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سال دهم -شماره 2804

نیروهای امنیتی  ۳۵تن از جمله ۲۵
کودک را از قید طالبان آزاد کرد

وزارت دفاع افغانستان اعالم کرده که در پی عملیات نیروهای ویژه ارتش
در والیــت جنوبی هلمند ۳۵ ،نفر از جمله  ۲۵کودک و پنج زن و پنج مرد
از زندان طالبان آزاد شدند.
وزارت دفاع این خبر را در حســاب خود در فیســبوک و همچنین دولت
وزیری سخنگوی این وزارت در حســاب توییترش منتشر کرده و افزوده
است که این عملیات جمعه شب ( ۷حوت) اجرا شد.
وزارت دفاع افزوده که این زندان در ولسوالی نادعلی والیت هلمند موقعیت
داشته است.آقای وزیری در توییترش نوشته که هفت نفر از اعضای طالبان
در عملیات آزادسازی این افراد بازداشت شدهاند.
گروه طالبان به انتشار این گزارش واکنشی نشان نداده است( .بی بی سی)

یک گروه  4نفری از ربایند گان در
هلمند دستگیر شدند

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید ،نیروهای امنیتی یک گروه
چهار نفری از رباینده گان را در شهر لشکرگاه والیت هلمند دستگیر کرده
اند.
در اعالمیه نشر شده این ریاست آمده است که این نیروها ،یک کودک دو
ساله و یک پسر شانزده ساله را از نزد این رباینده گان آزاد ساخته اند.
در اعالمیه همچنان آمده است که رباینده گان در بدل رهایی این دو تن از
خانواده های آنان ،پول تقاضا کرده بودند(.رادیوآزادی)

امان :اسلحه و تجهیزات پیشرفته باید
در اختیار پولیس قرار گیرد

وزارت داخلۀ افغانستان انتظار دارد جامعۀ بین المللی اسلحه و تجهیزات
نظامی پیشرفته را در اختیار پولیس افغانستان قرار بدهد.
امراهلل امــان ،رئیس مبارزه با تروریــزم وزارت داخله در صحبت با رادیو
آزادی گفت که نیروهای پولیس برای مبارزه علیه تروریزم در بهار ســال
آینده به کمک جامعه جهانی نیاز دارند:
« هنوز هم ما از لحاظ اسلحه ،کمبودی های در صفوف خود داریم و با توجه
به این مشکالتی که بخصوص پس از بهار داریم ،امیدوار هستیم دوستان ما
اســلحه و وسایطی را با ما کمک کنند که بتواند جوابگوی اراضی پُر چالش
افغانستان باشد».
وزارت داخلۀ افغانستان در حالی خواهان کمک های تازه با پولیس است که
به تازهگی روسیه ده هزار میل کالشنیکوف را در اختیار حکومت افغانستان
گذاشت( .رادیوآزادی)
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حمله انتحاری کابل  ۱۲کشته و شمار زیادی
مجروح بر جای گذاشت

وزارت دفــاع ملی میگوید کــه حمله انتحاری
بعد از ظهر دیروز در کابل ۱۲ ،کشته و ن ُه زخمی
برجای گذاشــته است که اکثر آنان غیر نظامیان
هستند.
در خبرنامه یی که از ســوی وزارت دفاع ملی به
دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته ،آمده
اســت که دو تن از کشته شــدگان و یک تن از
مجروحان از منسوبان اردوی ملی میباشند.
در این خبرنامه ضمن محکوم کردن شــدید این
حمله آمده است« :این عمل تروریستی را نشانه
زبونی و ناتوانی مخالفین مسلح در جنگ رویاروی
با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان میدانیم».
وزارت دفاع ملی ضمن اتحاف دعا بر روح قربانیان
این حمله ،افزوده است که برای سرکوب و از بین
بردن تمام تروریستان در کشور متعهد میباشد.
پیش از این عبدالرحمان رحیمی ،قوماندان امنیه
کابل که در نزدیک محــل رویداد با خبرنگاران

صحبت میکرد گفت که این حمله از ســوی یک
مهاجم انتحاری پیاده در نزدیک دروازه ورودی
وزارت دفاع صورت گرفته است.
به گفتــه وی ،در این رویداد که حوالی  ۳:۳۰بعد
ازظهردیروز رخ داد ،یک تعداد از کارمندان اجیر
و نظامیان نیز کشته و یا زخمی شده اند.
غــام حیدر یکتن ازشــاهدان عینى به پژواک
گفت« :من از ســاحه میگذشتم که ناگهان یک
صدای بسیار قوی را شنیدم؛ از ساحه دود و آتش
غلیظی بلند شد».
به گفته وی ،دراین انفجار ،یک موتر رنجر کام ً
ال
تخریب گردیده و شماری از افراد کشته وزخمى
گردیدهاند.
خبرنگار پژواک ازســاحۀ رویداد گزارش داد که
در این انفجارشــمارى ازافــراد ملکى جراحت
برداشتهاند.
موصوف گفت که...........ادامه/ص5/

وال استریت ژورنال:

 70تن به اتهام جرايم مختلف
در هرات بازداشت شده اند

سال پار ۳۶هزار پولیس افغان
وظیفه خود را ترک کردهاند

بهبود روابط افغانستان و پاکستان محور
دیدار نمایندگان مجلس  ۲کشور

یک هیأت از پارلمان کشور چگونگی کاهش بیاعتمادی میان افغانستان و
پاکستان را با شماری از اعضای پارلمان پاکستان به بحث گرفتند.
این هیأت که به رهبری عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندهگان به
اسالم آباد سفر کرده اســت با اویس لغاری رئیس کمیتهی روابط خارجی
مجمع ملی پاکستان دیدار کرد.
آقای لغاری در این دیدار افزود که وجود بی اعتمادی میان کابل و اســام
آباد به سود منافع نیروهای ضد صلح و ثبات در منطقه است و دو طرف باید
برای بهبود روابط شان دست به کار شوند.
درهمین حال عبدالرئوف ابراهیمی نیز تصریح کرد که باید دشــمن واقعی
دو طرف مشخص شود ،دشمنی که تبلیغات منفی را میان دو همسایه دامن
میزند.
این درحالی است که قرار است در هفته اول ماه آینده میالدی افغانستان
با نمایندهگانی از طالبان پشــت میز گفتوگو بنشیند ،این گفتوگوها به
میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد(.طلوع نیوز)

پنج تن در جوزجان کشته و زخمى شدند

مســوالن امنيتى هرات ميگويند که پوليس
اين واليت ،در ده روز گذشــته  ٧٠تن را به
اتهام جرايم مختلف بازداشت نموده اند.
پاســوال عبدالمجید روزی قوماندان امنیه
هرات ،دیــروز (٨حوت) در يک نشســت
خبری گفت که ایــن  ٧٠تن به اتهام حمالت
تروريســتى ،اختطاف ،قتل ،ســرقت های

مسلحانه ،نگهداری سالح ،قاچاق مواد مخدر
و جرایم جنایی دیگر بازداشت شده اند.
روزی افزود که بیشتر این افراد ،در عملیات
های مختلف پولیس هرات از ســطح شهر و
ولســوالی های گذره ،انجیل و کرخ دستگير
شده اند.
وی افزود« :در میان افراد..........ادامه/ص5/

روزنامه وال اســتریت ژورنال به اسناد محرمانهای
دست یافته که نشان میدهد؛ وزارت امور داخله به
کشورهای کمک کننده به ویژه ایاالت متحده امریکا
گفته اســت که در ســال پار میالدی  ۳۶هزار تن
صفوف نیروهای پولیس افغانستان را ترک کردهاند.
درهمین حال شماری از اعضای مجلس نماینده گان
عامل اصلی ترک وظیفه ی نیروهای پولیس را رهبری

یک هیئت جهت حل مشکالت مهاجرین
افغان به یونان رفته است

يک تن از نيروهاى خيزش مردمى و يک طالب مسلح ،در شاهراه شبرغان-
سرپل کشته شده و سه تن جراحت برداشته اند.
محمد رضا غفورى سخنگوى والى جوزجان ،به آژانس خبرى پژواک گفت
که طالبان ،حوالى ســاعت  ٧جمعه شب بر نيروهاى خيزش مردمى که از
واليت ســرپل به شــبرغان مرکز جوزجان مى آمدند ،در منطقۀ تورخيل
شبرغان در شاهراه شبرغان -سرپل حمله کردند.
به گفتۀ او ،درجريان درگيرى که يک ساعت دوام کرد ،از نيروهاى خيزش
مردمى يک تن کشته شده و دو تن ديگر زخمى گرديده اند.
به گفته او ،دراين رويداد يک طالب نيز کشــته شده و يک تن ديگر آنان
مجروح گرديده است.
اما ذبيح اهلل مجاهد ســخنگوى طالبان گفته است که دراين درگيرى ،يک
موتر نوع رينجر نيروهاى دولتى تخريب گرديده و هشت سرباز و يک طالب
کشته شده است(.پژواک)

برخى کلپ های سنوکر ،به قمارخانه
و میدان جنگ مبدل شده است

شــهریان کابل ميگويند که در شمارى از کلپ هاى سنوکر ،به جاى اينکه
بازى ســالم صورت بگيرد ،جوانان به پول شــرط مى بندند و در کنار آن
مشــروبات الکولى اســتفاده ميکنند و حتى منازعات ،منجر به جنگ و
جاروجنجال بين آنان ميگردد.
کلپ های سنوکر ،درنقاط مختلف ازجمله ده افغانان ،شهرنو ،قلعه فتح اهلل،
ميرويس ميدان  ،خیرخانه مينه ،احمدشاه بابا و ...واقع است که بيشترين
منازعات و سوء استفاده ازاين ورزش ،دراطراف شهر به وجود مى آيد.
سنوکر درجهان منحیث یک ورزش است؛ اما روزانه صدها تن به خصوص
جوانان درشــماری از کلپ ها ،قمار میزنند وروز خود را درعقب میزهای
ی کنند............ادامه/ص5/
سنوکر بیهوده سپری م 

نيروهاى دولتى و طالبان از تلفات
سنگين يکديگر در کندز خبر داده اند

قوماندانى فرقۀ  ٢٠پامير در شمالشــرق از کشته شدن ٢٢مخالف مسلح و
تصفيۀ چند منطقه از وجود طالبان در واليت کندزســخن گفته؛ اماطالبان
ادعاى وارد کردن تلفات بر نيروهاى دولتى را نموده اند.
دگرمن غالم حضرت کريمى مســوول مطبوعات ايــن فرقه ميگويد که
درعمليات جمعه شــب در قريه هاى جان قطغن و دولتيار منطقۀ آقتاش
ولســوالى خان آباد ١٢ ،طالب مسلح ازپا درآمده ،هفت تن مجروح شده و
پنج تن ديگر اسير گرديده اند.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که دربين کشــته شدگان ،دو سرگروپ
طالبان به نام هاى ُمخلص و مظهر ،شــامل است و دوقريۀ يادشده ازوجود
طالبان تصفيه شده است............ادامه/ص5/

ضعیف در سطح نهادهای امنیتی کشور می دانند.
هرچند با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان
مســئولیتهای امنیتی را همهی نیروهای امنیتی
کشــور به ویژه اردوی ملــی و نیروهای پولیس به
دوش گرفتهاند ،اما آنان با گرفتن این مسئولیتهای
بزرگ؛ تلفات سنگینی را نیز متقبل شدهاند.
وال استریت ژورنال در..........ادامه/ص5/

آیا همه جناحهای درگیر در گفتگوهای
مستقیم حاضر خواهند شد؟

در آخرین نشست صلح چهارجانبه در کابل
فیصله شــد که گفتگوی رو در رو با طالبان
در اولین هفته ماه مارچ آغاز شود .اسالمآباد
قرار است میزبان این نشست باشد و از تمام
گروههای درگیر در افغانستان خواسته تا در
این نشست حضور یابند .حکومت افغانستان
از این فیصله اســتقبال کرده ولی گروههای

طالبان از ایــن تصمیم گروه چهارجانبه ابراز
بیخبری کردهاند .اما تحلیلگران میگویند
مهمتریــن گروهی که فعال در افغانســتان
میجنگد ،گروه طالبــان به رهبری مال اختر
محمد منصور است و پاکستان میتواند این
گروه را وادار به مذاکره مســتقیم با حکومت
افغانستان کند..........ادامه/ص5/

از يک قريۀ قره باغ غزنى  ٤٥پوليس
محلى کشته شده اند

وزارت مهاجرین و عودت کنند گان افغانستان می
گوید که یک هیئت از جانب افغانســتان جهت حل
مشــکالت مهاجرین افغان به یونان فرستاده شده
است.
عبدالحفیظ میاخیل مشــاور مطبوعاتی این وزارت
دیروز به رادیو آزادی گفت که کشــور مقدونیه به

دالیل نامعلوم ســرحدات خود را بروی مهاجرین
افغان مسدود ساخته است.
آقای میاخیل از کشــور های اورپایی خواست که با
مهاجرین افغان از تبعیض کار نگیرند و حقوق بشری
آنان را در نظر بگیرند.
این در حالیست قب ً
ال یک.......ادامه/ص5/

فخری :افراد باید بر اساس
تخصص استخدام شوند

حضور داعش در افغانستان
یک تهدید جدیست

اداره عالی مبارزه با فســاد اداری افغانستان روی
استخدام افراد بر اساس تخصص و تعهد در سیستم
عدلی و قضایی کشور تأکید میکند.
غالم حســین فخری سرپرســت این اداره دیروز
به رادیو آزادی گفت هرگاه اصالحات در سیســتم
عدلی و قضایی کشور با در نظر داشت اصل شایسته
ساالری انجام شود از آن استقبال میکنند.
این اظهارات در حالی مطرح میشــوند که اخیرا ً
یک منبع معتبر حکومتی که از افشای نامش خود
داری کرده در صحبت با برخی از رسانه ها از ایجاد
اصالحات بنیادی در نهاد های عدلی و قضایی کشور
در آینده نزدیک سخن گفته است(.رادیوآزادی)

شورای امنیت ملی افغانستان یک بار دیگر حضور
گروه داعش در کشور را یک تهدید جدی می خواند.
تواب غورزنگ سخنگوی این شورا دیروز به رادیو
آزادی گفت که حکومت افغانستان در مبارزه با گروه
داعش در این کشور متعهد است.
آقای غورزنــگ همچنان افزود کــه فعالیت این
گروه قب ً
ال در والیات ننگرهار ،فراه و هلمند توسط
نیروهای افغان با شکست مواجه شده است.
در ایــن اواخر از افزایش فعالیــت گروه داعش در
بیشتر والیات افغانستان گزارش های به نشر رسیده
است(.رادیوآزادی)

طى يک ونيم ســال گذشــته ٤٥ ،پوليس
محلى در يک قريۀ ولسوالى قره باغ واليت
غزنى به قتل رســيده و تمامى آنها در يک
قبرستان به خاک سپرده شده اند.
اين قريه که در ولســوالى قره باغ واليت

غزنى موقعيت دارد ،بــه نام «خونيان» ياد
ميشود.
با نزديک شدن به اين قريه ،يک قبرستان
به چشــم ميخورد که بر اکثريت آنها پرچم
ملى کشور بر افراشته........ادامه/ص5/

مردم :دواخانهها دوا را به هر قیمتی که
بخواهند میفروشند

برخى مردم مــی گویند که در نبود نظارت
جدی وزارت صحــت عامه ،تعــدادى از
دواخانهها حتی آنهایی که در شفاخانههای
خصوصی فعالیــت دارند ،دواها را به قیمت
بســیار گرانتر از قیمت واقعــی به مردم

میفروشند .احمد جاوید یکتن از باشندگان
شــهر کابل ،در حالیکه نسخه یکی از این
دواخانهها را با خود داشت به آژانس خبری
پژواک گفت« :یک هفته قبل مریض خود را
به شفاخانه ملت.......ادامه/ص5/

مســووالن محلى ميگويند که يک خانم،
قوماندان طالب را که برخانۀ وى حمله کرده
بود ،به قتل رسانده؛
اما طالبان ادعای کشتن يکتن از قوماندانان
خود به دســت يک خانم در بغالن را دور از

حقيقت ميدانند .مل پاســوال محمدعوض
نذيــرى قوماندان امنيۀ بغــان ،به آژانس
خبرى پژواک گفت« :جمعه شب چهار طالب
مســلح درلباس نظامى امنيت ملى ،داخل
خانۀ بى بى ماه در و........ادامه/ص5/

يک زن قوماندان مخالفان مسلح را در بغالن ُکشت

