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زمان و مکان گفتگوی مستقیم حکومت
افغانستان با طالبان مشخص شد

در چهارمین نشست گروه چهارجانبه
صلح در کابل فیصله شــده است که
گروههــای طالبان و تمــام گروههای
مخالف مسلح دولت در اولین نشست
رو در رو کــه در اولین هفته ماه مارچ
برگزار میشود ،اشتراک کنند.
قرار است نخست مذاکره مستقیم بین
حکومت افغانستان و گروههای مخالف
مسلح دولت در اسالمآباد برگزار شود.
حکومت پاکستان میزبانی این نشست
را به عهده گرفته است.
در اعالمیه مشترک نشست چهارجانبه
آمده است« :کشــورهای عضو گروه
هماهنگی چهارجانبه ،همه گروه های
طالبان و گروه هــای دیگر را دعوت
می نمایند تا از طریــق نماینده های
با صالحیــت خویــش در اولین دور

گفتگوهای مســتقیم صلــح با دولت
افغانستان که انتظار می رود در هفته
اول مــاه مارچ  2016میــادی برگزار
شود ،اشتراک کنند .پاکستان با حسن
نیت ،میزبانی این نشست را پذیرفت».
اعضای گروه چهارجانبــه از تصمیم
حکومت افغانستان و پاکستان مبنی بر
برگزاری نشست بین علمای دینی دو
کشور در مورد روند صلح نیز حمایت
کرده است.
اعالمیــه در این مورد گفته اســت:
«گروه هماهنگی چهارجانبه از تصمیم
افغانستان و پاکستان مبنی بر تشکیل
گروه کاری مشترک دوجانبه برای کار
با علمای کرام افغانستان و پاکستان در
جهت کسب حمایت آنها از روند صلح
به رهبری و ...........ادامه/ص5/

افغانستان  ٢،٥ميليارد دالر مقروض است

وزارت ماليه مىگويد که افغانســتان در ١٤
سال گذشته ،از دو بانک بين المللى و برخى
کشــورها  ٢،٥ميليارد دالرامريکايى قرض
گرفته؛ اما تالش ها ادامه دارد که این قروض
معاف شود.
محمد آقا کوهســتانى رييس خزاين وزارت
ماليه ،به آژانس خبرى پــژواک گفت که از

جملۀ اين پول ٩٧٠ ،ميليون دالر را روســيه
و متباقــى را بانک جهانى ،بانک انکشــاف
آســيايى ،ايران و چک به افغانستان قرض
داده اند.
به گفته او ،اين قرضه تکتانه ندارد.
او خاطر نشــان کرد که از اين  ٢،٥ميليارد
دالری که قراراست........ادامه/ص5/

لين برق «توتاپ» بايد از مسیر
باميان تمدید شود

نیروهای امنیتی افغانستان با حمایت حمالت
هوایی نیروهای امریکایی چندین جنگجوی
وابسته به گروه داعش را در شرق افغانستان

بازرس ویژۀ امریکا برای بازســازی افغانستان ،در دیدار با ريیس جمهور گفته
اســت که امریکا از اصالحات ساختاری حکومت افغانستان ،در راستای کاهش
فساد اداری ستایش میکند .دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری ،در خبرنامه یی
که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته ،گفته است که این دیدار عصر
روز دوشنبه در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفته است.
جانسپکو ،رئیس ادارۀ بازرســی عمومی امریکا برای بازســازی افغانستان
(سیگار) ،در زمینه بررسیها و..........ادامه/ص5/

روسيه به افغانستان ده هزار ميل
کالشنکوف مى دهد

روسيه جهت تقويت نيروهاى ملى امنيتى افغانستان ،به اين کشور ده هزار ميل
کالشنکوف مى دهد.
تواب غورزنگ سخنگوى شــوراى امنيت ملى افغانستان ،به تاريخ  ٤حوت به
آژانس خبرى پژواک گفت که اين کالشنکوف ها امروز طى مراسمى در کابل از
سوى الکسندر منتيتسکى به حنيف اتمر مشاور امنيت ملى سپرده خواهد شد.
نامبرده عالوه کرد که افغانستان ،از اين کمک ...........ادامه/ص5/

فنلند ميخواهد توافقنامه اى را در مورد
اخراج مهاجرين افغان امضا کند

فنلند تالش دارد توافقنامه ای را با حکومت افغانستان امضا کند تا بر اساس آن،
پناهجويان افغان را که واجد شرايط پناهندگى نيستند ،اخراج کنند.
سفارت فنلند در کابل ،با نشر خبرنامه اى گفته است که در سال  ٢٠١٥ميالدى
 ٥٢٠٠افغان وارد آن کشور شده اند .منبع در مورد افغان هايى که پيش از سال
 ٢٠١٥وارد آن کشور شده اند ،چيزى نگفته است.
منبع نوشته است که پيرکو هاماالن (...........)Pirkko Homalaneادامه/ص5/

پنج سرباز پولیس در والیت کنر
کشته شدند

امریکا با حمالت هوایی از نیروهای
افغانستان علیه داعش حمایت میکند

به قتل رســانده اند .نیروهای
امنیتی به پیشــروی خود علیه
این جنگجویان ادامه میدهند.
نیروهای امنیتی افغانســتان
بــرای ماهها در تــاش بیرون
کــردن جنگجویان وابســته
بــه داعش از ولســوالی اچین
والیت ننگرهار در نزدیکی مرز
پاکستان بوده اند.
عطااهلل خوگیانی ،سخنگوی والی ننگرهار به
رویترز گفت که در تازهترین.........ادامه/ص5/

سیگار از حکومت افغانستان
بخاطر اصالحات در زمینۀ مبارزه با
فساد ستایش کرد

مقام های محلی در والیت کنر در شــرق افغانســتان اعالم کردند که به دلیل
انفجار یک مین کنار جادهای  ۵ســرباز پولیس ملی افغانستان کشته و دو نفر
زخمی شدهاند.
حاجی یوســف ،فرمانده پولیس ولســوالی ناری در نزدیکی مرز پاکستان به
بیبیسی گفت که تمام کشته و زخمی شــدگان عضو پولیس ملی افغانستان
بودند .این انفجار در نزدیکی یک خودرو...........ادامه/ص5/

برخى اعضاى ولســی جرگه ،يکبار ديگر خواهان
تمديد لين برق پروژه «توتاپ» از مســير باميان و
ميدان وردک شدند.
توتاپ ،پروژۀ انتقال برق  ۵۰۰کیلو ولت کشورهای
ترکمنســتان ،ازبکستان و تاجکســتان از طریق
افغانستان به پاکستان است .برخىها تاکيد دارند که

اين خط  ،از مسیر سالنگ ها انتقال یابد و استدالل
آنها ،کوتاه بودن این مسیر می باشد؛ اما یک شرکت
آلمانی که مسوولیت ارزیابی این پروژه را بر عهده
داشته ،به این نتیجه رسیده است که عبوراین خط
برق از طریق دره شکاری بامیان ،بهتر است و انتقال
آن از طریق سالنگ ها به ........ادامه/ص5/

مسووالن هرات ٥٢ :هزار جریب زمین
غصب شده پس گرفته شده است

مســووالن محلی هرات می گویند که با ایجاد کمیسیونی با صالحیت ،توانسته
اند  ٥٢هزار جریب زمین غصب شده در این والیت را باز پس بگیرند.
محمدابراهیم محبوب مدیرثبت نتایج تصفیه ریاســت اراضی هرات ،به آژانس
خبرى پژواک گفت که در جریان دو دهۀ گذشته ،بیش از ٦٤هزار جریب زمین
دولتی در اطراف شهر و ولسوالی های مختلف.........ادامه/ص5/

