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دولت گزارش سیگار در مورد افزایش تسلط
طالبان بر بخش هایی از افغانستان را رد کرد

با آنکه مخالفان مسلح در سال جاری حمالت شان را باالی مناطق مختلف در افغانستان افزایش
داده اند ،اما به باور حکومت افغانستان آنان موفق به تصرف بیشتر مناطق در این کشور نشده
اند.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید که طالبان مسلح در سال جاری تالش کردند تا افغانستان

کاخ سفید :وضعیت افغانستان
در شرایط دشوار قرار دارد

جاش ارنست ،سخنگوی کاخ سفید وضعیت امنیتی افغانستان را
دشوار خواند و اعالم کرد که شرایط در این کشور «کماکان دشوار
و خطرناک» است.
او به تازگی میگوید که دولت امریکا شــاهد شرایط دشوار در
افغانستان است و این کشور زیر تهدید امنیتی قرار دارد.
به گفته آقای ارنســت ،در بخشهای آموزش و مشــوره دهی با
نیروهای امنیتی افغانستان همکاری بیشتر صورت گیرد.
نیروهای امنیتی ســال گذشته مســئولیت امنیتی کشور را از
نیروهای خارجی بر عهده گرفت.............ادامه/ص5/

را به دو جغرافیایی سیاسی تقسیم نمایند
اما به گفته مســئوالن ریاست جمهوری،
آنان در این تالش شان ناکام شدند.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس
جمهور افغانســتان در صحبت با رادیو
آزادی در مورد گفت:
«امسال شــدت جنگ در افغانستان بی
ســابقه بود و تالش دشمن همین بود که
دو جغرافیایی سیاسی را در کشور ایجاد
کند ،ولی این به این معنا نیست که آنها
قادر به این شده باشند که فیصدی بیشتر
اراضی افغانستان را کنترول کنند »
آقای هاشــمی می گوید ،در مناطق که
جنگ وجــود دارد ،نیروهــای امنیتی
توانســته اند تا مخالفان مسلح را از آن
مناطق بیرون سازند.
گزارش اخیر اداره سرمفتش خاص امریکا
برای بازسازی افغانستان یا سیگار نشان
میدهد که طالبان از سال  ۲۰۰۱میالدی به
این طرف بخش های بیشتر از افغانستان
را در کنترول خود دارند.
اداره بازرســی آمریکا برای بازســازی
افغانســتان (سیگار) در ســیزدهمین
گزارش ســهماهه خود گفته اســت در
حال حاضر گروه طالبان بر مناطق بیشتری از افغانستان نسبت به دیگر سالهای پس از سقوط
حاکمیت این گروه در سال  ،٢٠٠١نفوذ یا کنترل دارد.
در این گزارش که روز جمعه ٢٩ ،جنوری منتشر شده ،آمده است« ،تقریبا»  ٧١.٧درصد از مناطق
افغانستان در کنترل یا زیر نفوذ دولت این کشور است و...........ادامه/ص5/

عمر داوودزى در نشست قطر از
طالبان معذرت خواسته است

پروسۀ ثبت رسمی نکاح نامه
آغاز شد

وزارت امورزنــان ،ثبت نکردن نکاح نامه را یک مشــکل بزرگ
خوانده ،میگوید که پروســۀ ثبت و توزیع رسمی نکاح نامه را به
هدف جلوگیری از ازدواج های اجباری و محوخشونت علیه زنان،
دیروز آغاز نمود.
ثبت ازدواج یا ثبت نکاح خط ،در زمان ســلطنت محمدظاهرشاه
رایج شد؛ اما هنوزهم کمترین تعدادخانواده ها پس از ازدواج ،به
ادارات مربوطۀ ثبت و نکاح رفته و ..........ادامه/ص5/

دو زن و يک پسر در واليت بغالن
به قتل رسيدند

يک خانم و يک پسر ،توســط افراد مسلح غيرقانونى در واليت
بغالن تيرباران شــده و يک خانم ديگر ،توسط شوهرش با تيشه
به قتل رسيد.
شيرمراد باشندۀ ولسوالى ده صالح بغالن ميگويد که اين خانم و
پسر ،به علت داشتن روابط نامشروع ،توسط شوهرش جمعه شب
کشته شده است.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که شــوهر ،به افرادمســلح
غيرقانونى وابسته بوده و فرار نموده است.
بنابر معلومات منبع ،ســه طفل از اين خانم  ٣٥ساله باقى مانده
است.
سمونوال عبدالرشيد بشير آمرامنيت..........ادامه/ص5/

ِ
حمایت
اولسن :ماموریت آموزش و
نیروهای افغان باید ادامه یابد

نماینده خاص امریکا برای افغانســتان و
پاکستان در نشســتی در مقر سازمان ناتو
گفت ،وضعیت دشــوار که نیروهای امنیتی
افغان در ســال گذشته به آن روبرو بودند،
یکی از دالیــل عمده بود که رئیس جمهور

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،
خشــونت علیه زنان ،تلفــات افراد ملکی
در جنــگ ،معافیت متخلفیــن از قانون و
مصئونیت آنها از مجازات ،شکنجه و محاکم
صحرایی را مواردی دانسته که حقوق بشر
عمر داوودزى وزير امور داخلۀ پيشــين ،در جلسۀ قطر از
طالبان مسلح معذرت خواسته است.
نشستى که هفتۀ گذشته در مورد صلح افغانستان از سوى
نهاد کانادايى موســوم به پگواش در دوحه مرکز قطر داير
شده بود ،ضمن گروه  ١٦نفرى طالبان ،برخى اعضاى شوراى

ملى ،سياســيون و اعضاى جامعۀ مدنى نيز درآن اشتراک
ورزيده بودند.
قاضى محمدحســن حقيار يکتن از اشتراک کنندگان اين
نشست ،به تاريخ  ١٠دلو به آژانس خبرى پژواک گفت که در
اين نشست ،به شمول  ١٤عضو ........ادامه/ص5/

بارک اوباما به ادامه حضور نظامی نیروهای
این کشور در افغانستان تصمیم گرفت.
ریچارد اولسن گفت:
«فکر می کنم که ما همه موافقیم که ســال
 ۲۰۱۵میالدی برای.........ادامه/ص5/

را در این کشور شکنند ،ساخته اند .رفیع
اهلل بیدار ســخنگوی کمیســیون مستقل
حقوق بشر افغانستان از حکومت خواست تا
تعهد خود را در برابر تطبیق قانون اساسی
مشخص نموده .......ادامه/ص5/

پروژۀ «کمربند سبز شهرکابل» گشایش یافت

میزان سرمایهگذاری در افغانستان
 ۳۰درصد کاهش یافته است
پروژۀ «کمربند سبز شهرکابل» که از طريق
آن ،بــا هزينۀ  ٤٠ميليون دالر امريکايى در
شش ســال آينده ،در ده هزار هکتار زمين
فضاى سبز ايجاد میشود ،دیروز آغاز يافت.
این پروژه از ســوی وزارت زراعت ،آبیاری

والی غزنی :عملیات نظامی علیه
طالبان در مسیر راه قیاق ادامه دارد

اماناهلل حمیم ،والی غزنی میگوید که عملیات نیروهای امنیتی
برای پاکســازی طالبان از منطقه قیاق این والیت از چند روز به
این طرف ادامه دارد.
وی دیروز گفته است که تاکنون در این عملیات  29هراسافگن
طالبان به شمول دو فرمانده این گروه کشته شدهاند.
آقای حمیم افزوده اســت که در جریان این عملیات چهار سرباز
امنیتی هم زخمی شدهاند.
عملیات نظامی علیه طالبان در منطقه.........ادامه/ص5/

نهادهاى ناظر برانتخابات ميگويند که روند
اصالحات انتخاباتى ،با بُن بســت حقوقى
مواجه شــده و ادامۀ آن ســبب دامنگير
شــدن نظام به بحران عدم مشروعيت و
بيشترشــدن چالش هاى سياسى خواهد

شــد .آوردن اصالحات بنيادىن در نظام
انتخاباتى ،يکى از موارد توافقنامه سياسى
ميان رييــس جمهور و رييــس اجرايى
حکومت (دو رقيب انتخابات گذشته) بوده
است............ادامه/ص5/

بیدار :وضعیت حقوق بشر در افغانستان خیلی
شکننده شده است

امسال ١٧زن و دختر در
جوزجان به قتل رسيده اند

با کشته شــدن یک دختر نوجوان و یک مرد در جوزجان ،آمار
زنان و دختران کشــته شده در اين واليت در سالجارى به  ١٧تن
رسيد.
سمونوال عبدالهادی مدیر مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه
جوزجان ميگويد که اين دختر ١٥ســاله ،باشنده قریه خان اریغ
ولسوالی مردیان ،صبح دیروز توسط برادرش با ضرب گلوله کشته
شد.
وی به آژانس خبــرى پژواک گفت که پوليس ،بــرادر دختر را
بازداشت نموده و تاهنوزمشخص نيست که دختر ،روى چه دلیلی
به قتل رسيده است...........ادامه/ص5/

ادامۀ بُن بست اصالحات انتخاباتى ،نظام
را با چالش هاى بيشتر مواجه مي کند

و مالــداری؛ در هماهنگی بــا وزارت های
انکشاف شــهری ،امور داخله ،اطالعات و
فرهنگ ،حج و اوقاف ،ادارۀ مستقل اراضی،
ادارۀ مستقل محیط زیســت ،شاروالی و
والیت کابل.........ادامه/ص5/

آیا امریکا نیروهایش را در افغانستان
کاهش می دهد؟
رئیس اداره حمایت از ســرمایهگذاری افغانســتان ،آیسا،
میگوید که میزان ســرمایهگذاری در ســال  ۲۰۱۵در این
کشــور ۵۹۰ ،میلیون دالر ثبت شــده که نسبت به سال
گذشته ۳۰ ،درصد کاهش یافت ه است.
قربان حقجو ،رئیس این اداره ،روز شــنبه ۱۰ ،دلو در یک

کنفرانس خبری در کابل گفت که این رقم در ســال گذشته
میالدی  ۸۶۰میلیون دالر بود.
به گفته آقای حقجو آمار ثبت شــده در این اداره نشــان
میدهد که از ســال  ۲۰۱۱تاکنون میزان سرمایهگذاری در
افغانستان سیر نزولی داشت ه است............ادامه/ص5/

طالبان مانع ترميم پايۀ برق تمديدى به کابل مى شوند

مســووالن امنيتى واليت بغــان ميگويند که
طالبان ،مانع ترميم پايۀ بــرق تمديدى به کابل
ميشوند؛ اما تالش دارند که هرچه زودتر امنيت
را تامين و پايۀ برق ترميم گردد.
يک پايۀ برق ،چهار شب قبل در ساحۀ دندشهاب
الدين پلخمرى مرکز واليت بغالن تخريب گرديده
و برق ازبکستان به کابل ،تاحال قطع مى باشد.
سمونوال عبدالرشيد بشير آمرامنيت قوماندانى
امنيۀ بغالن ،صبح دیروز...........ادامه/ص5/

کســی در امریکا دیگر نمی خواهد درباره
پانزده ســال جنگ در افغانستان صحبت
کند؛ اما شــرایط امنیتــی در حال وخیم
شدن است طوری که ممکن است کارنامه
روزهای آخر بارک اوباما را خدشه دار کند.

خشونت در افغانســتان در حال افزایش
اســت و طالبان همچنان به حمالت خود
ادامه می دهند .این در حالی است که گروه
تروریســتی «دولت اسالمی» یا داعش نیز
تالش می کند در این........ادامه/ص5/

