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رییس اجرائیه مــى گوید با وجودیکه داعش به یک پدیدۀ جهانى 
مبدل شده؛ اما با قربانى ها و قهرمانى هاى نیروهاى امنیتى افغان، 

برنامه هاى آنان در افغانستان نقش برآب شده است.
داکترعبداهلل عبداهلل که روز دوشنبه، به منظوراشتراک درمراسم 
تدفین پیر ســیداحمد گیالنى رییس پیشین شوراى عالى صلح، 
به والیت ننگرهار رفته بود، این اظهارات را ناوقت دوشــنبه شب 
در جریان برگشت به کابل، در امتداد راه حین مالقات با نیروهاى 

امنیتى ابراز داشت.
وى در جریان بازگشــت از ننگرهار به کابل، درامتداد شاهراه از 
سنگرهاى نیروهاى امنیتى بازدید نمود، مشکالت آنها را شنید و 

فداکارى  آنان را ستود.
نامبرده اطمینان سپرد که تداوى منسوبین امنیتى، به وقت معین 

صورت خواهد گرفت.
رییس اجرائیه، در مورد احضارات محاربوى علیه مخالفین مسلح 
گفت: »سربازان ما درســت آماده اند، تالش ها به هدف تجهیز و 
اکمال آنان نیز تشدید شده و پالن هاى جنگى نیز موفقانه جریان 

دارد.«
عبداهلل به توافقنامه صلح با حزب اسالمى نیز اشاره کرد و افزود که 

طالبان، ازاین فرصت بهره نگرفته اند...........ادامه/ص/5

عبداهلل: نيروهاى امنيتى افغان پالن هاى 
داعش را ناکام نموده اند

نتایج یک نظرسنجى تازه که در 11 والیت صورت 
گرفته، نشان مى دهد که حدود ۶0 درصد مردم؛ 
طالبان را گروه تروریستى و مزدور خارجى مى 
دانند و تنها 5 درصد، آنان را مدافع ارزش هاى 

اسالمى مى خوانند.
نتایج این نظرسنجى که از سوى روزنامه هشت 

روســیه هشــدار داده که با خروج نیروهاى امریکایى از 
افغانستان، وضعیت این کشور خرابتر خواهد شد.

به اســاس گزارش آژانس خبرى انترفاکس روســیه، این 
اظهارات را ضمیر کابلوف مقام بلندرتبۀ وزارت امور خارجۀ 
روسیه و نماینده ویژۀ روسیه براى افغانستان، امروز)5دلو( 

مقامات حکومتى مى گویند که طالبان مسلح، در منطقه اى 
بین لوگر و میدان وردک، گمرک ساخته و از وسایط پول مى 

گیرند؛ اما طالبان این اظهارات را رد مى کنند.
محمد رحیم امین ولســوال بره کى برک، دیروز)5دلو( به 
آژانس خبــرى پژواک گفت که طالبان مســلح، در منطقۀ 

تنگى ولسوالى سیدآباد والیت میدان وردک، گمرک ایجاد 
کرده اند.

منطقۀ تنگى، در بین ولسوالى هاى سیدآباد میدان وردک و 
بره کى برک لوگر موقعیت دارد.

به گفتۀ امین، طالبان در این..........ادامه/ص/5

سردی هوا زندگى خيمه 
نشينان کابل را دشوارتر کرده 

است 
خانواده هایى که از اثر جنگ و مشــکالت دیگر، از محالت 
اصلى زیست شان بیجا شــده و در شهر کابل زیر خیمه ها 
زندگى مشقت بار را سپرى مى کنند، مى گویند که سردى 

هوا مشکالت آنها را بیشتر کرده و نیاز به کمک دارند.
بر پایۀ معلومات ریاســت رسیدگى به بیجاشدگان داخلى و 
حاالت اضطرار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، در 

شهر کابل پایتخت کشور، .........ادامه/ص/5

مشاجرۀ لفظى سبب قتل یک 
پوليس سرحدی در کندز 

گردید
در پى کشته شــدن یک پولیس سرحدى در والیت کندز، 
شمارى از اقاربش  درحالیکه جسد او را نیز با خود داشتند، 
در برابر قوماندانــى امنیۀ کندز، تجمع کــرده و خواهان 

دستگیرى عامالن قتل این پولیس شدند.
شــاه ولى کاکاى پولیس کشته شــده که درجمع اعتراض 

کنندگان حضور داشت، به.........ادامه/ص/5

صدها خانواده در سمنگان از 
انرژی برق مستفيد شدند

با فعال کردن ســه ترانســفارمر و تمدید شبکۀ برق، 350 
خانواده در ایبک مرکز والیت ســمنگان، بــه انرژى برق 

دسترسى پیدا نمودند.
الدین جویا رییس شرکت برشناى سمنگان،  انجنیرمحراب 
به آژانس خبرى پژواک گفت که این ترانسفارمرها در مناطق 

تکیه، حسن خیل و منگتاش نصب شده است.
موصوف در مراســمى که به همین مناسبت، دیروز در قریه 
تکیه برگزار شــده بود، بدون ارایه جزییات گفت که هزینه 
نصب این ترانســفارمرها به شمول تمدید شبکه، از بودجه 

شرکت برشنا پرداخت شده است.........ادامه/ص/5

برفکوچ ها در سالنگ جان سه 
تن را گرفت

مســووالن امنیتى در والیت بغالن مى گویند که شــاهراه 
سالنگ، به دلیل برفبارى و توفان شدید، از دیروز بدینسو 
به روى ترافیک مســدود اســت و تاکنون جسد سه تن از 

گیرمانده ها، از زیر برف بیرون کشیده شده است.
څارمن ذبیح اهلل شجاع مســوول مطبوعات پولیس والیت 
بغالن، بــه آژانس خبرى پژواک گفت کــه تعداد زیادى از 
مسافرین، در شاهراه سالنگ در توفان گیر مانده بودند؛ اما 

پولیس این والیت توانست آنها رانجات دهد.
وى عالوه کرد افرادیکه در سالنگ گیرمانده بودند، به نقاط 

امن انتقال داده شده و از تلفات بیشتر جلوگیرى گردید.
اما مسوول مطبوعات پولیس.........ادامه/ص/5

لوى سارنوالى تایید کرد که حکم بازداشت 9 نفر 
معاون  دوستم،  عبدالرشید  جنرال  محافظان  از 
اول رئیس جمهورى افغانســتان را به اتهام بد 

رفتارى با احمد ایشچى داده است.
جمشید رسولى، ســخنگوى لوى سارنوالى به 
خلیل نورى خبرنگار بى بى سى در کابل گفت که 

وزراى خارجۀ افغانستان و ازبکستان، پنج سند 
همکارى میان این دو کشور را به امضا رساندند.
این اســناد حقوقى، دیروز توسط صالح الدین 
عبدالعزیز  و  افغانســتان  وزیرخارجــۀ  ربانى 
کاملوف وزیر خارجۀ ازبکستان، در نشستى در 
ارگ ریاست جمهورى امضا گردید. این سندها 

صبح و مؤسســه تحصیــالت عالى خصوصى 
خورشید صورت گرفته است، دیروز اعالم شد.

فریدون آژند  مســوول بخش سیاسى روزنامه 
هشت صبح، در یک نشســت خبرى در کابل 
گفت که این نظرســنجى در شهر کابل و مراکز 
والیات غزنى، کندهار، هرات، ...........ادامه/ص/5

طى یک نشســت خبرى ابراز داشته اســت. وى افزود که 
همچو یک فیصلۀ حکومت جدید امریکا، که نیروهاى خود 
را از افغانســتان خارج مى کند، وضعیت افغانستان را بدتر 

خواهد کرد.
به گفتۀ موصوف، حکومت جدید..........ادامه/ص/5

وزارت دفاع افغانستان سال جارى خورشیدى 
را سال پر دست آورد براى نیروهاى امنیتى 

افغان مى خواند.
این وزارت مى گوید نیروهاى امنیتى افغان در 
این سال توانستند با انجام عملیات هاى پالن 
شده در سراسر این کشور به مخالفین مسلح 

ضربات سنگین وارد سازند.
سخنگوى این وزارت روز سه شنبه در نشست 
خبرى در کابل گفت که نیروهاى امنیتى در 
مسلح  مخالفین  بزرگ  پالن هاى  جارى  سال 
را خنثى کرده و به آنان در سراسر افغانستان 

ضربات سنگین وارد نموده اند.
این وزارت گفت که  دولت وزیرى سخنگوى 
در ده ما گذشته سال روان مخالفین مسلح 

حکومت تالش کردند..........ادامه/ص/5

امر بازداشــت این 9 نفر براساس شکایت آقاى 
ایشچى صادر شده است.

به دنبال طرح ادعاى آقاى ایشچى مبنى بر بد 
رفتارى آقاى دوســتم و تالش محافظان آقاى 
دوستم براى تجاوز جنســى به او، دفتر اشرف 

غنى، رئیس جمهورى..........ادامه/ص/5

شامل، موافقتنامۀ همکارى دو کشور در عرصۀ 
پیش سازهاى  و  موادمخدر  قاچاق  علیه  مبارزه 
آن، یادداشــت تفاهم همــکارى میان وزارت 
هاى امورخارجۀ دوکشــور، پروتوکول انکشاف 
همکارى میان دو کشــور در عرصۀ زیربناهاى 

ترانسپورتى و..........ادامه/ص/5

روسيه: با خروج نيروهاى امريکايى از 
افغانستان وضعيت خرابتر خواهد شد

مقامات: طالبان در تنگى بين لوگر و ميدان وردک 
گمرک ايجاد کرده اند

وزارت دفاع: سال جارى خورشيدى براى 
نيروهاى افغان پر دست آورد بود

لوى سارنوالى حکم بازداشت ۹ 
محافظ جنرال دوستم را صادر کرد

نظرسنجى: ۶۰ درصد 
مردم طالبان را گروه تروريستى و 

مزدور مى دانند

پنج سند همکارى ميان افغانستان و 
ازبکستان امضا شد


