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شنبه  29حوت 1394

قاری خلیل الرحمان فرمانده
طالبان در غزنی بازداشت شد

مأموران ریاس�ت امنیت ملی ،ط�ی عملیات خاص
قاری خلیل اهلل ،یکی از فرماندهان طالبان در غزنی
را بازداشت کرده اند.
در خبرنام�ه ارس�الی این ریاس�ت ب�ه خبرگزاری
مرک�زی آم�ده اس�ت ،وی در گذش�ته مس�ؤلیت
سازماندهی حمالت تروریستی و..........ادامه/ص5/

«آثار گنجینه باختر»
در کوریای جنوبی نمایش
داده میشود

وزارت اطالع�ات و فرهن�گ در نشس�ت کابینه به
ریاس�ت رییس جمهور غنی ،پیشنهاد انتقال «آثار
گنجین�ه باخت�ر» را جه�ت نمای�ش در موزیمهای
کوریای جنوبی ارائه کرده است.
مس�ئوالن این وزارت گفته اند ،آثار گنجینه باختر
که الی جون سال...........ادامه/ص5/

رهبران حکومت روی تعهدات
شان پا می گذارند

جنب�ش مدنی عدال�ت اجتماعی ،مدعى اس�ت که
رهبران حکوم�ت وحدت ملى ،اراده ب�راى آوردن
اصالحات در نظام انتخاباتى کش�ور ندارند و در اين
راستا به تعهدات شان عمل نمىکنند.
اين درحالى است که حکومت...........ادامه/ص5/

March 19, 2016

 ٢٠١٥مرگبارترين سال براى
افراد ُملکى در افغانستان بود

کميته بين المللى صليب س�رخ ،بر راه حل سياسى
معضل افغانس�تان تاکيد نموده اعلام کرد که طى
س�ال  ٢٠١٥در کنار چالش ه�اى ديگرى که متوجه
افغان ها ب�ود ،يازده هزار فرد ُملک�ى در اثر جنگ
کشته و مجروح شده اند.
اين کميته ،ضمن اعالم آمادگى براى بيش�تر شدن
فعاليت هاى بشردوس�تانه در افغانس�تان ،از طرف
ه�اى درگير جن�گ در اين کش�ور خواس�ت تا به
قوانين جنگى و بشردوس�تانه احترام بگذارند و به
افراد م ُلکى و تاسيسات عامه آسيب نرسانند.
کميته بين المللى صليب س�رخ ،به اين باور اس�ت
ک�ه جامعه بين المللى ،کمتر به مش�کالت افغان ها
توجه کرده اس�ت و با در نظرداشت وضعيت کنونى
افغانس�تان ،ايج�اب میکند که ايج�اب مىکند که
فعاالن و نهادهايى که در بخش خدمات بش�رى کار
مى کنند ،بيشتر به افغانستان بيايند.
تلفات افراد ُملکى
پيتر ماورر (.......)Peeter Maurerادامه/ص5/

فعاالن حقوق زن و نیز باشندهگان کابل به روز پنجشنبه در جایی که پیکر فرخنده
سوختانده شدهبود ،بنای یادمانی از او را پردهبرداری کردند.
س�یلی غفار ،عضو حزب همبس�تگی ملی و فعال در عرصۀ حق�وق زنان گفت« :اگر
قاتلان فرخنده به کیفر میرس�یدند رخش�انه سنگس�ار نمیش�د و دهه�ا رویداد
خشونتبار دیگر رخ نمیداد».
در این گردهمایی س�رودهایی نیز نشر شد و نمایش�نامهیی چهگونگی کشتهشدن
فرخنده را به نمایش گذاشتند.............ادامه/ص5/

مذاکرات حزب اسالمی و دولت
هفته آینده از سر گرفته میشود

همایون جریر ،داماد گلبدین حکمتیار ،رهبر حزب اسالمی و مشاور اشرف غنی ،رئیس جمهوری
گفته که گفتوگو بین این حزب و دولت ،راه را برای مذاکرات س�ایر گروههای شورش�ی و دولت
باز خواهد کرد.
در اعالمیهای که روز پنج شنبه شورای عالی صلح صادر کرد ،نام آقای جریر در کنار نا م دو عضو
دیگر حزب اسلامی ،محمدامین کری�م و عبدالقدوس صافی ،به عن�وان نماینده این حزب ذکر
ش�ده بود که با س�ید احمد گیالنی ،رئیس و کریم خلیلی ،معاون ارش�د و سایر اعضای این شورا
گفتوگو کردند.
آقای جریر در مصاحبه با بیبیس�ی با تاکید بر این که به عنوان مشاور رئیس جمهوری و مشاور
شورای عالی صلح در مذاکرات شرکت داشته ،گفت که مذاکرات روز پنج شنبه «با روحیه بسیار
مثبت» آغاز شد..........ادامه/ص5/

اتمر :افغانستان در امر مبارزه با تروريزم
به همکارى روسيه نيز نياز دارد

از بنای یادمانی فرخنده پردهبرداری شد

نظامیان افغان برخی قریه های
ولسوالی شیندند را تصفیه کردند

مق�ام های والیت هرات م�ی گویند ،که نظامیان افغ�ان برخی از قریه های
ولسوالی شیندند را از وجود شورشیان پاک کرده اند.
جیالنی فرهاد ،س�خنگوی والی هرات در صحبت ب�ا رادیو آزادی گفت ،که
نیروهای افغان در حال پیش�روی اند.او افزود که در جریان درگیری جاری
در ش�یندند ،به شورش�یان نیز تلفات زیاد رس�یده اس�ت .به گفتهء آقای
فرهاد 20 ،تن از شورشیان کشته شده اند(.رادیوآزادی)

تنبیه نظامیان آمریکایی در ارتباط با
حمله به شفاخانه کندز

ارت�ش آمریکا م�ی گوید بیش از  ۱۲نظامی را در ارتباط با حمله هوایی به ش�فاخانه
پزشکان بدون مرز که  ۴۲کشته به جا گذشته تنبیه کرده است.
پنتاگون اذعان کرده است که آن درمانگاه به اشتباه هدف گرفته شد ،اما هیچ کدام
از خدمه ارتش با اتهامات جنایی روبرو نخواهند شد.
آسوش�یتدپرس گزارش داد که این تدابیر انضباطی که رس�ما علنی نش�ده بیشتر
اداری بوده است .بعضی از این نظامیان رسما.............ادامه/ص5/

کشورهای سارک بر سرمایه گذاری
در افغانستان ابراز عالقمندی کردند

ات�اق تجارت و صنایع افغانس�تان میگوید که کش�ورهای عضو س�ارک یا س�ازمان
همکاری های جنوب آسیا ،برای سرمایه گذاری در افغانستان ابراز عالقمندی کرده
اند.
محم�د یونس مومند هیئت رهبری این اتاق دیروز به رادیو آزادی گفت که حکومت
افغانس�تان پلان های اقتص�ادی را جهت جهت جل�ب همکاری و س�رمایه گذاری
کشورهای خارجی روی دست گرفته است............ادامه/ص5/

افغانستان در فهرست غمگین ترین
کشورهای جهان قرار گرفت

صنایع افغانستان  50درصد با رکود
مواجه است

مشاور ش�وراى امنيت ملى افغانس�تان میگوید
که هم�کارى روس�يه در امر مبارزه ب�ا تروريزم،
يک نياز اس�ت و ادامۀ همکارى ه�اى نظامى اين
کش�ور با افغانس�تان ،مىتواند در اين راستا موثر
تمام شود.
محمد حنيف اتمر مشاور شوراى امنيت ملى ،اين

مطلب را در مالقات با س�فير روس�يه درکابل بيان
کرده است.
در خبرنام�ۀ دفتر مطبوعاتى ش�وراى امنيت ملى
آمده اس�ت ک�ه در اين دي�دار ،دو ط�رف بر دوام
هم�کارى ه�اى روس�يه ب�ا افغانس�تان و اجنداى
کنفرانس کشورهاى...........ادامه/ص5/

جنرال عبدالرازق:

منابع تمویل کنندۀ طالبان افزایش یافته است

اتحادیه صنعت کاران افغانس�تان میگوید که صنایع افغانس�تان  50درصد
با رکود مواجه اس�ت.نصیر احمد انصاف رئی�س این اتحادیه دیروز به رادیو
آزادی گف�ت که حکومت تعهداتش را با صنع�ت کاران عملی نکرده و آنان
به امتیازاتی که برای ش�ان در بخش های مختلف وعده شده بود دسترسی
پی�دا نکرده اند.او میگوید که به دلی�ل عدم حمایت دولت از از صنعتکاران
تولیدات داخلی هم پیشرفت نداشته است.به صدها فابریکه تولیدی مختلف
در افغانس�تان وجود داشته اما به دلیل نبود پالیسی مشخص اقتصادی و نا
امنی ها بیشتر این فابریکه ها از فعالیت باز مانده اند(.رادیوآزادی)

هفده طالب در والیت سرپل به
پروسهء صلح پیوستند

آنها روز پنج ش�نبه اسلحهء شان را به حکومت سپردند.عبدالغفور سیرت،
سرپرس�ت والیت س�رپل می گوید ،که این افراد پیش ازین در مرکز سرپل
علیه حکومت می جنگیدند.او در دیدار با افراد پیوس�ته به حکومت چنین
گفت «:امیدوار هس�تم سایر کس�انی که در کنار دولت نیستند ،ازین اقدام
شما تقلید کنند و به دولت اسالمی خود بپیوندند(».رادیوآزادی)

امریکا بر یک سلسله پیشنهادات در
مورد افغانستان غور می کند

رهبران نظامی امریکا بر یک سلس�له پیشنهاداتی در مورد افغانستان غور
می کنند که به رئیس جمهور این کشور بارک اوباما تقدیم خواهند شد.
در این مورد لوی درس�تیز قوای مشترک امریکا جنرال جوزف دانفورد روز
پنجشنبه در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا توضیحات داد.
دانف�ورد وضعیت در افغانس�تان را پیچیده خواند و بررس�ی های قوماندان
فعلی قوای امریکا در افغانستان جنرال جان..........ادامه/ص5/

بر بنیاد انتش�ار ی�ک گزارش تازه از س�وی اداره
«ش�ادی جهان» ،افغانس�تان در جمع ناشادترین
کشورهای جهان قرار گرفته است.
در این گزارش ،افغانستان پس از بروندی ،سوریه
و توگو با یک رتبه تنزل نس�بت به گذش�ته مقام

چهارم را گرفته اس�ت .در گ�زارش مذکور ،پس از
افغانس�تان کش�ور بنین در غرب افریق�ا در رتبه
پنجم غمگینترین کشور جهان معرفی شده است.
ش�ادی و غمگینی کشورهای جهان در این گزارش
بر اساس امنیت ،میزان ...........ادامه/ص5/

سوءقصد ناکام به جان سرپرست اداره امنیت ملی

دفت�ر مطبوعات�ی اداره امنی�ت ملی افغانس�تان
اعالم کرده مردی که قصد داشت به خانه مسعود
اندراب�ی ،سرپرس�ت ای�ن اداره حمله کن�د ،از پا
درآمده است.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی به بیبیسی گفته که

این فرد مس�لح تا دوصد متری خانه آقای اندرابی
واق�ع در محله «ش�شدرک» در مرکز ش�هر کابل
نزدیک شده بود.
یک منبع دفتر رسانهای امنیت ملی که با بیبیسی
صحبت میکرد ،گفت که...........ادامه/ص5/

افزایش ‹ ۸۵درصدی› خشونت علیه خبرنگاران
در افغانستان در سال ۹۴

یونان :در برخورد بین پناهجویان
افغان  3تن چاقو خورده اند

قوماندان امنیۀ کنده�ار میگوید که منابع تمویل
کنندۀ طالبان بیشترش�ده و پاکستان فع ً
ال سالح
پیشرفته نيز در اختیار آنها قرار میدهد.
جنرال عبدال�رازق در یک نشس�ت خبری گفت
پاکس�تان ،قب ً
ال اس�لحه و م�واد انفجاریه و پول
می�داد؛ اما حاال ب�ا آنها همکاری بیش�تر نموده و

سالح پیشرفته نیز میدهد .وی نگفت که پاکستان
چه نوع سلاح پیش�رفته در اختی�ار طالبان قرار
میدهد.
وی همچنین اف�زود که منابع تمویل کنندۀ طالبان
مس�لح ،افزایش یافت�ه و درین اواخ�ر یک هیئت
روسیه نیز با طالبان...........ادامه/ص5/

رس�انه های یونان خبر داده ان�د که در منطقه بندری پی�روس در برخورد
داخلی بین پناهجویان افغان سه نفر چاقو خورده اند.
یک روزنامه یونانی از قول پولیس نوشته است که وضعیت صحی زخمی ها
قابل تشویش نیست .پولیس می گوید در این زد و خورد که صبح پنجشنبه
صورت گرفت در حدود  20افغان شامل بودند .تا حال معلوم نیست که دلیل
برخورد چه می باش�د ولی پولیس می گوید که در این مورد تحقیقات ادامه
دارد( .رادیوآزادی)

مرکز خبرنگاران افغانس�تان در گ�زارش تازهای
از افزایش  ۸۵درصدی خش�ونت ،تهدید و فشار
علی�ه خبرن�گاران و کارمندان رس�انهها در این
کشور ،در سال جاری خبر داده است.
در ای�ن گزارش ک�ه همزمان ب�ا روز خبرنگار در

افغانستان ( ۲۷حوت) ،منتشر شده ،آمده است که
در این سال تاسیسات رسانهای در این کشور هدف
قرار گرفت و دفاتر شماری از رسانهها غارت شد.
مرک�ز خبرن�گاران افغانس�تان در گ�زارش خود با
اشاره به حمله............ادامه/ص5/

