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سال دهم -شماره 2757

یک شنبه  13جدی 1394

نیروهای امنیتی  ۵۹نفر را از بند
طالبان در هلمند آزاد کرد

وزارت دفاع افغانســتان اعالم کرده که در پی
عملیات نیروهای ویژه ارتش در والیت جنوبی
هلمند ۵۹ ،تن از بند گروه طالبان آزاد شدند.
این وزارت در اطالعیهای نوشته که این عملیات
جمعه شــب ( ۱۱جدی) بــر پناهگاههای گروه
طالبان در منطقه نهر سراج اجرا شد و این افراد
پس از آزادی به پایگاه شورابک والیت هلمند

منتقل شدند .مقامات این وزارت میگویند ۳۷
نفر از آزادشدگان ســربازان ارتش و متباقی
ماموران پولیس و غیرنظامیان هستند.
وزارت دفــاع افزوده که آنهــا به عنوانهای
مختلف از سوی گروه طالبان گرفتار شده بودند.
دولت وزیری ،ســخنگوی این وزارت در یک
کنفرانس خبری در...........ادامه/ص5/

ولسی جرگه افغانستان دو فرمان تقنینی رئیس
جمهور را تصویب کرد

ولسی جرگه افغانستان دو فرمان تقنینی رئیس
جمهور را دیروز به تصویب رساند.
محمد عبده عضو کمیســیون تفتیش مرکزی
این جرگه به رادیو آزادی گفت که بر اســاس
تعدیل قانــون کارمندان خدمات ملکی ،از این
پس امتحان شمولیت کارمندان در بست های
اول و دوم دولتــی در وزارت خانه های مربوطه
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گرفته خواهد شد .آقای عبده گفت که بر اساس
تعدیالت در این قانون ،کمیســیون اصالحات
اداری به حیث ناظر شرکت خواهد کرد.
وی همچنان گفت که با تصویب فرمان تقنینی
رئیس جمهور در مورد حقوق کادرهای مسلکی
انســتیتیوت قانون گذاری وزارت عدلیه ،یک
سلسله سهولت ها برای...........ادامه/ص5/

January 03, 2016

غنی :ورزش تصویر جدیدی از
افغانستان به جهانیان ارایه می کند

محمد اشــرف غنی رییس جمهوری با اعضــای تیم ملی فوتبال
افغانستان تلفنی صحبت کرده و پیروزی های پی در پی تیم ملی
را برایشان تبریک گفته است.
دفتر مطبوعاتی ریاســت جمهوری با نشر یک خبرنامۀ گفته که
آقای غنی در یک تماس تلفنی با مربی ،کادر فنی و بازیکنان تیم
ملی کشور صحبت کرده است.
آقای غنی گفته است که شما (اعضای تیم ملی) افتخار تمام مردم
افغانستان هستید که نام و بیرق کشور را به سطح جهان بلند و به
اهتزاز در آوردید.
تیم ملی فوتبال افغانســتان امروز (یک شــنبه) ساعت  ۵:۳۰در
هندوستان به مصاف تیم ملی این کشور بر سر کسب جام بازی می
کند تا قهرمان این دوره از رقابت های جنوب آسیا مشخص شود.
رئیس جمهوری به مســووالن و بازیکنان تیم ملی فوتبال کشور
گفته است که من و تمام مردم افغانستان مسابقه شما با تیم ملی
فوتبال هند را تماشــا خواهیم کرد و برای پیــروزی تان در این
مسابقه به درگاه خداوند دعا می کنیم.
تیم ملی فوتبال کشــور مان در ادامه بازی های رقابت های جام
جنوب اسیا روز پنجشنبه ( دهم جدی) سریالنکا را  ۵بر  ۰شکست
داد و راهی فینال شد.
فوتبالیستان افغانستان در این دوره............ادامه/ص5/

نمایندگان پارلمان:

گفتگوهای صلح باید به ختم جنگ منجر شود

جوانان تخار در تأمین امنیت با نیروهای افغان
همکاری میکنند

جوانان والیت تخار نیروهای امنیتی کشور را در
سرکوبی و راندن طالبان مسلح و هراس افگنان
کمک و همکاری میکنند.
بر بنیاد گفتههای برخــی از جوانان ،نیروهای
امنیتــی این والیت در مبارزه با تروریســتان
داخلــی و خارجی و جلوگیری از جرایم جنایی
موفق بوده اند و این نیروها ســعی و تالش به

خرچ میدهنــد تا مردم در فضای صلح و ثبات
زنده گی کنند و به همین دلیل جوانان و باشنده
گان والیت تخار با آنان همکاری میکنند.
به باور این جوانان ،نیروهای دولتی بدون کمک
و همکاری مــردم نمیتوانند در منطقه امنیت
را تأمین کنند ،آنــان میگویند هنگامیکه در
محالت شان قضایای..........ادامه/ص5/

رییس جمهور غنی حمالت تروریستی کابل و
پکتیکا را محکوم کرد

محمد اشــرف غنی رییس جمهوری کشــور
حمالت تروریســتی که جمعه شب در کابل و
والیت پکتیکا انجام شد را محکوم کرده است.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری کشور با نشر
یک خبرنامۀ گفته اســت که آقای غنی حمله
بر مهمانخانه خارجی ها در قلعه فتح اهلل شهر
کابل و والیت پکتیکا را که باعث کشته و زخمی

شدن شــماری افراد بیگناه شــد را به شدت
محکوم کرده اســت .در خبرنامه آمده است
که آقای غنی ضمن محکوم کردن این حمالت
تروریســتی گفت که حمله بــه مراکز عامه و
کشتار افراد بی گناه ،جنایت نابخشودنی بوده
که در هیچ دین و آئینی توجیه پذیر نیست.
رئیس جمهور .........ادامه/ص5/

طالبان باید در مورد صلح موقف خود را به
شکل متحدانه واضح سازند

در حالــی که قرار اســت تا چند روز دیگــر گفتگوهای
مقدماتی صلح از ســرگرفته شــود ،نمایندگان پارلمان

افغانســتان نگرانند که با وجود موفقیت روند صلح ،جنگ
و بیثباتی همچنان ادامه یابد .هنوز زمان دقیق گفتگوهای

ادامۀ نبرد سخت میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی مارجه والیت هلمند
گزارشها میرســاند که طالبان بخشهایی از این ولسوالی را
تصرف کردهاند و نبرد هم اکنون در ولسوالی مارجه این والیت
جریان دارد.
نیروهای دولتی میگویند که طالبان بســیاری از باشندهگان
مارجه را از خانههایشــان بیرون راندهانــد و جادهها را نیز
ماینگذاری کردند.
ولی آرین وعبداهلل همیم خبرنگاران طلوع نیوز که در هلمند
حضور دارند میگویند که با بیرون شدن از شهر فعالیتهای
ن مشهود است.
طالبا 
نازک میر یکی از افسران پولیس امن نظم عامه در مارجه گفت:
«ما حتی اگر شک کنیم؛ موتر سایکل سوار را هم میزنیم».
کارگذاری ماینها هــر آن کاروان نیروهای امنیتی را تهدید
میکند در این مســیر نظامیان کشــور بارها بــا ماینهای
کارگذاری شده طالبان مواجه شدهاند.
نیروهــای دولتی در ســاعات مختلف زیرکانه ســنگرهای
جنگجویان طالب را زیر نظر دارند.
یک ســرباز پولیس امن و نظم عامه در مارجه افزود« :جنگ
همیشــه دوام دارد و ما در ساعت های مختلف شب و روز از
اینجا مواضع دشمن را تحت نظر داریم».
طالبان در میان خانه های مردم سنگر.............ادامه/ص5/

کمیتهی گزینش از امروز اسناد نامزدان عضویت
در کمیسیون های انتخاباتی را میپذیرد
شورای عالی صلح افغانستان می گوید که نیاز
است تا به سطح ملی ،منطقه یی و جهانی برای
اشــتراک طالبان در نشست چهار جانبه تالش
صورت بگیرد.
عبدالحکیم مجاهد سرپرســت این شورا روز
شــنبه به رادیو آزادی گفت ،طالبان باید بدون
استثنا در گفتگوهای صلح سهیم باشند تا این

پروسه نتایج خوبی در پی داشته باشد:
وی گفت:
« تالش ها این است که طالبان مسلح به شکل
متحد به طرف میز مذاکره بروند و اتحاد آنان در
جریان مذاکرات در مصالحه سیاسی افغانستان
نقش مهم را بازی کرده می تواند و همچنان در
ثبات افغانستان............».ادامه/ص5/

پنج طالب در سرپل کشته وپنج تن آنان
زخمی شدند

درنتیجه عملیات تصفیوی نیروهای افغان پنج
طالب مســلح دروالیت سرپل کشته و پنج تن
دیگــر آنان زخمی شــدند  .الحاج محمدظاهر
وحدت والی سرپل ضمن تائید این خبر به آژانس
باختر گفت :عملیــات تصفیوی نیروهای افغان
تحت نام خورشید شانزده که در قریه های آقسو
 ،آغو وآدرینگ ســرپل راه اندازی گردید ،پنج

طالب مســلح کشته وپنج تن دیگر آنان زخمی
شده است وجنگ درحال حاضر درمنطقه لغمان
وقلعه سوخته مرکز والیت ســرپل ادامه دارد
.وحدت عالوه کــرد عملیات تصفیوی به هدف
از بین بردن نیروهای مسلح مخالف دولت آغاز
گردیده والی پاکسازی منطقه از وجود آنان در
آن والیت ادامه خواهد داشت (.باختر)

صلح مشخص نشده است و مقامهای افغانستان و پاکستان
اظهارات ضد و نقیضی در این مورد ارایه کردهاند .امریکا و
چین نیز در این گفتگوی چهارجانبه حضور دارند.
رییس جمهور غنی روز پنجشــنبه گفت که اولین نشست
صلح در ســطح معاونان وزارت خارجه دو کشور ،قرار است
در اسالمآباد برگزار شــود و مرحله دوم گفتگوها در کابل
انجام خواهد شد.
به باور نمایندگان ،تقســیم طالبان به شــاخههای مختلف
سبب شده تا روند صلح با چالشهای جدی مواجه شود زیرا
هر گروه برای منافع کشــورهای مختلف میجنگند و جمع
کردن آنها زیر یک چتر کار دشواری است.
عبدالرووف ابراهیمی ،رییس ولسی جرگه در جلسه عمومی
روز شــنبه گفت« :جانب حکومت مکلف است که در مورد
صلح ،شــورای ملی را در جریان بگذارد .ما باید در پایان
برای مردم افغانستان شاهد ثبات و امنیت سراسری باشیم.
طوری نباشــد که ما با یک جناح صلح کنیم اما گروههای
دیگر همچنان برای مردم فاجعه بیافریند و ما شــاهد صلح
نباشیم».
برخی از نمایندگان گفتند که...........ادامه/ص5/

کمیتــهی گزینش امروز رونــد گردآوری
سندهای نامزدان عضویت در کمیسیونهای
انتخاباتی را آغاز خواهد کرد.
سخنگوی این کمیته میگوید که این روند
برای  ۱۰روز ادامه خواهد داشــت و پس از
آن مرحله بررســی سندهای نامزدان آغاز
خواهد شد .درهمین شــماری از اعضای

کمیته گزینش مــی گویند که آنان تالش
می کنند تا یک ماه فهرست های نامزدان
کمیشنران کمیســیون های انتخاباتی را
به رهبران حکومت وحدت ملی پیشــنهاد
کنند.
فهیم دشــتی ســخنگوی کمیته گزینش
اظهارداشت« :بربنیاد........ادامه/ص5/

وزارت داخله :در صورت پیروزی تیم ملی
از فیر هوایی خودداری کنید

رهبری وزارت امور داخله افغانســتان در
خبرنامهای از مردم خواست که در صورت
پیــروزی تیم ملی فوتبــال از فیر هوایی
خودداری کنند .تیم ملی فوتبال امروز در
بازی نهایی قهرمانی جنوب آسیا به دیدار
تیم ملی هند خواهد رفت.
در ایــن خبرنامه آمده اســت که رهبری
وزارت امــور داخله پیروزیهای پی در پی
تیم ملی فوتبال کشــور را در مســابقات
قهرمانی جنوب آسیا به ملت غیور و قهرمان

افغانســتان تبریک میگوید .در ادامه این
خبرنامه آمده است که این پیروزیها برای
همه ما افتخار آفرین و شادی بخش است
و احتمــال این که برخــی از هموطنان ما
که مجوز اسلحه دارند به شمول منسوبان
نیروهای امنیتی کشــور برای ابراز شادی
خویش نســبت به پیروزیهای پی هم تیم
ملی فوتبال کشــور اقدام بــه فیر هوایی
کنند.
در صورت انجام فیر...........ادامه/ص5/

 ۳جنگجوی طالب در انفجار یک موتر باربری
در هرات کشته شدند

مقامهای والیت هــرات گفته اند که یک
موتر باربری طالبان که پُر از مواد انفجاری
بود در ولسوالی شیندند این والیت انفجار
کرد کــه در آن برخی از افــراد این گروه
کشته و زخمی شدند.
احسان اهلل حیات سخنگوی والی هرات در
این باره گفت که در این رویداد سه طالب

کشته شده و  ۲تن دیگر زخم برداشتند.
درهمین حال جنــرال عبدالمجید روزی
فرمانده پولیس هرات گفت که طالبان یک
موتر پُر از مواد انفجــاری را از مرز کالته
نظر در شیندند به ســوی زیرکوه انتقال
میدادند ،اما این موتر در نتیجهی واژگون
شدن انفجار کرده است(.طلوع نیوز)

