ایمیلthedailyafghanistan@yahoo.com :
موبایل0093 - 0777005019 / 0799 005019 :
آدرس :کابل – شهرک امید سبز ،فاز چهار ،کوچه ششم،
خانه نمبر 137 -V

سال دهم -شماره 2811

دوشنبه  17حوت 1394

گفتوگوهای رودرروی حکومت
افغانستان با طالبان به تعویق افتاد

ریاســت اجرایــی افغانســتان میگوید که
گفتوگوهای رودرروی حکومت این کشــور با
طالبان برای یک یــا دو هفته به تعویق افتاده
است .این در حالی است که بر اساس اعالمیه
گــروه کاری چهارجانبه صلح افغانســتان،
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قرار بود مذاکرات مســتقیم صلح میان دولت
افغانســتان و طالبان در هفتــه اول ماه جاری
میالدی (مارچ )۲۰۱۶در اسالمآباد آغاز شود.
جاوید فیصل ،معاون سخنگوی ریاست اجرایی
به بیبیسی گفت حکومت........ادامه/ص5/

مناسبات دوستانه بين اندونيزيا و
افغانستان توسعه مى يابد

March 07, 2016

اشرفغنی :جنگ اعالم نشدهای بین
پاکستان و افغانستان جریان دارد

محمد اشــرفغنی ،رئیس جمهوری افغانســتان ،پاکســتان و
ســتیزهجویان خارجی را عوامل خارجی جنگ جاری کشورش
خوانده و از طالبان خواســته که حساب خود را با آنها مشخص
کنند.
آقای اشرفغنی این موضوع را روز یکشنبه ( ۱۶حوت) در مراسم
افتتاحیه سال ششم پارلمان افغانستان موسوم به «شورای ملی»
عنوان کرد و گفت که «جنگ اعالم نشــدهای بین پاکســتان و
افغانستان» جریان دارد.
او از گروههای القاعده و گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش)
به عنوان دو عنصر دیگر جنگ جاری در کشــورش یاد کرد و از
گروههای افراطی ازبکستانی ،تاجیکستانی ،چچنی و اویغوری به
عنوان سومین عامل این جنگ نام برد.
رئیس جمهوری افغانســتان گفت که جنبش طالبان پاکستان با
گروه طالبان افغانســتان نزدیکی فکری دارد ،اما برنامه سیاسی
آن به افغانستان ربطی ندارد.
او افزود« :حاال ســوال این است که آیا گروههای طالبان راه خود
را با این شش گروه (ستیزهجویان خارجی) میتوانند جدا کنند
یا نه؟»
آقای غنی گفت که برنامه صلح حکومت ملی دو بعد دارد« :یکی
آشتی با گروه طالبان و حزب اسالمی گلبدین حکمتیار و دیگری
صلح با پاکستان که به گفته او ،هر کدام نیاز به اقدامات مشخصی
دارد».
او افزود که نکته اصلی در صلح با پاکستان........ادامه/ص5/

باوجود يک دهه تالش تاکنون
دورنمایى از صلح به نظر نمی رسد
وزيرخارجــۀ اندونيزيــا در کنــار اينکه از
تعهد کشورش برای گســترش همکاری ها با
افغانستان اطمینان داد ،یادداشت تفاهم میان
وزراى خارجۀ دو کشور در زمینۀ همکاری های
آموزشــی و تحصیلی دیپلماتیک نيز به امضا

رسيد .درخبرنامه اى که از سوى دفترمطبوعات
وزارت امورخارجۀ کشور ،به آژانس خبرى پژواک
ارسال گرديده ،آمده است که صالح الدین ربانی
وزیرامورخارجۀ افغانستان که به هدف اشتراک
در پنجمین اجالس........ادامه/ص5/

رييس ولســى جرگه ميگويد که کشــور در ناگوارترين
شرايط قرارداشــته و چالش هاى امنيتى نظر به سال هاى
قبل گسترش يافته؛ اما با وجود تالش هاى زياد ،هيچگونه
دورنمايى از صلح به نظر نميرسد.
عبدالرووف ابراهيمى که دیروز در...........ادامه/ص5/

در يک معدن احجار کريمۀ تگاب
حفاريهاى خودسرانه ادامه دارد

در يک معدن ســنگ هاى قميتى ولســوالى تگاب واليت
کاپيسا ،حفارى هاى خودسرانه ادامه دارد ،که يک تن آن،
به  ٥٠هزار دالر امريکايى فروخته مى شود.
شــمارى از باشــندگان تگاب مى گويند که طى سه ماه
گذشته ،در سمت جنوب اين ولسوالى..........ادامه/ص5/

چهارتن در پيوند به قاچاق
موادمخدر و سرقت ها در بدخشان
و پروان دستگير شدند

چهار تن به ظن قاچاق ٩٣کيلوگرام ترياک ،سرقت موتر و
اموال منازل در واليات بدخشان و پروان بازداشت شدند.
احمدنويد فروتن سخنگوى والى بدخشان ميگويد که اين
مقدار ترياک ،دیروز از يک موتر کروال.........ادامه/ص5/

