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سال دهم -شماره 2745

اعزام نیروهای ویژه امریکا و بریتانیا
برای مبارزه با طالبان به هلمند

شــماری از رســانههای خارجی گزارش دادهاند که امریکا و بریتانیا به تازگی
نیروهای ویژه را برای مبارزه با طالبان در والیت هلمند در جنوب افغانســتان
اعزام کردهاند.
روزنامهای والستریت ژورنال امریکایی روز پنج شنبه گزارش داد ،این نیروهای
تــازه نفس خارجی ،نیروهای امنیتی افغانســتان را در والیت هلمند همکاری
خواهند کرد .اما در این گزارش در مورد شمار آن جزئیات داده نشده است.
در این گزارش یک سخنگوی عملیات ویژه امریکا ،اعزام نیروهای تازه نفس به
والیت هلمند را تأیید کرده است..........ادامه/ص5/

خانوادهء فرخندهء بخاطر تهدید های
امنیتی افغانستان را ترک کردند

مادر فرخنده دختریکه ن ُه ماه پیش در شــهر کابل بی رحمانه مورد لت و کوب
قرار گرفت و جان اشرا از دست داد ،می گوید ،بخاطر تهدید امنیتی که متوجه
خانواده اش بود مجبور به ترک افغانستان شده اند.
اکنون خانواده فرخنده در یکی از خانه های کراییدر شــهر دوشــنبه مرکز
تاجکستان زندگی می کند.
هاجره بی بی مادر فرخنده در صحبت بــا بخش تاجکی رادیو آزادی گفت ،به
دنبال کشــته شــدن دخترش در کابل یک قوماندان برایش گفت ،دخترش را
دارای اختالل حواس اعالن کند و از...........ادامه/ص5/

طالبان سه مرد را در غزنی به اتهام
دزدی و نخواندن نماز شالق زدند

ســاکنان منگور در حومه شهر غزنی در جنوب افغانســتان گفتهاند که گروه
طالبان در این منطقه ،سه نفر را «به اتهام دزدی و نخواندن نماز» دره زدند.
به گفته ســاکنان محل این حکم عصر روز ،پنجشنبه ۲۷قوس و به دستور یک
محکمه صحرایی اجرا شده است .گفته شده که این محکمه و اجرای حکم علنی
بوده و یکی از این افراد هشتاد دره و دو تن دیگر هر کدام  ۴۵دره خوردهاند.
نزدیکان این سه نفر گفتهاند که آنها معتاد هستند و دست به دزدیهای کوچک
میزدند...........ادامه/ص5/

زنان غور :حکومت زمینه فروش صنایع
دستی ما را فراهم کند

زنان غور میگویند که ظرفیت ســازی های زیادی برای مهارت های مسلکی از
سوی موسســات خارجی و داخلی در این والیت صورت گرفته است ولی عدم
توجه مسئولین دولتی سبب شده تا هنوز هم خانم ها در معرض بی کاری و فقر
قرار داشته باشند.
شماری از این زنان که مصروف آموزش مهارت های حرفوی هستند میگویند که
آنها باور دارند که اگر زمینه فروش صنایع دستی شان در این والیت دور افتاده
و سنتی فراهم شود ،میتوانند مشکل افتصادی شان را رفع کنند......ادامه/ص5/

دولت افغانستان ،قرار داد اکتشاف معدن
طالی قره ذغن بغالن را فسخ کرد

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری اعالم کرده که کابینه دولت ،قرارداد تفحص و
اکتشاف معدن طالی قره ذغن والیت بغالن را براساس پیشنهاد وزارت معادن
فسخ کرده است.
داود شاه صبا ،وزیر معادن و پطرولیم کشور در جلسه کابینه که روز پنج شنبه
برگزار شــده بود ،گفته که قرارداد اکتشــاف معدن قره ذغن غیر اقتصادی و
ناموجه است............ادامه/ص5/

آلمان ماموریت آموزشی نظامیان
افغان را برای یک سال دیگر تمدید کرد

در اوج ناامنی ها وگســترش نبردها در کشور ،آلمان برای یک سال دیگر نیز،
ماموریت آموزشی نظامیانش را برای نیروهای مسلح کشور ،تمدید کرده است.
نه صدوهشــتاد نظامی آلمان ،این ماموریت را تا پایان ســال آینده میالدی
درافغانســتان ،به پیش خواهند برد و اما خواست آلمان برعملی شدن تعهدات
کابل برجامعه جهانی است...........ادامه/ص5/

ایمیلthedailyafghanistan@yahoo.com :
موبایل0093 - 0777005019 / 0799 005019 :
آدرس :کابل – شهرک امید سبز ،فاز چهار ،کوچه ششم،
خانه نمبر 137 -V

شنبه  28قوس 1394

December 19, 2015

رهبران جهادی تشکیل شورای
حراست و ثبات افغانستان را اعالم کردند

شماری از رهبران جهادی افغانستان اعالمکردند که برای ایجاد اصالحات و
جلوگیری از فروپاشی نظام کنونی افغانستان و به خاطر احساس مسئولیت
درباره سرنوشت کشــور ‹شورای حراســت و ثبات افغانستان› را ایجاد
کردهاند.
اعضای شورا از کسانی هستند که در جریان جنگ علیه اشغال افغانستان
توسط نیروهای شوروی ســابق ،فرماندهی نیروهای مخالف اشغال را در
دست داشتند.
اعضا این شورا بیشتر رهبران جهادی افغانستان هستند .عبدرب الرسول
ســیاف ،از رهبران جهادی ،محمدیونس قانونی ،معاون اول حامد کرزی،
عبدالهادی ارغندوال ،وزیر ســابق اقتصاد ،بسم اهلل محمدی ،وزیر سابق
دفاع ،عبدالروف ابراهیمی ،رئیس مجلس نمایندگان ،محمد اسماعیل خان،
وزیر سابق انرژی و آب ،عمر داوودزی،وزیر داخله پیشین و شماری دیگر
از رهبران جهادی افغانستان از اعضای این شورا هستند.
آقای سیاف در این مراسم گفت که اعضای شورا طرفدار اسقاط (سرنگونی)
نظام نیســتند ،بلکه در صدد اصالح نظام هستند .به گفته او اگر وضع به
همین روندپیش رود ،کشور به مرحلهای خواهد رسید که جمع کردنش از
قدرت افغانستان بیرون است..............ادامه/ص5/

افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی شد

افغانستان پس از سال ها انتظار به عضویت کامل سازمان تجارت جهانی
یا «دبلیو تی او» در آمد .این ســازمان عضویت افغانستان را رویدادی
«تاریخی» عنوان کرد که می تواند به تقویت اقتصاد و برقراری صلح در
این کشور جنگزده کمک کند.
خبرگزاری فرانســه گزارش داده اســت که عضویت افغانستان پس از
تصویب وزیران ســازمان تجارت جهانی در نایروبی پایتخت کنیا رسما
تایید شد.
خان رحمانی ،یک مقام ارشد افغانســتان که به نمایندگی از کشورش
در این نشســت شــرکت کرده بود گفت این رویدادی «تاریخی» بود و
عضویت در ســازمان تجارت جهانی «بخشی از اهداف استراتیژیک ما
برای رسیدن به صلح و ثبات اقتصادی بود».
روبرتو آزودو ،رئیس ســازمان تجارت جهانی گفت که وی «خوشحال»
است که افغانستان را به این سازمان خوش آمد می گوید.
روز چهارشــنبه نیز لیبریا در مراسمی مشــابه در نایروبی به سازمان
تجارت جهانی پیوست .کنفرانس سازمان تجارت جهانی که در پایتخت
کنیا برگزار شده بود.
افغانستان دقیقا  30روز پس از آن به.........ادامه/ص5/

وزیر دفاع امریکا در یک سفر غیرمترقبه
وارد افغانستان شد

اشتون کارتر وزیر دفاع ایاالت متحدهء
امریکا در یک ســفر غیرمترقبه وارد
افغانستان شد تا روی وضعیت امنیتی
در این کشور غور کند.
مسافرت اشتون کارتر به افغانستان در
شرایطی صورت می گیرد که گفته می
شود ،خشونت ها در این کشور افزایش
یافته و گروپ های تندرو گروهء دولت
اسالمی یا داعش هم قد بر افراشته اند.
براساس گزارش آژانس خبری رویترز،
وزیردفــاع امریــکا در جریــان این
مسافرت به افغانستان با مقامات ارشد
این کشور روی مسایل امنیتی صحبت
نموده ،با مقامات و قوماندانان امریکایی
در افغانستان مالقات خواهد کرد.
اخیرا ً جان کمپبــل قوماندان عمومی
نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان
گفت ،جنگجویان تندرو از ســوریه و
عراق با گروه های مسلح وفادار به آن
ها در شرق افغانستان یکجا شده اند .آژانس خبری اسوشیتدپرس
از قول یک مقام امریکایی می نویسد که آنها فکر نمی کنند که در
سرمای زمستان که فصل کاهش جنگ ها در افغانستان محسوب

سیما جوینده معاون والی کابل شد

اداره ارگانهای محلی افغانســتان اعالم کرده که بر اساس
حکم ریاست جمهوری ،ســیما جوینده ،والی غور به عنوان
معاون والی کابل منصوب شده است.
منیــره یوســفزاده ،ســخنگوی اداره ارگانهای محلی
افغانســتان میگوید که هنوز کســی به عنوان والی جدید
والیت غور انتخاب نشده و در حال حاضر معاون والی غور،
سرپرستی این والیت را بر عهده گرفته است.
با این حال خانم جوینده به بیبیســی گفته که هنوز این
حکم به صورت رســمی به او اطالع داده نشــده است .او
همچنین گفته که پست جدید را نخواهد پذیرفت.
سیما جوینده در اوایل ماه سرطان سال جاری به عنوان والی
غور انتخاب شد.
پیش از او معصومه مرادی از سوی...........ادامه/ص5/

وضعیت امنیتی در والیت سرپل
بهبود یافته است

به گفته نماینده گان مردم در شورای والیتی سرپل دلیل بهبود وضعیت امنیتی
در ایــن والیت ،تغییر وضع جوی و بارش پی هم باران و برف در این والیت می
باشد.
محمد نور رحمانی سرپرست شورای والیتی سرپل گفت ،از لحاظ امنیتی والیت
ســرپل هنوز هم در محاصرهء مخالفین مســلح دولت قرار داشته و راه های
مواصالتی ولسوالی ها بروی ترافیک مسدود است.
وی می گوید ،اگر مردم بخواهند مواد مورد نیاز شانرا............ادامه/ص5/

تالش ها برای دسترسی بیشتر زنان به
فن آوری معلوماتی و مخابراتی

شبکه دسترســی زنان به فن آوری معلوماتی و مخابراتی نخستین نشستی را
برای دسترسی بیشتر زنان به فن آوری درکابل راه اندازی کرد.
نخســت بانوی کشــورمی گوید که زنان افغان با بکارگیری از فن آوری تازه و
پیشرفته می توانند ،نقش برجسته یی دربازسازی افغانستان بازی کنند.
وزارت مخابــرات و تکنالوژی می گوید که در حــال حاضرازنزدیک به چهار
میلیون کاربران انترنت در کشــور ،سی و نه در صد آن زنان هستند .تالش ها
برای دسترسی بیشتر زنان به فن آوری اطالعاتی و مخابراتی در کشور
در این نشست نخست بانوی کشور..........ادامه/ص5/

می شود ،شــدت جنگ ها به خصوص در جنوب این کشور کاهش
یابد .به نوشتهء آژانس خبری اسوشیتدپرس ،یکی از مسایل مورد
بحث در مالقات مقامات افغان با.............ادامه/ص5/

کسانیکه در میانجی گری میان طالبان در هرات نقش داشتند
بازداشت خواهند شد
جنرال عبدالمجید روزی فرمانده پولیس هرات می گوید کســانی
که درمیانجی گری طالبان درشــیندند نقش داشــته اند بزودی
بازداشت خواهند شد.
وی می گوید که کســانی که با دشمنان مردم نشست وبرخواست
داشته اند وباعث صلح میان طرف های درگیر در زیرکوه شیندند
شده اند دشمنان مردم اند.
گزارش های وجود دارند که شماری ازچهره های سرشناس هرات
به زیرکوه ولسوالی شیندند رفته اند وپس ازگفتگوها با طرف های

درگیردرین ولســوالی به این درگیری ها پایان دادند .برخی منابع
می گویند که نماینده گان پاکستانی شورای کویته که به تازه گی
به زیرکوه آمده اند از هواداران مالاخترمنصور ومال عبدالرســول
تعهد گرفته اند که میان هم درگیرنشوند و باید هردوی این گروه
ها برضد حکومت بجنگند.
گفته میشود شماری ازچهره های که ازهرات به این میانجی گری
ها رفته نیزدرپای این تعهد نامه امضا کرده اند.
اما فرمانده پولیس هرات برتالش ها برای............ادامه/ص5/

