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سه شنبه  4حوت 1394

زاخيلوال با پيش شرط هاى
مذاکرات صلح مخالفت کرد

عمر زاخيلوال ســفير افغانســتان و نمايندۀ خاص رييس جمهور
افغانستان در اسالم آباد ،با گذاشتن شرط هايى قبل از آغاز صلح
مخالفت نشان داد.
اين اظهارات موصــوف ،درحالى صورت ميگيرد که قرار اســت،
نشســت چهارم از سلسله نشســت هاى چهارنبه در مورد صلح
افغانستان ،امروز(٤حوت) در کابل برگزار گردد........ادامه/ص5/

پنج عضو يک خانواده در اثر انفجار
ماين در تخار کشته شدند

پنج عضو يک خانواده در ولسوالى بارک واليت تخار ،در اثر انفجار
ماين کشته شده اند.
ســنت اهلل تيمور سخنگوى والى تخار ،به تاريخ(٣حوت) به آژانس
خبرى پژواک گفت که ناوقت ديروز ،انفجار در منزل مال فاروق واقع
بازار ولسوالى بارک صورت گرفت.
وى افزود که مال فاروق ،امامت مسجد........ادامه/ص5/

February 23, 2016

استادان خيالى و فساد در
مدیریت های معارف ولسوالیهای
هرات وجود دارد

شورای والیتی هرات ،از موجودیت استادان خیالی و فساد گسترده
در مديريت هاى معارف ولسوالى هاى اين واليت خبر ميدهد.
کامران علیزایی رییس شــورای والیتی هرات ،دیروز در نشست
خبری ،اسنادی را در پيوند به موجودیت..........ادامه/ص5/

جنرال مراد :نيروهاى امنيتى از حالت دفاعى
به حالت تعرضى در مى آيند

وزارت دفاع ملی ،آمادگی ها برای جنگهای بهاری را اعالم داشــته و مى گويد که
نیروهايش را از حالت دفاعی به حالت تعرضی در مى آورد.
این وزارت تاکید ميکند که نیروهای امنیتی را ازنقاط مختلف جمع میکند تا بتواند
در فصل بهار ،از تلفات و ضایعات خود جلوگیری نماید.
دگرجنرال مرادعلى مراد معاون لوى درستيز قواى مسلح کشور ،در نشست خبرى
بعد ازظهر دیروز درکابل گفت که نیروهای امنیتی ،قاطع و مصمم اند در سالی که
پیش رو دارند ،در مقابل مخالفان مسلح آمادگی قوی داشته باشند.
وی افزود که مخالفان مسلح ،ازسال ۲۰۱۴الی سال  ۲۰۱۵قوی ترین امکانات خود
را به کار بردند تا نیروهای امنیتی رامتاثر ســاخته و هویت مردم افغانستان را زیر
سوال ببرند و مصمم بودند که از افغانستان ،یک انگیزۀ بسیار بد و تصویرغلطی را
برای دنیا و جامعه جهانی و برای تمام کشورهای منطقه نشان بدهند.
امــا اين مقام امنيتى گفت« :تالش هايی را که دشــمنان نمودند از ســال ۲۰۱۴
تاکنون شکست هاوتلفات خیلی سنگینی را متقبل شدند و حامیان خارجی شان
را از دســت دادند ،نه تنها نیرو های امنیتی کشوررا ضعیف نساختند ،بلکه قوی
ترساختند».
مراد تصریح کرد که تا سال  ٢٠١٤بيش از  ۱۴۵هزار سرباز خارجى تحت رهبرى ناتو
از۵۰کشور در افغانستان وجود داشتند که..........ادامه/ص5/

دیروز سالگرد قيام خونين شهريان کابل بود
دیروز مصادف با ســوم حوت ســال ١٣٥٨؛
سالروز قيام تاريخى و خونين شهريان کابل
بود که با دست خالى بر ضد اشغالگران قشون
سرخ شوروى سابق خيزش نمودند.
در سوم حوت ســال  ١٣٥٨هجرى شمسى،
کمتر از دو ماه از تجاوز قشون سرخ شوروى
بر افغانســتان گذشــته بود که شبهنگام،

هزاران شهروند کابل بر بام هاى شان بر آمده
و بر ضد متجاوزين ،شــعار و نعرۀ تکبير سر
دادند و بعدا ً اين قيام به بخش هاى ديگر شهر
توسعه يافت.
مردم کابل صبح ســوم حوت ،دست خالى بر
ضد نيروهــاى خارجى و حکومت به جاده ها
ريختند و تانک هاى .........ادامه/ص5/

اعتراض یونان به مسدود شدن مرز
مقدونیه به روی پناهجویان افغان

امور مهاجران روز دو شــنبه به تلویزیون پارلمانی
کشورش گفت« :ما اقدامهای دیپلوماتیک را شروع
کرده ایم ...ما معتقدیم که این مشکل حل میشود».
پولیس یونان گفته است که بعد از مسدود شدن مرز
مقدونیه با یونان بــه روی پناهجویان افغان ،حدود
پنج هزار مهاجر در منطقه..........ادامه/ص5/

نسخه خطی سرقتشده از دانشگاه کابل
در مشهد به دست آمد

يک طفل هشــت ســاله ،بعد از اختطاف و
تجاوزجنســى در جوزجان به قتل رسيده و
دو سرباز اردوى ملى در ولسوالى خانقاى اين
واليت ربوده شدند.
ادريس هشت ساله متعلم صنف دوم ،حوالى
ســاعت ١١قبل ازظهر جمعۀ گذشته از رسته

گلفروشــى شهر شــبرغان مرکز جوزجان
الدرک گرديده و جسدش ،یکشنبه شب در
نزديکى قريۀ يکه باغ حومه شــهر شبرغان
درحالى يافت شد که در بورى انداخته شده
بود.
محمدهارون ماماى.........ادامه/ص5/

حملۀ راکتى بر دفتر معاونت واليت بغالن يک
کشته و چهار مجروح برجا گذاشت

يک مرمى BM1بر مقر دفتر معاونت واليت
بغالن اصابــت کرد ،که براثر آن يک تن جان
باخت و چهار تن مجروح گرديد.
اين مرمى ،حوالى ســاعت ١١:١٥دقيقۀ قبل
از ظهر دیروز ،براين دفتر در شــهر پلخمرى
اصابت نموده اســت .عبدالســتار بارز والى

بغالن ،بــه آژانس خبرى پژواک گفت که اين
مرمى ثقيله ،برســقف دفتــر معاون واليت
اصابت کرده که خودش در دفتر بوده وسالم
است؛ اما يک تن که گفته ميشود کارمند برق
غورى است ،کشته شده است.
وى افزود که دراين ............ادامه/ص5/

یک تن از چنگ رباینده گان در
والیت میدان وردگ رهایی یافت

ریاســت عمومی امنیت ملی افغانستان یک تن را از چنگ رباینده گان در
والیت میدان وردگ رها ساخت.
در اعالمیه این ریاســت آمده اســت که این فرد که احمد اهلل نام دارد در
نتیجه عملیات موظفین این ریاســت از چنــگ رباینده گان در مربوطات
ولسوالی سید آباد میدان وردگ رها ساخته شد.
ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که این شخص در یک منطقه دور دست
نگهداری میشد و رباینده گان در بدل رهایی وی یک میلیون دالر امریکایی
پول تقاضا کرده بودند(.رادیوآزادی)

مقامهای محلی والیت تخار میگویند که در درگیری میان نیروهای دولتی
و جنگجویان در این والیت  ۱۰شورشــی کشته و ســه سرباز اردوی ملی
زخم برداشتهاند.سمنوال عبدالخلیل اسیر سخنگوی فرمانده پولیس تخار
میگوید که این درگیری به روز یکشــنبه در ولسوالی خواجه غار هنگامی
آغاز شد که گروهی از جنگجویان بر یک پاسگاه اردوی ملی حمله کردند.
وی افزوده است که مال شاکر یکی از فرماندهان جنگی طالبان نیز مشمول
کشته شدهگان است (.طلوع نیوز)

شماری از قریه ها در لغمان
از وجود طالبان پاکسازی شد

وزارت دفاع اعالن کرد که در عملیات نیروهای امنیتی در مربوطات والیت
لغمان پنج قریه از وجود طالبان پاکسازی شده است.
در خبرنامه ارسالی این وزارت به خبرگزاری مرکزی آمده است ،این قریه
ها شامل بی بی هاجره ،منجمه گل ،کپری ،معین قلعه و قلعه زاویه است.
بر اساس خبرنامه ،در عملیات مذکور در لغمان حدود  6شورشی طالب هم
کشته شده اند( .مرکزی)

در سرپل  ٣٠٠خانواده از نور برق
مستفيد شد

با بهره بردارى از يک ترانســفارمر ،حدود  ٣٠٠خانواده در منطقۀ بهسود
مرکز واليت سرپل از نور برق مستفید گرديد.
انجنیر جالل الدین نوری رييس دفتر شــرکت برشنا در سرپل ،دیروز در
مراسمى که به همين مناسبت تدوير شده بود ،به آژانس خبرى پژواک گفت
که اين ترانســفارمر ،به کمک  ٤٠٠هزار دالر امريکايى بانک جهانى نصب
شده است .وى افزود که شــبکه برق در اين منطقه ،قب ً
ال از سوى شرکت
برشنا تمديد شده بود( .رادیوآزادی)

دیروز به منظور تطبیق بهتر واکسین يادشده
در کشورهای اســامی ،به اشتراک شماری
از علمای دينى افغانســتان ،پوهنتون االزهر
مصر ،مجمع فقهاى جهان اســام ،سازمان
همکارى کشورهاى.......ادامه/ص5/

يک طفل پس از تجاوزجنسى در جوزجان
به قتل رسید

بيجاشدگان جنگ ســاحات دندغورى و دندشهاب الدين واليت بغالن ،در
وضعيت ناگوار قرار داشته و خواستار کمک هستند.
جنگ دند غورى ،حدود يکماه قبل و جنگ دند شهاب الدين که پايه هاى
برق تمديدى ازبکستان به کابل درآنجا تخريب گرديده ،يک هفته قبل آغاز
گرديده و صدها خانواده مجبور به ترک منازل خود شده اند.
بيش ازدوصد خانوادۀ بیجا شــده اى که در دشت کرکر و تپه فرحت شهر
پلخمری مرکز بغالن ،بود وباش دارند ،ازدولت...........ادامه/ص5/

 ۱۰شورشی در درگیریهای تخار
کشته شدند

علماى دينى بايد مردم را به تطبیق واکسين فلج
اطفال تشويق نمايند

در ســومین کنفرانس بیــن المللی علمای
دینی ،از علما و مردم خواســته شــد تا به
منظور تطبیق بهتر واکســین فلج اطفال و
محو کامل اين بیماری در کشورهای اسالمی،
مســوولیت خود را ادا نمایند .اين کنفرانس،

بيجاشدگان جنگ بغالن در وضعيت
بدى قرار دارند

د افغانستان بانک کمپاین آگاهی دهی دو روزه را در مورد خدمات پولی از
طریق موبایل یا «ام پیسه» به کمک مالی اداره انکشاف بین المللی امریکا
آغاز کرد.
اســتفاده کننده گان این خدمات می توانند به گونه مصون و ســریع به
خدمات پولی در نقاط دور دست از کشور دسترسی داشته باشند.
خلیل صدیق رئیس د افغانســتان بانک روز دو شنبه در نشست خبری در
کابل به خبرنگاران گفت که خدمات انتقال پول...........ادامه/ص5/

یونان روز دو شــنبه اعالم کرد که علیه کشــور
مقدونیه به دلیل بســتن مرزش به روی مهاجران
افغان به اقدامــات دیپلوماتیک دســت میزند.
مقدونیه روز یک شنبه مرز خود با یونان را به روی
مهاجران افغان بست.
یوانس موزالــس ،معین وزارت داخلــه یونان در

برخى فعالین مدنی و ورثۀ قربانیان ،خواهان
محاکمۀ علنی «عامل کشــتار  ١٤مسافر در
غور» شده گفتند که شــخص متهم به اين
قتل ،بايد به کابل منتقل شود؛ زيرا تالش ها
براى رهايى او جريان دارد .شــماری از افراد

رييس امور مهاجرين واليت ننگرهار ميگويد که در شهرک چمتله،
سه هزار نمره زمين غصب شده و به مالکين آن اسناد داده نميشود.
شهرک چمتله که در نزديکى شهر جالل آباد در ولسوالى سرخ رود
موقعيت دارد ،سال ها قبل براى شمارى از خانواده هاى بيجاشده و
عودت کننده ساخته شده است.
غالم حيدر فقيرزی رييس امور............ادامه/ص5/

د افغانستان بانک کمپاین
آگاهی دهی خدمات پولی موبایل
را آغاز کرد

فرد متهم به قتل مسافرین در غور باید به
کابل منتقل گردد

مسلح ناشــناس به تاریخ دوم اسد ،۱۳۹۳
چهارده مســافرى را که از غور به بامیان می
رفتند ،از موتــر پایين کرده و همه آنها را به
گلوله بستند .مقامات محلی غور ،سه روز قبل
اعالم کردند که........ادامه/ص5/

سه هزار نمره زمين در شهرک
چمتلۀ ننگرهار غصب شده است

مسئوالن کنسولگری افغانســتان در شهر مشهد
ش دیپلماتیک ،یک نسخه
ایران در پی سه ماه تال 
خطی مســروقه را از کتابخانه آستان قدس رضوی
تحویل گرفتهاند.
نوراهلل راغی ،سرکنســول افغانستان در مشهد به
بیبیسی گفت که نویسنده این نسخه ،سیف جام

هروی نــام دارد و خود کتاب به «مجموعه لطایف و
سفینه ظرایف» مشــهور است که در سالهای بین
 ۷۶۲تا  ۸۰۴هجری نوشته است.
آقای راغی گفت که این کتاب  ۴۱۱برگ دارد و غیر
از این نسخه یک نسخه ناقص دیگر هم از آن وجود
دارد که در کتابخانه..........ادامه/ص5/

در چهارمین نشست چهارجانبه زمان و مکان
مذاکره با مخالفین مسلح مشخص مي شود

حکومت ميگويد کــه در چهارمين دور گفتگوهاى
چهارجانبۀ افغانستان ،پاکستان ،چين و امريکا که
قرار است امروز در کابل برگزارگردد ،زمينۀ مذاکره
با طالبان ،حزب اســامى و شبکه حقانى نيز فراهم
خواهد شد.
سه نشســت قبلی ،در کابل و اســام آباد برگزار

شده بود و نمايندگان چهارکشور در پايان سومين
نشســت گروه هماهنگی ،بتاريخ  ١٧دلو در مورد
«نقشــه راه صلح افغانســتان» براى از سرگيرى
گفتگوهاى صلح با مخالفان مسلح به توافق رسيدند
و اعالم کردند که توقع می رود تا ســه هفته ديگر،
تاريخ گفتگوهای مستقيم.........ادامه/ص5/

روگر ویلمسن« ،دوست افغانستان»
به خاک سپرده شد

روگر ویلمسن ،گرداننده برنامههای تلویزیونی و نویسنده معروف آلمانی به
تاریخ هفتم فبروری بر اثر ابتال به بیماری سرطان درگذشت .او که از جمله
راجع به افغانستان نیز نوشته بود ،روز دو شنبه ( 22فبروری) در هامبورگ
به خاک سپرده شد.
ویلمســن در کارنامه درخشان خود دو کتابی راجع به افغانستان هم دارد.
برای درک عالقمندی و توجه او به افغانستان............ادامه/ص5/

