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سال دهم -شماره 2803

والی پیشین کنر از قید ربایندگان در
پاکستان آزاد شد

مسئوالن کنســولگری افغانستان در پیشاور پاکســتان تایید کرده که
فضلاهلل وحیدی والی پیشین کنر و هرات افغانستان ،از قید ربایندگان در
پاکستان آزاد شده است.
محمداعظم نورستانی از مســئوالن این کنسولگری به بیبیسی گفت که
آقای وحیدی ساعت  ۳بامداد روز جمعه ( ۷حوت) به وقت محلی در منطقه
مردان ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان آزاد شد............ادامه/ص5/

عملیات بر ضد داعش در ولسوالی های
اچین و نازیان جریان دارد

عملیات مشــترک نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های اچین و نازیان
ننگرهار جریان دارد .بر اساس اعالمیه دفتر مطبوعاتی والیت ننگرهار که
روز پنج شنبه منتشر شد ،در آغاز این عملیات مکاتب و شفاخانه هایی که
در اثر نا امنی ها مسدود شده بودند ،دوباره کشوده شدند.
مقامات امنیتی ننگرهار می گویند ،شماری زیاد از افراد داعش در ولسوالی
های اچین و نازیان کشته شده اند(.رادیوآزادی)

رئیس جمهور غنی مدال عالی دولتی
را به جنرال کمپبل تفویض کرد
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پاکستان :از طالبان افغان برای شرکت
در گفتوگوهای صلح دعوت کردیم

وزارت امور خارجه پاکســتان گفته است که این
کشور با همه شــاخههای طالبان افغان و دیگر
گروههای مسلح مخالف دولت افغانستان تماس
گرفته تا آنهــا را به شــرکت در گفتوگوهای
مستقیم صلح افغانستان ترغیب کند.
به گزارش خبرگزاری دولتی آسوشــیتد پرس
پاکستان ( ،)APPمحمد نفیس ذکریا ،سخنگوی
وزارت امور خارجه این کشــور ،روز پنجشنبه،
 ٢٥فبروری ،در یک نشست خبری در اسالمآباد
گفت که از همه شاخههای طالبان دعوت شده تا
«نمایندههای باصالحیت خود» را برای شــرکت
در نخســتین دور گفتوگوهای مستقیم صلح
افغانســتان به اسالمآباد ،محل تعیین شده برای
این مذاکرات ،بفرستند.
روز سهشــنبه گذشــته ،نمایندگان کشورهای
عضو گــروه هماهنگی چهارجانبــه برای روند

صلح افغانســتان ،در پایان چهارمین نشســت
خود در کابل ،هفته اول مــاه مارچ را به عنوان
زمان برگزاری گفتوگوهای مستقیم میان دولت
افغانستان و نمایندگان طالبان تعیین کردند.
افغانستان ،پاکستان ،آمریکا و چین اعضای گروه
هماهنگی چهارجانبه هستند.
ریاســت جمهوری افغانستان نیز روز چهارشنبه
با انتشــار خبرنامهای از گروههای طالبان و سایر
گروههای مســلح مخالف خواســت تا «جنگ و
خشونت را ترک کرده ،کشــتار مردم بیگناه را
متوقف ســازند ،به ویرانی کشور مبادرت نورزند
و به گفتوگوهای مستقیم صلح که قرار است در
اواسط ما ه حوت در شهر اسالم آباد برگزار شود،
بپیوندند».
دولت افغانســتان تاکید کرده که تا زمان کاهش
کامل خشونت ،همچنان........ادامه/ص5/

نگرانی از ‹نبود اراده سیاسی› برای هند در بندر چابهار  ۱۵۰میلیون
مبارزه با فساد اداری در افغانستان
دالر سرمایهگذاری میکند

محمد اشــرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان طی مراسمی مدال
عالی دولتی درجه اول ســتوری را به جنرال جان کمبل قوماندان عمومی
نیروهای ناتو در افغانستان تفویض کرد.
در یک خبرنامه که دیروز  ۷حوت که از ارگ منتشــر شــده آمده است،
که مراســم توديعی که جنرال کمپبل در ارگ انجام شد و در آن مسئولین
نیروهای امنیتی و دفاعی کشــور و شماری از مسئولین ماموریت حمایت
قاطع نیز حضور داشتند ،رئیس جمهور ..........ادامه/ص5/

محاصرۀ ولسوالی پشت رود فراه
درهم شکست

محاصرۀ ولســوالی پشــت رود والیت فراه با وارد شدن تلفات به طالبان،
نیروهای امنیتی و مردم ملکى ،در هم شکســت و طالبان از محل متواری
شدند.
غوث الدین ولسوالی پشــت رود ،دیروز  ٧حوت به آژانس خبری پژواک
گفت که صدها طالب مســلح ،روز سه شــنبه مرکز ولسوالی پشت رود و
شماری از قریه جات اطراف آن را محاصره کردند..........ادامه/ص5/

تشییع جنازه  ٤افغان کشتهشده در
منطقه مرزی ایران و پاکستان

اجســاد  ٤شهروند افغان که گفته شــده به تازگی در منطقه مرزی میان
پاکستان و ایران کشته شدهاند ،روز پنجشنبه ٦ ،حوت ،در والیت تخار در
شمال افغانستان تشییع شد.
بستگان و همراهان این افراد گفتهاند مرزبانان ایرانی آنها را زمانی که قصد
ورود غیرقانونی به خاک ایران داشــتند ،هدف قــرار دادند .به همراه این
اجساد ٣ ،نفر زخمی نیز به تخار منتقل شدهاند.........ادامه/ص5/

کمیته مستقل مشــترک نظارت و ارزیابی
مبارزه با فســاد اداری در افغانستان« ،نبود
اراده سیاسی» برای مبارزه با فساد اداری در
این کشور را نگرانکننده خوانده است.
این نهاد اقدامــات مثبت حکومت در مبارزه
با فساد اداری را شــکننده دانسته و گفته
اســت که چالشها در حال افزایش است .در
خبرنامه این کمیته آمده اســت که «با توجه

به وخیمتر شــدن وضع امنیتــی ،افزایش
میزان بیکاری ،کاهش کمکهای بینالمللی
ت از افغانســتان ،نگرانی
و افزایــش مهاجر 
در مــورد توانایی دولت وحــدت ملی برای
رسیدگی و مبارزه با فســاد اداری بیشتر از
پیش شده است».
در گزارش ششماهه این کمیته به اصالحاتی
در روند توزیع زمین به...........ادامه/ص5/

نارندرا مودی ،نخست وزیر هند میگوید که کشورش
به زودی  150میلیون دالر امریکایی را برای باال بردن
ظرفیت بندر چابهار در ایران سرمایهگذاری خواهد
کرد.
همچنان روز چهارشنبه در نشست کابینه هند ،روی
این مسئله توافق صورت گرفته است.
مقامهــای وزارت تجارت و صنایع افغانســتان با

دوستم :جنگ راه حل نیست و طالبان
نمی تواند امارت اسالمی بسازند

اســتقبال از این اقدام هند گفته اند ،عملی شدن
پروژه بندر چابهار به نفع افغانســتان و کشورهای
منطقه است.
مسافر قوقندی ،ســخنگوی این وزارت گفت ،باال
بــردن ظرفیت بندر چابهار باعث رشــد اقتصادی
افغانستان خواهد شد و همچنان کشورهای منطقه
را باهم وصل میکند...........ادامه/ص5/

هزار پناهجوی افغان در جرمنی خواهان
برگشت به کشور شدند

بلخی :بیش از  ۱۶۰۰۰معلم غیر مسلکی
در کشور مصروف تدریس اند

وزارت معارف افغانستان میگوید ،بیش از شانزده هزار معلم غیر مسلکی
مصروف تدریس در معارف افغانستان هستند.
اسد اهلل حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان روز پنج شنبه طی یک نشست
در مزارشریف گفت که هنوز هم کیفیت تدریس در چوکات معارف رعایت
نشده و افراد غیر مسلکی مصروف تدریس در معارف کشور هستند.
آقای حنیف گفت که در سر تا سر کشور ..........ادامه/ص5/

بازداشت دو سازمانده حمله تروریستی
در والیت پکتیکا

جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور
که عملیات ولســوالی قوش تپه والیت جوزجان را
فرماندهی می کند می گوید که جنگ راه حل نیست
و طالبان با هرگونه کمک بیگانه گان نمی توانند که
در افغانستان حکومت امارت اسالمی بسازند.
جنرال دوســتم گفت»:جنگ راه حل نیســت این

جنــگ را طالبان به هر نوع کمک که از بیرون یا در
داخل می شــوند نمی توانند یک حکومت امارتی
خود را بسازند».
وی از تمامی کشور های پشتیبان هراس افگنان می
خواهد که از این کار دست بکشند.
درهمین حال درعملیات...........ادامه/ص5/

گِ ردآوری یکونیم میلیارد افغانی از محصول
خدمات مخابراتی

مأموران امنیت ملی ،دو سازمانده حمله تروریستی طالبان را در ولسوالی
یحیی خیل والیت پکتیکا بازداشت کرده اند.
در خبرنامه ارسالی این ریاست به خبرگزاری مرکزی آمده است ،این افراد
به تاریخ  19دلو ســال روان یک مایــن در دکان خبازی در پکتیکا انفجار
دادند و براثر آن ،شش تن کشته و  11تن دیگر زخمی شده بودند.
در خبرنامه نام این افراد اصل الدین و...........ادامه/ص5/

هشتصد نظامی امریکایی در کنار نیروهای
دولتی در هلمند

فرمانده حوزۀ  ۵۰۵بُســت گفته است که
به تازهگی بار دیگــر نظامیان امریکایی به
هلمند آمدهاند و امید اســت که با حضور
این نظامیان در کنار نیروهای دولتی ،اوضاع
امنیتی و اقتصادی هلمند بهبود یابد .ایاالت

متحدۀ امریکا اعالن کرده بود که نزدیک به
 ۸۰۰نظامی امریکایی را به هلمند میفرستد.
عصتاهلل دولتزی فرمانده  ۵۰۵حوزۀ بُست
میگوید« :برخیاز نظامیــان امریکایی در
پایگاه سابقۀ شان ..........ادامه/ص5/

محمد حنیف اتمر ،مشاور امنیت ملی با من
پریت هورا ،سفیر هند مقیم کابل در خصوص
تأمین امنیت افغانستان ،گسترش روابط دو
کشور ،همکاری نظامی هند با قوای دفاعی و
امنیتی و روند گفتگوهای صلح گفتگو کرده

است .سفیر هند در این دیدار گفته است که
همکاری کشورش جهت تقویت قوای دفاعی
و امنیتی افغانستان ادامه خواهد داشت.
به گفته او ،همچنان هند از پالیســی روند
گفتگوهای صلح و............ادامه/ص5/

گزارش ها از والیت فاریاب می رسانند که
طالبان مسلح دو تن از مسافرین ربوده شده
را در این والیت سر بریده اند.
مقام ها در فاریاب مــی گویند که طالبان
مســلح عصر روز پنج شــنبه در ولسوالی

خواجه سبز پوش  55مسافر را از تعدادی از
وسایط پایین کرده و با خود بردند.
به گفته مقــام ها طالبان بــه جز از چهار
مســافر ،متباقی آنها را پنج شنبه شب رها
کردند .یک منبع که..........ادامه/ص5/

هند به همکاری خود در بخش تقویت قوای
امنیتی افغان ادامه می دهد

باشندگان والیت غور:

وکالی غور در رخصتی های زمستانی
برای سیاحت خارج می روند

باشندگان والیت غور با انتقاد از نمایندگان این والیت در شورای ملی ،می
گویند که نمایندگان آنها در رخصتی های زمستانی و تابستانی به جای این
که در منطقه و در میان موکلین شان بیایند ،در سفر های خارجی می روند.
به گــزارش خبرگزاری مرکزی و به نقل از خبرگزاری پژواک ،باشــندگان
والیت غور می گویند که برخی از نمایندگان............ادامه/ص5/

ســفارت افغانســتان در جرمنی میگوید،
حدود یک هزار پناهجــوی افغان آماده اند
تا به صورت داوطلبانه دوباره به افغانســتان
برگردند.
به گفته این ســفارت ،شماری از افغان ها که
درخواســت های پناهندهگی شان پذیرفته

نشــده ،میخواهند بــه زود ترین فرصت
به کشــور شان انتقال داده شــوند .در این
میان اداره  IOMیعنی ســازمان بین المللی
مهاجرت گفته اســت ،علت اصلی بازگشت
داوطلبانه افغان ها از جرمنی ،محدود شدن
شرایط پذیرش و.........ادامه/ص5/

وزارت مالیهی کشــور به روز پنجشنبه بیان داشت
که تاکنــون یکونیم میلیــارد افغانی از محصول
خدمات مخابراتی گِرد آوری کرده است.
مقامهای این وزارت مالیــه میگویند که پولی که
از  ۱۰درصد محصول بر خدمات مخابراتی بدســت
میاید از طریــق بودجه ملی برای عملی ســازی

پروژههای توســعهیی هزینه میشود .اجمل حمید
عبدالرحیمزی سخنگوی وزارت مالیه گفت« :پولی
که ما از طریق فیس خدمات مخابراتی به دســت
میاوریم شــامل بودجهی ملی افغانستان میشود و
از طریق بودجهی ملی افغانســتان با در نظر داشت
اولویتها در کشور........ادامه/ص5/

طالبان مسلح دو مسافر را در فاریاب سر بریدند

