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رئيس اداره مخابرات نيمروز در گفتگو با آوا؛
سيم كارت هاى ثبت نشده ابزار كمكى در گسترش ناامنى ها

در واليت نيمروز است
سيم كارت هاى ثبت نشده در تمام نقاط افغانستان بخصوص در واليت نيمروز باعث بروز مشكالت 
زياد امنيتى شده است و اداره مخابرات اين واليت از صالحيت بااليى برخوردار نبوده تا عاملين اين 

قضايا را دستگير كند.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، « جاويد صميم بارك» رئيس اداره مخابرات نيمروز به خبرنگار 
آوا گفت كه موجوديت سيم كارت هاى ثبت نشده يكى از مشكالت مشترك و عمده بين شركت هاى 

مخابراتى و مشتركين است.
گفتنى است كه فروش سيم كارت هاى ثبت نشده رسما در بازارهاى افغانستان ممنوع اعالن شده اما 
هنوز هم خريد و فروش اين سيم كارت ها در بازار بصورت گسترده جريان دارد...      ادامه در صفحه 4

يادداشتسرمقاله

و  دوستم  جنرال  بلخ،  والى  نور؛  عطامحمد 
در  اصالحات  آوردن  هدف  به  محقق  محمد 
حكومت، توافق كرده اند تا يك ائتالف بزرگ و 

قوى را شكل دهند.
اين سه رهبر شمال، به نمايندگى از احزاب 
جمعيت  افغانستان،  مردم  اسالمى  وحدت 
اسالمى  ملى  جنبش  و  افغانستان  اسالمى 
افغانستان تصميم گرفته اند تا ائتالفى را زير نام 
افغانستان»  نجات  براى  ائتالف  عالى  شوراى   »

تشكيل دهند.
در  اصالحات  آوردن  ائتالف  اين  هدف 
حكومت خوانده شده و به زودى در كابل اعالم 

وجود خواهد كرد.
آمده  ائتالف  اين  نامه  فيصله  از  بخشى  در 
و  سياسى  دشوار  شرايط  به  توجه  با  كه  است 
امنيتى كشور و روند غير قانونى ايجاد شده در 
آسيب  درك  با  ملى،  وحدت  حكومت  اجراآت 
بين  فاصله  و  ملى  وحدت  شيرازه  پذيرشدن 
به  و  سياسى  جريان هاى  و  مردم  و  حكومت 
و  هرج  و  نظام  فروپاشى  از  جلوگيرى  منظور 
مرج سياسى و اعاده اعتماد ملى، اجالسى براى 
جريان هاى  و  مسؤولين  از  آينده،  راهكار  تبيين 
مى  اتخاذ  مقتضى  تصاميم  و  داير  همسو  مؤثر 

شود.
كه  گويند  مى  سياسى  مسايل  كارشناسان 
سياسى  ائتالف  ترين  مهم  شايد  تازه،  ائتالف 
شكل گرفته در برابر حكومت مركزى در سال 

هاى اخير باشد.
اهميت اين ائتالف در اين است كه مهره هايى 
را در خود فراهم آورده است كه پيش از اين، 
سابقه رويارويى و تخاصم در برابر همديگر را 
كه  رسد  مى  نظر  به  اينك  اما  اند؛  كرده  تجربه 
تهديدهاى  ظهور  و  كنونى  پيچيده  وضعيت 
آنها،  از  هريك  سياسى  آينده  برابر  در  مشترك 

آنان را ناگزير به اتحاد و ائتالف كرده است.
چندماه  همين  تا  كه  است  حالى  در  اين 
پيش كه جنرال دوستم، معاون اول اشرف غنى
بود و ...            ادامه در صفحه 2

گفته  پيشين  جمهور  رييس  كرزى؛  حامد 
است كه برقرارى صلح و ثبات در افغانستان 

در دستور كار امريكا نيست.
او گفت: اگر ثبات و مبارزه با تروريزم در 
افغانستان در دستور كار امريكا قرار داشت، 
گسترش  شاهد  متوالى  سال هاى  از  پس  ما 
افغانستان  در  داعش  ظهور  و  افراط  گرايى 

نبوديم.
در  بحران  پايان  و  ثبات  برقرارى  كرزى 
و  امريكا  صادقانه  عملكرد  به  را  افغانستان 
تالش مسؤوالنه اين كشور براى پايان جنگ 
مرتبط دانست و گفت: بحران در افغانستان 
در حال تشديد شدن است و عامل تشديد 
با  امريكا  مسؤوالنه  غير  مبارزه  بحران  اين 
تروريزم و اشتباهات اين كشور در افغانستان 

است.
بهانه  به  امريكا  كه  زمانى  از  افزود:  او 
وارد  امنيت  برقرارى  و  تروريزم  با  مبارزه 
افغانستان شده، به جاى تمركز بر مراكز امن 
تروريست ها به تشديد آتش جنگ، زندانى 
پرداخته  روستاها  بمباران  و  افغان ها  كردن 

است.
اين اظهارات در حالى مطرح شده است 
كه آمريكا قرار است به زودى راهبرد جديد 

خود را درباره افغانستان اعالم كند.
اظهارات آقاى كرزى، از نظر كارشناسان 
هاى  واقعيت  با  هرگز  افغانستان،  مسايل 

جارى و گذشته افغانستان بيگانه نيست.
بى  كرزى  كه  نيست  شكى  هم  اين  در 
ترديد، از هر كس ديگرى در اظهار نظر در 
كسى  او  زيرا  است؛  تر  شايسته  زمينه،  اين 
است كه 13 سال از نزديك با امريكايى ها 
كار كرده و به خوبى مى داند كه موانع اصلى 
ها  كدام  افغانستان  در  ثبات  و  صلح  تحقق 
هستند؛ اما اين اظهارات، ديگر دردى را دوا 
نمى كند حتى اگر از زبان رييس جمهورى 

سابق بيان شود؛ ...
ادامه در صفحه 2

ائتالف رهبران شمال
بر عليه ارگ

صلح امريكايى؛
پشيمانى بعد از 16 سال
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ائتالف سه گانه از واكنش هاى سياسى تا مواضع دولتى
در صفحه در صفحه 33

است  گفته  افغانستان  دفاع  وزارت 
ادعاى  كه  ندارد  وجود  مدركى  هيچ  كه 
وزارت خارجه روسيه را در مورد «كمك 
رساندن هليكوپترهاى ناشناس به داعش 

در افغانستان» تاييد كند.
روز پنجشنبه ماريا زاخارووا؛ سخنگوى 
گفت:»مسكو  روسيه  خارجه  وزارت 
كه  دارد  اختيار  در  اى  تازه  اطالعات 
هليكوپترهاى ناشناس افراد مسلح شاخه 
افغانستان داعش را انتقال مى دهد و عالوه 
بر اين، در شرق افغانستان به آنها سالح و 

مهمات رسانده مى شود.»
و  افغانستان  دولت  مقامات  از  او 
فرماندهان آمريكايى و ناتو خواست تا در 

اين مورد توضيح ارائه كنند.
سخنگوى  معاون  رادمنش؛  محمد 
وزارت دفاع گفت كه در گذشته هم چنين 
ادعاهايى مطرح شده؛ اما تحقيقات دولت 
در  موضوع  اين  كه  داده  نشان  افغانستان 

حد شايعات است و واقعيت ندارد.
دولت  است  بهتر  گفت  رادمنش  آقاى 
اين  در  را  خود  اسناد  و  مدارك  روسيه 

مورد به دولت افغانستان ارائه كند.
هم  روسيه  دولت  احتماال  گفت  او 
و  «گروه ها  بعضى  گفته هاى  براساس 
پخش  را  شايعات  اين  كه  دستگاه هايى 

كرده اند»، اين اظهارات را مطرح كرد
درخواست  كه  گويند  مى  كارشناسان 
باره  در  اسناد  ارائه  براى  مسكو  از  كابل 
رساندن  و  داعش  هاى  تروريست  انتقال 
تجهيزات جنگى به اين گروه تروريستى 
در  ناشناس  هليكوپترهاى  توسط 
افغانستان، معقول ترين موضعى است كه 
انتظار مى رفت از سوى كابل، اتخاذ شود.

زمين  در  توپ  اكنون  آگاهان،  باور   به 
كه  كند  ثابت  بايد  مسكو  و  است  روسيه 
داعش چگونه از سوى هليكوپترها مورد 
حمايت مالى، تسليحاتى و نيروى انسانى 

قرار مى گيرد و روز به روز قدرتمندتر و 
فربه تر مى شود.

سخنگوى وزارت امور خارجه روسيه، 
استراتژيك  منطقه  سقوط  به  مشخصا 
مسكو  كه  گفته  و  كرده  اشاره  بوره  توره 
مى  نشان  كه  دارد  اختيار  در  اطالعاتى 
دهد پيش از سقوط اين منطقه به دست 
داعش، 50 نيروى تروريستى براى كمك 

به داعش در اين منطقه، پياده شدند.
كه  رسد  نمى  نظر  به  حساب،  اين  با 
توسعه  مورد  در  روسيه  سوى  از  آنچه 
نفوذ و قدرت داعش در افغانستان، مطرح 
شده است، صرفا يك ادعاى ساده و فاقد 

مدارك و شواهد كافى و الزم باشد.
دقيقى  اطالعات  به  روسيه،  احتماال 
دسترسى دارد كه اين ادعاها را تأييد مى 
براى  كابل  خواسته  به  مسكو  اگر  كند. 
ارائه مدارك و مستنداتش در اين زمينه، 
عمل كند، در برابر، بى ترديد از دستگاه 
خواهد  انتظار  نيز  افغانستان  امنيتى  هاى 
رفع  و  داعش  با  مقابله  براى  كه  داشت 
اين  در  روسيه  روزافزون  هاى  نگرانى 
زمينه، به صورت جدى وارد عمل شوند. 
اطالعاتى  همكارى  صورت،  اين  غير  در 
مسكو با كابل، در اين خصوص، بى فايده 
خواهد بود. اگر كابل متقابال به انتظارات 
بر  داعش  با  برخورد  زمينه  در  مسكو 
كند،  مى  ارائه  روسيه  كه  اطالعاتى  پايه 
يك  آنگاه  بدهد،  مثبت  و  مطلوب  پاسخ 
ميان  قوى  و  مشترك  اطالعاتى  همكارى 
روسيه و افغانستان براى مقابله با داعش 
و نيروهايى كه از آن حمايت هاى پيدا و 
و  گرفت  خواهد  شكل  كنند،  مى  پنهان 
عرصه  در  جديدى  فصل  ترتيب،  اين  به 
رهبرى  به  تكفيرى  تروريزم  با  مبارزه 
داعش در افغانستان، شكل خواهد گرفت.
همكارى  اين  گيرى  شكل  مسير  در 
اما موانع و چالش هايى نيز وجود دارد. 
رويداد،  اين  با  امريكا  احتمالى  مخالفت 

يكى از مهم ترين چالش هاى موجود در 
نسبت  اگر  حتى  امريكا  است.  زمينه  اين 
افغانستان،  در  داعش  گيرى  قدرت  به 
نظر مساعد نداشته باشد و هليكوپترهاى 
به  مستقيما  مسكو،  ادعاى  مورد  ناشناس 
نيروهاى امريكايى و ناتو، وابسته نباشند، 
بدون شك، مايل نيست كه روسيه تجربه 
اى را كه در سوريه در مقابله با داعش، 
اجرا  به  نيز  افغانستان  در  كرد،  امتحان 
رأسا  روسيه  وقتى  سوريه،  در  بگذارد. 
را  وسيعى  مناطق  داعش  شد،  عمل  وارد 
از دست داد، از قدرت جنگى و عملياتى 
اين گروه تروريستى و ساير جريان هاى 
تكفيرى همسو با آن به ميزان قابل توجهى 
كاسته شد و نيروهاى ارتش سوريه و هم 
قرار  پيروزى  سراشيبى  در  آن،  پيمانان 

گرفتند.
امريكا  مطلوب  كه  نبود  چيزى  اين 
با  امريكا  اكنون  دليل،  همين  به  باشد. 
بهانه  به  كرد،  نظاميان  شبه  از  حمايت 
آزادسازى رقه، مانع از عمليات نيروهاى 
مى  داعش  پايتخت  آزادى  براى  سورى 
شود و در يك مورد، يك جت جنگنده 
كرد.  سرنگون  رقه،  فراز  بر  را  سورى 
سوريه،  و  روسيه  سوى  از  كه  اقدامى 

حمايت امريكا از داعش، تلقى شد.
تحليلگران،  عقيده  به  حساب،  اين  با 
واشنگتن هرگز تمايل ندارد تا روسيه اين 
بار در افغانستان نيز مانع از رشد و توسعه 

و قدرت گيرى داعش شود.
با  راهبردى  همكارى  حال،  اين  با 
داعش،  كوبيدن  درهم  منظور  به  روسيه 
امنيت  اصول  و  استراتژيك  منافع  با 
حتى  دارد؛  همخوانى  افغانستان،  ملى 
به  باشد.  رويداد  اين  مخالف  امريكا  اگر 
با  برخورد  راه  ترين  معقول  دليل،  همين 
ادعاهاى روسيه، دريافت اسناد و شواهد 
اثبات كننده آن است، نه اصرار مسكو و 

انكار كابل.

داعش در افغانستان؛ اصرار مسكو، انكار كابل
تحليل

پارلمان افغانستان 
صالحيت هاى خود را درك 

نكرده است
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پرواز سايه فساد 
در ميدان هوايى

كابل

غرب كابل
امن اما پُر مشكل و

نابسامان
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نمايندگان مجلس هشدار دادند:نمايندگان مجلس هشدار دادند:

با افزايش نيروى ناتو در افغانستان، با افزايش نيروى ناتو در افغانستان، 
جنگ شعله ورتر مى شود!جنگ شعله ورتر مى شود!
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در  نور  عطامحمد   / اول  صفحه  از  ادامه 
هيأت اپوزيسيون درون نظام، در برابر آقاى 
غنى و تيم او قرار داشت، شكل گيرى چنين 

ائتالفى هرگز قابل تصور نبود.
دوستم  طرفداران  پراكنده  هاى  رويارويى 

و نور در مزار شريف، گواه اين مدعاست.
حذف  و  دوستم  نشينى  حاشيه  از  پس 
ارگ  در  قدرت  سازوكار  از  او  هدفمند 
اين  غنى،  اشرف  توسط  جمهورى  رياست 
بار نوبت آقاى نور بود كه به كانون مركزى 
قدرت نزديك شود و اين نزديكى به اندازه 
جايگزينى  احتمال  حتى  كه  بود  پررنگ  اى 
آقاى نور به جاى دوستم در مقام معاون اول 
رييس جمهورى نيز مطرح شد؛ احتمالى كه 
والى بلخ آن را مردود دانست و معاونت اول 

را سهم ازبك ها خواند.
با اين حال، اكنون به نظر مى رسد كه والى 
بلخ هم از نزديك شدن به اشرف غنى، طرفى 
كرده  پيدا  دوستم  شبيه  سرنوشتى  و  نبسته 
است. اين امر به ويژه پس از واكنش خونين 
امنيتى  هاى  مقام  و  مأموران  بار  خشونت  و 
وابسته به دولت در برابر خروش و عصيان 
به  منسوب  جوانان  از  شمارى  دموكراتيك 
و  نور  عطامحمد  قومى  و  سياسى  اردوگاه 
حزب جمعيت اسالمى در كابل و مقاومت و 
سماجت ارگ در برابر خواسته صريح رهبر 
حزب جمعيت در خصوص بركنارى حنيف 
اتمر و چند مقام امنيتى ديگر به دنبال تالش 
ناكام عناصر انتحارى براى قتل عام رهبران 
جمعيت اسالمى در يك مراسم تشييع جنازه، 
هم  نور،  آقاى  و  شد  مسجل  پيش  از  بيشتر 
و  پايتخت  در  خيابانى  اعتراضات  اوج  در 
مزار  در  فطر  عيد  مراسم  در  آن  از  پس  هم 
شريف، به صراحت زبان به انتقادهاى تند و 

گزنده از حكومت اشرف غنى گشود.
در اين ميان، محمد محقق كه اكنون معاون 
دوم عبداهللا عبداهللا است نيز از اينكه وزيرانش 
به  امور  همه  و  ندارند  صالحيت  كابينه،  در 
دست چند «ابروزير» مى چرخد، سرخورده 
و ناراضى است و اشرف غنى را به انحصار 
مديريت  صالحيت  ناعادالنه  تقسيم  قدرت، 
كليدى  هاى  گيرى  تصميم  و  مالى  منابع 
دولت متهم مى كند. او نيز نخستين بار در 
رويكرد  از  فطر،  عيد  مناسبت  به  اش  پيام 

جديدش در برابر ارگ، پرده برداشت.
در  او  گرفتن  قرار  و  حكمتيار  بازگشت 
هاى  نگرانى  ديگر  از  هم  غنى  اشرف  كنار 
جهادى  و  سياسى  چهره  سه  اين  مشترك 

محسوب مى شود.
در پى اين رويداد و مواضع تند و صريح 
حكمتيار در مورد سرنوشت آينده سياست و 
قدرت و قوميت در كشور، رهبران شمال به 
شدت نگران قومى و تك قطبى شدن قدرت 
ادامه  با  كه  اند  بيمناك  آن  از  و  اند  شده 
وضعيت كنونى، به ويژه اگر پروژه صلح با 
جايى  ديگر  برسد،  سرانجامى  به  هم  طالبان 
براى ساير قوميت ها و احزاب سياسى، در 
بازگشت  شاهد  و  نماند  باقى  قدرت  بازى 

اقتدارگرايى عبدالرحمان خانى باشند.
فعاليت  دامنه  گسترش  و  داعش  ظهور 
و  نفوذ  سنتى  حوزه  كه  شمال  به  آن  هاى 
اقتدار رهبران ائتالف تازه است نيز از ديگر 
مواردى است كه آنها را كنار هم جمع كرده 

است.
هريك  مشترك  هاى  تجربه  ميان،  اين  در 
عضو  سياسى  هاى  تشكل  و  رهبران  از 
كه  است  داده  نشان  گذشته  در  ائتالف  اين 
مقاومت يكجانبه آنها در برابر ارگ رياست 
هاى  نگرانى  و  تهديدها  ساير  و  جمهورى 
موجود مشترك، بى ثمر و بدون نتيجه است 
و تنها راه باقيمانده، كنار گذاشتن اختالف ها 
تراضى  و  تبانى  و  گذشته  هاى  خصومت  و 
براى  بزرگ  ائتالف  يك  ايجاد  سر  بر  آنها 

آينده مى باشد.
اما اينكه فرجام و سرانجام اين ائتالف به 
كجا منتهى خواهد شد و ارگ چه تهميدى 
خواهد  آن  كردن  متالشى  و  مهار  براى 
به  زمان  گذشت  كه  است  مسايلى  انديشيد، 

آن پاسخ خواهد داد.

ائتالف رهبران شمال
بر عليه ارگ

ادامه از صفحه اول / زيرا از يكسو با توجه 
به شرايط به وجود آمده، سخن گفتن از نقش 
منفى امريكا در روند صلح افغانستان، كشف 
يك راز مكتوم به حساب نمى آيد و توضيح 
واضحات است و از جانب ديگر، براى آقاى 
كرزى بسيار دير شده است كه در مقام يك 
اينگونه  از  ثمرى  و  اثر  اميد  شاخص،  چهره 

اظهار نظرها داشته باشد.
اگر امريكا در روند صلح و برقرارى ثبات 
در افغانستان، مانع ايجاد مى كند و يا دست 
كم به قول آقاى كرزي، ايجاد صلح و ثبات 
متحده  اياالت  كار  دستور  در  افغانستان،  در 
جديدى  موضوع  نبايد  امر  اين  ندارد؛  قرار 
بلكه  باشد؛  آمده  ميان  به  تازگى  به  و  باشد 
طبيعتا امريكا از سال ها پيش به اينسو، يعنى 
رسيدن  براى  كرزى  از  كه  زمانى  از  درست 
به قدرت، حمايت هاى همه جانبه مى كرد، 
همين رويكرد را دنبال مى نمود و اكنون نيز 
همان رويه را ادامه مى دهد. پس چرا آقاى 
كرزى، اكنون از اين راز عمومى به ظن خود، 

پرده برمى دارد؟
ايجاد  براى  امريكا  هاى  وعده  به  او  اگر 
ثبات و برقرارى امنيت و صلح در افغانستان، 
اعتماد كرده بود، پس دچار ساده لوحى شده 
مسؤوليت  از  چيزى  تواند  نمى  امر  اين  و 
به  جارى،  اسفناك  وضعيت  برابر  در  او 
عنوان كسى كه 13 سال بر سرنوشت مردم 
همين  به  و  كند  كم  بود،  حاكم  افغانستان 
امريكا  عملكرد  از  وى  پشيمانى  ابراز  دليل، 
تنها  نه  ساله،   16 تأخيرى  با  افغانستان،  در 
و  اذعان  نوعى  بلكه  نيست؛  پذير  توجيه 
اعتراف به باور و اعتماد ساده لوحانه رييس 
امريكا  كذب  هاى  وعده  به  سابق  جمهورى 

است.
اگر كرزى مى دانست و عليرغم علمى كه 
نسبت به نيات و اهداف امريكا در افغانستان 
ادامه  كشور  آن  با  اش  همكارى  به  داشت 
آنجا  تا  را  همكارى  اين  مقاطعى  در  و  داد 
گسترش داد كه با امضاى پيمان استراتژيك 
زمينه  امنيتى،  پيمان  جرگه  لويه  برگزارى  و 
هاى حضور دايمى اياالت متحده و ناتو را 
در افغانستان فراهم كرد و مجوزهاى الزم را 
قرار  هدف،  اين  تحقق  براى  آنها  اختيار  در 
داد، پس او نه تنها مسؤول است؛ بلكه متهم 
پاسخگو  بايد  و  است  مؤاخذه  مستوجب  و 

باشد.
اينكه امروز قواعد بازى تغيير كرده و مهره 
هاى تازه اى جايگزين آقاى كرزى در ارگ 
رياست جمهورى و ساير اركان قدرت شده 
اند، نبايد دليل و دستمايه عوام گرايى سياسى 
عدم  اثبات  و  گناهى  بى  احراز  منظور  به  او 
تقصيرش در روندى قرار بگيرد كه ريشه در 
16 سال حضور و سلطه همه جانبه امريكا و 

غرب در افغانستان دارد.
رييس  اينكه  شود  استدالل  است  ممكن 
امنيتى  پيمان  امضاى  از  سابق،  جمهورى 
از  او  آگاهى  دليل  به  كرد  احتراز  امريكا  با 
افغانستان  در  واشنگتن  نيات  و  اهداف 
صلح  ايجاد  هرگز  كه  نياتى  و  اهداف  بود؛ 
دستور  در  جنگ،  پايان  و  ثبات  برقرارى  و 
كار آن قرار نداشت؛ اما پرسش اين است كه 
به جز امضاى پيمان امنيتى، چه كار ديگرى 
براى حضور دايمى امريكا در افغانستان الزم 

بود كه كرزى انجام نداد؟
تنها  او  هم  امنيتى  پيمان  امضاى  مورد  در 
كارى كه نكرد امضا بود؛ و اال همه مقدمات 
حنيف  كه  اى  گونه  به  كرد  فراهم  را  آن 
اتمر در نخستين روز كارى اش تنها با يك 
حركت قلم، كار ناتمام كرزى را تمام نمود.

با توجه به اين مسايل، عليرغم آنكه نسبت 
كرزى  آقاى  اظهارات  درستى  و  صدق  به 
هيچ  افغانستان،  در  امريكا  هدف  مورد  در 
ترديدى وجود ندارد، كسى اين ادعا را از او 
نخواهد پذيرفت كه او در زمينه سازى براى 
تحقق حضور دايمى امريكا در افغانستان، با 
بى  آن،  واقعى  اهداف  و  نيات  درك  وجود 

تقصير است.

صلح امريكايى؛
پشيمانى بعد از 16 سال

يادداشت

نمايندگان در واكنش به تصميم ناتو مبنى 
بر اعزام چند هزار سرباز ديگر به افغانستان 
سربازان  شمار  افزايش  با  كه  گويند  مى 
بل  نمى يابد  بهبود  امنيت  تنها  نه  خارجى 
خواهد  شعله ور  جنگ  آتش  پيش  از  بيشتر 

شد.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  به گزارش 
عثمانى فراهى، نماينده مردم فراه در نشست 
سربازان  ازدياد  كه  گفت  مجلس  علنى 
 150 با  مى كند؛  تشديد  را  جنگ  خارجى 
هزار نيرو امنيت را نتوانستند تامين كنند با 

هفت هزار كه هيچ گاه نمى توانند.
آقاى فراهى تاكيد كرد كه ناتو به عوض 
اعزام سربازان بيشتر به افغانستان نيروهاى 
هوايى و زمينى افغان را سريعا تقويت كند.

كرام الدين رضازاده، عضو ديگر مجلس 
نمايندگان گفت: به هر حدى كه نيروهاى 
خارجى زياد شود، به همان اندازه مشكالت 
امريكايى  شود،  مى  بيشتر  افغانستان  امنيتى 
با  پيمان  در  را  آنچه  هستند  صادق  اگر  ها 

افغانستان تعهد كرده اند، عملى كنند.
به گفته رضا زاده، تجهيز نيروهاى امنيتى 
امنيتى  پيمان  در  امريكا  تعهدات  از  افغان 
است، بايد اين تعهد خود را عملى كرده و 

امريكا  كه  كرد  پيشنهاد  عوض  در  او 
النه هاى تروريستان را در خارج از مرزهاى 
افغانستان از بين برده و بر حاميان تروريستان 
دست  تروريستان  حمايت  از  تا  كند  وادار 

بكشد.
بااين همه، محمد نذير احمدزى، معاون 
جلسه  رياست  كه  نمايندگان  مجلس  دوم 
امروز را به عهده داشت، گفت: «خوب اين 
خارجى  بيشتر  سربازان  مصارف  كه  است 
هوايى  و  زمينى  نيروهاى  تقويت  براى  را 
افغان مصرف كنند؛ زيرا اين كار نتيجه داده 

است.»
امريكا  و  ناتو  از  مجلس  دوم  معاون 
را  بيشتر  سربازان  اعزام  هزينه  كه  خواست 
به  تا  دهند  قرار  افغاستان  دولت  اختيار  در 
به  افغان  امنيتى  نيروهاى  تقويت  و  تجهيز 

مصرف برسد.
سازمان ناتو، روز پنج شنبه هفته گذشته 
عملياتهاى  به  دادن  خاتمه  دوسال  از  پس 
بر  ديگر  بار  افغانستان،  در  اش  محاربوى 
افغانستان،  به  اضافى  سرباز  هزاران  اعزام 

فيصله كرد. 
وحدت  حكومت  كه  حاليست  در  اين 
ملى از اين تصميم ناتو استقبال كرده است.

نيروهاى امنيتى را اكمال كند.
كرد  تاكيد  نمايندگان  مجلس  عضو  اين 
كه «به هيچ صورت در موجوديت نيروهاى 
خارجى و اضافه شدن آن ها شاهد آرامى در 

افغانستان نخواهيم بود.»

مجلس  عضو  ديگر  بحر،  نادرشاه 
مى  موضوع  اين  به  اشاره  با  نيز  نمايندگان 
كار  هيچ  بيشتر،  سربازان  اعزام  كه  گويد 
به  افغانستان  به  را  جديدى  چيزى  هيچ  و 

ارمغان نمى آورد. 
از  افغانستان  «مردم  گفت:  بحر  آقاى 
حركتى حمايت مى كنند كه منجر به صلح 
و قطع جنگ شود، از حركتى كه دوام جنگ 

را بيشتر كند، حمايت نمى كنند.»

با افزايش نيروى ناتو در افغانستان، جنگ شعله ورتر مى شود!
نمايندگان مجلس هشدار دادند:

به دنبال شروع ماه مبارك رمضان و پس 
از آن، ديده مى شود كه جداى از افزايش 
فعاليت هاى عناصر وابسته به گروه داعش، 
فعاليت طالبان و همچنين نيروهاى امنيتى 
نظامى  آگاهان  برخى  است.  يافته  كاهش 
فرا رسيدن ماه رمضان را دليل اين كاهش 
فعاليت عنوان مى كنند، اما شمارى ديگر، 
مى گويند كه طالبان و همچنين نيروهاى 
مقام  ندارند.  را  مداوم  جنگ  توان  امنيتى، 
فشارهاى  و  ها  عمليات  امنيتى،  هاى 

تحركات  كاهش  دليل  را  امنيتى  نيروهاى 
طالبان مى دانند.

به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
مسائل  كارشناس  وردك،  زلمى  جنرال 
كاهش  علت  آوا،  با  گفتگو  در  نظامى 
حمالت طالبان بر ولسوالى و شهرها را به 
خاطر احترام به ماه مبارك رمضان عنوان 
مى كند و مى گويد كه در اين ماه، طالبان 
نيز مراسم هاى مذهبى داشتند و نخواستند 
با عمليات هاى شان، باعث لغو اين مراسم 

شوند.
رمضان،  ماه  پايان  از  پس  افزود:  وى 
تأخير  ماه  يك  با  طاالبن  حمالت  تشديد 
مجدد  شروع  زيرا  شد،  خواهد  آغاز 
امكانات  و  تجهيزات  رسيدن  و  حمالت 

براى آن ها زمان گير است.
امرخيل  اهللا  عتيق  حال،  درهمين 
خبرگزارى  به  نظامى  مسائل  كارشناس 
آوا بيان كرد: «طالبان توان جنگ مداوم را 
استراحت  و  رزمند  مى  زمان  يك  ندارند، 
محاربوى  اظهارات  بعد  دارند،  هم  هايى 
محاربوى   هاى  فعاليت  به  و  گيرند  مى 
شروع مى كنند، تمام اين كارها زمان مى 

برد».
از  نيز  امنيتى  نيروهاى  داد:  ادامه  او 
تاكتيك هاى مختلفى در اين زمينه استفاده 
مى كنند؛ «بعضى اوقات در نبرد و اكثرا در 
استراحت مى باشند و اين ها روال جنگى 

است».
معاون  رادمنش،  محمد  جنرال  اما 
سخنگوى وزارت دفاع ملى به خبرگزارى 

جنگ چريكى همين است كه يك منطقه 
مخالفان  دوباره  كنى،  پاكسازى  هرقدر  را 

در آنجا حضور پيدا مى كنند».
با اين حال نجيب دانش، سرپرست دفتر 
سخنگوى وزارت داخله نيز به خبرگزارى 
براى  امنيتى  نيروهاى  حمالت  گفت:  آوا 
گرفتن ولسوالى هاى تحت تصرف طالبان 
كاهش نيافته، بلكه بر عكس شدت گرفته 

است.
داخله  وزارت  هاى  فعاليت  افزود:  وى 

در 16 واليت افغانستان جريان دارد و در 
هيچ جايى، شدت عمليات هاى بهارى كم 

نشده است.
دانش اضافه كرد: «ساحات كه فعال امن 
و  خورده  شكست  دشمن  آنجا  در  است، 
فعاليت هاى ما نتيجه داده است. در تمام 
دشمن  گذشته،  سال  چهار  در  واليات 
كدام والسوالى را به صورت دوامدار زير 

تصرف نياورده است».
اين در حالى است كه همزمان با شروع 
گفتگويى  در  دانش  آقاى  رمضان،  ماه 
كاهش  از  افغان،  صداى  خبرگزارى  با 
عمليات هاى محاربوى يا جنگى در برابر 
كه  بود  گفته  و  داده  خبر  مسلح  مخالفين 
اين  در  كنند  مى  كوشش  امنيتى  نيروهاى 

ماه در حالت دفاعى باشند.
از سوى ديگر، در حالى نيروهاى امنيتى 
طالبان  تصرف  زير  مناطق  در  پيشروى  از 
خبر مى دهند كه در يك ماه اخير، به غير 
از ولسوالى درزاب جوزجان و منطقه توره 
داعش  دست  از  كه  ننگرهار  واليت  بوره 
زير  از  اى  منطقه  هيچ  شد،  كشيده  بيرون 

تصرف طالبان خارج نشده است.
و  يمگان  چون  ها  ولسوالى  برخى 
واليت  كوهستانات  و  بدخشان  وردوج 
تصرف  زير  سو  اين  به  سال  دو  از  سرپل 
چون  هايى  ولسوالى  همچنين  و  مخالفين 
ناوه واليت غزنى، خاك افغان واليت زابل 
مدت  از  هلمند  واليت  باغران  و  ديشو  و 
9 سال به اين سو در تصرف طالبان قرار 

دارد.

بر  شده  وارد  فشارهاى  كه  گويد  مى  آوا 
شده  آنها  حمالت  كاهش  سبب  طالبان 

است.
كه  جايى  هر  در  «دشمنان  گفت:  وى 
مى  انجام  را  شان  هاى  فعاليت  بتوانند، 
را  شان  حمالت  وقت  هيچ  ها  آن  دهند. 
كاهش نمى دهند، بلكه فشارهايى كه وارد 
شده  ها  آن  حمالت  كاهش  باعث  شده، 
پالن  با  امنيتى  نيروهاى  چنان  هم  است. 
مبارزه  اند،  مواجه  كه  تهديداتى  با  منظم 

مى كنند».
افزود:  دفاع  وزارت  سخنگوى  معاون 
سرپرست  فطر،  عيد  از  قبل  روز  «يك 
توره  نقطه  آخرين  در  ملى  دفاع  وزارت 
جا  آن  در  و  كرده  سفر  قچيرآباد  بوره، 
كنفرانس خبرى نيز برگزار كرد و به رسانه 
در  امنيتى  نيروهاى  سرعت  كه  گفت  ها 
گفتند  مى  ها  خيلى  دارد.  وضاحت  آنجا 
پاكسازى  داعش  وجود  از  بوره  توره  كه 
نخواهد شد، ولى ما در ظرف 72 ساعت 
تخليه  داعش  وجود  از  را  ولسوالى  تمام 
كرديم». رادمنش اشاره كرد: «فعاليت هاى 
و  درزآب  هاى  ولسوالى  در  ما  محاربوى 
قوش تيپه واليت جوزجان، درقد واليت 
تخار، امام صاحب واليت قندوز، ولسوالى 
فارياب  پوش  سبز  خواجه  سرپل،  صياد 
و  فراه  هلمند،  چون  ديگر  واليات  در  و 
بادغيس و در عين زمان در مسير شاهراه 
هاى هرات ـ قندهار و قندهار ـ كابل، به 

شكل تصفيوى ادامه دارد».
وى خاطرنشان كرد: «ما در قالب چك 
پاينت و گزمه ها براى تأمين امنيت مردم 
مصروف  گذشته  از  تر  فعال  افغانستان 

هستيم».
بحث  در  كه  است  حالى  در  اين 
امرخيل  اهللا  عتيق  داعش،    و  بوره  توره 
خاطرنشان مى كند كه در اين منطقه پاك 
نگرفته  صورت  درست  صورت  به  سازى 
و بر اساس اطالعات او، 60 درصد توره 

بوره در دست داعش قرار دارد.
امرخيل ادامه داد: «يكى از ويژگى هاى 

كاهش فعاليت طالبان؛ فرا رسيدن ماه رمضان يا تأثير فشار نيروهاى امنيتى
آگاهان: طالبان توان جنگ مداوم را ندارند، نيروهاى امنيتى اكثرا در استراحت اند
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رئيس اجرائيه حكومت وحدت ملى از 
تصميم ناتو مبنى بر اعزام چند هزار عسكر 

تازه نفس به افغانستان، استقبال كرد.
به گزارش خبرگزارى آوا ، داكتر عبداهللا؛ 
رئيس اجرائيه حكومت وحدت ملى گفته 
افغانستان،  به  عساكر  اين  اعزام  است: 
نمايانگر اين واقعيت است كه مبارزه عليه 

تروريزم در كشور، جدى تر مى شود.
اخير  تصميم  افزود:  اجرائيه  رئيس 
عضو  كشورهاى  دفاع  وزراى  نشست 
مردم  از  حمايت  تداوم  با  رابطه  در  ناتو 
با  مبارزه  امر  در  افغانستان  حكومت  و 
تروريزم جهانى، يك بار ديگر اراده جدى 
متحدين بين المللى افغانستان را به نمايش 

گذاشت.
تصميم  اين  از  استقبال  با  عبداهللا  آقاى 
وزراى دفاع كشورهاى عضو سازمان پيمان 
اتالنتيك شمالى در بروكسل درصفحه ش 
نوشته است:» افزايش حمايت از نيروهاى 
خاص كه در جنگ با تروريسم، موثريت 
شان را به اثبات رسانيده اند، تجهيز و اكمال 
نيروهاى هوايى كشور كه باعث بلند رفتن 
حمايت  موثريت  و  ترانسپورتى  ظرفيت 
جنگ  حال  در  زمينى  نيروهاى  از  هوائى 
رهبرى  كادرهاى  آموزش  و  شد  خواهد 
اين  نمايانگر  دفاعى،  و  امنيتى  نيروهاى 
تروريزم  عليه  بر  مبارزه  كه  است  واقعيت 

در افغانستان جدى  تر مى شود».
ناتو،  سازمان  كه  است  حالى  در  اين 
عملياتهاى  به  دادن  خاتمه  دوسال  از  پس 
بر  ديگر  بار  افغانستان،  در  اش  محاربوى 
افغانستان،  به  اضافى  سرباز  هزاران  اعزام 

فيصله كرد.
افغانستان،  دفاع  وزارت  ديگر  سوى  از 

اضافى  عسكر  هزار  چند  آمدن  مى گويد: 
ناتو به افغانستان، در پايان دادن جنگ عليه 

تروريزم كمك خواهد كرد.
جنرال دولت وزيرى، سخنگوى وزارت 
گفت:  امريكا  صداى  با  مصاحبه  در  دفاع 
مردم  جنگ  درافغانستان،  جارى  جنگ 
افغانستان نيست. بر همين اساس بر جامعه 
ممكن،  برهرشكل  تا  است  الزم  جهانى 

جنگ را در افغانستان به پايان برساند.
عليه  جنگ  اين  گفت:»  وزيرى  جنرال 
تروريزم است، جنگ خودمان نيست، سر 
ما جنگ تحميل شده پس جهانيان بايد اين 
هرشكلى  به  و  برسانند  پايان  به  را  جنگ 
كه آنها مى توانند بايد اين جنگ را خاتمه 
است  نياز  كه  هايى  قسمت  ودرآن  بدهند 
همراه ما كمك كنند تا اين جنگ ختم شود 
و اگر تمام ابعاد اين مسائل را بررسى كنيم 
به اين معنى است كه اين براى ختم جنگ، 

كمك مى كند».
آقاى وزيرى مى افزايد كه جامعه جهانى، 
در كنار اعزام عساكر تازه نفس ، بايد باالى 
حلقات استخباراتى فشار وارد كند تا آنان 

از حمايت ترويستان دست بردارند.
به باور جنرال وزيرى، جامعه جهانى در 
سال 2015ميالدى، براى تجهيز و تقويت 
عامه  ونظم  سرحدى  هوايى،  نيروهاى 
نكرده  چندانى  گذارى  سرمايه  افغانستان 

است.
آقاى وزيرى اما اين بار اظهار اميدوارى 
نقاط  تمام  به  جهانى،  جامعه  كه  مى كند 
افغانستان  امنيتى  نيروهاى  وضعف  قوت 
توجه كرده و اقدامات الزم را انجام بدهد.

استقبال حكومت
از اعزام چند هزار عسكر تازه نفس ناتو 

به افغانستان

گزارش ائتالف سه گانه از واكنش هاى سياسى تا مواضع دولتى
نمايندگان  و  سياسى  آگاهان  از  شمارى 
مردم در شوراى ملى مى گويند كه تشكيل 
ائتالف ها در افغانستان هيچ گاه نتيجه مثبت 

نداده و به بى ثباتى بيشتر مى انجامد.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
كه  كنند  مى  تاكيد  هم  آگاهان  از  تعدادى 
اگر هدف اين ائتالف اصالحات و مبارزه 
استقبال  آن  از  باشد،  قدرت  باانحصار 

مى كنند.
سنا  مجلس  عضو  گيانوال،  جمعه الدين 
در صحبت با خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
گفت: خود حكومت وحدت ملى به اساس 
نمى شود  و  است  شده  تشكيل  ائتالف 
توقعى  كدام  حزبى  ائتالف هاى  چنين  از 

داشت.
افغانستان،  اسالمى  جمعيت  احزاب 
وحدت  و  افغانستان  اسالمى  ملى  جنبش 
به  را  ائتالفى  افغانستان  مردم  اسالمى 
نجات  براى  ائتالف  عالى  ‹شوراى  نام 

افغانستان› شكل داده اند.
«قومى،  را  ائتالف  اين  گيانوال  آقاى 
كه  گفت  و  كرد  عنوان  سمتى»  و  تنظيمى 
و  نداشته  سودى  هيچ  ائتالف  اين  تشكيل 

نخواهد داشت.

امور  وزارت  سخنگوى  زاخارووا،  ماريا 
خارجه روسيه نسبت به درخواست دولت 
مدارك  ارائه  بر  مبنى  روسيه  از  افغانستان 
رساندن  “كمك  مورد  در  معتبر  اسناد  و 
تروريستى  گروه  به  ناشناس  هلى كوپترهاى 

داعش در افغانستان واكنش نشان داد.
سخنگوى  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
وزارت امور خارجه روسيه با اشاره به در 
روسيه  از  افغانستان  دفاع  وزارت  خواست 
راستاى  در  اسناد  و  مدارك  ارايه  به  نسبت 
كمك به داعش گفته است كه اين مسئوليت 
مقامات افغان و بازرسان نظامى خارجى در 

اين كشور مى باشد.
يك  در  جمعه  روز  زاخارووا  ماريا 
گفت:  مسكو  در  مطبوعاتى  كنفرانس 
مورد  در  رسمى  شواهد  و  مدارك  ارائه 

هدف  به  احزاب  «اين  اينكه  بيان  با  وى 
گرفتن قدرت و سهم بيشتر در دولت دست 
به چنين ائتالف ها مى زنند.»، تاكيد كرد: اين 
طور نمى شود كه يكى در يك كوه بنشيند 
و ديگر به كوه ديگر، بايد بنشينند و به ملت 

بايد واضح شود كه نقص دركجاست.
از  شده  منتشر  اعالميه  از  بخشى  در 

به  غنى  جمهور  رئيس  ائتالف،  اين  سوى 
اعمال  و  فراقانونى  اقدامات  «قانون شكنى، 
از  و  شده  متهم  شخصى»  سليقه هاى 
رئيس جمهورى خواسته شده تا «اقدامات 
فراقانونى را متوقف كرده، به قانون اساسى 
و  وزرا  قانونى  صالحيت هاى  و  افغانستان 

رئيسان نهادهاى مستقل» احترام بگذارد.
بااين حال پادشاه بينا، كارشناس سياسى 

داعش  به  ناشناس  هليكوپترهاى  كمك 
و  افغان  مقامات  مسئوليت  افغانستان  در 
مستقيما  كه  است  خارجى  نظامى  بازرسان 
دخيل  افغانستان  هوايى  فضاى  كنترل  در 

هستند.
به  روسيه  خارجه  وزارت  سخنگوى 
عنوان مثال به ادعاى جيالنى فرهاد مسوول 
و  كرد  اشاره  هرات  والى  دفتر  مطبوعاتى 
گفت: گزارش هايى منتشر شده بود كه اين 
يك  كه  بود  كرده  تاييد  آنها  در  افغان  مقام 
هليكوپتر مربوط به نيروهاى خارجى با يك 
تحت  تأسيسات  از  يكى  در  نامعلوم  هدف 
كنترل شورشيان در اين واليت نشست كرده 

است.
وى با ابراز اينكه آيا اظهارات اين مقامات 
رسمى  مدارك  و  شواهد  افغاستان  دولتى 

اين  كه  مى گويد  رستاخيز  جنبش  عضو  و 
ائتالف  خواست هاى مشابه جنبش رستاخيز 

را مطرح كرده است.
آقاى بينا در صحبت با خبرگزارى صداى 
ائتالف  چنين  تشكيل  كه  گفت  افغان(آوا)، 
انحصارطلبى  جلو  حداقل  است  خوب  ها 

ارگ گرفته شود.

ديگر  سعيدى  احمد  ديگر،  سوى  از 
تشكيل  به  واكنش  در  سياسى  كارشناس 
اطمينانى  از  نظر  صرف  گفت:  ائتالف  اين 
بى ميلى  بر  مبنى  رهبران  اين  نزديكان  كه 
ملى  وحدت  حكومت  فروكشاندن  به  آنها 
جبهه اى  چنين  نفس  مى دهند،  غنى  اشرف 
بيشتر  را  افغانستان  سياسى  شكننده  اوضاع 

از گذشته بى ثبات خواهد كرد.

براى تاييد اين چنين گزارش ها نيست،
بر  كه  است  واضح  كامال  ما  براى  گفت: 
كوپترها،  هلى  اين  فنى  مشخصات  اساس 
كوپترها  هلى  اين  مسير  و  مالكيت  تعيين 
براى كارشناسان نظامى كار دشوارى نيست.

افزود:  روسيه  خارجه  وزارت  سخنگوى 
وزارت  سخنگوى  بيانيه  به  توانيم  نمى  ما 
از  شواهدى  نبود  مورد  در  افغانستان  دفاع 
مختلف  نقاط  در  گرايان  افراط  پشتيبانى 
اكتفا  ناشناس  هاى  هليكوپتر  توسط  كشور 
زياد،  احتمال  به  كه  كرد  تاكيد  وى  كنيم. 
موضوع اصلى اين است كه متحدان غربى 
افغانستان نمى خواهند تا مدارك و شواهد 

در اين مورد را افشا كنند.
افغانستان  دفاع  وزارت  كه  است  گفتنى 
ادعاى  به  واكنش  در  قبل  هفته  يك  حدود 

سياسى  سعيدى افزود: ادامه تقابل  آقاى 
مساله  يك  و  هزار  درگير  افغانستاِن  در 
قول  شدن  برآورده  به  كمكى  هيچ  ديگر، 
حكومت  رهبران  انتخاباتى  قرارهاى  و 

وحدت ملى نخواهد كرد.
مرتضوى،  حسين  شاه  همه،  بااين 
سرپرست دفتر سخنگوى رئيس در واكنش 
«آنهايى كه  است  گفته  اعالميه  اين  به 
جزو  خود  كرده اند،  ايجاد  را  ائتالف  اين 
و  مطالبات  نوع  هر  و  هستند  حكومت 
اعالميه  اين  در  شده  مطرح  نارسايى هاى 

متوجه خود آنها نيز است.»
آقاى مرتضوى تاكيد كرده است كه رئيس 
تنها  موضوعى  هيچ  مورد  در  جمهورى 
مختلف  شوراى  ده  بلكه  نمى گيرد  تصميم 
به صورت تخصصى مسايل حكومت دارى 

را به پيش مى برند.
حمايت از تطبيق كامل مندرجات توافق 
براى  تالش  ملى،  وحدت  حكومت  نامه 
رياست  اول  معاون  هاى  صالحيت  اعاده 
جمهورى و وزراء، تالش براى غير متمركز 
سازى اجراات بودجه اى نظام و جلوگيرى 
تشكيل  اهداف  ديگر  از  نظام  فروپاشى  از 

اين ائتالف است.

بركمك  مبنى  روسيه  خارجه  وزارت 
تروريستى  گروه  به  ناشناس  هليكوپترهاى 
داعش اعالم كرده بود كه هيچ مدركى وجود 
را  روسيه  خارجه  وزارت  ادعاى  كه  ندارد 
هلى كوپترهاى  رساندن  “كمك  مورد  در 
تاييد  را  افغانستان”  در  داعش  به  ناشناس 
بود  نموده  تاكيد  كشور  دفاع  وزارت  كند. 
كه اگر روسيه چنين مداركى در دست دارد 

بهتر است به دولت افغانستان ارائه كند.
خارجه  وزارت  سخنگوى  همچنين 
كه  بود  گفته  خبرنگاران  به  قبال  روسيه 
كه  دارد  اختيار  در  تازه  اطالعات  مسكو 
شاخه  مسلح  افراد  ناشناس  هلى كوپترهاى 
و  مى دهد  انتقال  را  داعش  گروه  افغانستان 
آنها  به  افغانستان  شرق  در  اين،  بر  عالوه 

سالح و مهمات رسانده مى شود.

پرواز سايه فساد در ميدان هوايى كابل
افرادى كه از طريق فرودگاه بين المللى 
حامدكرزى در كابل به كشورهاى خارجى 
سفر مى كنند با انواع مشكالت و اخاذى 
ها به بهانه هاى مختلف از سوى كارمندان 

گمرك اين فرودگاه مواجه مى شوند. 
اكثر  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
شان  اموال  بازرسى  زمان  در  مسافرين 
دچار  تالشى   و  گمرك  ماموران  توسط 
ميان  فرقى  هيچ  و  شوند  مى  مشكل 
مخدر  مواد  قاچاقچيان  و  عادى  مسافرين 
و زيورآالت در اين فرودگاه وجود ندارد. 
بدون  دارند  واسطه  و  زور  كه  آنهايى 
كدام بازرسى از دروازه هاى ديگر توسط 
ماموران گمرك به داخل هواپيما مى روند، 
انتظار  سالن  به  رسيدن  تا  عادى  افراد  اما 
چندين  از  بايد  هواپيما  به  شدن  سوار  و 

بازرسى  عبور نمايند. 
اين همه مشكالت و به انتظار نشاندن 
ايجاد  منظور  به  فقط  و  فقط  عادى  مردم 
سوى  از  مورد  بى  هاى  اخاذى  و  مشكل 
كابل  هوايى  ميدان  گمرك  كارمندان 

صورت مى گيرد. 
سيد بشير موسوى از مسافرين كابل – 
دهلى در اين مورد به خبرنگار آوا گفت: 
براى  است  خانم  كه  هايم  فاميل  از  يكى 
به  اما  كرد  مى  سفر  هند  كشور  به  درمان 
دليل داشتن طال او از سفر هند باز ماند و 
براى چند ساعت در فرودگاه بين المللى 
قرار  نيز  بازجويى  تحت  كرزى  حامد 

گرفت. 
به گفته وى، ماموران گمرك در فرودگاه 
كابل مدعى شدند كه انتقال طال به خارج 

تا طالى ضبط شده از ميدان هوايى كابل 
پس گردانده شود و اين روند بيش از سه 
امضاى  يك  براى  و  گرفت  بر  در  را  ماه 
در  بارها  ماليه  وزارت  گمركات  معيين 
معيين  باالخره  و  كردم  مراجعه  اداره  اين 
گمركات دو چند روى طالى ضبط شده 

جريمه وضع كرد. 
بشير مى گويد: مقدار طالى ضبط شده 
154 گرام و شامل يك دست بند و يك 
گردن بند بود كه به عنوان مال قاچاق در 
مديريت گمرك فرودگاه كابل گرفته شده 
بود پس از پرداخت 44 هزار افغانى طال 

را پس گرفته است. 
به  مردم  از  زيادى  شمارى  گفت:  او 
مشكالت فراوانى در فرودگاه كابل مواجه 
هستند و خانم هاى كه به خارج از كشور 
جهت تداوى و يا هم براى تفريحى سفر 
مى  روبرو  زيادى  مشكالت  با  كنند  مى 
شوند و آنان نمى توانند كه طالى زينتى 
مجرد  به  و  دهد  انتقال  را  خود  همراى 
شود  مى  ضبط  هوايى  ميدان  به  رسيدن 

از كشور جرم است و اين به مثابه قاچاق 
از  بايد  اين  بر  بنا  شود  مى  پنداشته  طال 

طالى بدست آمده ماليات اخذ گردد. 
آورى  جمع  گويد:  مى  موسوى  آقاى 
ماليات در داخل فرودگاه كابل به دو نحو 
صورت مى گيرد كسانى كه پولدار هستند 
از  گمرك  داخل  ماموران  درخواست  به 
مقدار فيصدى طالى خام بايد حدود 50 
توان  آنهايكه  و  بپردازند  جريمه  درصد 
پرداخت جريمه 5 برابر را ندارند بايد از 
حساب  تصفيه  براى  ماليه  وزارت  طريق 

جريمه وضع شده روى طال اقدام كنند. 
ميدان  گمرك  داخل  در  كه  افزود  وى 
ندارد  وجود  استثنايى  گونه  هيچ  هوايى 
و  طال  قاچاق  به  اقدام  عمدى  آنهايكه 
كشور  داخل  به  يا  و  خارج  به  زيورآالت 
با  شخصى  طالى  كه  آنهايى  با  كنند  مى 
قاچاق  اموال  عنوان  به  همه  دارند  خود 
به  طال  كه  همين  و  شود  مى  پنداشته 
دست يكى از كارمندان گمرك قرار بگيرد 

بالفاصله ضبط مى شود. 
سيد بشير موسوى در ادامه افزود براى 
مديريت  در  شده  ضبط  طالى  گرفتن 
گمرك فرودگاه كابل مراجعه كردم، مدير 
گمرك برايم گفت: براى گرفتن 150 گرام 
افغانى  هزار   180 حدود  بايد  تان  طالى 
معينيت  از  اينكه  يا  و  بپردازيد  جريمه 
رسمى  حكم  ماليه  وزارت  گمركات 
بگيريد تا جريمه باالى طالى ضبط شده 

از 5 برابر به دو چند كاهش يابد. 
معينيت  به  مجبورا  من  افزود:  وى 
دادم  درخواست  ماليه  وزارت  گمركات 

گمرك  ماموران  قاچاق  اموال  بهانه  به  و 
اخاذى مى كنند و از اين كانال دهها هزار 
كابل  گمرك  ماموران  جيب  به  افغانى 

ريخته مى شود. 
وى خاطر نشان كرد كه براساس قوانين 
گمركات هر خانم مى تواند تا 200 گرام 
طال را با خود انتقال دهد و بيشتر از آن 
صورت  گمركات  اداره  طريق  از  بايد 
هوايى  ميدان  گمرك  ماموران  اما  بگيرد 
كابل براى افراد عادى نه تنها اجازه انتقال 
برخورد  شديدا  بلكه  دهند  نمى  را  طال 
به  را  هنگفتى  پول  و  كرده  غيرمسئوالنه 
مى  جيب  به  نقدى  جريمه  وضع  بهانه 

زنند. 
اين شهروند كابل گفت: وزارت عدليه 
كشورمى  در  نافذه  قوانين  تمام  بانى  كه 
گمركات  اداره  از  مكتوب  ارسال  با  باشد 
مردم  با  قانون  اساس  بر  تا  است  خواسته 
برخورد كند اما مدير گمرك ميدان هوايى 
كابل و مسئوالن در معينيت اداره گمركات 
اين مكتوب وزارت عدليه را قبول ندارند 
خود  شده  ساخته  قانون  براساس  آنان  و 

شان عمل مى كنند. 
اين در حاليست كه مردم مدام از فساد، 
ماموران  سوى  از  اذيت  و  آزار  و  اخاذى 
كرزى  حامد  بين المللى  هوايى  ميدان  در 

شكايت كرده اند. 
اموال  بهانه  به  مورد  بى  اخاذى  گرفتن 
بارها  روزانه  كابل  فرودگاه  در  قاچاق 
هيچ  را  مردم   مشكل  اما  شود  مى  تكرار 
قضاياى  چنين  به  و  شنود  نمى  ارگانى 

رسيدگى هم نمى شود.

متحدان غربى نمى خواهند مدارك و شواهد كمك به داعش در افغانستان افشا شود
اظهارات تازه روسيه درباره كمك به گروه داعش در افغانستان:
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توماس كونيگس نماينده پارلمان آلمان از حزب 
«سبز» اين كشور در يك برنامه تلويزيونى گفت: 
از  زيرا  ندارند  اعتماد  افغانستان  پارلمان  به  مردم 
حتى  است.  كشور  اين  در  نهادها  ضعيف ترين 

برخى از آن ها قوانين كشورشان را نيز نمى دانند.
تسنيم،  از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
از  و  آلمان  پارلمان  نماينده  كونيگس»  «توماس 
برنامه  يك  در  كشور  اين  سبز  حزب  اعضاى 
تلويزيونى درباره وضعيت كنونى افغانستان اعالم 
در  واليتى  شوراى  و  افغانستان  پارلمان  كه  كرد 
در  دولتى  نهادهاى  ترين  ضعيف  از  كشور  اين 

افغانستان هستند.
اين نماينده آلمانى در اظهاراتش كه در فضاى 
مجازى نيز منتشر شده است از عملكرد نمايندگان 
وظايف  و  قوانين  از  آنها  آگهى  عدم  و  افغانستان 

 شان در نمايندگى از مردم انتقاد كرده است.
با  را  افغانستان  پارلمان  اگر  اظهارداشت:  وى 
پارلمان ساير كشورها مقايسه كنيم شاهد تفاوت  

هاى بسيارى خواهيم بود.
كونيگس افزود: آلمان و ساير كشورهاى غربى 
از ابتداى شكل  گيرى اين حكومت به توانايى نهاد 

هاى دولتى و بويژه پارلمان شك داشته  اند.
افغان  نمايندگان  اينكه  بيان  با  آلمانى  نماينده 
صالحيت  هاى قانونى خود را نمى دانند از پارلمان 
در  دولتى  نهاد  ضعيف  ترين  عنوان  به  افغانستان 

افغانستان ياد كرد.
كه  صالحيت  هايى  وجود  با  كرد:  تاكيد  وى 
در  افغانستان  در  پارلمان  براى  غربى  كشورهاى 
نظر گرفته بودند اما اين نهاد صالحيت هاى خود 
از  كشور  اين  جمهورى  رياست  با  مقابله  در  را 
دست داده و در مواجهه با رئيس جمهور افغانستان 

همواره بازنده است.
افغانستان  پارلمان  آلمانى،  نماينده  اين  گفته  به 
جايگاه قانونى خود را درك نكرده و در صورت 
بروز هر مشكلى تنها به مخاطب قرار دادن رئيس 
نمى  مشكالت  حل  به  و  مى كند  اكتفا  جمهور 

 پردازد.
غربى  كشورهاى  ساير  و  ما  گفت:  كونيگس 
اشتراك  به  و  ارتباط  طريق  از  تا  ايم  كرده   تالش 
گذاشتن تجربيات خود ظرفيت پارلمان افغانستان 
را ارتقا دهيم، اما در تحقق اين امر شكست خورده  

ايم.
اين  گفت:  نيز  واليتى  شوراهاى  درباره  وى 
زيرا  برخوردارند،  مشابهى  وضعيت  از  شوراها 

مردم به اين شوراها نيز اعتمادى ندارند.
توماس كونيگس قبل از اين به عنوان فرستاده 
دوران  در  افغانستان  امور  در  ملل  سازمان  ويژه 
كرده  فعاليت  نيز  حامدكرزى  جمهورى  رياست 

است.
حزب سبز در دوران تشكيل حكومت افغانستان 
در سال  هاى 2000 و 2001 ميالدى تالش كرد 
تا «ظاهرشاه» پادشاه سابق افغانستان را دوباره در 

راس قدرت در افغانستان قرار دهد.

نماينده پارلمان آلمان:
پارلمان افغانستان صالحيت هاى خود را درك 

نكرده است

نيا راَحُه الَقلِب َو البَـَدِن؛ ـِى الدُّ هـِد ف ـُوِرُث الَغمِّ َو الُحزِن َو الزُّ نيـا ت غبَُه فِـى الـدُّ الـرَّ

رغبت و تمايل به دنيا مايه غم و اندوه و زهد و بـى ميلى به دنيا سبب راحتى قلب و بدن است.
(تحف العقول، ص 358)

قال الصادق (عليه السالم)

امام صادق (عليه السالم) مى فرمايند:

غرب كابل امن اما پُر مشكل و نابسامان
ناحيه حتا خيمه ندارند و دانش آموزان در 

زيرآفتاب سوزان درس مى خوانند.
وى ابراز داشت : چندين سال است كه 
شهرى  خدمات  از  كابل  غرب  باشندگان 
هيچ  حكومت  و  رهبران  اما  اند  محروم 

توجهى به اين شهروندان ندارند.
مى گيرد  صورت  حالى  در  ها  گفته  اين 
كه رئيس جمهور غنى در ديدار با جمعى 
از باشندگان غرب كابل، تاكيد كرد كه اين 
منطقه به حوزه منظم پالنى و كارته مبدل 

خواهد شد. 
غرب  منطقه  اين  مردم  از  همچنان  وى 
در  دولت  همراى  كه  است  خواست  كابل 

اين زمنيه همكارى كنند.
دانش،  سرور  كه  آوريست  ياد  قابل 
سال  اوايل  در  جمهور  رئيس  دوم  معاون 
1396 همراى باشندگان غرب كابل ديدار 
كرده بود و از طرح بهسازى دشت برچى 
و توسعه جاده شهيد مزارى حمايت نموده 
بود و درعين حال شهردارى كابل نيز پايان 
و  نموده  عنوان   2019 سال  را  طرح  اين 
آن  بودجه  تامين  درقسمت  كه  بود  گفته 

هيچ مشكلى وجود ندارد.

جيب اهللا، تصريح كرد: ترافيك سنگين 
پل  قسمت هاى  در  بيشتر  راه بندان  و 
سوخته، گواليى مهتاب قلعه، تانگ تيل و 
داليل  از  يكى  كه  دارد  وجود  خشك  پل 
مناطق  اين  در  فلكه  نبود  بندان  راه  اين 

مى باشد.
درهمين حال ادريس اكبرى، يكى ديگر 
به  مورد  اين  در  كابل  غرب  باشندگان  از 
كه  شود  مى  سال  ده  از  بيش  گفت،  آوا، 
ترافيك سنگين غرب كابل مطرح است اما  

تاكنون حكومت در اين زمينه هيچ توجهى 
نكرده است.

اكبرى، با بيان اينكه ناحيه ششم و ناحيه 
شهركابل  نواحى  ترين  پرنفوس  سيزدهم 
مى باشد، افزود اين دو ناحيه هيچ سرك 

فرعى ندارد، يك سرك عمومى كم عرض 
عمومى  سرك  يك  و  دارد  سيزدهم  ناحيه 

هم ناحيه ششم.
مكاتب  مشكالت  مورد  در  موصوف 
ناحيه سيزدهم گفت بعضى مكاتب دراين 

مى گويند  كابل  شهر  غرب  باشندگان 
به  بارها  قبلى  و  فعلى  حكومت  رهبران 
اين  كه  كرده  تعهد  كابل  غرب  باشندگان 
همچنان  آنها  اما  شود  مى  بهسازى  منطقه 
انتظار تحقق وعده ها و بهسازى اين منطقه 

را مى كشند.
افغان  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
به  سيزدهم  ناحيه  باشنده  اهللا،  نجيب  آوا، 
ترين  آرام  از  يكى  ناحيه  اين  گفت  آوا، 
نواحى شهركابل مى باشد اما تا حاال شاهد 
هيچگونه بهسازى در اين ناحيه نبوده ايم.

چندين  گذشته  سال  چند  افزود:در  وى 
منطقه  براى  عمرانى  و  بازسازى  پروژه 
غرب كابل از سوى حكومت مدنظر گرفته 
شده اما تاكنون هيچ يك از اين پروژه ها 

عملى نشده است.
گواليى  از  كرد  خاطرنشان  موصوف 
دواخانه تا پل خشك دشت برچى به دليل 
ناحيه  باشندگان  مسير،  اين  در  راهبندان 
سيزدهم با مشكالت زيادى مواجه هستند 
به طورى كه روزانه دوساعت  خود را در 
سپرى  مزارى  شهيد  جاده  مسير  راهبندان 

مى كنند.

ساكنين دشت برچى مطرح كردند:

آمده امريكا و باتالق افغانستان اهللا  هبت   مال  پيام  از  بخشى  در 
افغانستان  در  ها  امريكايى   است:»حضور 
است.  كرده  ناآرام  را  منطقه  همه  اكنون 
هر قدر آنها بر حضور و افزايش نيروهاى 
خود در افغانستان اصرار كنند، بى  ثباتى در 

منطقه بيشتر افزايش مى  يابد.»
از  نيست  قرار  هرگز  كه  است  بديهى 
اما  شود؛  حمايت  طالبان،  رهبر  موضع 
تجربه نشان داده است كه حضور نيروهاى 
خارجى در افغانستان، خود يكى از اصلى 
ترين محورهاى ناامنى و جنگ در كشور 
بوده و اين همان چيزى است كه تروريست 
ها از آن به منظور پيشبرد اهداف خود در 
انگيزه  و  نيرو  جذب  و  يارگيرى  جنگ، 
تخريب  براى  خود  نيروهاى  به  بخشيدن 
نام  زير  ويرانگرى  و  جنايت  و  كشتار  و 
كرده  را  تبليغاتى  استفاده  بيشترين  «جهاد» 
اكنون  هم  از  نيرو  افزايش  ايده  پس  اند. 
اگر  ويژه  به  است؛  شكست  به  محكوم 
واقعى  تعهدات  با  امريكا  استراتژي  تغيير 
به  تروريزم  با  مبارزه  حوزه  در  كشور  آن 
ويژه داعش و شبكه حقانى، اعمال فشار و 
وضع تحريم بر رژيم هاى حامى تروريزم 
مخصوصا پاكستان، سازش با قدرت هاى 
افغانستان،  قضاياى  در  ذينفع  اى  منطقه 
و  افغانستان  امنيتى  نيروهاى  به  كمك 
تجهيز و تقويت آنها به سالح هاى سنگين 
و دوربرد و هواپيماهاى نظامى و همچنين 
گسترده  اصالحات  ايجاد  از  حمايت 
سياسى در دولت به منظور مشاركت مردم 
جلوگيرى  و  قدرت  در  سياسى  احزاب  و 
از انحصارگرايى و استبداد قومى و حذف 
مردم  احياى  و  مخالفان  يافته  سازمان 

ساالرى همراه نباشد.

شرايط پيروزى بر طالبان قرار ندارد.
دومين استدالل مهمى كه در اين زمينه 
شود،  مى  ارائه  نظران،  صاحب  سوى  از 
امريكايى  نيروهاى  مستقيم  مشارك  عدم 
حالى  در  اين  است.  تروريزم  با  جنگ  در 

ميزبان  افغانستان  كه  زمانى  در  كه  است 
عمدتا  خارجى  نظامى  هزار   100 از  بيش 
امريكايى بود، آنها مستقيما رهبرى جنگ با 
تروريزم را بر عهده داشتند و اين نيروهاى 
امنيتى افغانستان بودند كه تحت فرمان آنها 
عمل مى كردند و اجازه رهبرى جنگ را 

نداشتند.
پيمانانش  هم  و  امريكا  شرايط،  آن  در 
نتوانستند تغييرى راهبردى و دايمى را در 
جنگ با تروريزم به وجود آورند، بن بست 
را بشكنند، از باتالق نجات پيدا كنند و بر 
تروريست ها پيروز شوند. با اين حساب، 

در اين شرايط كه آنها نه به اندازه گذشته، 
جنگ  در  نه  دارند،  فراوان  نظامى  نيروى 
و  كنند  مى  ايفا  سهمى  ترويزم،  با  مستقيم 
نه به اندازه گذشته نسبت به تروريست ها 
شدت و سرسختى و خشونت به خرج مى 
استراتژي  تغيير  با  توان  مى  چگونه  دهند، 
در  اش  نظامى  نيروهاى  افزايش  و  امريكا 
افغانستان، انتظار تغيير و بهبود وضعيت را 

داشت؟

وضعيت  در  مساله،  اين  از  نظر  صرف 
جارى، افزايش نيروهاى نظامى امريكا در 
افغانستان، تنها به بقا و استمرار تروريست 
در  ثباتى  بى  و  ناامنى  و  جنگ  ادامه  و  ها 
كشور كمك خواهد كرد. اين همان چيزى 
است كه در پيام مال هبت اهللا آخوندزاده؛ 
رهبر طالبان به مناسبت عيد فطر هم كامال 

مشهود بود.
امريكا  از  پيام  اين  در  طالبان  رهبر 
خواسته است كه «به جاى مقابله» با طالبان 
«از راه  هاى ديپلماتيك» مشكل خود را با 

اين گروه حل كند.

مشترك  ستاد  رئيس  دنفورد؛  جوزف 
سفر  يك  در  دوشنبه  روز  امريكا  ارتش 

اعالم نشده به كابل آمد.
در  ناتو  قاطع»  «حمايت  ماموريت 
حساب رسمى توييترش نوشت كه رئيس 
كه  دارد  قصد  امريكا  ارتش  مشترك  ستاد 
ضمن  در  و  كرده  ديدار  افغان  شركاى  با 
تالش  هاى ماموريت «حمايت قاطع» ناتو 

را بررسى كند.
جنرال دنفورد در حالى به كابل سفر كرد 
كه قرار است تا چند هفته ديگر استراتژى 
اعالم  طالبان  با  مقابله  براى  امريكا  جديد 
شود. گرچه پنتاگون هنوز در مورد سطح 
جديد نيروها تصميم نگرفته است؛ اما گفته 
است  مايل  امريكا  دفاع  وزارت  شود  مى 
سه تا پنج هزار نظامى ديگر به افغانستان 

اعزام كند.
دو  امريكا،  دفاع  وزير  متيس؛  جيمز 
حاضر  حال  در  گفت:»امريكا  پيش  هفته 
طالبان  با  جنگ  در  پيروزى  وضعيت  در 
مى   تغيير  زودى  به  وضع  اين  اما  نيست؛ 

كند.»
با اين وجود، كارشناسان مسايل منطقه 
مى گويند كه هرگونه اقدام امريكا مبنى بر 
افزايش نيروهاى نظامى خود در افغانستان، 
يك  كنونى،  بحرانى  و  دشوار  شرايط  در 
پاى  و  بود  خواهد  استراتژيك  خطاى 
در  پيش  از  بيشتر  پيمانانش،  هم  و  امريكا 

باتالق افغانستان فروخواهد رفت.
اين  تثبيت  و  تأييد  براى  زيادى  داليل 
استدالل ارائه مى شود. از جمله مهم ترين 
اين داليل، تجربه اى است كه پيش از اين، 
امريكا و ناتو در افغانستان از سر گذرانده؛ 

ولى نتيجه اى كسب نكرده اند.
حدود  ميزبان  مقطع،  يك  در  افغانستان 
كه  بود  خارجى  نظامى  نيروى  هزار   120
ها  امريكايى  را  آنها  توجه  قابل  اكثريت 
يا  نخواستند  يا  آنها  دادند.  مى  تشكيل 
نتوانستند بر تروريزم پيروز شوند و همين 
امر، شرايط را به زيان جبهه ضد تروريزم 
و به سود تروريست ها، تغيير داد؛ شرايطى 
كه امروز فرماندهان امريكايى به صراحت 
كنند  مى  ياد  بست»  «بن  عنوان  به  آن  از 
در  افغانستان،  در  امريكا  كه  پذيرند  مى  و 

سيم  از  تعدادى  كه  كرد  نشان  خاطر  وى 
نيمروز  شهر  بازار  از  ثبت  بدون  كارت هاى 
خاطر  به  كه  آنتن هايى  و  شده  جمع آورى 
نيز  مى شد  استفاده  ايرانى  كارت هاى  سيم 

تخريب شده است.
دراين باره  تالش ها  كه  داشت  بيان  او 
رابطه  اين  در  كه  كسى  هر  و  دارد  جريان 
و  شده  سپرده  قانون  پنجه  به  شود  دستگير 
جزا  شده  گرفته  نظر  در  مجازات  براساس 
كسى  رابطه  اين  در  تاكنون  مى شود.  داده 

دستگير نشده است.

مخابرات  اداره  كه  داشت  اذعان  صميم 
دستگيرى  براى  بااليى  صالحيت  از  نيمروز 
افراد و اشخاص برخوردار نيست و همچنين 
اين  براى  خاص  افراد  ارگان ها  ديگر  مانند 

كار وجود ندارد.
سيم  از  استفاده  كه  كرد  تاكيد  وى 
بروز  باعث  نشده  راجستر  كارت هاى 

مشكالت امنيتى شده است.
بيشتر  نشده  راجستر  كارت هاى  سيم 
و  انتحارى  قتل،  دزدى،  چون  مسائلى  در 

اختطاف استفاده مى شود.

تاكيد صميم   / اول  صفحه  از  ادامه 
در زيادى  ناامنى هاى  و  مشكالت  كه  كرد 

نشده  ثبت  كارت هاى  سيم  موجوديت  اثر 
داده  گزارش  مركزى  اداره  به  آمده  بوجود 
بودن  تجارى  دليل  به  هنوز  تا  اما  شده 
نشده  گرفته  جلوشان  مخابراتى  شركت هاى 

است.
سيم  توزيع  كه  ساخت  خاطرنشان  وى 
شركت هاى  نفع  به  نشده  ثبت  كارت هاى 
در  كارت هاى شان  سيم  زيرا  بوده  مخابراتى 
فروش  به  شرايطى  هر  تحت  و  نقاط  تمام 

مى رسد.
مى گويد  نيمروز  مخابرات  اداره  رييس 
بايمتريك  سيستم  زودى  به  است  قرار  كه 
در تمامى شركت هاى مخابراتى ايجاد شود. 
شخص  هر  شود  فعال  سيستم  اين  هرگاه 

مى تواند فقط يك سيم كارت اخذ نمايد.
موصوف بيان داشت كه شهر نيمروز يك 
شهر تجارتى بوده كه روزانه هزاران نفر در 
آن رفت و آمد دارد و اين امر باعث شده كه 
فروش سيم كارت هاى راجستر نشده در اين 

واليت افزايش پيدا يابد.

رئيس اداره مخابرات نيمروز در گفتگو با آوا؛ سيم كارت هاى ثبت نشده ابزار كمكى در گسترش ناامنى ها در واليت نيمروز است


