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سال دهم -شماره 2740

بازداشت یک شهروند پاکستانی به
اتهام جاسوسی در ننگرهار

مســئوالن محلی والیت ننگرهار میگویند که یک شهروند پاکستانی به
اتهام جاسوسی در این والیت ،هنگام فرار بازداشت شده است.
به گفته آنان ،از نزد وی لوازم جاسوســی برای طالبان و پاکستان به دست
آمدهاند.
حضرت خان خاکسار ،ولسوال غنی خیل ننگرهار میگوید که این فرد روز
جمعه همراه با یک مقدار سالح و مهمات جنگی از بازار این ولسوالی توسط
افسران اردوی ملی بازداشت شده است............ادامه/ص5/
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اشرف غنی برای مراسم گشایش طرح
تاپی به ترکمنستان رفت

محمداشــرف غنی رئیــس جمهوری افغانســتان برای
شرکت در مراسم گشــایش طرح ساخت لوله گاز تاپی به
ترکمنستان رفته است.
با ساخت این لوله ،گاز ترکمنســتان از طریق افغانستان
به پاکســتان و هند صادر میشــود و به همین دلیل نام
آن متشکل از حروف نخســت نامهای این چهار کشور به
انگلیسی است.
قرارداد اجرای این طرح هشــت میلیارد دالری  ۱۱دسمبر
 ۲۰۱۰به امضای ســران این چهار کشــور در عشقآباد،
پایتخت ترکمنستان رسید.
این لوله ظرفیت انتقال ساالنه بیش  ۳۰میلیارد متر مکعب
گاز را دارد و برای هر چهار شــریک این طرح ســودآور
خواهد بود ،بهویژه برای ترکمنستان که در دو دهۀ گذشته
به دنبال مشتری و راه صادر کردن گاز بوده است.
این کشــور چهارمین ذخایر بزرگ گاز جهــان را دارد و
میخواهد که با صادراتی شــدن گازش ،از وابســتگی به
فروش نفت به روسیه و ســایر کشورهای شوروی پیشین
آزاد شود.
با اجرای این طرح ،افغانســتان ساالنه میلیونها دالر حق
عبور خواهد گرفت و ســاالنه برای  ۱۲هــزار نفر در این
کشور فرصت شــغلی فراهم خواهد شد ،اما مسئله اصلی
چالشهای امنیتی در افغانستان است........ادامه/ص5/

 15جنگجوی طالب از سوی نیروهای
امنیتی بازداشت شدند

در عملیات نیروهای امنیتی در شماری از والیات کشور ،سه طالب کشته و
 15تن دیگر آنان بازداشت شدهاند.
وزارت داخله دیروز با نشر خبرنامهای اعالم کرد ،در این عملیات یک مقدار
جنگ افزار طالبان نیز بهدست نیروهای امنیتی کشور افتاده است.
اما در این خبرنامه در مورد تلفات نیروهای امنیتی.........ادامه/ص5/

پنج تروریست به خاطر بو برگدال
آزاد شدند

کریموف حکومت افغانستان و طالبان را به مذاکرات دعوت نمود

ماجرای بو برگدال ســرباز امریکایی در امریکا در سرخط خبرها قرار دارد:
او در سال  2009پایگاه خود را ترک کرد و به دست طالبان افتاد .او باید در
برابر محکمه به دلیل فرار از خدمت مورد بازپرسی قرار گیرد.
به فکر بو برگدال چه خطور کرده بود؟ چرا این سرباز اردوی ایاالت متحده
امریکا در سال  2009قرارگاه خود در افغانستان...........ادامه/ص5/

افتتاح پروژه تاپی ،رویای اقتصادی
افغانستان به واقعیت تبدیل خواهد شد

اســام کریموف رئیس جمهور ازبکستان حکومت افغانستان و جنبش تندرو
طالبان را به مذاکرات صلح تحت سرپرستی سازمان ملل متحد دعوت نمود.
کریموف خاطرنشــان ســاخت که اگر اوضاع در افغانستان به هرشکل وجود
داشته باشــد ،راه حل دیگر مساله افغانســتان ،به غیر از ،مذاکرات سیاسی
تحت سرپرستی سازمان ملل متحد وجود ندارد .در عین حال ،به عقیده رئیس
دولت ازبکســتان ،طرفین نباید خود واقعیت آغاز مذاکرات را به کدام شرایط
مقدماتی مربوط سازند.
رهبر ازبکســتان در کنفرانس بین المللی تحت عنوان « سیاست بی طرفی:
همکاری بین المللی به خاطر صلح ،امنیت و انکشــاف» در عشــق اباد گفت:
«همچنان داشــتن اراده محکم سیاسی برای گذشــت ها و مصالحه متقابل
ضروری اســت .فقط این کار افغانســتان را از مشکل و بنبست خارج ساخته
میتواند».
کریموف اظهار داشــت که قوت تروریزم در اینســت که ان در همه جا نفوذ
میکند و جهان تا به امروز ان سالح را ندارد که ان را در تقابل با ان قرار داد .به
عقیده رئیس جمهور ازبکستان « ،برای آنکه این...........ادامه/ص5/

سازمان ملل:

در جنگ کندز  ۲۸۹غیرنظامی کشته شدند
محمد اشــرف غنی رییس جمهور افغانســتان روز شنبه به منظور شرکت
در مراســم افتتاح پایپالین گاز تاپی به ترکمنستان سفر کرد .پروژه تاپی
بزرگترین برنامه اقتصادی منطقهای است و چهار کشور در آن سهم دارند.
تاپی نام پروژه انتقال پایپالین گاز است که از ترکمنستان آغاز و با گذشتن
از افغانستان و پاکستان به هند میرسد.............ادامه/ص5/

فرار دو تن ،اعتماد ما را نسبت به دیگر
افسران تضعیف نمیکند

هر چند این بار اول نیست که نیروهای امنیتی افغان حین آموزش تعلیمات
نظامی از کشــورهای غربی فرار می کنند ،اما وزارت دفاع افغانستان این
مسئله را یک موضوع فردی می خواند.
دولت وزیری ســخنگوی این وزارت روز شــنبه در صحبت با رادیو آزادی
گفت ،هر چند تحقیقات در این مــورد آغاز گردیده اما این کار هیچگاهی
روحیه و اعتبار نیروهای افغان را تضعیف کرده نمی تواند............ادامه/ص5/

سرمایه گذاری تاجران هندی
در افغانستان

مسووالن اتاق تجارت و صنایع ایالت پنجاب هند می گویند :سرمایه گذاران
هندی خواهان سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی ،انرژی ،بسته بندی
غذا ،ماشین آالت ،آب و برق در افغانستان بوده و قرار است بازرگانان هندی
برای بررسی زمینه های سرمایه گذاری به کشور سفر کنند .قابل ذکر است
که افغانســتان در نمایشگاه پنجاب توافقنامه همکاری میان اتاق تجارت و
صنایع پنجاب و اتاق تجارت و......ادامه/ص5/

سادات :دوسیه قتل فرخنده دوباره به
ستره محکمه فرستاده می شود

دوســیه قتل فرخنده هر روز صفحه تازهء میگشاید و اکنون با گذشت ن ُه
ماه که باید ستره محکمه فیصله اش را در این مدت روی این دوسیه نهایی
میکرد ،از بررسی دوباره آن سخن زده میشود.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید که این دوسیه از سه روز بدینسو به علت
خال هایی که در آن محسوس بوده است ،برای بررسی های بیشتر دوباره به
این اداره فرستاده شده است...........ادامه/ص5/

دفتر هیات کمک سازمان ملل در افغانستان (یوناما) گفته است
کــه در درگیری میان نیروهای امنیتی افغانســتان و مخالفان
مسلح در والیت کندز در شمال شرق افغانستان  ۲۸۹غیرنظامی
کشته شــدند .این نهاد که تلفات غیر نظامیان را مستند سازی

کرده ،در خبرنامهای نوشته که در
این دوره زمانی ( از  ۱۸ســپتمبر
تا  ۱۳اکتبر سال جاری میالدی)
 ۵۵۹غیرنظامــی نیــز زخمی
شدهاند.
کنترل شــهر کندز دوشنبه (۶
میزان) ،علیرغم برتری نیروهای
دولتی ،به دســت گروه طالبان
افتاد و نبرد بــرای پس گرفتن
مجدد و پاکسازی آن حدود ۲۵
روز به طول انجامید.
به گفته یوناما این نهاد کشــته و
زخمیشــدگان غیرنظامی را در
این مدت ثبت کرده و یافتههای
اولیهاش نشــان میدهد که در
این مدت قتلهای خودســرانه،
شده است.

آدمربایی ،شکنجه و انواع دیگر خشونت انجام
یونامــا افزوده که در این مدت تهدید و فعالیتهای گســترده
مجرمانه ،اســتفاده از کودکان در درگیریها ،عدم دسترسی به
آموزش ،بهداشت و .............ادامه/ص5/

استجواب دو وزیر درباره معمای فرود هواپیمای
عربی در هرات

ولســی جرگه ،وزیران خارجه
و ترانســپورت و رئیس اداره
هوانوردی کشــور را به دلیل
فرود بدون مجوز یک هواپیمای
عربی در میــدان هوایی هرات
فراخواند.
اخیرا هواپیمایی که گفته شده
سرنشــینان آن عرب بودهاند،
در میــدان هوایی والیت غربی
هرات فرود آمــد ،اما جزئیات
فرود این هوپیما در افغانستان
به یک معما تبدیل شده است.
محمدهلل بتاش ،وزیر ترانسپورت
به نماینــدگان مجلس گفت که
درخواست پرواز و نشســت این هواپیما در افغانستان دریافت
شده بود ،اما فرود آن برنامهریزی نشده بود.
هنوز توضیحات آقای بتاش تمام نشــده بود که اعضای پارلمان

نســبت به اظهارات او اعتراض کردنــد و آن را قناعتبخش
ندانســتند .نمایندگان او را به کمکاری و ســهلانگاری متهم
کردند .لیلما حکیمی ،نماینده........ادامه/ص5/

ولسوال برکه والیت بغالن در حمله مسلحانه کشته شد

جبار اسالمی ،ولسوال برکه والیت بغالن صبح دیروز شنبه21 ،
قوس در حمله مسلحانه کشته شده است.
ذبیحاهلل شجاع ،ســخنگوی فرماندهی پولیس بغالن گفت ،وی
صبح دیروز در مسیر شاهراه بغالن – کندز از سوی افراد مسلح

ناشناس به قتل رسیده است .به گفته او ،افراد مسلح پس از به
قتل رساندن اسالمی ،موتر وی را با خودشان بردهاند.
گروه طالبان مسئولیت این رویداد را برعهده نگرفته است .اما
شماری از مسئوالن پولیس در...........ادامه/ص5/

