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سرتاج عزیز :رهبری طالبان با
خانوادههایشان در پاکستان هستند

سرتاج عزیز ،مشاور روابط خارجی نخست وزیر
پاکستان پذیرفته است که رهبری گروه طالبان
به همراه خانوادههای خود در پاکســتان زندگی
میکنند.
آقای عزیز که در شــورای روابــط خارجی در
واشــنگتن صحبت میکرد ،گفته اســت« :در

گذشته پاکستان نفوذی زیادی بر طالبان نداشت،
مانند زمانی که آنها بت بودا را شکستند و یا هم
مواقع دیگری ،ولی حاال ،مــا تا حدی باالی آنها
نفوذ داریم ،رهبری آنها همراه با خانوادههایشان
در پاکستان هستند و آنها از خدمات بهداشتی ما
استفاده میکنند........».ادامه/ص5/

نظرسنجى:

اعتماد برحکومت وحدت ملى کاهش يافته است

يک نظرســنجى تازه نشــان ميدهدکه اعضاى
شوراى ملى به دليل ضعف درحکومتدارى،سياست
هاى منطقوى و ناامنى درمورد آينده افغانستان
خوشبين نيستندوتنها هفت درصد گفته اندکه
کشور بطرف درست درحرکت است.اين سروى

که ازســوى نهاد»ديموکراسى انترنشنل» در ماه
هاى سنبله و ميزان سالروان با اعضاى شوراى ملى
انجام شده،نظريات آنان راجع به عملکردحکومت
وحدت ملى،امنيت،اصالحات انتخابات،مصالحه با
طالبان و موضوعات ديگر........ادامه/ص5/

 ٢٠٠جنگجوی خارجی در والیت زابل مستقر شدهاند

شــماری از مقامهای محلی و ساکنان ولسوالی
ارغنداب والیــت زابل در جنوب افغانســتان
گفتهاند که حدود  ٢٠٠جنگجوی خارجی در این
ولسوالی مستقر شدهاند.
عطا جان حقبیان ،رئیس شــورای والیتی زابل،

روز جمعه ١٤ ،حوت ،در گفتوگو با بیبیســی،
حضور این جنگجویان را در زابل تایید کرد.
او گفت که شــمار این جنگجویــان به  ٢٠٠نفر
میرسد و در ولســوالیهای ارغنداب ،میزان و
خاک افغان والیت زابل...........ادامه/ص5/

داکتر عبداهلل:

نقش زنان درپروسۀ صلح پايمال نخواهد شد

رییس اجرایى حکومت ميگويدکه زنان تشویش
میکنندکه دربرنامه صلح ،حقــوق آنها پايمال
میشــود،حاالنکه چنين نيســت وحقوق آنها

مصوون خواهد بود .داکترعبداهلل
عبداهلل درمحفلــی که روز پنج
شنبهبه مناســبت هشتم مارچ
ازجانب ریاست اجراییه درکابل
برگزار شد،به زنان خطاب کردکه
ایــن حق قانونی تان اســت که
مطابق آنچه که درقانون اساسی
آمده اســت در جلســه صلح
بين حکومت و مخالفان مســلح
اشتراک نمایید!
وى دراين نشســت که زیر نام
(باورمندی به نیــروی تاثیر گذار زن در زندگی و
روابط اجتماعی ) دايرشــد ،افزود(( :صلح چیزی
نیست که در یک...........ادامه/ص5/
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در مراسم بزرگداشت از بیست و یکمین سالگرد شهید مزاری

عبداهلل عبداهلل :نام مزاری به عنوان
شهید وحدت ملی درج تاریخ می شود

عبداهلل عبداهلل رییس اجراییه حکومت وحدت
ملی به ریاست جمهوری کشور پیشنهاد کرد،
تا نام شــهید مزاری را بعنوان « شهید وحدت
ملی» درج تاریخ کند.
داکتر عبداهلل میگویــد ،حکومت وحدت ملى
به تحققق خواستهای شهدا که تامين عدالت،
انکشاف متوازن ،مشــارکت سیاسی و حقوق
فردی و شهروندی بوده؛ متعهد ميباشد.
عبداهلل عبداهلل که بــه روز جمعه ( ١٤حوت)
در مراسم یاد بود از بیســت یکمین سالگرد
شــهادت عبدالعلی مزاری ،رهبر سابق حزب
وحدت اسالمی در کابل سخن مي گفت ،مزارى
را الگوى وحــدت ملی ،صداقت ،شــجاعت،
ایمانداری ،وفاداری به مردم خواند.
عبداهلل ،با بیان اینکه عدالت و خواســتههای
این رهبر پیشین با گذشت زمان در افغانستان
پیاده میشود ،افزود« :مزارى شهيد اکنون نیز
جایگاه خود را در میان مردم دارد».
وی گفت که این رهبر با رسیدن به رهبری در
کنار مردم بود و روزی هم بخاطرعدالت ،آزادی،
حق مردم جانش را از دســت داد ،اما ملت را
بیدار کرد و متوجه مسوولیت و دفاع از حقوق شان ساخت.
رییس اجرائیه کشور در ادامه صحبت هايش افزود« :ما به
حیث رهروان راه شهدا ،مسوول هستیم که آرمان شهدای
ميلیونی کشور را که وظایف و مسوولیت های ما است تحقق

عبداهلل عبــداهلل رییس اجراییه حکومــت وحدت ملی به
ریاست جمهوری کشور پیشنهاد کرد ،تا نام شهید مزاری را
بعنوان « شهید وحدت ملی» درج تاریخ کند.
داکتــر عبداهلل میگوید ،حکومت وحــدت ملى به تحققق

امریکا از تالش ها برای آغاز گفتگوی
صلح در افغانستان خوشبین است

امریکا در مورد تالش هــا برای آغاز مذاکرات صلح
بین حکومت و طالبان افغان ،ابراز خوشــبینی کرده
است.
لوریل میلر معاون نمایندهء خــاص امریکا در امور
افغانســتان و پاکستان روز پنج شنبه در دیدارش با
مشاور امنیت ملی افغانستان در کابل ،اطمینان داد

سردار محمد روشن ،مشاور ارشد رییس جمهور
اشــرف غنی در امور شــفافیت و برنامه های
انکشــافی با بیان این مطلب روز جمعه اظهار
داشت که نزدیک به یک هزارو پنجصد پرونده
در اداره لوی سارنوالی کشور بدون بررسی باقی

افغانستان و روسیه تفاهم نامه همکاری های
مشترک امضا کردند

افغانستان و روسیه در سومین
نشســت کمیسیون مشترک
تجارتی و اقتصادی ،تفاهمنامه
همکاریهای مشــترک را در
عرصههای انــرژی ،معادن،
ســاختمان و تجــارت امضا
کردند.
تفاهمنامه ایــن همکاریها
روز پنج شــنبه میان اکلیل
حکیمی وزیر مالیه افغانستان
و یوری ســینتیورین (Yuri
 )Sentyurinمعیــن وزارت
انرژی فدراسیون روسیه در
کابل به امضا رسید.
دو روز قبــل نمایندگان ٣٠
شــرکت معتبر روسی به کابل ســفر کردند تا
چگونگی سرمایه گذاری را در بخشهای مختلف
از جمله ساختمانی ،جاده سازی ،انرژی ،احداث

بند برق ،و موترسازی را در افغانستان به بررسی
بگیرند .اکلیل حکیمی ،وزیر مالیه با اشــاره به
توسعه همکاری های.......ادامه/ص5/

 ۳۰تن از افراد معتاد به
مواد مخدر بعد از تداوی ،به
زندگی عادی برگشتند

که این تالش ها نتایج مثبتی را به بار می آورد .همزمان
با این ،معاون شــورای عالی صلح افغانستان می گوید،
اجالس پنجم گروه هماهنگ کننده برای آغاز مذاکرات
صلح حکومت و طالبان افغان بیــن ده تا پانزدهم ماه
مارچ در اسالم آباد برگزار می شود.
قب ً
ال گفته شده بود که این........ادامه/ص5/

در  ١٤سال گذشته چهار ميليارد دالر
در ساخت سرک ها مصرف شده است

همزمان با ارتقاء ظرفیت شــفاخانه  ۳۰بستری ترک اعتیاد فاریاب به
 ۵۰بســتر ۳۰ ،تن از افراد معتاد به مواد مخــدر بعد از تداوی از این
شفاخانه رخصت شدند.
داکتر معروف ثمر ،رئیس صحت عامه والیت فاریاب به آژانس خبری
پژواک گفت بر اســاس هدایت مقام والیت ،یک و نیم ماه قبل  ۳۰تن
از افراد معتاد از زیر پل میمنه جمع آوری و به شــفاخانه ترک اعتیاد
والیت انتقال گردیدند.............ادامه/ص5/

سفارت هند به قربانیان حمله
انتحاری جاللآباد کمک میکند

مشاور ارشد رییس جمهور :نزدیک به  ۱۵۰۰پرونده از
سوی لوی سارنوالی بررسی نشده اند

مانده اند .وی می افزاید که بیشتر این پرونده ها
ازسوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به
لوی سارنوالی فرستاده شده اند که بسیاری از آن
بررسی نشده اند.
این مقام حکومت درامور...........ادامه/ص5/

عبداهلل عبــداهلل رییس اجراییه حکومــت وحدت ملی به
ریاست جمهوری کشور پیشنهاد کرد ،تا نام شهید مزاری را
بعنوان « شهید وحدت ملی» درج تاریخ کند.
داکتر عبداهلل میگوید ،حکومت.........ادامه/ص5/

وزارت فواید عامه ،نا امنی و عدم استمالک زمین را
یک چالش بزرگ در تطبیق پروژه ها خوانده میگوید،
با آنهم در  ۱۴سال گذشته  ۲۴هزار کیلومتر سرک در
کشور احداث گرديده است.
محمد مهدی روحانی ،ســخنگوی ايــن وزارت در
صحبت اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت« :این

وزارت از لحاظ بودجه و تطبیق پروژه ها کدام مشــکل
ندارد ،مشکل ما استمالک زمین و تامین امنیت پروژه
ها است».
روحانــى در حاليکه از مســووالن امنیتی در واليات
درخواســت همکارى ميکند ،از تداوم وضعيت فعلى
اظهار نگرانى نموده گفت که.............ادامه/ص5/

بریتانیا پناهجویان افغان را اخراج می کند

تریسا می ()Theresa May
وزیر داخلهء بریتانیا بعد از
یک مبــارزهء مهم قضایی
موفق شــد ،فیصلهء تعلیق
اخراج پناهجویان افغان را
از این کشــور لغو کند .به
نوشتهء روزنامهء اندپندنت
چاپ بریتانیا  ،با آنکه سال
گذشتهء میالدی در زمینهء
تلفات افــراد ملکی خونین
ترین ســال در افغانستان
به شمار می رود ،محکمهء
عالی بریتانیا فیصله کرد که
با وصف نا امن بودن برخی
والیت افغانستان ،شــهر کابل پایتخت این کشور به
قدر کافی برای بازگشت پناهجویان امن است.
در ماه اگست سال  2015میالدی در اثر نگرانی های
موجود در زمینهء بازگشت پناهجویان به این کشور

سفارت هند در افغانستان اعالم کرده که با خانوادههای قربانیان حمله
انتحاری اخیر بر کنســولگری این کشور در شهر جاللآباد در شرق
افغانســتان کمک میکند .در این حمله ( ۱۲حوت) که دست کم پنج
مهاجم انتحاری شرکت داشتند ،سه نفر کشته و  ۱۹نفر دیگر زخمی
شدند .در این حمله به دیپلماتهای هندی آسیبی نرسید.
مانپریت ووهرا ســفیر هند در افغانستان دیروز ( ١٤حوت) به والیت
شرقی ننگرهار رفته و با مقام های ............ادامه/ص5/

غنى  :براى مديريت آبهاى
کشورتصاميم جدى اتخاذ گردد

رييس جمهور غنى ازمصرف  ٥٥د رصد بوديجه ســال گذشته اظهار
نگرانى نموده میگوید که اعضای کابینه مجبور اند اقداماتى اساسى
تر براى مصرف بودجه  ١٣٩٥رويدست گيرند.
محمد اشــرف غنی ،این مطلب را روز پنج شنبه در ارگ در اولین
نشست مشترک نماینده گان شورای ملی و اعضای کابینه که داکتر
عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت نیز حضور داشت ابراز نمود.
موصوف با ابراز قدردانی ازشورای ملی که ..........ادامه/ص5/

يک سرباز اردوى ملى به  ١٥سال
حبس محکوم شد

جنگ زده ،اخراج آنهــا از بریتانیا به حالت تعلیق قرار
داده شده بود.
براساس این فیصله جدید ،افغانستان یک کشور کافی
مصوون شناخته شده است و...........ادامه/ص5/

یک ســرباز اردوی ملی به جرم فرار از خدمت و پيوستن به صفوف
مخالفین مسلح دولت به ۱۵سال حبس محکوم شد.
در خبرنامۀ که از ســوی دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی منتشر
شــده آمده اســت که محکمۀ علنی نظامی قول اردو۲۰۱ســیالب
زیب الرحمن فرزند حبیب الرحمن باشــنده قریه بلندغرولسوالی
بهسودوالیت ننگرهار ،سرباز تولی دوم کندک سوم لوا چهارم پیاده
قول اردو  ۲۰۵اتل رادرارتکاب جرم فرارازخدمت وپیوستن بدشمن
دریـک محکمه علنی به مدت ۱۵سال............ادامه/ص5/

