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سال دهم -شماره 2805

عملیات چک و کنترول در شهر کابل
آغاز شده است

قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل میگوید که در دو روز گذشته عملیات
چک و کنترول را در شــماری از مناطق شهر کابل انجام داده و دست آورد
های نیز در این راستا داشته است.
در یک اعالمیه مطبوعاتی این قوماندانی که دیروز به نشــر رسیده آمده
است که مؤظفین امنیتی از  ۹۵عراده موتر مختلف النوع شیشه های سیاه
را دور کرده اند و همچنان سه عراده موتر بدون اسناد را متوقف ساخته و
دو میل کالشنیکوف را نیز به دست آورده است.
اعالمیــه می افزاید که مؤظفیــن قوماندانی عمومــی گارنیزیون بخاطر
جلوگیری از خود سری ها در شــهر کابل به این عملیات چک و کنترول
ادامه می دهد و هدف آن بهتر ساختن وضعیت امنیتی شهر کابل می باشد.
قوماندانی گارنیزیون کابل متشــکل از هر سه ارگان امنیتی و دفاعی می
باشد که بخاطر بهبود امنیت شهر کابل ایجاد گردیده است(.رادیوآزادی)

يک زن در بادغيس حلق آويز و به
قتل رسيده است

يک زن در ولســوالى قادس واليت بادغيس کشته شده و شوهرش که به
قتل وى متهم است ،فرار کرده است.
ميرزاعلى بيدار ولســوال قادس ،به آژانس خبرى پژواک گفت که اين زن،
عصر ديروز در قريۀ «تيلک» حلق آويز گرديده و کشته شده است.
به گفتۀ او ،معلومات ابتدايى نشان ميدهد که اين زن ،توسط شوهر خود در
نتيجۀ خشونت خانوادگى به قتل رسيده است.
وى افزود که شوهر زن ،فرار کرده است.
ولســوال گفت که افراد دولتى به هدف بررسى قضيه به منطقه رفته نمى
توانند؛ چرا که اين منطقه تحت تصرف مخالفين مســلح دولت قرار دارد؛
اما تالش دارند که اين موضوع را توسط متنفذين منطقه تعقيب نمايند.
تالش نموديم که با اهالى منطقه نيز صحبت داشته باشيم؛ اما تماس با آنها
برقرار نشد( .پژواک)
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بودجه بیش از پنجاه مکتب خیالی
در والیت پکتیا قطع شد

مقامات معارف والیــت پکتیا میگویند مصارف
بیش از پنجاه مکتب خیالی را در این والیت قطع
کردند.
لقمان حکیم حکیمی رئیس معارف والیت پکتیا
میگوید که گویا هزاران شــاگرد به این مکاتب
خیالی میرفتنــد؛ مکاتبی که تنها به روی کاغذ
وجود داشتند.
به گفته وی ،هنوز این مشــکل به طور کامل حل
نشده و تحقیقات آنها برای دقیق ساختن شمار
مکاتب و شاگردان خیالی در والیت پکتیا ادامه
دارد.
آقای حکیمی میگوید هــدف از موجودیت این
مکاتب بر روی کاغذهــا ،تنها حیف و میل پول
بوده است.
به اســاس آمار موجود در والیت پکتیا  ۱۸۰هزار
شاگرد از جمله پنجاه هزار دختر در  ۳۵۰مکتب

مصروف آموزش هســتند .آماری که ریاســت
معارف پکتیا آن را تایید نمیکند.
پکتیا در جنوبشرق افغانستان از والیات ناامن
این کشور است.
سال گذشــته هم دفتر بازرس ویژه آمریکا برای
بازســازی افغانستان (ســیگار) از احتمال هدر
رفتن  ۷۵۰میلیــون دالر کمک آمریکا به معارف
افغانستان ابراز نگرانی کرد و در مورد جعل شمار
معلمان و موجودیت «مکاتــب خیالی» در این
کشور هشدار داد.
حنیف بلخــی وزیر معارف افغانســتان نیز در
اوایل ســال جاری در نشست مجلس نمایندگان
این کشور گفته بود که مســئوالن پیشین این
وزارتخان ه در زمان حکومت حامد کرزی ،رئیس
جمهوری پیشــین افغانستان ،شــمار مکاتب و
معلمان را جعل کرده اند..........ادامه/ص5/

کشف مینهای ‹ساخت ایران›
در انبار طالبان در مرکز افغانستان

بزودی فرمان تقنینی در مورد
اصالحات انتخاباتی صادر میشود

حکومت ارادۀ واضح براى
آوردن اصالحات در نظام
انتخاباتى ندارد

ریاست اجرائیه افغانستان میگوید ،تا دو و یا سه روز دیگر فرمان تقنینی
رئیس جمهور در مورد اصالحات انتخاباتی خاصت ًا در مورد کمیته گزینش
صادر خواهد شد.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه دیروز به رادیو آزادی گفت،
این فرمان از سوی کابینه هم تائید شده است.
آقای فیصل افزود که قبل از ختم رخصتی های زمســتانی اعضای ولسی
جرگه این فرمان تقنینی صادر خواهد شد(.رادیوآزادی)

هاشمی :برای موفقیت پروسه صلح
عزم راسخ داریم

حکومت افغانستان میگوید ،برای موفقیت پروسه صلح عزم راسخ دارد.
سید ظفر هاشمی ،معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت،
تالش های صلح با وجود حمالت تروریستی ادامه خواهد یافت اما به گفته
وی ،با گروهای که دستان شــان به خون مردم بیگناه آلوده باشد گفتگو
نخواهد شد:
« نیت ما نیک اســت .ارادۀ ما مستحکم اســت و موقف ما مشخص است.
چگونگی جلسه در روز برگذاری آن تعیین میشود« .
انتظار میرود گفتگوهای مستقیم صلح ،در همین هفته از سر گرفته شود.
حکومت افغانستان در حالی از ادامۀ تالش های صلح سخن میگوید که در
حمالت روز شنبه در کابل و کنر حد اقل بیست و پنج تن کشته و ده ها تن
دیگر زخمی شدند.
مسئولیت حمله در کابل را طالبان مسلح به عهده گرفته اند(.رادیوآزادی)

والی بامیان در مرکز افغانســتان تایید کرده
که در انبار ســاح و مهمات گروه طالبان که
به دســت نیروهای امنیتی افتاده ،مینهای
ساخت ایران کشف شده است.
محمدطاهــر ظهیر به بیبیســی گفت که
هرچند نشــان کارخانه و محل ساخت این
مینها پاک شده ،اما «باور جدی» بر این است

که این مینها در ایران ساخته شده است.
او افزود« :این مینهای ضد نفر بر اســاس
نظر و باور کارشناسان امور نظامی و امنیتی
ساخت کشور جمهوری اسالمی ایران است».
عبدالرحمان احمدی ،سخنگوی آقای ظهیر،
گفــت که تعــداد این مینها بــه  ۳۲عدد
میرسد ،اما نه او و نه ..........ادامه/ص5/

 ۱۲۰طالب اسیر و تسلیم شده درفارياب
سالح های خودرا تحویل دولت کردند

هلمند :امنیت سرک لشکرگاه و
کجکی تأمین شده است

مقامــات نظامی در هلمند میگویند شــماری از نیروهــای امنیتی برای
استحکام امنیت سرک میان لشــکرگاه و ولسوالی کجکی در امتداد این
راه مستقر شده اند.
عصمت اهلل دولت زی ،قوماندان زون  ۵۰۵بُست به رادیو آزادی گفت ،این
نیرو ها عملیــات تصفیه وی را انجام میدهند و مراکز مخالفان دولت را از
بین خواهند برد «:ســرک کجکی  -لشکرگاه را تصفیه خواهند کرد .قریه
ها در امتداد راه را تالشــی خواهند کرد و دشــمنان والنه های آنها را از
بین خواهند برد .مراکز ماین ســازی آنها را نیز نابود خواهند کرد .امنیت
تا ولسوالی کجکی تأمین خواهد شد».درگیری ها در ولسوالی های شمال
هلمند در این اواخر افزایش یافته است( .رادیوآزادی)

باشندهگان میدان وردک خواهان
ایجاد پروژه های انکشافی شدند

سران قومی ،جوانان و فعاالن مدنی والیت میدان وردک در گردهمایی شام
روز شنبه شان خواهان پروژه های انکشافی در این والیت شدند.
این گردهمایی در مقر والیت برگزار شد.
توریالی همت ،سخنگوی والی میدان وردک به رادیو آزادی گفت که روی
همکاری مردم در امور صلح و انکشاف تأکید صورت گرفت:
« در این جلسه به اتفاق آرا گفته شد که همۀ اقوام باید باهم متحد شوند.
بزرگترین شعار این بود که این والیت باید پیشرفته و از صلح برخودار باشد
و مردم هم در این قسمت تالش های خود را انجام دهند(».رادیوآزادی)

نهادهاى ناظر برانتخابات ،از تاخير در صدور فرمان
رييس جمهور براى اصالحــات در نظام انتخاباتى،
درحالى ابراز نگرانى مى کنند که به گفتۀ حکومت،
اين فرمان قبل از پايان رخصتى شوراى ملى صادر
خواهد شد.
فرامين تقنينی رييس جمهور درمورد تعديل قانون
انتخابات وقانون تشــکيل ،وظايف و صالحيت هاى
کميســيون هاى انتخاباتى ،درماه جدى امســال

ازسوى شــوراى ملى رد شد که با رد آن ،کارکميته
گزينش کميشنران کميســيون هاى انتخاباتى نيز
متوقف گرديد.
کميتۀ گزينش ،بتاريخ  ١٠جدى رسم ًا کارخود را آغاز
کرد؛ اما بــا رد فرامين رييس جمهور اين کميته در
خالى قانونى قرار گرفت و کارآن نيز توقف کرد.
حبيب الرحمن ننگ عضو شــبکه نهادهاى جامعه
مدنى افغانستان...........ادامه/ص5/

افراد مسلح در لوگر ٧موتر موسسۀ ماين پاکى
و رانندگان آن را ربوده اند

۱۲۰طالبى که در جریــان عملیات زیر نظارت
جنرال دوستم در واليت فارياب اسیر و تسلیم
شده بودند ،دیروز ســاح های شان را رسم َا
تحویل دولت نمودند.
اين عــده طالبان ،دو روزپیــش درعملیات
نظامی درولســوالی های خواجه ســبزپوش

و پشــتونکوت ،زیر نظــارت ورهبری جنرال
عبدالرشــيد دوســتم معاون اول ریاســت
جمهوری ،تسليم واسير گرديده بودند.
سید انور سادات والی فاریاب گفت که اکنون
اين عده طالبان ،از پروسه صلح اعالم حمایت
کردند.............ادامه/ص5/

قوماندان امنيه:

مســوولين لوگر مى گويند که طالبان مسلح ،هفت
موتر موسســۀ ماين پاکى را با رانندگان آن ،باخود
برده بودند که سه موتر و پنج راننده رها گرديده اند.
محمد حليم فدايى والى لوگر ،به تاريخ  ٩حوت در
جريان يک نشســتى خبرى در پل علم مرکز اين
واليت گفت که روز شنبه مخالفين مسلح ،از منطقۀ
آب چکان مربوط مرکز لوگر ،هفت واســطه نقليۀ
موسسه ماين پاکى ســترلينگ را با رانندگان آن

برده بودند.نامبرده افزود که طى عمليات نيروهاى
امنيتى ،سه راننده و پنج موتر آزاد شده اند.
فدايى گفت که چهار راننده و دو موتر هنوز هم در
نزد طالبان مى باشند.
نامبرده عالوه کرد که در آزادکردن اين افراد هيچ
گونه معامله صورت نگرفته است ،نيروهاى امنيتى
صرف در نتيجۀ راه اندازى عمليات آنها را رها کرده
اند .قرار گفتۀ والى ،براى..........ادامه/ص5/

سفارت هند از قهرمانان مسابقات قهرمانی
جنوب آسیا تجلیل کرد

کندز از وجود طالبان تصفيه مى شود

 ۴۰شورشی در عملیات نیروهای
امنیتی در والیت فراه کشته شدند

مقامهای محلــی والیت فراه میگویند که در یک عملیات نیروهای دولتی
در این والیت  ۴۰جنگجو کشته شدند و  ۵۰تن دیگرشان زخم برداشتهاند.
برید جنرال راز محمــد اوریاخیل رئیس ارکان حرب قول اردوی  ۲۰۷ظفر
میگوید که این عملیات از ســه هفته بدینسو در چند ولسوالی این والیت
راه اندازی شده اســت.وی افزود« :ما در این عملیاتها به دست آوردهای
خوبی دســت یافتیم و چندین روســتا را از وجود طالبان پاکسازی و نیز
تلفات سنگینی به طالبان وارد کردهایم».این مقام ارتش میافزاید که این
عملیات برای نابودی کامل جنگجویان در مرکز و ولسوالیهای این والیت
راه اندازی شده است.محمد آصف ننگ والی فراه هشدار داد که پس از این
به هر حمله طالبان پاسخ داندن شکنی داده خواهد شد.
وی افزود « :دیده میشــود که طالبان برای بهار ســال آینده آمادهگی
میگیرند تا برخی از بخشها را ناامن بسازند ،اما من و نیروهای امنیتی هزار
بار از طالبان آماده تر هستیم تا نبرد را با طالبان آغاز کنیم و من به طالبان
هشدار میدهم که با پاسخ دندان شکنی روبرو خواهند شد(».طلوع نیوز)

قوماندان امنيۀ کنــدز ادعا ميکند که از آغاز
عمليات تصفيوى در ولســوالى هاى دشــت
ارچى و خان آباد ٧١ ،مخالف مســلح کشته
شده و ده ها تن ديگر مجروح گرديده اند.
اين عمليات ،چهار روز قبل در دشــت ارچى
با شــرکت نيروهاى اردو ،پوليس ،امنيت ملى
و پوليس محلى به راه انداخته شده است .مل

پاسوال قسيم جنگلباغ قوماندان امنيۀ کندز
که دراين عمليات اشتراک نموده ،گفت که٦١
مخالف مسلح در دشت ارچى از پادرآمده که
درجملۀ آنان ،چندین قوماندان مشهور طالبان
نيز شامل است.
به گفتۀ وى ،اجساد تعدادى از آنان درمیدان
نبرد باقی مانده است..........ادامه/ص5/

سفارت هند در افغانستان ،روز گذشته ،با برگزاری
یک مراســم خاص در اقامتگاه ســفیر هند در
افغانســتان ،از وزرشکاران و دســتاوردهای تیم
های ورزشی افغانســتان در بازی های قهرمانی
جنوب آســیا (المپیک جنوب آسیا) تجلیل کرد.
در این مراســم ،قهرمانان و مدال آوران مسابقات
قهرمانی جنوب آســیا ،وزرا ،مقامات عالی رتبه
دولتی ،روسای شماری از فدراسیون های ورزشی،

فرهنگیان و خبرنگاران کشــور حضور داشتند.
سفیر هندوستان ،به قهرمانان و مدال آوران تحفه
های ویژه تقدیم کرد.
همچنین از طرف دولت افغانســتان نیز از حمایت
دولــت ،وزارت ورزش و اداره المپیک کشــور
هندوستان تقدیر و سپاسگذاری شد .گفتنی است
که دولت هند کاروان حدود  200نفری افغانستان
به بازی های جنوب آسیا...........ادامه/ص5/

