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ناتو تعهد مجدد همکاری امنیتی با افغانستان تا
پایان  ۲۰۲۰میالدی را اعالم کرد

کشــورهای عضو ناتو ،یک بار دیگر تعهد مجدد شان برای ادامۀ
همکاری این پیمان با افغانســتان و تمویل بودجۀ مالی نیروهای
نظامی این کشور را تا پایان سال  ۲۰۲۰میالدی اعالم نمودند.
ینز ستولتنبرگ سکرترجنرال ناتو ،در نشست خبری که پس از
پایان نشست وزرای دفاع  ۲۸کشور عضودر بروکسل داشت ،این
موضوع را اعالن کرد.
هرچند مسئلۀ افغانستان شــامل اجندای این نشست نبود؛ اما
ســكرترجنرال ناتو گفت كه کشورهای عضو ،همچنین در طول
جلسه ،در مورد وضعیت امنيتی در افغانستان بحث و تبادل نظر
كردند.
ســاالنه نیروهای نظامی افغانستان ،به بیش از  ۴ملیارد دالر نیاز
دارند که در کنفرانس سران عضو ناتو و شرکای آن در سال ۲۰۱۲
در شیکاگو تعهد کردند که تا پایان سال  ۲۰۲۰آنها را تمویل می
نمایند .به گفتۀ سکرترجنرال ،وزرای دفاع كشورهای عضو ناتو،

آمریکا حمله به مواضع داعش
در افغانستان را شدت بخشیده است

کاركرد نيروهای امنیتی افغان و ناتو را مورد ارزيابى قرار دادند و
از ماموریت حمایت قاطع در افغانستان دفاع كردند.
وی افزود« :اعضای ناتو همچنان توافق کردند تا ســه مســئله
آموزش ،مشــاوره و کمک به نیروهای نظامی افغانستان را ادامه
می دهند؛ چون اين مســايل برای ثبات در افغانستان ضروری
است و در این راستا با آنها همكاری می نمایند».
موصوف گفت که اعضا تایید کردند که این ماموریت باید همچنان
تحت بررســی نگهداشته شود و تا زمانی که اطمینان از وضعيت
امنیتی افغانستان حاصل نشود ،ناتو در كنار شان خواهند ایستاد.
سکرترجنرال ناتو در پاسخی به سوالی گفت« :نيروهای امنيتی
افغان ،توانايی بيشتر نســبت به گذشته را دارند و به اين دليل،
مسوولیت کامل امنیتی در تمام کشــور را به عهده گرفته اند؛
نیروهای امنیتی افغان همچنین بسیار خوب پیشرفت كرده اند و
ثابت شده است که آنها قادر........ادامه/ص5/

رئیس جمهور برای اشتراک در نشست
مونشن به جرمنی رفت

با برفباری نگرانی دهقانان کندز
نسبت به خشکسالی رفع گردید

در فصل زمســتان ســال روان نباریدن بــرف دهقانان و
زمینداران والیت کندز را نســبت به سال پیش رو نگران
ســاخته بود ،اما دو روز پیش باریدن برف سنگین که تمام
ســاحات این والیت را سفید پوش کرد و دهقانان که قبآل از
خطر احتمالی خشکســالی نگران بودند آن را به فال نیک
گرفتند.
والیت کندز یکی از والیتهــای زراعتی بوده و عمده ترین
تأمین کنندۀ گندم ،برنج ،زغرُ ،کنجد ،نخود ،خربوزه و تربوز
در کشور میباشد........ادامه/ص5/

دو فرمانده گروه طالبان
در ولسوالی دهنۀ غوری بازداشت
شدند

در ادامه عملیات نظامــی در والیت بغالن ،دو فرمانده گروه
طالبان در دهنۀ غوری بازداشت شده اند.
وزارت داخلۀ افغانســتان در یک اعالمیه ،این فرماندهان را
به نام های قاری برهان و قاری رحمت اهلل معرفی کرده است.
در اعالمیه همچنان آمده که از نزد این افراد سالح و مهمات
جنگی نیز به دست آمده است.
بغالن از چندین روز به اینسو شــاهد درگیری هایست که
سبب بیجا شدن صد ها خانواده شده است.
منطقۀ دند غوری بغــان ،پناهگاه اصلی گروه طالبان درین
والیت دانسته می شود(.رادیوآزادی)

تبلیغات منفى در مورد امنیت
ننگرهار تاثیر سوء بر پروژههای
این والیت گذاشته است

والى ننگرهار ،از رئیس یوناما خواسته است تا در زمینه پروژه
هاى انکشافى و عام المنفعه در این والیت همکاری کند.
ســلیم خان کندزى ،این تقاضا را روز پنج شنبه در حاشیۀ
سفر نیکوالى هیسم به جالل آباد بیان کرد.
وی گفــت« :در پى تبلیغات منفى ،شــمار زیادی از ادارات
کمک کننده پروژه های شان را در ننگرهار متوقف نموداند؛
امید است یوناما در این..........ادامه/ص5/

جنرال ویلسون شافنر ،ســخنگوی ماموریت حمایت
قاطع در افغانستان ،گفته است که نیروهای آمریکایی،
با کسب اختیارات بیشتری برای مبارزه با گروه داعش
در این کشور ،حمالت به این گروه را شدت بخشیدهاند.
جنرال شافنر در گفتگوی ویدیویی ازکابل ،به خبرنگاران
حاضر در ساختمان وزارت دفاع آمریکا گفت که در حال
حاضر نیروهای وابسته به گروه موسوم به دولت اسالمی

(داعش) در چهار یا پنج منطقــه دورافتاده در والیت
شــرقی ننگرهار حضور دارند و تالش میکنند در آنجا
پایگاههای عملیاتی ایجاد کننــد اما نیروهای امنیتی
افغان در مقابله با آنان «موفقیتهایی داشته اند».
به گفته مقامهای افغان ،دو ولسوالی اچین و بتیکوت
در والیت ننگرهار ،از پایگاههای اصلی نیروهای وابسته
به داعش در افغانستان..........ادامه/ص5/

افغانستان تجهیزات نیروی هوایی اش
را به نمایش گذاشت

رئیس جمهور غنی در یک ســفر دو روزه ،برای
اشــتراک در نشست مونشســن راهی جرمنی
شده و قرار است در این سفر با رهبران شماری
از کشورهای اشتراک کننده دیدار و گفتگوهای
داشته باشد.
ریاست جمهوری می گوید ،کنفرانس مونشن به
چگونگی مبارزه بــا تروریزم ،آینده ناتو ،بحران
مهاجریــن و وضعیت اقلیمی متمرکز اســت،
اما رئیس جمهور در ایــن کنفرانس ،تنها روی

چگونگی اوضاع امنیتی افغانســتان سخنرانی
خواهد داشت.
در اعالمیه ریاســت جمهوری آمده است که در
این ســفر صالح الدین ربانی وزیر امور خارجه،
محمد حنیف اتمر مشاور شــورای امنیت ملی
و محمد همایون قیومی مشــاور ارشد ریاست
جمهوری افغانســتان ،رئیــس جمهور غنی را
همراهی می کنند.
رئیس جمهور غنی سال.........ادامه/ص5/

ده تن مواد خوراکی و دوای تاریخ
تیرشده در زابل حریق گردید

مسوولین صحت عامه زابل ،مقدار ده تن مواد خوراکی و دوای
تاریخ تیرشده را از این شهر جمعاوری کرده و حریق نمودند.
لعل محمــد توخی رییس صحت عامه والیــت زابل ،به تاریخ
۲۳دلو به آژانس خبری پژواک گفت که این ده تن مواد شــامل
دو تن دوای تاریخ تیرشــده و هشت تن مواد مختلف خوراکه
می باشد.
وی افزود که این مواد در اثر تالش .........ادامه/ص5/

دست کم پنج مامور پولیس
در ‹حمله خودی› در جنوب
افغانستان کشته شدند

مقامهای محلی والیت قندهار در جنوب افغانستان گفتهاند
که در اثر ‹حمله خودی› در ولســوالی ژیــری این والیت
دستکم پنج مامور پولیس کشته شدهاند.
رحمت اهلل اطرافی ،مسئول امنیت فرماندهی پولیس والیت
قندهار میگوید که این حمله چهارشــنبه شب روی داد و
هدف مهاجمان ،یک پاسگاه پولیس در ولسوالی ژیری بود.
به گفته آقای اطرافی ،که در این رویداد یک «فرد نفوذی» به
سایر ماموران پولیس حمله کرد ،پنج نفر را کشت و هفت نفر
را زخمی کرد.............ادامه/ص5/

اتمر ٢٠١٦ :سال استقرار ثبات ملى
افغانستان است

مسعود :در برابر تروریستان و
کسانیکه همسنگران شما را می
کشند انعطاف پذیر نباشید

نیروی هوایی افغانستان روز پنج شنبه در مراسم ویژه
انواع مختلف هواپیماهایش را به نمایش گذاشت.
محمد اشــرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در این
مراسم گفت افغانستان در گذشته نیروی هوایی بزرگ
داشت که کوتاه نظری و عدم تعهد ،این نیرو را به خاک
مبدل ساخت اما اکنون این نیرو دوباره احیا شده است.

او گفت« :امروز قســط اول نیروی هوایی به شما داده
میشود و اقساط دیگر همچنان پیش رو است ...امروز
یکی از آرزوهای مردم افغانستان برآورده شد».
او به مردم این کشور اطمینان داد که نیروهای امنیتی
افغانستان از تمامیت ارضی و استقالل کشورشان دفاع
خواهند کرد............ادامه/ص5/

نمایندۀ فــوق العاده رییــس جمهور در امــور اصالحات و
حکومتداری خوب ،ضمن تاکید بر بسیج مجاهدین ،از نیروهای
امنیتی خواست تا در برابر کسانیکه همسنگران شان را به قتل
می رسانند ،انعطاف پذیر نباشند.
احمد ضیاء مســعود نمایندۀ فوق العاده رییس جمهور در امور
اصالحات و حکومتداری خوب ،که..........ادامه/ص5/

حیدری :خشونت علیه زنان
در شمال کشور رو به افزایش است

طالبان در ولسوالی حصارک ننگرهار بر مردم
مالیات وضع کردند

در زد و خوردها میان طالبان
و اعضای ملیشــه های گروه
تروریســتی «دولت اسالمی»
یا داعش در شرق افغانستان
شش کشته به جا گذاشت .در
عین زمان ،طالبان برای تمویل
جنگ خود بر مــردم مالیات
وضع کرده اند.
حضرت حسین مشرقی وال،
ســخنگوی پولیــس والیت
ننگرهار روز پنجشــنبه گفت
که شش تن از کشته شدگان
متعلق به داعــش و یک تن
منسوب به طالبان می باشند.
هردو گــروه افراطی شــب
پنجشنبه در ولسوالی اچین با

هم جنگیده اند .داعش به طور خاص در این ولسوالی فعال است .طالبان و داعش
برای کنترول مناطق و جلب جنگجو با هم خصومت دارند.
در عین زمان ،از ولســوالی حصارک این والیت گزارش داده می شود که طالبان
اکنون مالیات سرانه وضع نموده اند تا جنگ شان.........ادامه/ص5/

محمــد حنيف اتمر ،مشــاور امنيــت ملى در
دیدار با الكســاندر مانتيسكى ،سفير روسيه در
كابل گفت 2016 ،سال اســتقرار ثبات ملی در
افغانستان است.
شورای امنیت ملی با نشر خبرنامه ای اعالم کرد
که دراین رویداد روز چهارشــنبه دو طرف روی

شموليت افغانســتان در ائتالف جهانى مبارزه
با داعش ،جزييات ســومين نشست چهارجانبه
براى تامين صلح ،راهكار و پاليســى حكومت
افغانســتان در مورد استقرار ثبات ملى در سال
 ٢٠١٦گفت و گو کردند.
اتمر گفته است که ...........ادامه/ص5/

 12قریه در ولسوالی قیصار فاریاب از وجود
طالبان پاکسازی شد

مســئوالن محلی والیت فاریاب می گویند که
نیروهای امنیتی به همــکاری خیزش مردمی،
حدود  12قریه را از وجود طالبان در ولســوالی
قیصار این والیت ،پاکسازی کرده اند.
طالبان حدود یک ماه قبل با راه اندازی عملیات

افزایش میزان خشــونت علیه زنان در شمال کشور مسئوالن
کمیسیون حقوق بشر در این زون را نگران ساخته است.
مسئوالن دفتر ساحوی کمیســیون حقوق بشر در زون شمال
کشور از افزایش میزان خشونت علیه زنان خبر داده و در رابطه
ابراز نگرانی می کنند.
خماری حیدری مســئول بخش زنان دفتر ساحوی کمیسیون
حقوق بشــر در زون شمال افغانستان به رادیو آزادی گفت ،در
جریان سالجاری بیش از  ۹۰۲مورد.........ادامه/ص5/

ســه منطقه (المکه  ،سرباز و ايتى سرلق) شامل
 ١٢قريه را در ولسوالی قیصار تصرف کردند.
رحمــت اهلل قيصارى ،ولســوال قيصار والیت
فاریاب روز پنج شــنبه تأیید کرده که این قریه
ها از یک ماه به این............ادامه/ص5/

دادگاه بامیان حکم بازداشت دو مقام محلی
وزارت معارف را صادر کرد

دادگاه والیت بامیان در مرکز افغانســتان حکم
بازداشت دو مقام محلی وزارت معارف را به اتهام
«دست داشتن در فساد مالی» صادر کرده است.
یک منبع رســمی در بامیان که نخواست نامش
فاش شود ،به بیبیسی گفت که یکی از این دو

نفر در گذشته رئیس معارف بامیان بوده و حاال
در والیتی دیگر مشغول کار است ،اما فرد دومی
همچنان در اداره معارف بامیان کار میکند.
این منبع افزود کــه دادگاه بامیان این دو مقام
وزارت معارف را...........ادامه/ص5/

