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مردی در فاریاب بینی همسرش
را با چاقو برید

مقامهای محلی در والیــت فاریاب تایید
کردهاند که مردی بینی همسرش را با چاقو
بریده و خود به منطقه تحت کنترل طالبان
فرار کرده است.
ســیدآقا اندرابی ،فرمانده پولیس فاریاب
گفته که این مرد عصر روز یکشــنبه (۲۷

جدی) در روســتای «شرشــر» ولسوالی
غورماچ ،به دنبال نزاع خانوادگی دست به
این کار زده است.
به گفته آقای اندرابی نزدیکان قربانی این
حادثه ،او را برای درمان به شــفاخانه شهر
میمنه ،مرکز والیت.........ادامه/ص5/

هشدار لوی سارنوالی در رابطه با افشای
اسامی بدهکاران بدحساب کابل بانک

لوی ســارنوالی هشــدار میدهد که نا م
بدهــکاران کابــل بانک کــه از پرداخت
پولهای این بانک خودداری می کنند و نیز
در دادگاه حاضر نمی شوند را فاش خواهد
کرد .بصیــر عزیزی ســخنگوی این نهاد

میگوید که تاکنون بیــش از  ۶۰درصد از
پول های کابل بانک گردآوری شده است.
وی مــی افزاید که تاکنون بیش از  ۳۷۰تن
بدهکار کابل بانک شــناخته شده اند و هم
زمان برای بازداشت........ادامه/ص5/

پنجاه عضو داعش و یک اکمال کننده شبکه
القاعده در کشور کشته شدند

در عملیات نیروهای امنیتی در والیتهای
ننگرهار و قندهار ،دســتکم پنجاه عضو
داعش و یک اکمال کننده شبکه تروریستی
القاعده کشته شدهاند.
وزارت دفاع دیروز با نشر خبرنامهای اعالم
کرد که در این عملیات حدود  11تروریست
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ربانی در آغاز نشست چهارجانبه از
طالبان خواست تا به روند صلح بپیوندند
صالح الدین ربانــی وزیر امور خارجه دیروز در آغاز نشســت
چهارجانبــه صلح از طالبان خواســت تا پیشــنهاد حکومت
افغانستان را در رابطه با گفت وگوهای صلح بپذیرند.
وی اظهارداشــت« :میخواهم بگویم کــه آمدن صلح بیدرنگ
آرزو و خواســت هر افغان است و یک پیش شرط برای صلح در
یک ساحۀ گســترده بخصوص پاکستان این است که این کشور
همســایه هم از تهدید هراس افگنی و خشــونت در امان نبوده
است».
آقای ربانی خاطرنشــان کرد« :هیچ فامیل در افغانستان نیست
که از دست فعالیتهای کشــنده و بی رحمانۀ هراس افگنی که
همه روزه در شــهرها و قریههای ما اتفاق می افتد؛ متأثر نشده
باشد .اطفال ما در راه مکتب مورد حمله قرار میگیرند .مساجد
و مکانهای عمومی تحــت نام دین که در حقیقت حامی صلح و
همزیستی مسالمت آمیز است ،منفجر میشوند».
وزیر امور خارجــه ادامه داد« :از همین رو به نمایندهگی از مردم
و حکومت افغانســتان از این فرصت استفاده میکنم و از طالبان
میخواهم تا پیشنهاد صلح ما را بپذیرند و به میز گفتوگو بیایند
تا باشد که اختالفات ما را از یک راه سیاسی حل کنیم و خواست
حقیقی و منطقی مردم افغانستان را که..........ادامه/ص5/

مجلس نمایندگان افغانستان طرح بودجه سال
 ۱۳۹۵این کشور را تایید کرد

مجلس نمایندگان افغانســتان با اکثریت آرا
طرح بودجه ســال  ۱۳۹۵این کشور را تایید
کرد.
طــرح بودجه حدود دو ماه پیش از ســوی
مجلس سنا تایید شده بود اما این طرح حدود
یک ماه پیش از سوی مجلس نمایندگان رد
شد.
اعضای مجلــس نماینــدگان غیرمتوازن و
غیرعادالنه بودن طرح بودجه سال آینده را
از دالیل مهم رد آن در مجلس خوانده بودند
و خواستار تغییرات در این طرح شده بودند.
دیروز (دوشنبه  ۲۸جدی) طرح بودجه پس

از تغییرات بار دیگر در جلسه عمومی مجلس
به بحث گذاشته شد و تایید شد.
عبدالرئــوف ابراهیمــی ،رئیــس مجلس
نماینــدگان ،گفت بودجه مالی برای ســال
 ۱۳۹۵مبلغ  ۴۴۴.۶میلیــارد افغانی معادل
 ۶.۶میلیارد دالر است که در آن  ۲۷۶میلیارد
افغانی معادل  ۴.۱میلیارد دالر بودجه عادی
و  ۱۶۸.۵میلیــارد افغانی معادل  ۲.۵میلیارد
دالر بودجه انکشافی (توسعه) پیشبینی شده
است.
در جلسه دیروز  ۱۴۶نماینده پارلمان حضور
داشتند و این طرح با..........ادامه/ص5/

رئیس مجلس سنا :با کسانی که مردم بیگناه
کشور را میکشند نباید گفتگو کنیم

دیگر زخمی شــدهاند .در این جریان این
عملیات سه سرباز ارتش نیز کشته شدهاند.
عملیــات نیروهای امنیتــی در مربوطات
ولســوالیهای بتیکوت ننگرهار و شــاه
ولیکوت قندهار ،راهاندازی شده است.
در این عملیات یک..........ادامه/ص5/

پرتاب موشک در آستانه برگزاری اجالس
چهارجانبه صلح در کابل

در آســتانه برگــزاری دومیــن اجالس
چهارجانبه صلح در کابل ،فرود آمدن یک
موشــک در مرکز این شهر ،دستکم یک
زخمی بجا گذاشته است.
این موشــک حوالی ســاعت  ۹یکشنبه
شــب ( ۲۷جدی) به وقت محلی در محله

«شــشدرک» فرود آمده که شــماری از
نهادهای مهم نظامی و غیرنظامی دولتی و
دیپلماتیک در آن موقعیت دارند.
فریدون عبیــدی ،رئیس تحقیقات جنایی
پولیس کابل ،به بیبیســی گفت که این
موشک در خیابان..........ادامه/ص5/

افراد ناشناس یک مکتب دخترانه را در کابل
آتش زدند

وزارت معارف افغانســتان تایید کرده که
افراد ناشناس بخشی از یک مکتب دخترانه
را در کابل ،پایتخت ،آتش زدهاند.
کبیر حقمل ،رئیس نشــرات این وزارت ،به
بیبیســی گفت که مکتب «احمدشاه بابا»

در منطقه ارزان قیمــت (حوزه دوازدهم)
شهر کابل موقعیت دارد.
به گفته وی ،افراد ناشــناس کتابخانه این
مکتب را آتش زده و نگهبان مکتب را داخل
کتابخانه...........ادامه/ص5/

علومی :تالش های جاری صلح در عملیات
های ما تاخیری نخواهد آورد

در حالی که کابل میزبان دومین نشســت
چهارجانبــه برای آغــاز گفتگوهای صلح
اســت ،وزیر داخله افغانستان از آماده گی
کامل نیروهــای امنیتی افغان برای دفاع از
این کشور ،اطمینان میدهد.
نورالحق علومی در نشستی به روز دوشنبه

در کابل با اســتقبال از تــاش های صلح
تاکید کرد که این مسئله نمی تواند وظایف
نیروهای امنیتی افغــان را با تاخیر روبرو
سازد:
« جنگ یک راه است که برای آن آماده گی
عام و تام خود را ...........ادامه/ص5/

ل الهادی مســلم یار در مراســم جنازه قربانیان حمله
فض 
انتحاری روز یکشنبه در شهر جالل آباد میگوید با کسانی
که مردم بیگناه کشور را میکشند نباید گفتوگو کنیم.
دیروز در ورزشگاه شــیرزی در شهر جالل آباد نماز جنازه

پنج تــن از اعضای خانــواده ملک
عثمان که در حملــه انتحاری روز
یکشنبه کشته شدند خوانده شد .در
این مراسم مقامهای محلی و بزرگان
اقوام ننگرهار این حمله را ســخت
نکوهش کردند.
ســلیم کندزی والــی ننگرهار در
این مراســم اظهارداشــت« :مردم
افغانستان همیشه قربانی توطئههای
دشمنان افغانستان شــدهاند و ما
در پهلوی مردم افغانســتان ایستاد
هســتیم و نخواهیم گذشــت که
دشمنان مردم به اهداف شوم شان
برسند».
فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس
ســنا نیز پس از ادای نماز جنازهی
این قربانیان خاطرنشان کرد که شهروندان کشور نگران این
هســتند که مبادا گفتوگوهای صلح به بهای خون افغانها
بینجامد.
وی از حکومت میخواهد با...........ادامه/ص5/

سمر :نتایج نشست های صلح بدون حضور زنان ،ناقص است

نادیده گرفتن حضور نماینده گان
زن در هر دو نشست چهارجانبه
پیرامون صلح و چگونگی ترسیم
نقشــه راه صلح ،موجب نگرانی
کمیسیون مســتقل حقوق بشر
افغانستان شده است.
سیما سمر رئیس این کمیسیون،
میگویــد که در دو نشســت
چهارجانبه در مــورد صلح که
به هدف چگونگی از ســرگیری
مذاکــرات صلح بیــن دولت
افغانســتان و گروههای طالبان
برگزار شــده از شرکت نماینده
گان زن ،جامعه مدنی و قربانیان
خبری نیست.
خانم ســمر ،این مطلب را در نشستی دو روزه که از سوی
موسســه «برابری برای صلح و دیموکراسی» روز دوشنبه
تحت نام «راهــکار صلح» در کابل برگزار شــده بود ابراز
داشــته تاکید کرده که این اقدام حکومت درســت نبوده

است «:مشکلی را که نشست قبلی چهارجانبه در اسالم آباد
داشــت و نشست روز دوشنبه در کابل داشته باشد اینست
که متاسفانه هیچ زن حضور ندارد ،بخاطری که راهکاری که
نظر زن در آن شریک نباشد........ادامه/ص5/

پاکسازی کشتزارهای خشخاش در کندهار آغاز شد

پیکار پاکسازی کشــتزارهای خشخاش در والیت کندهار
آغاز شــد؛ مقامهای محلی والیت کندهــار میگویند که
تاکنون دهها جریب زمین در این والیت از کشت خشخاش
پاکسازی شدهاند.
درهمین حال کشــاورزان میگویند که نبود بازار مناسب
برای فرآوردههایشان آنان را مجبور میسازند تا خشخاش
کشت کنند .پولیس ولســوالی پنجوایی جایی که مقامهای

امنیتی کندهار زمینهایی که در آن خشخاش کاشته شده
است را پاکسازی میکنند و از کشاورزان میخواهند تا در
این پیکار با نیروهای امنیتی همکاری کنند.
حضرت ولی سرپرست فرماندهی پولیس ولسوالی پنجوایی
گفت« :نظر به هدایتی که ما از وزارت داخله و قومندان امنیه
داریم در تفاهم با مردم ما کشت مواد مخدر را بند کردیم».
اما کشاورزان یکی از عوامل............ادامه/ص5/

