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مجلس نمایندگان طرح بودجه سال ۱۳۹۵
این کشور را رد کرد

مجلس نمایندگان افغانستان بودجه سال  ۱۳۹۵این
کشــور را با اکثریت آرا رد کرد.طرح بودجه یک ماه
پیش در مجلس سنای افغانستان تایید شده بود.
براســاس ماده  ۹۸قانون اساسی افغانستان «بودجه
دولت و پروگرام انکشــافی حکومت ازطریق مجلس
سنا توأم با نظریه مشورتی آن به مجلس نمایندگان
تقدیم میشــود ».امیرخان یار از اعضای کمیسیون
اختصاصی مالی بودجــه مجلس نمایندگان گفت که
غیرمتوازن و غیرعادالنه بودن طرح بودجه ســال
آینده ،از دالیل مهم رد آن در مجلس است.
او افزود که بیشــتر پروژه های توســعهای در طرح
بودجه سال  ۱۳۹۵انتقالی هستند و پروژههایی نیز
شامل این طرح هستند که طی دو سال عملی یا حتی
قرارداد نشده است.
به گفته وی ،نماینــدگان خواهان تغییرات خاصی
در این طرح شــده اند که آن را بــه وزارت مالیه
پیشــنهاد میکنند .از اعضای حاضر در جلســه

دیروزی مجلس ،تنها ده نفر به طرح بودجــه رای تایید دادند و این طرح با اکثریت قاطع
رد شد .بودجه سال  ۱۳۹۵افغانســتان  ۷.۳۳میلیارد دالر با حدود  ۳۰۲میلیون دالر کسر
بودجه پیش بینی شده است.
در بودجه سال  ۱۳۹۵پیش بینی شده که  ۴.۹میلیارد دالر بودجه ملی از کمکهای بینالمللی

تامین شــود .ایــن مقدار حــدود  ۶۸درصد کل
بودجه افغانســتان اســت .از مجموع بودجه سال
 ۱۳۹۵مقدار  ۴.۴میلیارد دالــر بودجه عادی این
کشور اســت .بودجه عادی برای پرداخت حقوق
کارمندان و فعالیتهای ادارات دولتی افغانســتان
به مصرف میرسد .بودجه توسعهای افغانستان نیز
 ۲.۸میلیارد دالر پیش بینی شد ه که به میزان ۲.۴
میلیارد آن از کمکهای بین المللی تامین خواهد
شد .در بودجه سال  ۱۳۹۵بخش امنیت  ۲.۹میلیارد
دالر از بودجه ملی افغانســتان را به خود اختصاص
داده است .به بخش زیربنا  ۱.۴میلیارد دالر ،بخش
آموزش  ۹۴۵میلیون دالر و به کشاورزی و توسعه
روستاها نیز  ۵۱۵میلیون دالر اختصاص داد ه شده
است.بودجه عادی افغانستان یک درصد نسبت به
بودجه سال گذشــته کمتر است .بودجه توسعهای
افغانســتان نیز حدود  ۱۴درصد نسبت به بودجه
سال گذشته بیشتر است(.بی بی سی)

وزارت دفاع سقوط ولسوالی سنگین
در والیت هلمند را رد کرد

وزارت دفاع افغانستان خبر سقوط ولسوالی سنگین در
والیت جنوبی هلمند را رد کــرده و گفته که تنها چند
پاسگاه به دست طالبان افتاده است.
پیشتر فرمانده پولیس سنگین به بیبیسی گفته بود که
تنها ســاختمان مقر فرماندهی پولیس و مقر یک واحد
ارتش به دســت طالبان نیفتاده و بقیه مراکز دولتی و
مناطق این ولسوالی به دست طالبان افتاده است.
به دنبال هشدار محمد داوود مبنی براین که اگر نیروهای
کمکی نرســد ،جان ماموران امنیتی در این ولسوالی در
خطر است ،ســخنگویان وزارت دفاع و داخله در برابر
خبرنگاران ظاهر شدند.
دولت وزیری ســخنگوی وزارت دفــاع اظهارات او و
همچنین سخنان محمدجان رسولیار معاون والی هلمند
مبنی برکشــته شــدن بیش از  ۹۰تن از نیروهای امنیتی را رد کرد
و گفت که در  ۴۸ساعت گذشــته تنها  ۱۵نفر در سراسر افغانستان
کشته شده اند.
آقــای وزیری در واکنش به اظهارات محمد داوود ،با تاکید بر این که
چنین اطالعرســانی در هیچ قانونی در دنیا نیست ،گفت« :من نمی
دانم که او چرا به خود جرات می دهد که این [ســخن] را می گوید».

سخنگوی وزارت دفاع تایید کرد که «در هلمند جنگ هست و فشار
دشمن هســت» ،اما افزود که در آن جا جنگ «استخباراتی» جریان
دارد و «خارجیها» در کنار شورشیان میجنگند.
او گفت که همین حاال در شش ولســوالی واشیر ،نوزاد ،خاننشین،
سنگین ،گرشــک و نادعلی عم ً
ال جنگ جریان دارد ،ولی نیروهای
دولتی به موفقیتهایی هم دست یافتهاند( .بی بی سی)

قوماندانی زون  ۷۰۷پامیر را جهت هماهنگ ســازی عملیات نظامی
شمال توسط پولیس و تأمین امنیت ساحه کاری این قوماندانی موثر
خوانده افزود که در قســمت ایجاد روحیه همکاری میان قوت های
امنیتی افغان تاثیر گذار واقع خواهد شد.آقای نور گفت که این زون
باید به عنوان مرکز واحد هدایت ،هماهنگی عملیات و تامین امنیت
به کار گرفت شده و موجودیت آن سبب تامین امنیت در تمام شمال
گردد( .رادیوآزادی)

شش سرباز ناتو در حمله انتحاری در نزدیکی پایگاه بگرام کشته شدند

ناتو اعالم کرده است که دست کم  ۶سرباز این سازمان در یک حمله
انتحاری بر کاروان مشــترک نیروهای ناتو و افغان در نزدیکی پایگاه
هوایی بگرام کشته شــدهاند.جنرال ویلیام شوفنر ،مسئول روابط
عامه ماموریت حمایت قاطع در افغانســتان به رسانهها گفت که در
این حادثه سه سرباز دیگر زخمی شده اند .او گفت که حمله حوالی
ســاعت  ۱:۳۰بعد از ظهر به وقت محلــی در نزدیکی پایگاه هوایی
ســیما جوینده ،والی تازه برکنار شدۀ غور میگوید
که ادارههای دولتی این والیت غرق در فســادند و
جنایتکاران جنگی بیش از حد در این ادارهها نفوذ
دارند.
خانم جوینده در گفتوگویی ویژه با ســاموطندار
میگوید که بخشی از بودجۀ ساالنۀ اکثر ادارههای
این والیت به جیب شخصی شــماری از مقامهای
بلندرتبه میریزد و بخشی دیگر ،صرف جنگهای
قومی میشود.
بانو جوینده میگوید که افراد زورمند در غور دهها
گروه تروریســتی را رهبری میکنند و در کشتار
صدها تن از غیرنظامیان دست دارند.
والی پیشــین غور میافزاید ،تمام ادارههای دولتی
زیر کنتــرل ناقضان قانون قرار دارند و مشــخص ًا
شهرداری این والیت ،ریاست معارف  ،صحت عامه،
کشــاورزی و آبیاری ،فواید عامه ،حالل احمر ،امور
زنان و شورای والیتی به تصرف این افراد هستند.
بانــو جوینده یکی از دالیل عمدۀ عدم پیشــرفت

 ۲۶۴گروه مســلح به شمول طالبان ســد راه اجرای پروژه تاپی در پنج والیت
کشــور هستند و این راه ها را ناامن ساخته اند .منابع به طلوع نیوز می گویند
که بیشــتر از ۳هزار و  ۳۰۰مرد مســلح در این گروه ها در والیت های هرات،
فراه ،نیمروز ،هلمند و قندهار فعالیت دارند و در برابر عملی شدن پروژهی تاپی
تهدید به شمار میروند .درهمین حال نهادهای امنیتی میگویند که برای تأمین
امنیت لوله گاز تاپی در این والیت در کنار گماشــتن ۷هزار ســرباز از مردم و
بزرگان قوم نیز درخواست کمک خواهند کرد.
پروژه تاپی در افغانســتان از والیتهای فراه ،هرات ،نیمروز ،هلمند و قندهار
میگذرد ،والیتهایی که گواه ناامنیها و فعالیتهای هراس افگنانه هستند.
بربنیاد یافتههای طلوع نیوز:
در شاهراه هرات  ۳۰گروه به تعداد  ۴۳۶فرد مسلح
در شاهراه فراه  ۱۴۵گروه به تعداد ۲هزارو  ۳۶فرد مسلح
در شاهراه نیمروز  ۱۶گروه به تعداد  ۲۲۲فرد مسلح
در شاهراه هلمند  ۴گروه به تعداد  ۱۰۰فرد مسلح
در شاهراه قندهار  ۶۹گروه به تعداد  ۹۳۹فرد مسلح
افراد و گروههای مسلح غیرمسئولی هستند که در این راه ناامنی ایجاد میکنند.
در این میان همکاری مردم به ویژه بزرگان قــوم و چهرههای پرنفوذ یک نیاز
جدی در کار عملی شدن پروژهی تاپی گفته میشود( .طلوع نیوز)

اسپانیا روی تداوم همکاری های
درازمدت با افغانستان تأکید کرد

اســپانیا روی تداوم همکاری های درازمدت این کشوربا افغانستان تأکید کرده
است .ایمیلیو پیریز دی اگریدا ،سفیر اسپانیا در کابل در دیدار با محمد حنیف
اتمر مشاور شــورای امنیت ملی افغانســتان تأکید کرده که کشورش آماده
همکاری با حکومت افغانستان است .در خبرنامه شورای امنیت ملی که دیروز به
نشــر رسیده آمده که آقای اتمر نیز در جریان این دیدار خواهان همکاری های
دو جانبه میان دو کشور شده است(.رادیوآزادی)

یک مال امام در کابل دختر
افغان -امریکایی را با گلوله از پای درآورد

مــا امام یک مجتمع مســکونی در کارته چهار کابل یــک دختر امریکایی-
افغانستانی تبار را با گلوله از پای درآورد.
این دختر کارمند یک نهاد خارجی در کابل بود و هنگامی که از باشگاه ورزشی
این مجتمع مسکونی ییرون شد از سوی این مال آماج گلوله قرار گرفت.
پولیس میگوید که این مال از سه سال بدینسو در این مجتمع مسکونی به حیث
مال کار میکرد و هنگام فرار از سوی پولیس بازداشت شد.پولیس کابل میگوید که
این مال قصد فرار داشته است و در زد و خورد با پولیس زخم برداشته است.اکنون
این مال در شفاخانه زیر درمان است.تاکنون روشن نیست که این مال از سوی کدام
گروه گماشته شده است و یا با کدام گروه پیوند داشته است(.طلوع نیوز)

قوماندانی عمومی زون  ۷۰۷پامیر در شمال کشور
آغاز به فعالیت کرد

قوماندانــی زون  ۷۰۷پامیــر در شــمال
افغانســتان جهت انســجام نظامی میان
نیروهــای امنیتی پولیس شــمال آغاز به
فعالیت نمود.
مسئوالن وزارت داخله افغانستان می گویند
که این قومندانی جهــت ایجاد هماهنگی
میان پولیس والیات بلخ ،سمنگان ،جوزجان،
ســرپل و فاریاب در زون شــمال کشور به
درخواست وزارت داخله و منظوری ریاست
جمهوری کشور ایجاد شده است.
جنرال سالم احساس رئیس عمومی پولیس
وزارت داخله افغانستان در صحبت با رسانه
ها گفت که مقر این قوماندانی در بلخ خواهد
بــود و به عنوان مرکز واحــد فرماندهی ۵
والیت شمال کار خواهد کرد.
وی هدف از ایجاد زون  ۷۰۷پامیر را تقویت نیروهای امنیتی پولیس
و تأمین امنیت شمال عنوان کرده گفت:
« هدف از ایجاد این زون این است تا در برابر اعمال تخریبی دشمن
عملکرد منسجم و هماهنگ از سوی پولیس صورت بگیرد ،زون ۷۰۷
در شمال و زون  ۸۰۸ســپین غر در شمال شرق به اساس منظوری
ریاست جمهوری کشور ایجاد شدند».
در همین میان عطا محمد نور سرپرســت والیت بلــخ نیز افتتاح

وجود  ۲۶۴گروه مسلح به شمول طالبان
در مسیر پروژهی تاپی در افغانستان

از حمله انتحاری بر قونسلگری هند در
ننگرهار جلوگیری شد

مقامهای محلی والیت ننگرهار روز دوشنبه گفتند که یک مهاجم انتحاری که
میخواست برقونسلگری هند در جالل آباد والیت ننگرهار حمله کند ،از سوی
نیروهای ریاست امنیت ملی کشور بازداشت شد.
عطااهلل لودین ســخنگوی والی ننگرهار میگوید که نام این بازداشــت شده
ناصر اســت و باشنده ولسوالی تگاب والیت کاپیسا است و از چندی به این سو
عضویت طالبان را به دســت آورده بود.به گفتۀ وی ،این فرد بازداشت شده به
جرماش اعتراف کرده است ،اما طالبان در این باره چیزی نگفتهاند.لودین دربارۀ
این فرد مهاجم جزئیات بیشتری ارائه نکرده است(.طلوع نیوز)

در جریان یک هفته  ۱۲غیرنظامی
توسط طالبان مسلح ربوده شدند

طالبان به روز شنبه شش مسافر را از مسیر ولسوالیهای والیت غزنی ربودند.
به گفته حسن رضا یوسفی نماینده شورای والیتی غزنی ،این افراد در دو نقطه
در مسیر ولسوالی جاغوری ربوده شده اند.
یکی از رانندگان جاغوری همراه با ســه مســافر و موترش در راه جاغوری از
ولسوالی مقر توسط افراد مسلح ربوده شده اند.
یک راننده دیگر از ولســوالی مالســتان غزنی همراه با دو مسافر و موترش از
منطقه مشــکی قره باغ غزنی ربوده شــده اند .این درحالی است که طالبان
درجریان یک هفته در نقاط مختلف کشــور دست به ربودن و قتل غیرنظامیان
زده اند .طالبان چند روز پیش یک جوان را در والیت غور مثله کرده وحشیانه
کشتند و دو روز پیش چهار بزرگ قومی و یک داکتر را از این والیت ربودند.
همچنان گزارشهای از ربودن افراد ملکی توسط طالبان در مسیر والیت بامیان
و دایکندی نیز به نشر رسیده است .خبرگزاری بخدی به نقل از نصرااهلل صادقی
نیلی زاده یکی از نمایندگان والیت دایکندی در شــورای ملی گفته نوشــته
اســت،این عضو مجلس نمایندگان برای بازدید از موکالنش به والیت دایکندی
رفته و در مسیر راه در ولسوالی جلریز ،طالبان مسلح او را با یک نفر همراهش
از موتر پایین کرده و آقای نیلی زاده بعد از  ۹ســاعت گرفتاری موفق به فرار
گردیده ،اما فرد همراه با ایشان در نزد طالبان باقی مانده است( .افق)

عطامحمدنور:

بلخ منطقه ای امن برای حل بحران
پناهجویان امنیتی و اقتصادی

بگرام در شمال شرقی کابل رخ داد .بگرام بزرگترین پایگاه نیروهای
آمریکایی در افغانســتان است.ناتو در مورد هویت کشته شدگان در
حادثه جزییات بیشــتر ارائه نکرده است.پیشتر محمد عاصم ،والی
ی به خبرگزاری فرانســه گفته بود که در این حمله ســه
پروان جای 
سرباز نیروهای بینالمللی کشته شده و دو تن دیگر آنها زخمی شده
اند.طالبان مسئولیت این حادثه را به عهده گرفته اند.بی بی سی)

سیما جوینده :ادارههای غور غرق در فسادند

والیت غور را حیفومیل بودجۀ ســاالنۀ این والیت
و کمکهای خارجی از سوی زورمندان عنوان کرد.
به گفتۀ او ادارههای دولتی غور تبدیل به خانههای
شخصی این زورمندان شده اند و این زورمندان از
غارت کمترین کمکها دریغ نمیکنند.
ســیما جوینده دلیل برکناریاش را ایستادهگی در
برابر زورمندان و ناقضــان قانون خواند و گفت که
این زورمنــدان از زمان تقررش به عنوان والی آرام
ننشستند و در پی برکناریاش بوده اند.
او افزود ،در یکونیم دهۀ گذشــته هر والییی که
برای ادارۀ این والیت مقرر شده برای حفظ سمتش
مجبور به کنارآمدن با ناقضان قانون و حقوق بشــر
بوده است.
والی پیشین غور از فساد بیش از حد در این والیت
خبر میدهد و میگوید ایــن پدیده به اندازهای به
اوج رسیده اســت که مقامهای ادارههای دولتی در
والیتهای دیگر کشــور آپارتمان و ویال برای خود
ساخته اند( .سالم وطندار)

بلــخ می تواند منطقه ای امنی برای پناهجویانی باشــد که بدلیل ناامنی و فقر
مجبور به ترک کشور می شوند.
عطامحمدنور سرپرســت والیت بلخ به آلمان و سایر کشور ها پیشنهاد کرده
که بجای مصرف میلیون ها دالر در کشور های خود برای حل بحران پناهجویان
افغان در بلخ که بستر مناسب است سرمایه گذاری کنند تا جوانان کشور اینجا
برای کار بیایند .نور این سخنان را در مراسم آغاز به کار فرمانده جدید نیروهای
حمایت قاطع در شمال افغانستان بیان کرده است .آلمان در چند سال گذشته
بزرگترین کمک کننده نظامی و مالی در شمال افغانستان بوده است.
بــه تازگی ماموریت آموزشــی ،حمایتی و کمک های مالــی خود را هم برای
افغانستان تمدید کرده اســت .جنرال رینک فرمانده جدید نیروهای حمایت
قاطع درشمال افغانســتان اطمینان می دهد که برلین درکنار مردم شمال می
ماند و نیروهای افغان را برای پیکار بهاری با طالبان حمایت می کند.
نــور اما می گوید داعش ،گروه به مراتب خون آشــام تر از طالب و القاعده در
افغانستان ظهور کرده و اگر اشتیاق مبارزه با این گروه کمتر از طالبان و داعش
باشد فاجعه ای به مراتب بزرگتر از دیروز در افغانستان متصور خواهد بود .نور
در حالی پیشنهاد سرمایه گذاری در بلخ بعنوان منطقه ای امن داده که پیشتر
انگال مرکل نخست وزیر آلمان نیز پیشنهاد مشابه داده بود(.افغانستان.رو)

