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وزارت مخابرات:

اجازه نمیدهیم طالبان از شرکتها باج بگیرند

طالبــان اخیرا تصمیــم گرفتند که از
شــرکتهای مخابراتی در افغانستان
مالیات بگیرند ولــی وزارت مخابرات
ت با نهادهای
میگوید پس از نشســ 
امنیتی و متنفذان محلی در روستاها،
مانع این اقدام طالبان شده است.
عایدات بدست آمده از تولید و قاچاق
مواد مخدر در ده ســال گذشته منبع
اصلی درآمد طالبان بود اما این گروه در
سال جاری تالش کرد تا جنگجویانش را
در مناطقی جابجا کند که منابع سرشار
عایداتی معادن وجود دارد .طالبان به
این منابع عایداتی نیــز اکتفا نکردند
و اخیرا در صــدد جمعآوری مالیات از
شرکتهای مخابراتی نیز برآمدند.
امــا وزارت مخابــرات میگویــد که

جلو باجگیری طالبان از شــرکتهای
مخابراتی را گرفته اســت .یاســین
صمیم سخنگوی وزارت مخابرات روز
ســه شــنبه  6دلو  1394در گفتگو با
دویچه وله گفت« :با همه تهدیدهایی
که وجــود دارد ،وزارت مخابرات تابع
اســتراتژی کالن امنیتی دولت است
و ایــن اســتراتژی به هیــچ وجه به
شــرکتهای مخابراتی اجازه نمیدهد
که این شــرکتها با گروههای مخالف
مسلح دولت تعامل داشته باشند و به
آنها باج بدهند».
تخریب آنتنهای مخابراتی
با گسترش فعالیت طالبان در کندز ،این
گروه از شرکتهای مخابراتی خواست
تا از طرف........ادامه/ص5/

تردید یک نهاد تحقیقاتی از دستیابی
افغانستان به یکی از اهداف هزاره

واحد ارزیابی و تحقیق افغانســتان ( )AREUاعالم کرده
است که درباره گزارش مشــترک سازمان بهداشت جهانی
و صندوق حمایت از کودکان ســازمان ملل (یونیسف) که

واحد ارزیابی و تحقیق افغانســتان
( )AREUاعالم کرده است که درباره
گزارش مشترک ســازمان بهداشت
جهانی و صندوق حمایت از کودکان
سازمان ملل (یونیسف) که افغانستان
را در آســتانه دســتیابی به شاخص
اهداف هزاره ســازمان ملل در زمینه
دسترســی به آب آشــامیدنی پاک
دانسته است ،تردید دارد.
افغانستان در سال  ۲۰۰۴سند توسعه
هزاره ســازمان ملل را امضاء کرد و
متعهد شــد که به اهداف  ۸گانه این
سند تا سال  ۲۰۲۰دست یابد.
این کشور از ســازمان ملل خواست
که هــدف نهم را کــه تامین امنیت
پایدار اســت به عنوان شاخص خاص
افغانستان ،به این سند بیافزاید.
رامین انوری ،از اعضای این نهاد تحقیقاتی به بیبیسی گفت
که این نهاد آماری را که در گزارش......ادامه/ص5/

معلومات آب و هوا
توسط ام تی ان به
شما تقدیم می گردد.

حکومت :در فصل جنگی
پیشرو سرنوشتی باورنکردنی در
انتظار طالبان است

وزارتهای امور داخله و دفاع ملی میگویند که طالبان در فصل جنگ
سال آینده با سرنوشت باور نکردنی روبرو خواهند شد.
وزارت دفاع ملی میگوید که مجهز شــدن نیروهای هوایی کشور با
چرخبالهای جنگی تازه ،میدانهای جنگ را برای طالبان به گورستان
مبدل خواهد کرد .وزارت امور داخله نیز میافزاید که قرار است تا دو
ماه دیگر تجهیزات پولیس برابر با معیارهای ناتو شود.......ادامه/ص5/

وزارت مهاجرين وضعيت بيجاشدگان
بیش از  ۲۵۰۰زندانی در پلچرخی
را وخيم مي داند
بیسرنوشت هستند
و خشکسالی را بیشترین

وزارت امور مهاجريــن وعودت کنندگان،
تشنج های داخلی ،نبودکار ،فقر گسترده

عواملــی دانســته که
سبب بیجاشــدن بيش
از٢٥٠هــزار خانواده در
نقــاط مختلف کشــور
گردیده است .این وزارت،
عدم بودجه برای سروی
همه جانبه بیجاشدگان،
محدود بودن تشکیالت
وزارت در مقایســه بــا
تعدادبیجاشــدگان و
کمبود وسايل ارتباطی را ،ازجمله چالش ها
فرا راه خودعنوان.......ادامه/ص5/

ده پوليس يک پوســتۀ امنيتى در واليت
ارزگان ،بــه کمک پوليــس ديگر به قتل
رسيده اند.
اين رويداد ،دوشــنبه شــب در ولسوالى

چنارتــوى ايــن واليت ُرخ داده اســت.
معلم فيــض محمد ولســوال چنارتو ،به
تاريخ(٦دلو) به آژانس خبرى پژواک گفت
که در پوستۀ.........ادامه/ص5/

ده پوليس يک پوسته در ازرگان به شکل
مرموز کشته شدند

یافتههای یک تحقیق تازۀ مشــرانوجرگه نشان میدهد که حدود ۳۰
درصد از زندانیان پلچرخی ،به دلیل عدم رســیدگی به دوسیههای
شان ،در حالت بیسرنوشتی به سر میبرند.
زلمى زابلى رئیس کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه ،این موضوع
را در گفتگو با آژانس خبری پژواک بیان کرد.
وی گفت که حدود دو ماه قبل ،هیئتی از این کمیسیون بعد از بازدید
از زندان پلچرخی مطلع شد که  ٢۵٩۶زندانى ،در..........ادامه/ص5/

داعش برای دومین بار در غزنی
شبنامه پخش کرد

داعش در والیت غزنی ،برای دومین بار با پخش شبنامه ای ،از مردم
در این والیت خواسته تا با این گروه ملحق شوند.
افراد این گروه در چند روز گذشته در ولسوالیهای اندر ،زنخان ،گیرو،
مقر و گیالن غزنی شبنامه پخش كردهاند.
همچنان گفته میشود که افراد وابسته به داعش مردم محل را در این
ولسوالیها تهدید کرده اند.
خلیلاهلل هوتک ،رییس شورای عالی صلح غزنی میگوید که افراد در
منطقه نانی و ذکور ولسوالی اندر فعالیت دارند........ادامه/ص5/

