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والی کندز :حمله طالبان برای
سقوط شهر کندز شکست خورد

پولیس والیت کندز میگوید که حمله طالبان برای
سقوط دوباره شهر کندز مرکز این والیت را شکست
دادهاند.
سال گذشته طالبان در بزرگترین پیروزی چهارده
ساله شــان ،موفق شدند شــهر کندز را به تصرف

درآورنــد و کنترل آن را برای چند روز به دســت
بگیرند.
جنرال محمد قســیم جنگل باغ ،فرمانده پولیس
کندز ،میگوید حوالی ساعت  ۵صبح دیروز طالبان
مســلح از چندین ناحیه به ولســوالیها و مرکز

شهرکندز حملهای را زیر نام عملیات ‹عمری› به
راه انداخته بودند.
به گفته وی ،این عملیات طالبان از سوی نیروهای
امنیتی شکســت داده شد و در جریان آن حدود
چهل نفر از طالبان کشته و ده ها نفرشان زخمی
شدند.
اسداهلل عمرخیل ،والی کندز نیز به بیبیسی گفت
که طالبان حمالتی را در شش ولسوالی و اطراف
شهر کندز راه اندازی کرده بودند.
وی میگوید که تنها در درگیری های اطراف شهر
کندز سی عضو طالبان کشته و بیش از بیست نفر
دیگرشان زخمی شدند.
او به اهالی والیت کنــدز اطمینان داد که اکنون
اوضاع در کنترل نیروهای دولتی است و تهدیدات
کوچکی که باقی مانده نیز از بین خواهد رفت.
والــی کندز میگویــد که آنهــا مجبورند برای
جلوگیری از تلفات غیرنظامی عملیات شان را به
آهستگی پیش ببرند.
او از مینگذاری شدن ســاحات درگیری به عنوان
دلیل دیگر کندی عملیات یاد کرد.
اهالی محــل میگویند که این درگیری ها ســبب
مسدود شدن راه مواصالتی.........ادامه/ص5/

جنرال امریکایی:

حضور داعش در افغانستان کاهش یافته است

یک جنرال امریکایی گفته اســت که بعد از
افزایش حمالت هوایــی امریکایی ها علیه
جنگجویان داعــش حضور ایــن گروه در
افغانستان محدود شده اســت .او در عین

زمان هشدار داد که این گروه هنوز هم توانایی
شعله ور ساختن جنگ را دارد .چارلز کلیولند،
تورن جنرال امریکایی گفت که نیروهای این
کشور در سه ماه نخست سال جاری حدود 100

حمله ضد تروریستی در افغانستان انجام داده
اند که از این میان  70تــا  80حمله آن علیه
گروه داعش صورت گرفته است.
این جنرال مستقر در.........ادامه/ص5/

عضوشوراى واليتى بغالن :

کمبود تجهيزات سبب سقوط دندغورى بغالن گرديد

مقامات محلى دربغالن ميگويند که نيروهاى
امنيتى درســاحۀ دندغورى به دليل کمبود
تجهيزات مجبوربه عقب نشــينى شده واين
ســاحه به کنترول مخالفين درآمده است.

فیروز الدیــن ایماق عضو شــورای والیتی
بغالن روزجمعــه ( ٢٧حمل) به آژانس خبرى
پــژواک گفت  ،گروه طالبان تمامی ســاحات
را که در عملیات «خورشــید  »٢٠درســاحه

دند غوری از دســت داده بودند دوباره تصرف
کردند .اوگفت با آنکه نیروهای امنیتی دراين
درگيرى ازحمايت هوايــى برخورداربودند اما
بخاطرکمبود تجهيزات.........ادامه/ص5/

مکاتب بامیان با کمبود هزاران معلم مواجه است

مســئوالن ریاســت معارف والیت بامیان از کمبود
هزاران معلــم در مکاتب این والیــت خبر داده و
اعالم کردهاند ،اکنون در شــماری از مکاتب بامیان
دانشآموزان بدون معلــم به مکتب میروند .کمبود
ساختمان مکاتب ،مواد درسی ،کتاب ،چاه های آب
و کتابخانهها از مشــکالت دیگر معارف این والیت
عنوان شدهاند.
محمد ایوب امیری ،سرپرست ریاست معارف بامیان
گفته که  ۲۳۸۰معلم در سطح این والیت کمبود بوده
و برای حل آن از حکومت مرکــزی به ویژه وزارت
معارف هنوز پاسخ مثبت دریافت نکرده است.
به گفته وی ،اگر به این مشــکل رســیدگی نشود،
فیصدی کالنی از شــاگردان در این والیت از درس
خواندن محروم میشوند.
امیری افزوده ،حدود  ۳۵۰۰معلم..........ادامه/ص5/

چندین عضو داعش در
حمله هوایی در شرق
افغانستان کشته شدند

وزارت دفاع افغانســتان اعالم کرده که یک
مرکز تمرینات نیروهای موســوم به دولت
اسالمی یا داعش را در شرق افغانستان هدف
قرار داده اند.
در خبرنامه این وزارت که دیروز به رســانه
ها فرستاده شــده ،آمده است که این حمله
توسط نیروهای ائتالف بین المللی با همکاری
نیروهای امنیتی افغان...........ادامه/ص5/

ده ها پولیس محلی و
نیروی خیزش مردمی با
طالبان یکجا شدند

مسؤالن امنیتی در بغالن می گویند که ده ها
پولیس محلی و نیروی خیزش مردمی در این
والیت به گروه طالبان پیوسته اند.
سمونوال عبدالرشید بشیر ،آمر امنیت پولیس
بغالن به آژانس خبــری پژواک گفت که این
افراد بعــد از ظهر روز پنج شــنبه در قلعه
خواجه دند غوری تحت محاصره طالبان قرار
گرفته و به این گروه.........ادامه/ص5/

حسن روحانی :مهاجرین افغان
در ایران ثبت نام می شوند

پناهجوی افغان در
زدوخورد در بندر پیره
در یونان زخمی شد

مقامات در بندرگاه پیره یونان از زخمی شدن
یک مرد پناهجوی افغان در جریان درگیری
میان پناهجویان خبــر دادند .یک پناهجوی
دیگر افغان به اتهام ضرب و شتم این پناهجو
بازداشت شده است و تحت تحقیق قرار دارد.
این رویداد در بنــدرگاه پیره یونان رخ داده
اســت ،جایی که حدود چهار هزار پناهجو از
کشورهای مختلف و .........ادامه/ص5/

حســن روحانی ،رئیس جمهوری ایران گفته است که این
کشــور اکنون طرح اخراج مهاجرین افغان را روی دست
ندارد.
آقای روحانی در دیــدار با عبداهلل عبداهلل ،رئیس اجرایی
افغانســتان در حاشــیه سیزدهمین نشســت همکاری
کشورهای اسالمی در شهر استانبول ترکیه ،گفته است که
تالش میکنند مهاجریــن غیرقانونی افغان مقیم ایران را
ثبت نام کنند .چند ماه پیش از این هیئت های کارشناسی

افغانستان و ایران در کابل بررسی طرح ثبت نام افغانهای
فاقد مدرک اقامت در ایران را آغاز کرده بودند.
به گفتــه مقامات وزارت امور مهاجریــن وعودتکنندگان
افغانســتان ،ثبت نام و توزیع کارتهــای مهاجرت برای
افغانهای فاقد مدرک در ایران ،صــدور مجوز تردد برای
مهاجران افغان مقیم ایران بــدون ابطال اقامت آنها و ثبت
نام کودکان افغان در مکاتب ایران شامل این طرح هستند.
بر اساس معلومات وزارت امور .........ادامه/ص5/

حزب اسالمی از پیشرفت مذاکرات
با دولت و آغاز دور تازه گفتگوها در
هفته آینده خبر داد

نماینده حــزب اســامی میگوید که در
مذاکرات تازه خود با شورای عالی صلح در
مورد سه ماده جنجالی طرح صلح این حزب،
به پیشرفتهای رسیده است.
محمد امین کریم ،رئیــس هیئت مذاکره

کننده حزب اســامی به رهبــری گلبدین
حکمتیار به آژانس خبری پژواک گفت که این
مذاکرات روز پنج شنبه صورت گرفته است.
وی گفت کــه از  ۱۸ماه گذشــته که روند
مذاکرات حزب اسالمی.........ادامه/ص5/

گزارش :الجورد افغانستان توسط
زورمندان غارت میشود

الجورد ،سنگ درخشــان قیمتی تقریب ًا
تنها در افغانســتان یافت میشود و بخشی
از ثروت غنی معدنی این کشــور است که
بهترین امیــدواری برای تمویل توســعه
و بازســازی افغانســتان به عنوان یکی از

فقیرترین کشورهای جهان نگریسته میشود.
حاال اما برعکس ،الجــورد به منبع عایداتی
طالبان ،قاچاقبران و جنگ ســاالران محلی
تبدیل شده است که حاکی از تقالی حکومت
مرکزی برای کسب...........ادامه/ص5/

حامد کرزی آمریکا را متهم به نقض
حاکمیت ملی کشورش کرد

یک دختر خود ُکشی کرد و یک عروس تیزاب نوشید

یک دختر  ۱۸ســاله در ولسوالی دولت آباد
فارياب خود ُکشی نمود و یک عروس دراين
واليت به قصد خود کشی تیزاب نوشید.
دوم ســارن محمد کریم یورش سخنگوی

پولیس فاریاب روز جمعه (٢٧حمل) به آژانس
خبرى پژواک گفت که ناجیه  ١٨ساله باشنده
قریه تورت عطا ولســوالی دولت آباد صبح
دیــروز پس ازخوردن دوای موش مســموم

گردیده وحین انتقال به شــفاخانه والیتی در
مسیر راه جان باخته است.
همچنان یورش گفت که عابده باشــنده قریه
تویمس ولسوالی قیصار.........ادامه/ص5/

درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی اندر غزنی

درگیری شــدید میان نیروهــای امنیتی و
طالبان در ولسوالی اندر والیت غزنی ،از چند
روز به این طرف ادامه دارد.
حنیف رضایی ،مسئول بخش مطبوعات لوای
اردوی ملی در غزنــی گفت ،تاکنون در این
درگیری هشــت طالب کشته و  11تن دیگر
آنان زخمی شدهاند.
وی افزود ،در این درگیری شش عراده موتر
سایکل و سه میل کالشینکوف طالبان نیز به
دست نیروهای امنیتی آمدهاند.
رضایی گفت که در ایــن درگیری به افراد
ملکی آسیب نرسیده ،اما یک سرباز امنیتی
بر اثر انفجار ماین کشته شده است.
به گفته وی ،تاهنوز ..........ادامه/ص5/

حامد کــرزی ،رئیس جمهوری پیشــین
افغانستان ،آمریکا را متهم به نقض حاکمیت
ملی کشورش کرد.
آقای کرزی که روز (پنجشــنبه  ۲۶حمل)
در نشست شــماری از اعضای جامعه مدنی

در کابل صحبت میکرد گفت :افغانها قانون
اساســی دارند ،دولت دارند ،این صالحیت
مردم افغانســتان اســت که کی را انتخاب
میکنند و کی را برکنار».
هفته گذشته جان کری.........،ادامه/ص5/

امنیت ملی والی طالبان برای والیت
غزنی را دستگیر کرد

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعالم
کرده که والی نــام نهاد طالبان برای والیت
غزنی ،قاری یوسف را بازداشت کرده است.
در خبرنامــه این ریاســت کــه دیروز به
رسانهها فرستاده شده آمده که این شخص
در روستای شیخ امیر ولسوالی گربز والیت

خوست دستگیر شده است .امنیت ملی می
گوید قاری یوسف را در لباس زنانه زمانی که
قصد فرار داشت ،بازداشت کردند.
در خبرنامه ریاست امنیت ملی آمده که قاری
یوسف برنامه داشته که یک حمله تهاجمی را
بر تاسیسات امنیتی..........ادامه/ص5/

