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سال دهم -شماره 2739

به سفارت اسپانیا در کابل حمله شد

انفجاری شدید در مرکز کابل به وقوع پیوست  .این حادثه حوالی ساعت  ٦شام
به وقت محلی روی داده است .خبرگزاری رویترز به نقل یک از مقام رسمی گفته
است که این حادثه در نزدیک سفارت اسپانیا روی داده است.
یکی از سخنگویان وزارت خارجه اســپانیا به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته
است که به سفارت خانه آنها در کابل حمله شده است.........ادامه/ص5/

شاهراه سالنگ به دلیل برفباری زیاد
مسدود شد

شاهراه ســالنگ به دلیل برفباری زیاد ،طوفان و باد سنگین روز پنجشنبه 19
قوس بر روی ترافیک مسدود شده است.
اکنون در شاهراه سالنگ برفباری سنگین جریان دارد.
جنرال رجب ،آمر حفظ و مراقبت از سالنگها در صفحه فیسبوک خود نوشت،
در ســالنگ طوفان و باد سنگین به سرعت  ۲۱متر در ثانیه ،از دو ساعت ب ه این
طرف جریان دارد و بنابراین ،برای ...........ادامه/ص5/

افزایش فعالیت های داعش امنیت
باشند گان بغالن را تهدید می کند

مقام های محلی در والیت بغالن می گویند که شــماری زیادی از هراس افگنان
مرتبط به گروه موسوم به داعش در یکی از ولسوالی این والیت جابجا شده اند
و گســترش فعالیت های این گروه امنیت باشنده گان آن را شدیدا تهدید می
نماید.
این مقام ها می افزایند که دست کم هفتاد خانواده .........ادامه/ص5/

چین متعهد به حمایت گسترده
از افغانستان است

وزیرخارجــه چین وانگ یــی می گوید که بیجنگ آماده اســت تا روند صلح
افغانستان را کمک کند.
وی تعهد می ســپارد که چین به روند پیروزی صلح در افغانستان کمک خواهد
کرد .چین که به نظرمی رســد برای ســرمایه گذاری هایش در منطقه به صلح
افغانستان بیشتر دل بســته است ،خواهان آغاز موفقانه گفتگوهای صلح میان
کابل وگروه طالبان است.........ادامه/ص5/

حمله انتحاری ننگرهار را یک زن
خارجی انجام داده است
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غنی :افغانستان با کسانی مذاکره خواهد کرد
که به صلح باورمند باشند

افغانستان به اندازه کافی در راه اسالم
قربانی دادهاند ،گفت که کاســه صبر
مردم دیگر لبریز شــده است .او گفت
که حق تنفس ،زندگی و رفاه هدیهای
نیست که دیگران به مردم افغانستان
بدهد بلکه حقی بر اساس ارزشهای
حقوق بشر و قوانین بینالمللی است.
آقای غنی تصریح کرد که در این سفر
نارضایتی خــود را از عملیات نظامی
شبکه حقانی در افغانستان با مقامات
پاکستانی در میان گذاشته و خواستار
اقدامات واضح آنان شده است.
او گفت که دراین سفر طرف افغانستان،
آمریکا و پاکســتان؛ همچنین طرف
افغانســتان ،پاکستان ،چین و آمریکا
جلسه سه جانبه و چهارجانبه داشتند
تا همــه طرفها بــرای موفقیت صلح
افغانســتان همکاری کنند و ممکن
اســت در هفته آینده نخستین گامها
برداشته شود.
با این حال رئیس جمهوری افغانستان
گفت که مســایل پیچیدهای در روند
صلح وجود دارد که.......ادامه/ص5/

محمد اشــرف غنی ،رئیس جمهوری
افغانســتان گفته است که عمدهترین
دســتاورد ســفرش به پاکستان این
بوده که این کشــور پذیرفته اســت
علیه گروههایی که از شرکت در روند
صلح افغانستان سرباز زنند و سالح به
زمین نگذارند ،از تمام قدرت ،از جمله
نیروی نظامی ،استفاد ه کند .آقای غنی
روز جمعه ٢٠ ،قوس ،در یک نشســت
خبری در کابل گفت که دوطرف توافق
کردهاند علیه کســانی که خواستار
مشــارکت در روند صلح نیستند ،از
قدرت مشروع استفاده شود.
او افزود که در این راستا نکته بنیادی
تشخیص کســانی اســت که صلح
میخواهنــد و با ترک خشــونت راه
تبدیل شدن به یک جریان سیاسی را
میپذیرند.
رئیس جمهوری افغانســتان گفت که
«صلح عادالنه ،پایدار و عزتمند» باید
در چارچوپ قانون اساسی این کشور
عملی شود.
آقای غنی با اشــاره بــه اینکه مردم

جنرال دانفورد :افغانستان جنگ سختی را در پیشرو دارد

جنرال جوزف دانفورد ،رییس ستاد مشترک ارتش امریکا میگوید که مردم افغانستان هنوز
هم جنگ سختی را در پیشرو دارند.
اما او اطمینان داده است که جامع ه جهانی از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت خواهند کرد.
دانفورد در دیــدار با نیروهای امریکایی در پایگاه نظامی بگرام تأکید کرده اســت ،توانایی
نیروهای امنیتی افغانستان نسبت به گذشته افزایش یافته است.
او پس از انتخابش به عنوان رییس ســتاد مشــترک ارتش امریکا ،برای نخستین بار وارد
افغانســتان شده است .وی دوسال پیش فرماندهی نیروهای امریكایی و ناتو را در افغانستان
برعهده داشت .دانفورد اکنون در سفرش به افغانستان از تغییرات بزرگ در نیروهای امنیتی
افغانستان ستایش كرده است.
او اطمینان داده که بیش ده هزار نیروهای امریکایی در افغانستان ،نیروهای امنیتی این کشور
را آموزش میدهند.
آقای دانفورد همچنان گفته است که مردم افغانستان هنوز با جنگ سختی روبرور هستند و
باید از نیروهای امنیتی این کشور حمایت صورت گیرد.
در حال حاضر نیروهای امنیتی کشــور به تنهایی علیه طالبان و افراد داعش میجنگند ،اما
آنان از لحاظ تجهیز و امکانات جنگی با مشکالت مواجه هستند............ادامه/ص5/

سرپرست جدید امنیت ملی آغاز به کار کرد

مسئولین محلی والیت ننگرهار می گویند ،در حملۀ انتحاری یک تبعه خارجی
در ننگرهار چهار تن از اتبــاع خارجی دیگر و یک تن از کارمندان امنیت ملی
کشته شده اند.
عطااهلل خوگیانی ســخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت ،حوالی ساعت
 ۱۰:۰۰پنج شنبه شب نه تن از اتباع خارجی که به زبان روسی صحبت می کردند
که یک زن و سه کودک نیز مشمول...........ادامه/ص5/

سازمان ملل حمله طالبان
بر میدان هوایی کندهار را تقبیح کرد

سازمان ملل متحد ،حمله طالبان مسلح بر میدان هوایی کندهار را که در نتیجه
آن حدود پنجاه تن کشته شدند ،به شدت تقبیح کرده است.
یوناما یعنی هیئت معاونت ســازمان ملل در افغانستان در اعالمیه اش گفته که
کشته شدن  39غیرنظامی به شمول چهار کودک و سایر قربانیان را که سربازان
افغان بودند ،با شدید ترین الفاظ محکوم میکند...........ادامه/ص5/

تالش ها برای جستجوی دو محصل
نظامی افغان در امریکا ادامه دارد

تالش ها برای جستجوی دو محصل نظامی افغانستان که از یک پایگاه نظامی در
امریکا ناپدید شده اند ،ادامه دارد.
بر اساس گزارش ها ،هر دو محصل که در بخش تخنیکی طیاره های جنگی سوپر
تکانو آموزش می گرفتند ،چند روز پیش از پایگاه نظامی شان گریختند.
این دو شهروند افغانستان از ماه فبروری...........ادامه/ص5/

جنرال محمد مسعود اندرابی ،معاون عملیاتی اداره امنیت ملی
افغانستان دیروز جمعه ٢٠ ،قوس ،به عنوان سرپرست این اداره
آغاز به کار کرد.
او جایگزیــن رحمت اهلل نبیــل ،رئیس پیشــین امنیت ملی
افغانستان شده است که روزپنج شنبه از مقامش استعفا کرد.
عبداهلل عبداهلل ،رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی افغانستان

در هنگام معرفی آقای اندرابی به عنوان سرپرست امنیت ملی
افغانستان ،از فعالیت آقای نبیل قدردانی کرد.
آقای عبداهلل گفت»:پذیرفتن اســتعفای آقای نبیل در شرایط
کنونی کشور برای ما ساده و آسان نبود».
آقای نبیل با ارسال نامهای به محمد اشرف غنی ،رئیس جمهوری
افغانستان ،دلیل کنارهگیری..........ادامه/ص5/

تظاهرکنندگان:

ناقضان حقوق بشر باید محاکمه شوند

شبکه نهادهای مدنی:

طرح بودجه سال آینده نامتوازن است

شبکه نهادهای مدنی افغانســتان طرح بودجه سال آینده را نامتوازن خواند و
اعالم کرد که این طرح خالف نیازهای جدی در کشور است.
مسئوالن این شبکه روز پنج شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند ،طرح
بودجه ســال آینده خالف انتظارات بوده و هیچ نوع برنامه اشتغال زایی در آن
وجود ندارد.
ناصر موسوی ،عضو شــبکه نهادهای مدنی گفت ،رهبران حکومت وعده داده
بودند  40درصد بودجه برای والیات..........ادامه/ص5/

بازداشت سه اختطافچی در سمنگان
از سوی امنیت ملی

مأموران ریاست عمومی امنیت ملی طی عملیات خاص در والیت سمنگان ،سه
اختطافچی را بازداشت کردهاند.
در خبرنامه ارسالی این ریاســت به خبرگزاری مرکزی آمده است ،این افراد از
مربوطات قریه بابه قمبر ولسوالی خرم سارباغ والیت سمنگان بازداشت شدهاند.
در خبرنامه امنیت ملی نام این افراد محمد آغا...........،ادامه/ص5/

راهپیمایان خواهان محاکمه کســانی شــدند کــه در جریان
جنگهای داخلی افغانســتان مرتکب جنایات جنگی و نقض
حقوق بشر شدهاند.
فیــض محمد زالند ،از فعــاالن مدنــی و برگزارکنندگان این
راهپیمایی در کابل گفت که آنها خواهان تامین عدالت و مجازات

ناقضان حقوق بشر هستند .او گفت« :از دهه هفتاد تا حاال مردم
کشته میشوند ،اموال مردم تاراج میشود و به خانههای مردم
تعرض میشــود .باید تمام جنایتکاران جنگی افشا و مجازات
شوند».
راهپیمایان همچنان از نهادهای..........ادامه/ص5/

