیگر  ماه  یک  تا  است 

جمهور ارایه کند.
دیدار  از  پس  تصمیم  این  که  افزود  شهباز  آقای 
شماری از ریش سفیدان، فرماندهان جهادی و عده ای 

از نمایندگان والیت بغالن با آقای غنی اتخاذ شد.
این عضو شورای والیتی بغالن گفته آقای غنی در 
این دیدار که شماری از مقام های دولتی و مشاوران 
او هم حضور داشتند، تاکید کرد که هیات باید موانع 
بررسی  را  بغالن  شهر  به  بغالن  والیت  مرکز  انتقال 

اکنون زمان مناسب برای 
ترک افغانستان نیست
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  منبع: فارن پالیسی
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وقت ها  اکثر  است.  داشته  افغانستان  ورزش  بالندگی  در 
بزرگ ترین  ورزش  مافیای  میان  درگیری  و  تنش 
ملی  تیم های  است.  زده  افغانستان  ورزش  به  را  لطمه ها 
مدال آور  مختلف  میادین  در  توانسته اند  این که  با  ما 
ابتدایی  عصریه  یک  داشتن  از  حتا  آنان  ولی  باشند، 
ورزش  بر  مسلط  مافیای  گاهی  و  بوده اند.  محروم  هم 
به قوم و خویش  کشور حتا سهمیه حضور ورزشکار را 
این  از دالیل عمده  داده است. یکی  غیرورزشکار خود 
نبود  افغانستان  ورزش  در  سوءمدیریت  و  پراکندگی ها 
وزارت ورزش است. در دوران پیکار های انتخاباتی برای 
ریاست جمهوری، تیم آقای غنی که امروز خود را پیروز 
انتخابات می داند به طور صریح از ایجاد وزارت ورزش و 
از  از یک سال  بیشتر  با گذشت  جوانان حرف زد. حاال 
ایجاد حکومت وحدت ملی در این رابطه کوچک ترین 
قدمی برداشته نشده است. به یاد داشته باشیم که افغانستان 
بیشتر نسل جوان را دارا است و این نسل نیاز به مدیریت 

و سمت و سو دهی دارد. 
استعداد های بزرگی در عرصه ورزش در افغانستان وجود 

است  بوده  عالقمند  »ایتالف  شود  می  گفته  بیانیه  در 
شرایط مناسب را برای یافتن راه حلی صلح جویانه فراهم 
آورد. اما آتش بس به این دلیل که شبه نظامیان حوثی و 
نیروهای صالح آنرا نقض می کنند، نمی تواند ادامه یابد«.
علی  به  وفادار  نیروهای  و  نظامیان حوثی  شبه  بیانیه،  این 
حمله  به  را  یمن  پیشین  رییس حمهوری  صالح  عبداله 
موشکی به سوی عربستان سعودی، هدف گرفتن پاسگاه 
های مرزی و گلوله باران مناطق غیرنظامی متهم می کند.
متحد  ملل  سازمان  سرپرستی  به  المللی  بین  مذاکرات 
تاکنون نتوانسته است راه حل مسالمت آمیزی برای پایان 
دادن به بحران در یمن پیدا کند؛ با این حال این مذاکرات 

قرار است روز ۱۴ جنوری ۲۰۱۶ از سر گرفته شود.

هلمند  والیت  در  ملی  امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
یک کارخانه ساخت ماین های کنار جاده مربوط به گروه 

تروریستی طالبان در این والیت را کشف کرده اند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی با اعالم این خبر می گوید که 
موقعیت  گرمسیر  ولسوالی  آباد  وزیر  قریه  در  کارخانه 
داشت. به گفته این اداره، از این کارخانه سی و سه حلقه 
کانچه  عدد  نه  و  سی  جاده یی،  کنار  خودساخت  ماین 
ماین، دوازده فیر مرمی تانک، سیزده فیر مرمی هاوان و 

مقداری زیادی مواد انفجاری بدست آمده است.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می گوید که جنگجویان گروه 
تروریستی طالبان از این کارخانه برای ساخت ماین های 
بشکه یی  ماین های  و  انتحاری  واسکت های  جاده،  کنار 
استفاده می کردند. به گفته امنیت ملی، با کشف و بدست 
حمله  چندین  از  ماین  حلقه  ده ها  و  کارخانه  این  آمدن 

تروریستی علیه مردم جلوگیری شده است.

دارد که باید حمایت شود. حاال که ورزش در افغانستان 
که تا دیروز فقط برآیند تفننی داشت، کم کم می رود که 
تبدیل به وزرشی قهرمان ساز شود. ما در چنین وضعیتی 
ورزش  برای  بزرگ تری  نهاد  داشتن  به  نیاز  شدت  به 
نخواسته  تشکیالتی  تورم  دلیل  به  شاید حکومت  داریم. 
تا هنوز این وزارت را ایجاد کند. ولی به یاد داشته باشیم 
داریم  وزارت خانه ها  عرصه  در  حتا  زیادی  نهاد های  که 
که می شود آن ها را به راحتی در یک دیگر ادغام کرد. 
می شود حکومت چند نهاد بزرگ را در هم ادغام کرده و 
به جای آن وزارت ورزش را ایجاد کند. تشکیل وزارت 
را  افغانستان  ورزش  مدیریت  این که  عالوه  بر  ورزش 
سیستماتیک تر می سازد. از نفوذ و حضور مافیای ورزش 
روز افزون  رشد  به  توجه  با  بنا  می کند.  جلوگیری  نیز 
ورزش در افغانستان، آن هم با کم ترین امکانات موجود، 
تاثیر  بیشترین  و  بهترین  جوانان  و  ورزش  وزارت  ایجاد 
خواهد  افغانستان  جوان  نسل  و  افغانستان  ورزش  بر  را 

گذاشت.

در  را  خوبی  فرصت های  گذشته  سال های  هرچند 
بخش هایی،  در  ولی  گرفت،  ما  از  مختلف  عرصه های 
ما توانستیم پله های ترقی را یکی بعد دیگر بپیماییم. اگر 
امنیت در طول این چهارده سال عقب گرد را آغاز کرده 
است، اگر اقتصاد افغانستان رو به رکود است و اگر فساد 
اداری در بد ترین حالت خود قرار دارد، ولی در عرصه 
افغانستان توانسته قدم های محکمی بردارد. برای  ورزش 
چند  همین  در  ما  افغانستان،  ورزش  تاریخ  در  بار  اولین 

سال توانستیم دو مدال المپیک بگیریم. 
به دست  رزمی  در ورزش های  را  قهرمانی جهان  چندین 
مدعیان  چشم های  از  را  خواب  ما  کرکت  تیم  بیاوریم. 
بزرگ کرکت جهان ربوده است و فوتبال افغانستان رفته 
رفته جایگاه خود را در تورنمنت های بین المللی پیدا کرد 
و ما در مسابقات جنوب آسیا مهم ترین مدعی قهرمانی در 
نباید از یاد برد که بخش  البته  طول این سال ها شده ایم. 
عمده ای از این دست آورد ها، محصول تالش و زحمت 

خود ورزشکاران است. 
را  نقشی  کم ترین  دولت  سال ها  این  طول  در  متاسفانه 

ایتالف به رهبری عربستان سعودی روز شنبه اعالم کرد 
پایان  به آتش بسی که  درماه گذشته میالدی برقرار شد 
و  دسامبر  پانزدهم  روز  موقت  آتش بس  این  می دهد. 
همزمان با مذاکرات صلح یمن با میانجیگری سازمان ملل 

متحد آغاز شد، اما دو طرف بارها آن را نقض کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، از زمان ورود عربستان به 
مناقشه یمن در ماه مارچ، نزدیک به شش هزار نفر کشته 

شده اند که حدود نیمی از آنها غیرنظامی بوده اند.
خبرگزاری دولتی عربستان سعودی روز شنبه گزارش داد 
که »رهبری ایتالف که از دولت مشروع یمن حمایت می 
کند، پایان آتش بس را از ساعت ۱۴ روز شنبه به وقت 

محلی اعالم می کند«.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

پس از انتقال موفقانه پلخمری به بغالن مرکزی 
تعدادی زیادی از بزرگواران که دوست دارند 
مشرف  ایشان  طرفای  خوب  چیز های  بعضی 
اول  مرجع  به  را  خود  درخواست های  شود،  
فرستاده اند که چند تا از این درخواست ها هم 
این  از  بخشی  این جا  در  رسیده.  ما  دست  به 

خواست ها را با شما مطالعه می کنیم. 
متنفذ  ادی  بچه  پیرو  حاجی  درخواست   :۱
مردم  ما  اول  مرجع  جناب  باال،  ده  منطقه 
داشتن  آرزوی  در  که  است  زیادی  سال های 
چند تا منار هستیم. از آنجایی که ساختن منار 
از شما درخواست می کنیم  نیست،  کار ساده 
انتقال  باال  ده  منطقه  به  را  هرات  منار های  که 
بدهید تا چند روزی ما هم از داشتن منار های 

دراز مشعوف شویم. 
ده  ارباب  کاکه  جان  غفور  درخواست   :۲
چشمه سرسبز،  جناب مرجع اول حاال که شما 
می خواهید یک مرکز را به جای دیگر انتقال 
بدهید. چی می شود برای چند روزی کابل را 
نیز به منطقه چشمه سبز روان کنید. جوان های 
است،   خوب  بسیار  جای  کابل  می گویند  ما 
شیر یخ دارد، بولینگ سنتر دارد، دختر هایش 
همه  از  می کنند.  سرمه  را  خود  چشم های 
مهم تر در کافی شاپ هایش چلم هم است. ما 
خو عاشق چلم بوغه ای هستیم. یک چند روز 
در  هم  ما  باز  بفرستید،  طرف ها  این  را  کابل 

خدمت. 
3: درخواست شاه گل جان چادری ابلق قالین 
باف قریه کل میش سفلی : جناب مرجع اول 
به خدا از روزی که مره به گل آغا سرچاهی 
پایین  گلویم  از  خوش  آب  روز  یک  دادن 
نرفته. دایما پشت دار قالین هستم کمرم بیخی 
باغ  که  می کنم  از شما درخواست  خم شده. 
زنانه کابل را چند روز قرضی طرفای ما روان 
باغ  همین  به  گاهی  ده  زنان  همراه  تا  کنین 
انشاهلل که همراه چوچ و  رفته و تفریح کنیم. 

پوچ تان زنده و سالمت باشید. 
۴: درخواست اهالی چوغه باال: جناب مرجع 
اول ولسوال محترم ما به دلیل چاقی زیاد توان 
به همین  ندارد.  حرکت کردن و راه رفتن را 
شما  از  می باشد.  خانه اش  در  دایما  خاطر 
کلیه  که  دهید  فرمان  تا  می کنیم  درخواست 
انتقال  ولسوال  جناب  خانه  در  دولتی  ادارات 
رجوع  ارباب  کار  کندی  سبب  تا  شود.  داده 

نشود. 
این بود درخواست ها تا ببنیم جناب مرجع اول 

کدامش را قبول می کند. 

بازار نقل و انتقاالت
 گرم شد

جای وزارت ورزش 
خالیست 

  فریدون آژند 

یک کارخانه ماین سازی عربستان به آتش بس با شورشیان حوثی در یمن پایان داد
در هلمند کشف شد

ACKU



و  سفارت  به  حمله  ایران،  رییس جمهوری  روحانی،  حسن 
هیچ  »به  را  مشهد  و  تهران  در  سعودی  عربستان  کنسولگری 
عنوان قابل توجیه« ندانست. او روز یک شنبه با انتشار پیامی 
گذشته  که توسط جمعی افراد افراطی شب  نوشت: »حرکتی 
گرفت و به وارد آمدن خسارت به  در تهران و مشهد صورت 
که شرعًا و قانونًا باید  کشور عربستان ـ  کنسولگری  سفارت و 
عنوان  هیچ  به  گردید،  منجر  ـ  باشد  امنیت  در  ایران  پناه  در 
قابل توجیه نیست و قبل از هر چیزی توهین به نظام و لطمه 

به آبروی ایران تلقی می شود.«
که در  کسانی  که دادستانی از بازداشت ۴۰ نفر از  در حالی 
حمله به ساختمان سفارت سعودی نقش داشتند خبر داده، 
اطالعات  وزارت  و  داخله  وزارت  از  ایران  رییس جمهوری 
کامل« عامالن این حمله را شناسایی  خواسته تا »با قاطعیت 

کنگره هند، در شهر بوپال  روز شنبه 12 جدی مخالفان حزب 
هوایی  نیروی  پایگاه  یک  به  مسلح  مردان  حمله  از  بعد  و 
کستان، دست به راهپیمایی اعتراضی  هند در نزدیکی مرز پا
زدند. معترضان با شعارهایی انتقاداتی به روند صلح هند با 
اپوزیسیون  سخنگوی  کومار  اشوانی  داشتند.   ابراز  کستان  پا
از  تازگی  به  مودی  وزیر  »نخست  گفت:  هند  کنگره  حزب 
کشور  کستان به  کستان و پس از دادن دست دوستی به پا پا
کردیم.«  که ما در مقابل دریافت  بازگشته و این چیزی است 

نخست  مودی  نارندرا  سفر  از  پس  هفته  یک  حمله  این 
احیای  هدف  با  کستانی اش  پا همتای  با  دیدار  و  هند  وزیر 
کرات دو جانبه صلح رخ می دهد. نارندرا مودی نخست  مذا
به  »من  گفت:  حمله  این  به  اشاره  با  سخنانی  در  هند  وزیر 
که موفق شدند  گویم  تبریک می  کشورمان  امنیتی  نیروهای 
که دشمنان  کنند. آن ها اجازه ندادند  طرح دشمنان را خنثی 

ما موفق شوند.« 
پایگاه هوایی هند هر  در حمله چهار مهاجم مسلح به یک 

به دنبال پنج بمب گذاری انتحاری در یک پایگاه نظامی در 
و  کشته  امنیتی عراق  نیروی  شمال بغداد دست کم ۱۵ عضو 
گزارش رویترز و به نقل از نیروهای  ۲۲ تن نیز زخمی شدند. به 
در  جدی   13 یک شنبه  انتحاری   حمله  دو  عراق،  امنیتی 
صورت  تکریت  در  »اسپایکر«  نظامی  پایگاه  غربی  دروازه 
نظامیان  سابق  پایگاه  »اسپایکر«  نظامی  پایگاه  گرفت. 

در  شیعه،  سر شناس  روحانی  نمر،  شیخ  اعدام  دنبال  به 
کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا  عربستان، جان 
12 جدی در بیانیه ای در مورد تاثیر اعدام این روحانی شیعه 
است. کرده  نگرانی  ابراز  منطقه  در  مذهبی  تنش های  بر 
روحانی  النمر،  باقر  نمر  شیخ  جدی   ۱۲ شنبه  روز  عربستان 
کرد.  اعدام  دیگر  زندانی   ۴۶ همراه  به  را  شیعه  سر شناس 
گروه  چهار نفر از اعدام شدگان شیعه و مابقی افراد وابسته به 

»القاعده در شبه جزیره عربستان« بودند.
کنش به اعدام شیخ نمر، سخنگوی وزارت امور خارجه  در وا
گفته است: »ما پیش تر نگرانی  هایمان را  امریکا در بیانیه ای 
کرده ایم و  درمورد روندهای قضایی در عربستان سعودی ابراز 
این نگرانی ها را با باال ترین مقامات دولت عربستان در میان 
می خواهیم  عربستان  دولت  از  دیگر  بار  کنون  ا گذاشته ایم. 
ضمن احترام و حمایت از حقوق بشر، روند شفاف و عادالنه 

کند.« را در همه پرونده های قضایی تضمین 
هم چنین   متحده  »ایاالت  است:  کرده  اضافه  کربی  جان 
اجازه  دادن  با  که  می خواهد  سعودی  عربستان  دولت  از 
کاهش تنش ها پس از  اعتراض صلح آمیز به مخالفان، برای 

کرد٬  تانک های ارتش ترکیه به منظور عقب راندن نیروهای 
سنگین  آتش  هدف  را  کشور  این  جنوب شرق  در  جزیره ای 
ترکیه  کردنشین  بخش  این  در  درگیری ها  دادند.  قرار  خود 
موجب  و  رسیده  میالدی  نود  دهه  از  خود  حد  باالترین  به 
برقراری  هزار غیرنظامی شده است.   ۲۰۰ از  بیش  آواره شدن 
حکومت نظامی از یک سو و رویارویی نظامی بین طرفین در 
کرده است.  کنان آن را مختل  این شهر زندگی و معیشت سا
این  در  سرباز  هزار  ده  از  بیش  کردن  مستقر  با  ترکیه  ارتش 
نظامیان  کرد است. شبه  نیروهای  با  مقابله  منطقه در صدد 
ارتش  غیرمتعارف  »استفاده  بشردوستانه  های  سازمان  و  کرد 

کرده اند. ترکیه از قوای نظامی« در این منطقه را محکوم 
که رجب طیب اردوغان٬ رییس جمهوری  این در حالی است 
کشورش را از  که  ترکیه در آستانه سال نوی میالدی وعده داد 
کسازی خواهد  کا( پا کردستان )پ کا کارگران  شورشیان حزب 
کم سه هزار نفر از  کشته شدن دست  کرد. او در سخنانش از 
آنها در سال ۲۰۱۵ خبر داد. همزمان دادگاه حقوق بشر اروپا از 
گزارش روشنی در زمینه وضعیت  ترکیه خواسته تا هفته آینده 
گسترده در جزیره ارایه دهد. از سوی دیگر  حکومت نظامی 
رهبر  دمیرتاش٬  صالح الدین  برای  استانبول  در  دادگاهی 

کنند. و به دستگاه قضایی معرفی 
کرد و آن  با این حال، روحانی اعدام »نمر النمر« را محکوم 
اسالمی«  ارزش های  و  بشر  حقوق  با  آشکار  تعارض  »در  را 
سخنگوی  اژه ای،  محسنی  غالمحسین  همچنین  دانست. 
حمله  درباره  جدی،   13 یک شنبه  روز  ایران،  قضاییه  قوه 
که این حمله »خالف  گفت  به سفارت عربستان در تهران 
این  اثر  »در  کرد:  اضافه  وی  است.  بوده  مقررات«  و  قانون 
تعقیب  تحت  تعدادی  شدند،  بازداشت  تعدادی  اقدام 
گرفتند و تعدادی نیز در حال شناسایی هستند.« در پی  قرار 
النمر، شیعه مخالف حکومت عربستان سعودی  نمر  اعدام 
که از سوی ایران حمایت می شد، سفارت عربستان در تهران 
قرار  کشور در مشهد مورد حمله  کنسولگری این  و همچنین 

گرفت و بخش هایی از آن آتش زده شد.

کشته شدند و تعدادی  چهار مهاجم و دو سرباز این پایگاه 
منابع  شدند.  زخمی  هند  امنیتی  نیروهای  و  سربازان  از 
گروه  که ممکن است این حمله توسط  گفته اند  امنیتی هند 
هستند  مستقر  کستان  پا در  که  محمد«  »ارتش  اسالم گرای 

انجام شده باشد.

نزدیکی  در  تکریت  حومه  در  و  است  درعراق  امریکایی 
شمال بغداد واقع شده است.

از ورود به بخش آموزش  انتحاری دیگر پس  سه بمب گذار 
کمربندهای  پایگاه  این  نظامی  ارشد  منابع  و  نظامی 
که  گروه داعش با بیانیه ای  کردند.  انتحاری خود را منفجر 
را  حمله  این  مسوولیت  کرد  منتشر  اجتماعی  شبکه های  در 
بیانیه  این  از  مهمی  بخش های  در  داعش  گرفت.  برعهده 
داده  قرار  هدف  را  مطرود«  ارتش  »مربیان  که  شده  مدعی 
توصیف  برای  را  مطرود  ارتش  اصطالح  داعش  است. 

کار می برد. شبه نظامیان شیعه به 
گذشته و پس از باز پس گیری شهر تکریت  در ماه مارچ سال 
از خشونت  نمادی  به  »اسپایکر«  پایگاه  کنترول داعش،  از 
زیادی  نیروهای  شد.  بدل  منطقه  این  سنی  مسلمانان  علیه 
از ایران نیز به فرماندهی قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس 
پس  گیری  باز  عملیات  در  عراق  ارتش  با  مشارکت  برای 

تکریت وارد استان صالح الدین شده بودند.

گروه ها در جامعه همکاری  اعدام های امروز  با رهبران همه 
کرده  تصریح  امریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کند.« 
روحانی  النمر،  نمر  اعدام  که  نگرانیم  ویژه  به  »ما  است. 
تنش های  تشدید  خطر  سیاسی  فعال  و  شیعه  برجسته 
نیاز  که  زمانی  آن هم  داشت،  خواهد  همراه  به  را  فرقه ای 

کاهش این تنش ها الزم است.« فوری به 
از  شماری  و   شد  بازداشت   ۲۰۱۲ سال  در  نمر  شیخ 
دبیرکل  گی مون،  بان  جمله  از   بین المللی  شخصیت های 
بودند. سازمان عفو  آزادی وی شده  ملل خواستار  سازمان 
اعدام  و  دانسته  مبهم  را  نمر  علیه شیخ  اتهامات  بین الملل 
خوانده  ک«  »وحشتنا را  عربستان  در  شیعه  روحانی  این 
اتهامات  که  است  کرده  تصریح  بین الملل«  »عفو  است. 
سعودی  عربستان  دولت  برنامه  از  بخشی  نمر  شیخ  علیه 
گزارش  کشور است. به  اقلیت شیعه در این  برای سرکوب 
که صد ها نفر روز شنبه در  گفته اند  رویترز، شاهدان عینی 
نمر  اعدام شیخ  به  اعتراض  در  عربستان  در شرق  قطیف، 
شعار  عربستان  سلطنتی  خاندان  علیه  و  آمدند  خیابان  به 

دادند.

در  اظهاراتش  خاطر  به  ترکیه  های  خلق  دموکراتیک  حزب 
بازداشت  قرار  کشور  این  کردهای  برای  زمینه خودمختاری 

کرده است. صادر 

شد  رونمایی  جدید،  نمای  آدم  ربات  یک  از  سنگاپور  در 
دانشمندان  است.  انسانی  عواطف  و  شخصیت  دارای  که 
که یک زن است »نادین«  دانشگاه نان یانگ این ربات را، 
انسانی  عواطف  و  حالت  شخصیت،  نادین  نامیده اند. 

دارد.
خانم تالمن نادیا،  استاد دانشگاه نان یانگ و خالق نادین 
می گوید، این ربات پوست نرم و موهای نسبتا طبیعی دارد. 
کردن، لبخند می زند و بسته  گفته او، نادین هنگام سالم  به 
از  نادین  می گیرد.  غمگین  یا  شاد  قیافه  گفتگو،  موضوع  به 
کردن  هنگام صحبت  و  است  برخوردار  حافظه خوبی هم 
به چشمان مخاطب نگاه می کند. پرفیسور تالمن پیش بینی 
که در آینده ای نزدیک نمونه نادین در ادارات مورد  می کند 

استفاده قرار بگیرد.

روحانی: حمله به سفارت عربستان قابل توجیه نیست

کستان تظاهرات در هند پس از حمله به پایگاه هوایی هند در مرز پا

کشته شدن 15 تن در حمله به پایگاه نظامی در شمال بغداد

کرد امریکا از پیامدهای اعدام شیخ نمر در عربستان ابراز نگرانی 

کشور کرد نشین در جنوب شرق این  یره  حمله سنگین ارتش ترکیه بر جز

از ربات جدید با عواطف انسانی در سنگاپور رونمایی شد
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