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سال دهم -شماره 2798

یک تبعه پاکستانی با یک میل
تفنگچه در شهر کابل دستگیر شد

وزارت داخله افغانستان می گوید که یک تبعه پاکستانی را همراه
با یک میل تفنگچه از مربوطات شهر کابل بازداشت کرده است.
در اعالمیه این وزارت گفته شــده که این تبعه پاکســتانی در اثر
عملیات خاص نیروهای قطعات خاص این وزارت بازداشــت شده
است.
هر چند در اعالمیه جزئیات بیشتر.........ادامه/ص5/

یک شنبه  2حوت 1394

February 21, 2016

وزارت داخله موضوع کشته شدن 3
تن در میدان وردک را بررسی میکند

وزارت داخله افغانستان می گوید که موضوع کشته شدن دو مریض
و یک کارمند مرکز صحی کمیته ســویدن در ولسوالی دای میرداد
والیت میدان وردک از سوی نیروهای امنیتی افغان را بررسی می
کند.
این اقدام پس از آن صورت می گیرد که برخی از رسانه ها به نقل از
مسئوالن کمیته سویدن گفته اند که..........ادامه/ص5/

کار ترميم لين هاى برق تخريب
شده در بغالن جريان دارد

شــرکت برشنا ميگويد که کار ترميم لين هاى برق تخريب شده در ساحۀ
دندشــهاب الدين بغالن جريان دارد و به زودى برق وارداتى به کابل ،به
صورت کامل وصل خواهد شد.
يک پايۀ برق ،به تاريخ  ٧ماه گذشــته (دلو) در منطقۀ دند شهاب الدين،
تخريب شــد و پس از آن ،با قطــع حدود  ٣٠٠ميــگاوات برق وارداتى
ازبکستان ،شهريان کابل به شکل نوبتى در ٢٤ساعت براى چند ساعت از
برق مستفيد میشوند.............ادامه/ص5/

آمر امنيت قوماندانى امنيۀ لوگر و
برادرش بازداشت شدند

آمر امنيت قوماندانى امنيۀ واليت لوگر و برادرش ،به اتهام انتقال اسلحۀ
غيرقانونى ،از سوى پوليس بازداشت شدند.
سمونوال ويس الدين تالش مدير مبارزه با جرايم جنايى قوماندانى امنيۀ
لوگر ،به آژانس خبرى پژواک گفت که سمونوال قارى محمد ورا آمر امنيت
قوماندانى امنيۀ اين واليت و برادرش ،دو روز قبل از سوى پوليس در کابل
بازداشت شده اند.
وى افزود« :در موتر قارى ورا ،اسلحۀ............ادامه/ص5/

آگاهان :نزدیک به ۳هزار
جنگجوی مخالف حکومت در
کندز فعالیت میکنند

عملیاتهای گستردهای در بیشــتر بخشهای کندز از سرگرفته
شده است؛ نظامیان کشور در والیت کندز میگویند که نزدیک به
۳هزار جنگجوی مخالف مســلح دولت در کندز فعالیت می کنند و
 ۲۰۰جنگجوی خارجی نیز مشمول این...........ادامه/ص5/

رييس جمهور محمد اشــرف غنى مىگويد که ُرشد زراعت و
مهارکردن آب هاى افغانســتان دراولويــت برنامه هاى کارى
حکومت قرار دارد و قرار است به زودى کار ساخت  ٢١بند آب
در کشور آغاز شود.
غنى دیروز در چهارمین کنفرانس ملی ترویج و انکشاف زراعت
در کابل گفت که آب براى زراعت يک عنصرمهم مىباشــد اما
در افغانستان به آن توجه نشده است.
غنى افزود  »:توجه اساســى مه باالى مهار کردن آب هاى ما
اســت ،انســجام آب هاى ما موجب اين مى شود که استفاده
اعظمى از آب کنيم و جلوگيرى از ســيالب ها شــود ،سواحل
دريا هاى ما تنظيم نشده و هرسال هزار ها هکتار زمين را ازاثر
سيالب ها از دست مىدهيم».
وى گفت که در گذشــته افغانستان سيســتم توزيع عادالنه
آب ميان دهاقين داشــت و دهاقين از کاريزها به طور درست
استفاده مى کردند اما امروز اين چنين نيست و وزارت زراعت
مسووليت دارد که در قسمت توزيع عادالنه آب بين زمينداران
توجه داشته باشد .
اما وى بدون ارايه جزييات گفت که قرار اســت به زودى براى
مهارکردن آب هاى افغانســتان کار اعمار  ٢١بند آب در سطح
کشور آغاز گردد.
او ضمــن تاکيد بر مهار کردن آب ها ،گفت قرن ها اســت که
افغانستان آب خود را ُمفت براى ديگران مى دهد.
به اساس برخى گزارش ها ساالنه...........ادامه/ص5/

امضای قرارداد خرید انترنت
میان افغانستان و قزاقستان

عبدالــرزاق وحیدی ،وزیر مخابــرات و تکنالوژی
کشور در ســفرش به قزاقستان با مقام های دولتی
این کشــور ،قرارداد خرید انترنت به امضا رسانده
است.
مطابق این قرارداد ،دولت افغانســتان قرار اســت
که ده جــی بی انترنت با کیفیت را از قزاقســتان

خریــداری کند .این قرارداد ،پــس از طی مراحل
آزمایش تخنیکی میان مرز افغانستان و قزاقستان
در آیند نزدیک عملی خواهد شد.
وزارت مخابرات می گوید که مطابق قرارداد مذکور،
انترنت با کیفیت برای شهروندان با قیمت ارزان تر
عرضه می شود............ادامه/ص5/

مقام های امنیتی بلخ در شــمال افغانستان اعالم
کردند که یک زندانی در زندان والیت بلخ ،خانماش
را که به مالقات او به زندان آمده بود ،کشت.
عبدالرزاق قادری ،مســئول امنیت پولیس بلخ به
بیبیسی گفت که این حادثه روز پنجشبه ۲۹ ،دلو

اتفاق افتادهاست .او گفت که این مرد به اتهام قتل
یک زن در شهر مزارشریف بازداشت و در زندان به
سر میبرد.
آقای قــادری گفت که در زمــان مالقات این مرد
خانمش را با طناب در...........ادامه/ص5/

يک نوجوان بامیانی ميخواهد از کچالو
انرژی برق تولید کند

عبد الحی خطیبی ،سخنگوی
والی غور در مرکز افغانستان
اعالم کــرد کــه نیروهای
امنیــت ملی ایــن والیت
مولوی عبدالرحمن ،یکی از
فرماندهان مشــهور مخالف
مسلح دولت را در والیت غور
بازداشت کردهاند.
بــه گفته او ایــن فرد عصر
روز ،جمعــه  ۳۰دلو زمانیکه
وارد شــهر فیروز کوه شد،
شناسایی و بعدا در حالیکه
قصد فرار را داشت ،بازداشت
شــد.آقای خطیبی گفت که
این فرمانده مخالف یکی از
سازماندهندگان قتل  ۱۴غیر نظامی است که
در ماه اسد سال گذشــته از شهر فیروزکوه
عازم کابل بودنــد .مینی بس آنان در منطقه
«بادگاه» در  ۲۵کیلومتری فیروزکوه متوقف
و همه توسط افراد مسلح کشته شدند .والی

غور در آن زمان به بی بی ســی گفته بود که
طالبان چهارده مسافر مینی بس از جمله یک
نوعروس ،خواهر و مادرش و داماد را به ضرب
گلوله به قتل رســاندهاند .ولی گروه طالبان
بعدا اعالم کرد که.........ادامه/ص5/

انتقاد آگاهان از سهلانگاری حكومت در انجام
اصالحات انتخاباتی

درحالی که تا دو هفتهی آینده دور تازهی کار
مجلس نمایندهگان آغاز میشــود؛ اما رئیس
جمهور تاکنون فرمان تقنینی برای اصالحات
انتخاباتی صادر نکرده است .به میان نیامدن
اصالحات در انتخابات انتقاد ســخت آگاهان

و قانون دانان را برانگیخته اســت .شماری
از آگاهان سیاســی میگویند کســانی در
حکومت هستند که از بهر منافع شخصیشان
نمیخواهند تا انتخابات و لویه جرگۀ تقنینی
برگذار شود.........ادامه/ص5/

کابل بار دیگر در رابطه با پایان استخدام
کودکان در نیروهای امنیتی تعهد کرد

مسووالن اتحادیه شرکتهای ترانســپورتی و مسافربری زون شرق می
گویند که از چهار روز به اینسو ،افراد مالتره خیل دفاتر کاری این اتحادیه
را مسدود کرده و اجازۀ کار به آنان نمیدهد.
غالم حضرت مسوول این اتحادیه ،به آژانس خبری پژواک گفت دفاتر این
اتحادیه که شامل  ۱۰۵شرکت میشود ،در منطقه پلچرخی ،چهار روز پیش
به زور از سوی افراد مسلح منسوب به..........ادامه/ص5/

بربنیاد یک خبرنامه که از ســوی حکومت
افغانستان منتشر شده اســت؛ کابل یکبار
دیگر تعهد کرده است تا به استخدام کودکان
در نیروهای امنیتی کشور پایان دهد.
لیال زیروگی فرستادهی ویژه سازمان ملل در

احمدزی :طیاره های بی پیلوت در
اختیار نیروهای افغان قرار داده میشود

هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان استفاده از طیاره های بی پیلوت را در
میدان جنگ و در زمینه از بین بردن مخفیگاه های مخالفان مسلح دولت
موثر می داند.
محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولســی جرگه روز شنبه به رادیو آزادی
گفــت که نیروهای افغان بیش از هر زمانی دیگر نیازمند قوت های هوایی
اند و طیاره های بی پیلوت می تواند هدف های............ادامه/ص5/

مسئوالن محلی هلمند می گویند که نیروهای
امنیتی از ولسوالی های نوزاد و موسی قلعه
این والیت عقب نشینی تکتیکی کرده اند.
عمر زواک سخنگوی والی هلمند در صحبت
با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی صبح
دیروز مناطق یاد شده را ترک کرده اند.
وی گفت« :به اســاس تکتیــک نظامی که

ولسوالی ها مصئون شــده و مشکل ایجاد
نگردد و برای اکماالت از دیگر ولسوالی ها که
در آنجا به صورت کامل عملیات صورت گیرد
به این اساس یک تکتیک نظامی شده است».
وی افزود که این عقب نشینی تکتیکی کوتاه
مدت است.
از شش ماه به این طرف.........ادامه/ص5/

طراح کشتن  ۱۴غیر نظامی بازداشت شد

یک زندانی در شمال افغانستان همسرش
را در هنگام مالقات کشت

اتحاديۀ زون شرق :افراد مال تره خیل
به ما اجازۀ کار نمیدهند

نیروهای افغان از دو ولسوالی هلمند
عقب نشینی تکتیکی کردند

مقام محلی غور:

به علت اختــاف های موجود میان مقام های حکومت ،تشــکیل جدید
شورای عالی صلح به تأخیر افتاده است.
در کنار تالش ها برای کشــانیده طالبان به میز گفتگوهای صلح ،حکومت
افغانستان می خواهد در تشــکیالت شورای عالی صلح افغانستان تغییر
بیاورد.
اعضای این شــورا می گویند ،در ماه روان خورشیدی چندین تن به حیث
هیئت اداری این شورا انتخاب شده اند ،اما تاکنون در این باره فیصله یی
صورت نگرفته است...............ادامه/ص5/

وزارت تحصیالت عالی میگوید که هزينۀ تحصيل «سال تکرارى» محصالن
ناکام افغان در ترکيه را نمىپردازد؛ اما این محصالن میتوانند بعد از سپرى
نمودن موفقانۀ اين سال ،از تمام امتيازات برخوردار شوند.
وحيد حقمل يکى از محصلين افغان در پوهنتون انقرۀ ترکيه ،به تاريخ(٣٠
دلو) به آژانس خبرى پژواک گفت که از ســه ماه به اینســو ،مددمعاش و
هزینه تحصیل ده ها محصل افغان مقيم ترکيه ،از...........ادامه/ص5/

ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک گروه شش نفری شبکه
تروریستی حقانی و کشــف مخفیگاه سالح و مهمات این گروه در
والیت خوست خبر داد.
در خبرنامه انتشار یافته این ریاست آمده است ،طی عملیات خاص
از مربوطات ولســوالی های صبری و باک والیت خوست دو تن از
سرگروپان شبکه تروریستی حقانی بنام های..........ادامه/ص5/

غنى :آب هاى افغانستان را مهارمیکنم

تالشها برای تشکیل جدید شورای
عالی صلح به تأخیر افتاده است

مددمعاش و هزینۀ
تحصیل ده ها محصل افغان در
ترکيه پرداخت نمى شود

یک گروه شش نفری شبکه حقانی
در خوست بازداشت شد

يک نوجــوان مبتکر بامیانی ،طــرح تولید برق از
کچالو را روی دست دارد تا از آن ،در روشنی منازل
استفاده به عمل آید.
این جوان مبتکر ،حســین داد نام دارد و از منطقۀ
سبزآب کالو مربوط ولسوالی شیبر بامیان میباشد.
وی که شانزده ســال عمر دارد ،متعلم صنف دهم

مکتب بوده و ابتکاراتی قبــ ً
ا در عرصه تکنالوژی
داشــته و این بار قصد دارد تا با استفاده از کچالو
انرژی برق تولید نماید.
وی افزود طرح ياد شده که در سطح ابتدایی باالى
آن کار نموده ،قادر به تولید جریان ضعیف برق می
باشد؛ اما برای توسعه آن..........ادامه/ص5/

امور کودکان پــس از یک دیدار پنج روزه از
افغانستان بیان داشت که کابل تعهد سپرده
اســت تا از کودکان به عنوان سرباز استفاده
نکند.
این مقام سازمان ملل ...........ادامه/ص5/

یک عضو فعال داعش در غور دستگیر شد

مقامات محلى درغور ،از دستگیری یک عضو
فعال گروه داعش در آن واليت خبر می دهند.
احمد محمودی ســخنگوی قوماندانی امنیه
غور ،به آژانس خبــرى پژواک گفت که فرد
بازداشت شده ،مولوى عبدالرحمن نام دارد،

باشندۀ اصلی منطقۀ مرغاب شهرفيروز کوه
مرکز این والیت ميباشد و ناوقت روز جمعه از
منطقه پوزه لیچ در شرق شهر فیروزکوه ،از
سوی نیروهای امنیت ملی دستگیر شد.
به گفته محمودى ،این..........ادامه/ص5/

