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 ۶طالب در درگیریهای
هلمند کشته شدند

مقامهای محلی والیت هلمند میگویند که  ۶شورشی طالب
ی با نیروهای امنیتی در این والیت کشــته
در نتیجۀ درگیر 
شدند.
در این درگیریها یک پولیس نیز زخم برداشته است.
عبدالرحمان سرجنگ فرمانده پولیس هلمند میگوید که این
درگیرها دوشــنبه در بخشهای کمربندی ولسوالی گرشک
این والیت برای یک ساعت ادامه داشت.
درهمین حال یــک منبع امنیتی در هلمنــد به طلوعنیوز
میگوید که این درگیری پس از چاشت دوشنبه شدت گرفت
و تا ناوقتهای شب ادامه داشت(.طلوع نیوز)

بدون در نظرگرفتن نقش زنان صلح
پایدار تامين نخواهد شد

عدم تثبیت جایگاه زنان و حضور آنان در شورای عالی
صلح و گفتگوهای صلح ،سبب شده است که این روند
نتیجه ندهد.
ايــن مطلب در گزارشــى که دیروز از ســوى نهاد
تحقیقاتی حقــوق زنان و اطفال در کابل ،در پیوند به
یافته های تحقیق مشارکت زنان در روند صلح به نشر
رسید ،بیان شده است.
زرقا یفتلی مســوول نهاد تحقیقاتــی حقوق زنان
و اطفال کــه در کنفرانس ارایــه یافته های تحقیق
مشارکت زنان در روند صلح صحبت می کرد ،گفت:
«به اساس یافته این پژوهش ،روند صلح بدون در نظر
گرفتن اقشار مختلف جامعه به ویژه نقش زنان منجر
به صلح عادالنه ،فراگیر و پایدار نخواهد شد».
وی افزود که زنان درکنار ســایر اقشــار جامعه ،در
شــرایط جنگی و منازعه بیشــترین میزان رنج و
آسیب را متحمل شده و می شوند و بدون آنان هرگز

يک دختر در فارياب به قتل رسيد

یک دختر  ٢٩ساله ،توسط پسرکاکايش در شهر ميمنه مرکز
والیت فاریاب ،به قتل رسيد.
ســمونمل غالم نبی آمرتحقیقات مدیریت مبارزه با جرایم
جنایی قوماندانى امنيه واليت فاریاب ،روزسه شنبه(٢٩جدى)
به آژانس خبرى پژواک گفت که اين دختر ،جواهرنام داشت
وبه دليل مخالفت با نامزدى خواهر ١٢ســاله اش ،توســط
پسرکاکاى خود کشته شده است.
منبع افزود که پســرکاکاى اين دختر ،جاويد نام داشــت
وازچندى به اينسو خواستگارخواهر........ادامه/ص5/

گروپ پارلمانى «حمايت از قانون» لغو شد

رييس مشــرانوجرگه ،گروپ «حمايت از قانــون» را به دليل کم
بودن اعضا لغو اعالم کــرد؛ اما رييس و برخى اعضاى اين گروپ
میگویند که شــمار آنها به  ٢٢تن میرسد و میتوانند دو گروپ
را تشکيل دهند.
اين گروپ پارلمانى ،حدود هشت ماه پيش به رياست حسيب اهلل

کليمزى وردک تاسيس شده و در ابتدا  ٣٨عضو داشت؛ اما ديروز
رحمت اهلل اسکزى رييس اين گروپ انتخاب شد.
اما برخــى اعضاى اين يگانه گروپ پارلمانى مشــرانوجرگه ،در
نشست دیروز اين جرگه از عضويت گروپ انصراف دادند.
طیبه زاهدی نماینده مردم در..........ادامه/ص5/

سال گذشته  ٨٧٤فرد ملکى در کندهار کشته و مجروح گرديده اند

مقامات ميگويند که سال  ٢٠١٥ميالدى ،براى کندهار خونين
بود و در جريان آن  ٨٧٤تن در اثر جنگ ها ،انفجارات ماين
و ساير رويدادها در کندهار کشــته و مجروح گرديده که
شامل زنان و اطفال ميباشند.
ســارنوال فرهاد ثاقب مســوول بخش تحقيــق و نظارت
کميسيون مستقل حقوق بشر در کندهار ،به آژانس خبرى
پژواک گفت که تا پايان ســال ٢٠١٥ميالدى ٤٤٨ ،تن در
اثر جنگ ها ،حمــات انتحارى ،انفجارات ماين و قتل هاى
هدفمند ،کشته و بيش از  ٤٢٦تن جراحت برداشته اند.
وى افزود که اطفــال و زنان نيز بخش اعظــم قربانيان را
تشــکيل ميدهند که زندگى خود را از دست داده و يا هم
جراحت برداشته اند...........ادامه/ص5/

معلومات آب و هوا
توسط ام تی ان به
شما تقدیم می گردد.

شورای عالی صلح نتایج نشست چهارجانبۀ
کابل را امیدوارکننده خواند

شــورای عالی صلح میگوید که نتایج دومین
نشست نمایندگان افغانستان ،پاکستان ،امریکا
و چیــن پیرامون روند صلح در افغانســتان،
امیدوارکننده است .نمایندگان این کشورها در

پایان این نشســت که روز دوشنبه با نام گروه
هماهنگی چهارجانبه در کابل برگزار شــد ،در
اعالمیه یی از حصول «پیشــرفت» در راستای
«نقشه راه روند صلح.........ادامه/ص5/

طالبان یک تن از افراد شانرا به اتهام همکاری
با دولت کشته اند

مسووالن امنيتى در جوزجان ادعا ميکنند که
طالبان یک تن از افراد شانرا به اتهام همکاری
با دولت به قتل رســانده انــد؛ اما طالبان اين
موضوع را رد ميکنند .ســمونمل عبدالحفیظ

«خاشــی» آمر امنیت قوماندانی امنیه والیت
جوزجان ،روزسه شنبه به آژانس خبرى پژواک
گفت که محمدهاشــم يکتــن از افراد گروه
طالبان ،دوشنبه........ادامه/ص5/

مشرانوجرگه بريدن بينى يک خانم در فارياب
و سوزاندن مکتب دخترانه در کابل را نکوهش
کرد و از حکومت خواســت تا هــر دو قضيه

يادشده را با جديت کامل پيگيرى و عامالن آن
را مجازات کند.به اساس گزارش ها یک تن روز
دوشنبه بينى خانمش را در.......ادامه/ص5/

مشرانوجرگه بريدن بينى يک خانم
در فارياب را محکوم کرد

