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سرتاج عزیز :شرایط طالبان پیش از
پایان مذاکرات برآورده نمیشود

سرتاج عزیز ،مشاور روابط خارجی نخست وزیر
پاکســتان ابراز امیدواری کرده است که برای
برقرار امنیت در افغانستان ،روند مذاکرات در
چند روز آینده آغاز شود.
آقای عزیز روز ســه شنبه در نشست مشترک
خبری با فیلیــپ هاموند ،وزیر خارجه بریتانیا
در اسالمآباد گفت« :طالبان افغان باید بدانند

که شرایط آنها در پایان مذاکرات برآورده شده
میتواند ،نه پیش از آن».
انتظار میرفــت که مذاکرات مســتقیم میان
دولت افغانستان و طالبان در هفته اول مارچ در
پاکستان برگزار شود.
اما گروه طالبان بــه رهبری مال اختر منصور دو
روز پیش با انتشار..........ادامه/ص5/

ايران :ما از روند گفتگوهاى صلح
بين االفغانى حمايت ميکنيم

March 10, 2016

افغانستان و هندوستان  12تفاهمنامه
انکشافی امضا نمودند

رييس اجرايى حکومت وسفيرهند ١٢ ،تفاهمنامه
در قالــب  ٩٢پروژه انکشــافی بــه ارزش بيش
از٢٠میلیون دالر را به امضا رساندند.
درخبرنامه اى که ازســوى دفتر رياست اجراييه
به آژانــس خبرى پژواک مواصلــت کرده ،گفته
شده است که اين تفاهمنامه ها دیروزدر نشست
مشترک با شرکت داکتر عبداهلل عبداهلل ،من پیرد
وهورا ســفیر هندوســتان مقیم کابل و برخی از
وزرای کابینه امضا گرديد.
رییس اجراییه در این نشست با ابراز خرسندی از
همکاری های همه جانبه هندوستان گفت که هند
به عنوان دوست استراتژیک و متعهد افغانستان،
پروژه های بزرگ انکشــافی و حیاتی را در زمینه
های مختلف اجرا کرده که یکی از آن موارد ،تعمیر
جدید پارلمان کشور است.
وى تاکید کرد که با درنظر داشت اهمیت موضوع،
به منظور تاثیرگذاری بیشــتر این پروژه ها برای
بهبودی زندگی مردم ،وزارت های مربوطه مکلف
اند تا در تشــخیص و تطبیق آن ،اصل شفافیت،
کارایی و توازن را در محور کارشان قرار بدهند.
از سوی دیگر سفیر هندوستان مقیم کابل با تاکید
بر روابط ســازنده و دوســتانه دو کشور گفت که
کشور متبوعش از ســال  ۲۰۰۱تا کنون ،بیش از دو میلیارد
دالر را در بخش های گوناگون به منظور بازسازی و انکشاف
افغانستان در ســه دور کمک کرده است .وى ابراز داشت

که امیدوار اســت که این کمک ها به طور شفاف و دقیق
عملی شــود تا بتواند در بخش های مختلف زندگی مردم
افغانستان تغییر بیاورد .در ضمن زمینه ساز کارهای بیشتر

حمله گروهی طالبان به ولسوالی
گرشک والیت هلمند
ايران بر گسترش روابط در عرصه هاى مختلف
با افغانســتان تاکيد کرده ميگويد که از روند
گفتگوهاى صلح بين االفغانى که بتواند زمينۀ
ثبات و استقرار و حفظ امنيت بيشتر را فراهم
نمايد ،حمايت ميکند.
نمايندگان حکومت افغانســتان و ايران ،در

سومين نشست دو روزۀ همکاری های قونسلی
که دیــروز در کابل پايان يافت ،روى توســعۀ
همکارى ميان دو کشور گفتگو نمودند و بعضى
توافقات نيز درخصوص همکاری هاى مشــترک
صورت گرفت.
نصير احمد انديشه............ادامه/ص5/

جان مککین:

در نبود ما ،نیروهای دولتی افغان
شکست خواهند خورد

جان مککین ،رییس کمیتۀ تسلیحاتی سنای
امریکا هشــدار میدهد که حضــور کمرنگ
نیروهای امریکایی در افغانســتان ،این کشور
را با شکست راهبردی رو به رو خواهد ساخت.
آقای مککین اظهار داشت که کاهش نیروهای
امریکایی در افغانســتان باعث شدهاست که

عملیاتهایی که درگذشــتهها در روزها انجام
میشد اکنون ماهها را در بر بگیرد.
جان مککین در نشســت مجلس سنای امریکا
گفت« :بــه میانآمدن شکســتهای تکتیکی
و عملیاتی ،افغانســتان را در مســیر شکست
راهبردی قرار خواهد.........ادامه/ص5/

آلمان :گفتوگوهای صلح کلید حل
افغانستان است

سفیر آلمان در افغانســتان در گفتوگویی با
طلوع نیوز ،بر آغاز زودهنگام گفتوگوهای رو
در رو میان حکومت افغانستان و طالبان تأکید
میورزد و آن را کلید حل مشکالت افغانستان
میداند.
مارکوس پوتسل ،ســفیر آلمان در افغانستان

و روابط مستحکم تر میان دو کشور شود .عبدالستار مراد
وزیر اقتصاد کشــور در این نشست گفت که این پروژه ها
برای بهبود زندگی مردم عادی..........ادامه/ص5/
منابع محلی در والیت هلمند در جنوب افغانســتان
اعالم کردند که افراد مســلح مخالف دولت از صبح
دیروز به مراکز دولتی در ولســوالی گرشک حمله
کردند.
به گفته مقام های محلی بامــداد دیروز ۱۹ ،حوت
افراد مســلح که حمله کننــدگان انتحاری نیز در
میان آنان بوده ،به چند ســاختمان دولتی از جمله
فرماندهی پولیس و ریاست معارف حمله کردهاند.
عبد الرحمن سرجنگ ،فرمانده پولیس والیت هلمند
به رسانهها گفته که نیروهای امنیتی ساختمانی را که
جنگجویان گــروه طالبان در آن پناه گرفته محاصره
کردهاند و تا زمان تهیه این خبر ادامه داشت.
فرمانده پولیــس هلمند گفته که تاکنون چهار حمله
کننده مخالف دولت کشــته و دو نفر آنان زنده و با
نیروهای پولیس درگیر بودند.
او گفته اســت که در این درگیری تاکنون  ۳سرباز
پولیس نیز زخمی شدهاند.
فرمانده پولیس هلمند درباره اینکه درگیری از صبح
تاکنون ادامه دارد ،گفته که به دلیل حفاظت از جان
غیرنظامیان و نیروهای امنیتی ،پاکســازی محل به
آهستگی پیش میرود.
گروه طالبان مســئولیت این حملــه را پذیرفته ،و
مدعی شــده که مهاجمان آنها موفق شــده کنترل
چند پاســگاه را در اختیار بگیرد .طالبان نیز گفته
که درگیری اکنون جریان دارد .ولســوالی گرشک
در مســیر جاده هرات  -قندهار قرار دارد و یکی از
ولسوالیهای مهم والیت هلمند است(.بی بی سی)

یافتههای نو :ارتش ملی با مشکالت جدی روبهرو است

یافتههــای جدید «ای آر ا ِی یو» نشــان
میدهد که ارتش ملی افغانســتان در يک
سال گذشته در وضع دشواری قرار داشت.
به گفتۀ نهــاد واحد تحقیــق و ارزیابی
افغانســتان ،ایــن وضــع شــامل این
بخشهاست .جذب نيرو ،ميزان تحركات و
چهگونگی مديريت.
این نهاد در خبرنامهیی گفته اســت که در
این گزارش وضع ارتش ملی افغانســتان
پساز بیرونشــدن نیروهای خارجی در
چوکات آیساف بررسی شدهاست.
بر بنیاد این خبرنامه ،ارتش ملی افغانستان
همزمان با افزایش تلفات بســیار در سال
 ۲۰۱۵برای نخســتینبار با مشکل جدی
در راســتای جذب نیرو و نیــز افزایش
ســربازان خیالی روبهرو بودهاســت .اين

گــزارش میافزاید كه خروج مشــاوران
آيساف از قطعات ســربازان ارتش ملی،
روی وضع عمومی اکماالتی (لوژستیکی)،
برنامهريزی ،حفظ و نگهداشــت تجهيزات
و امور اداری تأثیر گذاشتهاســت و باعث
كاهش تحركات ســربازان ارتش ،حتی در
مقايسه با شورشيان ،شدهاست.
در این گزارش آمدهاســت« :تقرر افراد در
ردههای بلند ارتــش ،كموبیش زیر نفوذ
سياسی صورت میگيرد كه معموالً به تقرر
فرماندهان ناشایســته میانجامد .همه اين
مســايل باعث شدهاست که روحيۀ ارتش
ملی کاهش یابد».
دشواریهای سياســی در كابل از عوامل
عمدۀ ناتوانی وزارت دفاع ملی برای تقويت
توانایهایشان.......ادامه/ص5/

شمار تلفات میان دو گروه طالبان
در شیندند به  ١٠٠تن رسيده است

هلیکوپترهای پاکستانی بعضی مناطق
کنر را بمبارد کردند

گفت« :صلح ،کلید حل مشــکالن افغانســتان
اســت .بدون صلح این بحران حل نمیشــود،
امیدواریم گفتوگوهای صلح میان نمایندهگان
طالبان و حکومت هر چه زودتر آغاز شود».
در همین حال ،ژان میشــل مارلو ،سفیر فرانسه
در افغانستان با امیدواری...........ادامه/ص5/

شلیک هوایی برای پیروزی تیم کریکت
افغانستان ،جان دو کودک را گرفت

ســخنگوی والی ننگرهار در شرق افغانستان
تایید کرده که در پی شــلیکهای هوایی به
دنبال پیــروزی تیم کریکت افغانســتان ،دو
کودک در شهر جاللآباد کشته شدهاند.
عطاءاهلل خوگیانی به بیبیســی گفت« :ســه
شنبه شب دو کودک در اثر شلیکهای هوایی

شهید شــدند» .به گفته او ،پس از آن که تیم
ملی کریکت افغانستان در بازیهای جام جهانی
پیروز شدند ،برخی از خانوادهها دست به شلیک
هوایی زدند».
سخنگوی والی ننگرهار از ارائه جزئیات بیشتر
در این مورد خودداری کرد..........ادامه/ص5/

مقامات محلی در هرات میگویند که شمار
تلفات میان دو گروه طالبان در ولســوالی
شیندند هرات ،به يکصد تن افزایش یافته
است.
مســووالن محلی هرات ،روز سه شنبه از
آغاز درگیری شــدید بین افراد دو شاخۀ

طالبان در ولسوالی شــیندند این والیت
خبر داده وگفته بودند که حداقل ۳۰ ،تن
از دو طرف کشــته و شمار زیادی مجروح
شدهاند.
جیالنی فرهاد مســوول دفتر مطبوعات
مقام والیت.........ادامه/ص5/

مقامات محلی والیت کنر تصدیق میکنند
که هلیکوپترهای پاکستانی روز سه شنبه
دو بــار دو کیلومتر در خاک افغانســتان
داخل شــده و بعضــی مناطــق کنر را
بمباردمان کردند.
عنایت اهلل ولسوال ولسوالی دانگام والیت

کنر در صحبت با رادیو آزادی این خبر را
تصدیق نموده و اضافه کرد که در دو روز
گذشته از آنسوی سرحد بیش از  100گلوله
توپ به سمت ولســوالی دانگام فیر شده
است:
« فیر توپها را هم..........ادامه/ص5/

