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سال دهم -شماره 2799

مخالفان مسلح یک پایه برق دیگر
را در بغالن منهدم کردند

کابل بخاطر انهدام پایه های برق وارداتی در والیت بغالن بیشتر از
 20روز است که شب های تاریک را تجربه می کند.
ریاست برق والیت بغالن می گوید شنبه شب مخالفان مسلح دولت
با منفجر ســاختن ماین یک پایه دیگر برق وارداتی تاجکستان را
نیز تخریب کرده اند.
پایه برق وارداتی تاجکستان که به........ادامه/ص5/

دوشنبه  3حوت 1394

February 22, 2016

امنیت ملی دو الری مملو از
مواد منفجره شبکه حقانی را در
پکتیکا کشف کرد

مأموران امنیت ملی در عملیات ویژه با کشــف دو عراده موتر نوع
داینا مملو از مواد انفجاری مربوط به شبکه حقانی ،از حمله خونین
این شبکه در والیت پکتیکا جلوگیری کرده اند.
در خبرنامه ارسالی ریاست امنیت ملی.........ادامه/ص5/

مقدونیه مرزش را به
روی پناهجویان افغانستان بست

کشــور مقدونیه مرزش را به روی مهاجران تازه وارد از افغانستان مسدود
کرد .از این به بعد فقط پناهجویان سوریایی و عراقی اجازه عبور از مقدونیه
به سوی غرب اروپا را دارند.
مقدونیه ،که در مســیر بالکان اولین کشــور عبوری پناهجویان به سوی
غرب اروپا است ،روز یکشنبه ( ۲۱فبروری  )۲۰۱۶مرزش را با یونان به روی
پناهجویان افغانستان بست...........ادامه/ص5/

یک هواپیمای بی سرنشین
امریکایی در قندهار سقوط کرد

نیروی هوایی امریکا خبر داده است که یک هواپیمای بدون سرنشین این
کشور در جنوب افغانستان سقوط کرده است .سقوط این هواپیما در میدان
هوایی قندهار تلفاتی نداشته است.
دگروال بوچارد از «واحد هوایی  »455امریکا در بیانیه ای گفته اســت که
این هواپیمای بدون سرنشــین ناوقت روز شنبه در میدان هوایی قندهار
سقوط کرد .او گفته اســت که علت سرنگونی این هواپیما در حال بررسی
است «اما آتشبار دشمن دلیل آن نبوده است»...........ادامه/ص5/

مشکالت خانواده قربانیان یک
حمله انتحاری

خانوادۀ قربانيان يک حملۀ انتحارى درخوست مى گويند که همزمان شش
جنازه وارد خانۀ شان شــد؛ اما آنها پول تکفين و تدفين را نداشتند .بنا ًء
اجساد را يک شبانه روز در صحن حويلى گذاشته بودند.
اين خانواده ،اکنون با مشــکالت اقتصادى جدى مواجه اند ،با کمک هاى
اوليۀ دولت ،ادارات کمک کننده و خيريه شديدا ً نياز دارند.
آنها از دولت و ادارات ديگر کمک دهنده انتقاد ميکنند که در اوايل رويداد،
 ١٠٠هزار افغانى را با آنها پرداخته و بعد از آن ،هيچ نوع کمکى با آنها صورت
نگرفته است............ادامه/ص5/

 ١٠تن به شمول ولسوال
نامنهاد طالبان در دشت ارچى
کندز کشته شدند

ولســوال نامنهاد طالبان در عمليات تصفيوى در ولسوالى دشت
ارچى واليت کندز ،با ن ُه تن ديگر کشــته شده و ده ها خانواده به
محالت مصوون بيجا گرديده اند.
جنرال محى الدين غورى قوماندان...........ادامه/ص5/

در صفحه رسمی فیسبوک دفتر ارتباطات محمد سرور دانش،
معاون دوم ریاست جمهوری ،آمده است که سید احمد گیالنی
به عنوان رئیس شــورای عالی صلح افغانستان و محمد کریم
خلیلی به عنوان معاون ارشد او تعیین شده است.
ســید احمد گیالنی رهبر حزب محاذ ملی است و محمد کریم
خلیلی معاون دوم حامد کرزی ،رئیس جمهور سابق بود.
همچنان حاجی دین محمد والی پیشــین کابل ،عطاءالرحمان
سلیم ،مولوی خبیر ،حبیبه سرابی والی پیشین بامیان و آقای
خدام به عنوان معاونین دیگر این شــورا تعیین شدهاند .آقای
رفیقی به عنوان رئیس داراالنشــاء شورای عالی صلح و فاروق
بشیر به عنوان معاون او تعیین شده است.
شورای عالی صلح افغانستان در ماه میزان سال  ۱۳۸۹شروع به
کار کرد .این شورا دارای  ۶۸عضو از جمله  ۸زن بود .رئیس این
شورا ،برهانالدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسالمی افغانستان
بود .آقای ربانی در ماه سنبله سال  ۱۳۹۰در یک حمله انتحاری
کشته شد .پس از او صالحالدین ربانی پسرش سرپرست شورای
عالی صلح شد .او اکنون در کابینه آقای غنی ،وزیر امور خارجه
است.
در صفحه فیسبوک دفتر ارتباطات معاون دوم ریاست جمهوری
افغانستان نوشته شــده که شورای عالی صلح با رهبری جدید
پس از برگزاری جلسه عمومی مشــورتی صلح با حضور همه
اعضای شورا و شخصیتهای ملی............ادامه/ص5/

نیروهای امنیتی از دو
ولسوالی نوزاد و موسی قلعه
هلمند خارج شدند

در ادامهی تنشها میان ایاالت متحده امریکا
و روسیه بر ســر مســایل جهانی از جمله
بحرانهای ســوریه و اوکرایین؛ حاال مسکو
از توقف همکاریهایش با واشنگتن دربارهی
افغانستان خبر میدهد.
هرچند روســیه با ایاالت متحده در بخش
مبارزه با موادمخدر و همچنین فرســتادن

و بیرون کشــیدن تــدارکات نظامی ناتو از
افغانستان از قلمرو روسیه همکاری داشت؛
اما اکنون به نظر میرســد که این همکاری
بیشتر از این نخواهد شد.
نیویارک تایمز در این باره مینویسد؛ اکنون
به نظر میرســد که روســیه ممکن است
همکاریاش با حکومت.........ادامه/ص5/

درگیری پایگاههای نظامی خود را در منطقه «روشن
تاور» و «لندی ناوه» ولسوالی موسیقلعه و «تنگی
ناوه» ولســوالی نوزاد ترک کرده و طالبان اکنون
کنترل این مناطق را بدست گرفتهاند.
میرزاخان رحیمی ،والی هلمند ،نیز تایید میکند که
نیروهای امنیتی افغان دیگر..........ادامه/ص5/

حدود هزار خانواده در جنگ بغالن افغانستان آواره شدند

مقامهای محلی والیت بغالن در شــمال افغانستان
اعالم کرد که به دلیل ادامه درگیری میان نیروهای
امنیتی افغان و نیروهای گروه طالبان ۹۷۲ ،خانوار
در این والیت آواره شدهاند.
در همین رابطه نعیم کاکر ،ریاســت امور مهاجرین

این والیت ،به بیبیسی گفت که این افراد در شهر
پلخمری ،مرکز والیت به خانه اقوام و نزدیکانشان
پناهنده شدهاند .او تاکید کرده است که بدینترتیب
هیج یک از افراد اکنون بدون سرپناه نیست.
او افزود که تاکنون بیشتر..........ادامه/ص5/

رييس امور زنان زابل به فساد متهم شد

آمار و ارقام اداره مهاجرت فدرال آلمان(بی.
ای .ام .اف) نشــان می دهد که تنها در ماه
جنوری امســال  47.2درصد درخواســت
کنندگان این کشور در جریان بررسی پرونده
های شان،واجد شــرایط پناهندگی شناخته

شــده اند .تنها در یک ماه گذشته امسال
 52103پناهجو از کشور های مختلف در 16
ایالت آلمان درخواست پناهندگی کرده اند.
سوریه از میان  10کشــوری که یکی پی هم
قرار گرفته اند ،در........ادامه/ص5/

در  ۲۱قرارداد وزارت دفاع حدود  ۲۹۰میلیون
افغانی صرفه جویی صورت گرفت

در جلسه کميسيون تدارکات ملى به رياست
محمد اشــرف غنى ۲۵ ،قــرارداد به ارزش
حدود  ۶۳۶میلیون افغانی تصویب شــد ،دو
قرارداد رد و یک قرار داد نیز فسخ گردید.
به اســاس خبرنامه ارگ که دیروز به آژانس

خبرى پژواک رســيده ،در این جلســه ۳۶
پروژه و مــوارد تدارکاتی مربوط به  ۱۱وزارت
و ادارههای مستقل حکومت ،مورد بحث قرار
گرفت.
درجلسه يادشده که..........ادامه/ص5/

مرکز نيروهاى سرحدى در تورخم هدف راکت از
آن سوى ديورند قرار گرفته است

رئیس مجلس ســنا میگوید که هرچند ایجــاد گروههای تازه در صفوف
طالبان روند تالشهای صلح را پیچیده تر میسازد ،اما حکومت افغانستان
با استفاده از این فرصت میتواند ،طالبان را به روند صلح بکشاند.
پس از جانشــین شدن اخترمحمد منصور به حیث رهبر تازه گروه طالبان،
برخی از فرماندهان ایــن گروه با این کار مخالفت کردند و آنان شــاخه
جدیدی را در والیتهای جنوب کشور به رهبری.........ادامه/ص5/

ده فير راکت از آن ســوى خــط ديورند ،بر
تورخم شــهرک ســرحدى واليت ننگرهار
شليک شده است.
جاويدزمان عضو شوراى واليتى ننگرهار که
همراه با يک هيئت دولتــى در تورخم قرار

کمپاین واکسین پولیو در والیت
فراه راه اندازی شد

مسئوالن صحی والیت فراه دیروز یکشنبه ،دوم حوت از راه اندازی کمپاین
واکسین پولیو سه روزه در این والیت خبر دادند.
به گفته آنان ،این کمپاین در مرکز فراه و ده ولسوالی این والیت راه اندازی
شده است.
عبدالجبار شــایق ،رییس صحت عامه والیت فراه گفت ،در این کمپاین از
دیروز تا سه شــنبه هفته روان در مرکز و ده ولسوالی این والیت ،بیش از
 186هزار کودک زیر پنج سال واکسین پولیو خواهند شد...........ادامه/ص5/

روسیه همکاری خود با امریکا
دربارهی افغانستان را متوقف میکند

درسال گذشته  52درصد پناهجویان
افغان جواب رد گرفته اند

منابع محلی در والیت هلمند در جنوب افغانستان
میگویند که نیروهای امنیتی افغان از دو ولسوالی
موسیقلعه و نوزاد هفته گذشته عقبنشینی کرده
و کنترل این دو ولســوالی به دست نیروهای گروه
طالبان افتاد ه است.
به گفته ایــن منابع نیروهای ارتش بدون مقاومت و

رئیس سنا :حکومت باید از فرصت
چند دستهگی ایجاد شده میان
طالبان استفاده کند

مسلح ســاختن مردم تحت نام خیزش های مردمی علیه مخالفین
مســلح نه تنها در راستای تأمین امنیت در کشور موثر واقع نشده
است بلکه مردم می گویند که در اکثر موارد سبب افزایش نا امنی
ها گردیده است.
وزارت داخله افغانستان نیز موجودیت افراد مسلح غیر مسئول را
برای حکومت و مردم مشکل زا عنوان..........ادامه/ص5/

هیأت رهبری جدید شورای عالی صلح تعیین شد

ادارۀ مستقل «رسيدگى به مشکالت
معلولين و ورثۀ شهدا» ايجاد میشود

وزیر کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین افغانستان میگوید تا زمانى که از
تطبیق قانون حقوق و امتيازات افراد داراى معلوليت و ورثۀ شــهدا نظارت
جدى نشود ،مشکالت این قشر حل نمىشود.
نســرین اوریا خیل وزیر کار ،امور اجتماعی ،شــهدا و معلولین ،دیروز در
نشستی که به منظور رسیدگی به مشــکالت افراد دارای معلولیت و ورثۀ
شهدا از سوی مشرانوجرگه ،با حضور برخی مقامهاى دولتى در کابل برگزار
شده بود گفت« :ما در عرصه عرضۀ خدمات به افراد دارای معلولیت و ورثۀ
شهداء قانون خوب داریم؛ اما مشکل در...........ادامه/ص5/

صدیقی :از فعالیت افراد مسلح غیر
مسئول جلوگیری می شود

دارد ،بــه تاريخ(٢حوت) بــه آژانس خبرى
پژواک گفت که راکت هاى مذکور ،اوايل صبح
دیروز از آن سوى خط ديورند به شکل وقفه
يى شليک شده است.
وى افزود که چند..........ادامه/ص5/

وزارت داخله ٢٣ :طالب در بدخشان از پا درآمدند

شــمارى از زنان در واليت زابل ،موجوديت فساد
گسترده در برخى برنامه هاى آموزشى رياست امور
زنان را ادعا مى کنند؛ اما رييس امور زنان اين ادعا
را رد مى نمايد.
اين زنان که در رياست امور زنان واليت زابل تجمع
کرده بودنــد ،گفتند که در برنامه هاى آموزشــى

فساد مالى وجود دارد .از جمع زنان متذکره ،عاقله
به آژانس خبرى پژواک گفت که از ســوى يک نهاد
کمــک کننده در مورد مســايل زراعت براى آنها
ورکشاپ ها برگزار مى گردد؛
اما پولى که به برنامه اختصاص يافته ،رييس زنان،
نصف آن را به خود مى گيرد...........ادامه/ص5/

وزارت امورداخله ،از کشته شدن٢٣مخالف
مســلح و جراحت پنج تن ديگر در ولسوالى
ارگوى واليت بدخشان خبر داد.
درخبرنامۀ اين وزارت کــه دیروز به آژانس
خبــرى پژواک مواصلت کرده ،آمده اســت
که اين تعــداد مخالفان مســلح ،درنتيجۀ

عملیات مشترک تصفيوى نیروهای امنیتی،
در مربوطات ولســوالی ارگو کشته و مجروح
گرديده اند.
منبع افزوده است که ن ُه طالب ديگر با مقداری
جنگ افزار ،توسط نیروهای امنیتی بازداشت
شده وتمام...........ادامه/ص5/

