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سال دهم -شماره 2788

نيروهاى امنيتى در بغالن
هنوز نتوانسته اند به پایه های
برق برسند

درحاليکه ده روز از تخريب پايه هاى برق در منطقۀ دندشــهاب
الدين در مرکز واليــت بغالن ميگذرد ،والى ايــن واليت از آغاز
عمليات خبرداده؛ اما ميگويد که نيروهاى امنيتى تاکنون نتوانسته
اند به اين منطقه برسند...........ادامه/ص5/
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از حملۀ انتحارى بر قوماندانى
امنيۀ هلمند جلوگيرى شد

موظفين امنيت ملى از حملۀ انتحارى بــر قوماندان امنيۀ هلمند
جلوگيــرى کردند ودرحملۀ مخالفين بردوپوســتۀ پوليس محلى
درواليت کندزپنج تن ازمخالفين ويک پوليس کشته شده اند.
در خبرنامه ای که از سوى دفتر مطبوعاتى رياست عمومى امنيت
ملى ،به تاريخ(١٨دلو) به آژانس خبرى پژواک ارسال گرديده ،آمده
است که محمدموسى فرزند حاجى..........ادامه/ص5/

یک محموله بزرگ مواد مخدر
در غزنی کشف شد

وزارت داخله می گوید که پولیــس مبارزه با مواد مخدر در والیت غزنی،
یک محموله بزرگ تریاک و هیرئین را کشف و ضبط کرده است.
در خبرنامه این وزارت آمده اســت ،از این محموله مقدار  213کیلوگرام
تریاک 12.5 ،کیلوگرام هیرئین از نوع کریســتال و یک میل سالح  PKبه
دست آمده اند............ادامه/ص5/

گروه مال رسول :علت مشکالت
در افغانستان مداخلۀ پاکستان است

برخی از قوماندانان طالبان مســلح وفادار به گروه مال محمد رسول ادعا
دارند که علت تمامی مشــکالت موجود در کشــور ،دست درازی های
پاکستان است.
یک ویدیوی نشست این طالبان که رادیو آزادی آن را بدست آورده نشان
می دهد که این قوماندانان ،به دلیل موقف و رویه نادرســت پاکستان ،به
افغانستان آمده و با مال محمد رسول بیعت کرده اند.......ادامه/ص5/

شورای والیتی هرات ،از موجودیت فساد اداری در اداره های نورم و
استندرد و کمپنی «جیوکم» خبر داده ،و از واردات تیل بی کیفیت
به این والیت ابراز نگرانی کرد.
کامران علیزایی رییس شورای والیتی.........ادامه/ص5/

برخى آگاهان ،براى تالش گــروه هماهنگى چهارجانبه ،محتاطانه
خوشــبيناند؛ اما میگویند که در نشســت هاى اين گروه ،بايد
نمايندگان طالبان حضور داشــته باشــند و هرچــه زودتر براى
گفتگوهاى مستقيم صلح اقدام شود........ادامه/ص5/

بحث برسر تمویل نیروهای افغان پس از سال
 2017آغاز شده است

مقامهای حکومت افغانســتان ،ایاالت متحده امریــکا و ناتو گفتگوها
برسر تمویل مالی نیروهای افغان تا سال  2020را آغاز کردهاند .براساس
توافقنامههای پیشــین ،جامعه جهانی نیروهای افغان را تا سال 2017
تمویل میکند.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان ،وزیر داخله این کشور و جان کمپبل
فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان روز یک شنبه اولین نشست
کمیسیون مشــترک تطبیق توافقنامه امنیتی را برگزار کردند .در این
نشست عالوه بر نحوه تطبیق مادههای این توافقنامه ،روی تمویل مالی
نیروهای افغان نیز بحث شده است.
حکومت افغانســتان و ایاالت متحده امریکا در ماه ســپتامبر 2014
این توافقنامه امنیتی و دفاعی را امضا کردند .براین اســاس ،نیروهای
امریکایی پس از سال  2014در افغانستان باقی ماندند و جامعه جهانی به
تمویل نیروهای افغان ادامه داد.
سرپرســت وزارت دفاع افغانســتان و جان کمپبل فرمانده نیروهای
امریکایی روز یک شنبه پس از اولین..........ادامه/ص5/

روسیه از روند گفتگو های صلح
افغانستان حمایت می کند

حافظی :حکومت باید مشکالت
ترانزیتی با هند را حل کند

مقامات افغان همواره از تالش ها برای گسترش تجارت میان افغانستان و
کشور های منطقه سخن می زنند ،اما اتاق تجارت تأکید دارد که هنوز نیز
موانع جدی فراه راه تجارت میان کابل و دهلی جدید وجود دارد.
مســئولین این اتاق می گویند که هند می تواند متحد تجارتی درجه یک
افغانستان باشد ،اما می افزایند که به دلیل نبود راه تزانزیتی مطمئن ،هند
از لحاظ تجارتی با افغانستان در جایگاه ششم قرار دارد.
آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی این..........ادامه/ص5/

ریاست نورم و استندرد
هرات ،تیل بی کیفیت را به
هرات وارد می کند

آگاهان سياسى :در نشست
هاى صلح بايد طالبان حضور
داشته باشند

ســفیر روســیه در کابل می گوید ،مسکو از روند
گفتگوهای صلحافغانستان با طالبان حمایت می کند
و تأکید می ورزد که چالش های موجود افغانستان

جز انجــام گفتگوهای صلح راه حل
دیگری ندارد.
وی به تالش های حکومت افغانستان
که گفته می شــود تــا پایان ماه
فبروری سال روان میالدی منتج به
انجام گفتگوهای صلح خواهد شد،
خوشبین است.
الکساندر مانتیتسکی سفیر روسیه
در کابل گفت:
«به نظر ما جنگ راه حل نیست و ما
به همین منظور از روند گفتگوهای صلح افغانستان
حمایت می کنیم .همچنان ما به این باور هستیم که
این روند به رهبری خود..........ادامه/ص5/

ولسوالی سنگین هلمند در آستانه
سقوط به دست طالبان

بر اســاس گفتههای یک مقام نظامی افغان،
ولسوالی کلیدی ســنگین یک بار دیگر در
آستانه سقوط به دســت گروه طالبان قرار
گرفته است.
این فرمانده که میخواهــد نامی از او برده
نشود به بیبیســی گفت که بیشتر مناطق
ولسوالی ســنگین همین حاال هم در کنترل
طالبان است.
بر اســاس گفتههای این فرمانــده ،دولت
افغانستان تنها چند کیلومتر مربع از سنگین
را در کنترل دارد .این فرمانده هشدار میدهد
که همان چند کیلومتر مربع هم حاال نزدیک
به سقوط است............ادامه/ص5/

