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سال دهم -شماره 2797

پنج کارمند ربوده شده صلیب
سرخ در غزنی آزاد شدند

کمیته بینالمللی صلیب ســرخ در افغانستان گفته است که پنج
کارمند این نهاد که در والیت جنوبی غزنی ،ربوده شده بودند ،آزاد
شدهاند.
احمد رامین ایاز ،ســخنگوی این کمیته به بیبیسی گفت که این
افراد صبح روز (جمعه ۳۰ ،دلو) آزاد شدند ،اما نگفت که آنها چگونه
و تحت چه شرایطی آزاد شدند............ادامه/ص5/

شنبه  1حوت 1394

شش مخالف مسلح در حملۀ
هوایی کشته شد

February 20, 2016

مسووالن امنیتی واليت ننگرهار میگویند که در یک حمله هوایی
در ولسوالی هسکه مینه ،شش مخالف مسلح کشته شدند.
عطااهلل خوگيانى سخنگوی والی ننگرهار به تاریخ  ۳۰دلو ،به آژانس
خبری پژواک گفت که این حمله روز پنج شــنبه توسط طیاره بی
پیلوت نیروهای خارجی در ولسوالی هسکه مینه در منطقه شيخه
کندو باالی مخالفان مسلح صورت گرفته است.........ادامه/ص5/

اتحادیهی اروپا :نشست بروکسل
برای افغانستان مهم است

اتحادیهی اروپا نشست بروکسل را که تا شش ماه دیگر برگزار خواهد شد؛
برای آیندهی افغانســتان بسیار مهم و ارزنده دانست و بیان داشت که در
این نشست جامعه جهانی پشــتیبانی و تعهد تازهاش را برای افغانستان
اعالم خواهد کرد.
فرانز میشل میلیبند سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در این باره گفت:
«نشست بروکسل یک رویداد کلیدی درسال  ۲۰۱۶برای افغانستان خواهد
بود ،زیرا در این نشست جامعه جهانی برای چهارسال آینده یعنی تا سال
 ۲۰۲۰تعهداتش را از رهگذر سیاســی ،امنیتی و توســعهای در برابر این
کشور تازه خواهد کرد.............».ادامه/ص5/

سیگار :زلزله و بارندگی طوالنی
میتواند به ساختمان جدید وزارت
دفاع افغانستان آسیب برساند

اداره بازرسی آمریکا برای افغانســتان (سیگار) ،در گزارش تازهای گفته
است که در جریان بازرسی از ســاختمان جدید وزارت دفاع افغانستان،
متوجه نواقصی در کار اعمار این ســاختمان شده که میتواند بر مقاومت
آن در هنگام زلزله و یا بارندگی طوالنی تاثیر منفی بگذارد.
در این گزارش که روز پنجشنبه ١٨ ،فبروری ،منتشر شده ،گفته شده که
ســاختمان  ١٥٥میلیون دالری وزارت دفاع به صورت کلی خوب ساخته
شده اما چندین مشکل ساختمانی دارد که............ادامه/ص5/

یک فرمانده محلی پولیس در
انفجاری در هرات کشته شد

مقامهای دولتی در غرب افغانستان تایید کردهاند که یک فرمانده
محلی پولیس در والیت هرات بر اثر انفجار بمب کنارجادهای کشته
شده است.
عبدالرئوف احمدی ،ســخنگوی پولیس هــرات گفته که فرمانده
پولیس ولسوالی ادرسکن سرگرم گشتزنی بود که موتر حاملش
با بمب کار گذاشته در کنار جاده برخورد کرد............ادامه/ص5/

قوماندان ناتو با لوی درستیز
پاکستان در مورد صلح افغانستان
صحبت کرد

مقامهــای امریکایی گفتهاند که تا پایان ســال روان میالدی تنها معاش آن
نیروهــای افغان را میپردازند که حضور فیزیکــی دارند و پس از آن حقوق
ماهانهی نیروهای خیالی را پرداخت نخواهند کرد.
اســتیفان مایکل معاون بخش افغانســتان و پاکســتان در این باره گفت:
«افغانســتان برای ما مهم است ،زیرا در این کشــور نباید کاری رخ دهد که
امنیت ملی ما را در بخش دیگری از جهان تهدید کند».
وی افزود« :ما میخواهیم تا نیروهای امنیتی افغانستان توانمند شوند و آنها
باید درست رهبری شوند».
اما وزارت دفاع ملی در این باره دید متفاوتی را بیان کرده است.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی اظهار داشت« :در وزارت دفاع ملی
سربازان خیالی وجود ندارد و ما در این باره کارهای مهمی را انجام دادهایم».
هزینهی ساالنه نیروهای دولتی افغانستان نزدیک به پنج میلیارد دالر است
که بخش بزرگ آن از سوی ایاالت متحده امریکا پرداخت میشود.
ویکی هارتزلر رئیس کمیته نظارت و بررســی کمیته فرعی تسلیحاتی گفت:
«نیروهای امنیتی افغانســتان هواپیماها و چرخبالهای بسنده ندارند .این
هواپیماها برای فراهم سازی پشتیبانی نزدیک هوایی از نیروهای زمینی مهم
هستند».
درهمین حال نیروهای امنیتی افغان از.............ادامه/ص5/

حکومت اجازه ندهد که زيربناها
وسيلۀ باجگيرى مخالفين شود

دیدهبان جهانی حقوق بشر از
بکارگیری کودکان در جنگ
توسط طالبان هشدار داد

دیدهبان جهانی حقوق بشــر در گزارش تازهای میگوید که در سال ۲۰۱۵
میالدی تنها در ولسوالی «چهاردره» کندز طالبان دستکم  ۱۰۰کودک را
به خدمت گرفته و از آنان در جنگ استفاده کردهاند.
پاتریشیا گوســمن پژوهشگر ارشــد دیدهبان حقوق بشر اظهارداشت:
«کودکان افغان باید در مکتب ،مدرسه و در خانه با پدر و مادرشان باشند
نه اینکه به عنوان گوشت دم توپ مورد سوء استفاده قرار گیرند».
این درحالی است که رئیس اجرائیه حکومت.........ادامه/ص5/

زبان پشتو به خدمات ترجمه گوگل
افزوده شد

 13زبان جدید به شــمول پشتو به خدمات
ترجمه گوگل افزوده شــدند .به این ترتیب
ترجمه متون پشــتو به دیگــر زبانها و از
زبانهای دیگر به پشــتو در سرویس ترجمه
گوگل ممکن شده است.
از مدتهای زیادی به این ســو پشتوزبانها
به ویژه آنهایی که با انترنت ســروکار دارند

خواســتار افزودن زبان پشــتو در سرویس
ترجمه گوگل بودند.
ســرویس ترجمه گوگل روز پنج شــنبه از
افزودن پشتو و  12زبان دیگر در این سرویس
خبر داد .زبانهــای دیگر شــامل امهری
(اتیوپیا) ،کرسی ،فریسی ،قرغیزی ،هاوایی،
کردی (کرمانجی)...........،ادامه/ص5/

منابع منرالی در کشور به شکل
غیرقانونی استخراج می شود
شــبکه نهادهاى مدنى و فعالين سياسى ،خواهان
محاکمــۀ عامالن«تفاهمنامه دندغورى» شــده از
حکومت خواستند تا اجازه ندهد که زيربناها وسيلۀ
باجگيرى مخالفين شوند.
رياســت جمهورى به تاريخ  ١٢حمل سال جارى،
در پی درگیری های شدید میان نیروهای امنیتى و
مخالفین مسلح دولت ،هيئت پنج نفرى را به واليت

بغالن گســيل داشت و پس از بررسى ها تفاهمنامه
اى را با سران قومى امضا کرد.
به اساس اين تفاهمنامه ،ســران قوم به مخالفين
مســلح دولت اجازه نمى دهند تا بر پوســته هاى
نيروهاى دولتى در آن منطقه حمله کنند ،نيروهاى
دولتى بدون اجازه ســران قومى کسى را دستگير
کرده نمى توانند ،از منطقۀ........ادامه/ص5/

مقامات میگویند :کندز به زودی از حضور طالبان
مسلح تصفیه میشود

ستر پاســوال محمد ایوب ســالنگی معین ارشد
امنیتی وزارت امور داخله ،ســترجنرال محمد قدم
شاه شهیم لوی درستیز قوای مسلح و معاون ریاست
عمومی امنیت ملی در حالیکه شماری از جنراالن
دیگر آنان را همرای میکردند جهت بررسی وضعیت
امنیتی والیت کندز وارد این والیت گردیدند.
این مقامات بلند رتبــهی نظامی ابراز نمودند که به

قوماندان عمومى نيروهاى ناتو در افغانســتان با لوی درستيز پاکستان در
رابطه به امنيت و پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند.
دفتر روابط عامۀ اردوى پاکســتان (اى ايس پى آر) با نشر خبرنامۀ اعالم
کرد که جنرال کمپبل ،قوماندان عمومى نيروهاى ناتو در افغانستان ديروز
(٢٩دلو) با راحيل شريف در راولپندى پاکستان ديدار وگفتگو کردند.
بر اساس معلومات منبع،هر دو مسوول بلند پايۀ نظامى پيرامون امنيت و
پروسه صلح افغانستان صحبت کردند.
در خبرنامه افزوده شده که لوى درستيز پاکستان  ،از تالش هاى جنرال
کمپبل در تسهيل روند صلح در افغانستان قدر دانی نموده است( .پژواک)

مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی طی عملیات خاص در مربوطات
شهر کابل سه تن را با سالح و مهمات باز داشت کرده است.
در يک خبرنامۀ که از طرف دفتر مطبوعاتى رياســت امنيت ملى
دیروز  ٣٠دلو به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده ،آمده است
که اين افراد در مربوطات ناحیه  ١٩شهر کابل بازداشت شده اند.
منبع افزوده ،اين افراد ملک الدین..........ادامه/ص5/

پنتاگون؛ معاش نیروهای خیالی افغانستان
را قطع خواهد کرد

والی بدخشان :دو ولسوالی
این والیت در اختیار مخالفان
مسلح است

احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان میگوید که ولسوالیهای جرم و یمگان
بگونهی کامل به دست مخالفان مسلح دولت هستند و این جنگجویان در
چند بخش دیگر بدخشان نیز فعالیت دارند.
در اوج نبردها در بدخشــان مردم این والیت برای دفاع از روستاهایشان
در برابر جنگجویان مخالف مســلح دولت ،جنگ افزار برداشتهاند و این
وضعیت را به دور از تحمل میدانند.
در بخشهای دیگر بدخشان؛ هم اکنون............ادامه/ص5/

سه تن با سالح و مهمات در کابل
بازداشت شد

وضع امنیتی و کنترول ُجز تامهای
هدف بررســی
ِ
نیروهای دولتی به این والیت ســفر کرده اند.ستر
پاسوال محمد ایوب ســالنگی معین ارشد امنیتی
وزارت امور داخله کشــور در جریان سخنانش به
اهالی والیت کندز اطمینان داد ،که دولت مرکزی در
خصوص تصفیه و پاکسازی این والیت مصمم است و
دیگر دشمنان قسم خورده.......ادامه/ص5/

افسران تنقيص شده در بلخ خواهان معاشات شان شدند

وزارت معــادن و پترولیــم ،از اســتخراج
غیرقانونی معادن در کشــور نگرانی کرده،
میگویــد که افراد مســلح غیرمســوول و
مخالفان مســلح دولت ،در تمام نقاط ناامن
منابع منرالی را به شکل غیرقانونی استخراج
میکنند .منرال جسمی کرســتالی طبیعی
است که دارای خصوصیات فزیکی و کیمیایی

شــفاف میباشد .دانشــمندان منرالها را،
از نگاه شــکل و رنگ ،ب ه هفت نوع تقسیم
کردهاند.
افغانســتان دارای منرالهای کم بها و قیمت
بها است ،منرالهای قیمتی شامل یاقوت ،لعل
 ،عقیق سیاه و رنگه ،گرانیت ،زمرد ،فیروزه،
تورمالین و غیره میباشد.............ادامه/ص5/

روند ثبت ازدواج و دریافت نکاح نامه رسمی
در هرات رو به افزایش است

مســووالن محلی هرات میگویند که روند
ثبت ازدواج و دریافت نکاح نامه رســمی در
این والیت ،در سال جاری نسبت به سال قبل
بیش از  ٤۰درصد افزایش یافته است.
نثار احمــد دهی آمر ثبت اســناد و وثایق
ریاست محکمه اســتیناف والیت هرات ،به
آژانس خبری پژواک گفت که ازآغاز ســال
جاری تا اکنون ،بیــش از  ٢۶٨٠نکاح نامه از

طریق این اداره توزیع شده است .وی افزود:
«در سال گذشته  ١٩٣۶نکاح خط برای زوجها
ترتیب کردیم؛ اما امسال تا ماه یازدهم٢۶٨٠ ،
نکاح نامه ترتیب شده است که نسبت به سال
گذشته ،حدود  ٤٠درصد یا  ٧۴۴مورد افزایش
را نشان میدهد».
وی گفت که در حال حاضــر ،روزانه به طور
اوسط  ١۵نکاح خط...........ادامه/ص5/

اجساد  ۱۴افغان از ترکيه به کابل انتقال مى يابد

افسران تنقيص شدۀ پيشين اردوى ملى در واليت
بلخ ،بــا راه اندازى مظاهــره ،از حکومت خواهان
پرداخت معاشات شان شدند.
افســران متذکره که به تاريخ  ٢٩دلــو در مقابل
شوراى واليتى بلخ در شهر مزارشريف تجمع کرده
بودند ،حکومت را متهم نمودند که در تاديۀ معاشات
آنها سهل انگارى مى نمايد .جکرن نظام الدين افسر

تنقيص شدۀ قول اردوى نمبر  ٧سابق در شمال ،به
آژانس خبرى پژواک گفت که دولت از ســال ١٣٨٠
الى  ١٣٨١حقوق قانونى آنها را نپرداخته است.
نامبرده در مورد راهپيمايى روز پنج شــنبه گفت:
«دراين راهپيمايى سه نوع افسران اشتراک ورزيده
اند ،عده يى که از سوى دولت تنقيص شده اند؛ نوع
دوم که تقاعد گرديده اند؛ و...........ادامه/ص5/

قراراست اجســاد  ۱۴تن از اتباع افغانستان
که درآب های ترکیه جان باخته اند ،امروز به
کابل انتقال و دفن گردند.
احمد شاه یکتن از باشندگان قلعه وزیر آباد
شهر کابل روز  ٣٠دلو به آژانس خبرى پژواک
گفت که این افراد اعضای سه خانواده اند که
حدود یک ماه قبل ،افغانستان را به قصد اروپا
ترک کرده بودند .وی گفت« :آنان حدود یک

هفته در آبهای ترکیــه ناپدید بودند ،اخیرا ً
اجساد شان پیدا گردیده وقرار است که امروز
به کابل انتقال یابد ».
یکتن از اقارب غرق شده گان که نخواست از
وی نامبرده شود گفت که شش تن از اعضای
خانواده وى مى باشد که شامل دو زن و چهار
مرد است و حدود ده روز قبل در آبهای ترکیه
غرق گردیدند............ادامه/ص5/

