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مسووالن حزب جنبش و جمعیت در
فارياب بر تحکیم روابط نیک تاکید کردند
مسووالن حزب جنبش و جمعیت بر تحکیم روابط نیک تاکید
کرده و حمایت شانرا از حاکمیت محلی فاریاب اعالم نمودند.
مسووالن حزب جنبش ملی اســامی و جمعیت اسالمی در
یک نشست مشترک با والی و مقام های امنیتی فاریاب ضمن
تقبیح عاملین پایین کردن عکس های جنرال عبدالرشــید
دوستم معاون ریاســت جمهوری در مزارشریف و پاره کردن
عکس احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور در فاریاب ،با نصب
عکس مجدد جنرال دوستم ،استاد ربانی و احمدشاه مسعود
در برخی از جاده های شهر میمنه ،بر تحکیم روابط بین هر دو
حزب تاکید نمودند.
آنها همچنان گفتند که رویداد روز پنجشــنبه گذشته که در
آن مظاهرۀ هواداران جنرال دوستم و عطامحمد نور در فاریاب
به خشونت کشانیده شــد ،به هیچ عنوان به حزب جنبش و
جمعیــت ارتباط ندارد؛ بلکه افــراد فرصت طلب به تحریک
دشمنان مردم افغانستان عامل اصلی رویداد هستند که باید
ارگانهای امنیتی و هیأت حقیقت یاب قضیه را بررسی نموده،
عاملین اصلی را به هر کسی که ارتباط داشته باشند ،به چنگ
قانون بسپارند.
دو تصویر جنرال عبدالرشيد دوستم..........ادامه/ص5/

کار کمیته گزینش اصالحات انتخاباتی در هفته جاری آغاز میشود

یک عضو کمیته گزینش اصالحات انتخاباتی
میگوید ،قرار است کار این کمیته در هفتهء
جاری آغاز شود.
اخیراً ،بر بنیاد فرمان تقنینی رئیس جمهور
اعضــای کمیته گزینش از ن ُــه به هفت تن
کاهش یافت.
محمد نعیم ایــوب زاده عضو کمیتهء جدید
گزینــش و رئیس نهاد برگــزاری انتخابات
شــفاف افغانســتان روز جمعه در صحبتی
با رادیو آزادی دلیل عــدم آغاز کار کمیته
گزیش را اختالفات میــان رئیس جمهور و
رئیس اجرائیه دانست.
او گفت:
« توقع ما این بود کــه بعد از صدور فرمان،

کمیته کارش را آغاز کند ،ولی متأســفانه تا
هنوز آغاز نشده است .اطالعاتی که بدست
آورده ایم ممکن هفتهء جاری کار این کمیته
آغاز شود و نخستین جلسهءآن یکبار دیگر
برگزار گردد و بعدا ً بر اساس انتخابات ،رئیس
کمیته انتخاب میشود».
امــا دفتر معاونیت دوم ریاســت جمهوری
افغانســتان که تنظیم برگزاری انتخابات را
به عهده دارد میگوید ،عدم هماهنگی بین
رئیــس جمهور و رئیــس اجرائیه حکومت
وحدت ملی افغانســتان ،در مورد اصالحات
انتخاباتی ممکن اســت فضای را ایجاد کند
که آنها نتوانند به خواست های شان در این
زمینه برسند(.رادیوآزادی)

پسرلی :قزاقستان عالقمند سرمایه گذاری
در افغانستان است

اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تجار
قزاقستان برای سرمایه گذاری در این کشور ابراز
عالقمندی کرده اند.
صیام الدین پسرلی مسئول بخش رسانه های این
اتاق دیروز به رادیو آزادی گفت که برخی از تاجران

قزاقستان در چند روز آینده در جریان سفر شان
به افغانســتان با مقامات این کشور روی صادرات،
واردات و بازاریابی برای اموال افغانی در قزاقستان
مالقات خواهند کرد.
قزاقستان و افغانستان ،در........ادامه/ص5/

سرنوشت نا مشخص پول حقالعبور جادهها
در افغانستان

شــاید خیلیها در افغانســتان نداننــد که پول
حقالعبور که رانندگان افغان میپردازند ،به کجا و
به جیب چه کسی میرود؟ از سرنوشت میلیونها
دالر مالیاتیکه بخاطر حفظ و مراقبت شاهراهها از
رانندگان گرفته میشود اطالعی در دست نیست.
بیبیسی دریافته اســت که آمار دقیقی در مورد

غرب :حکومت افغانستان نباید از پول ما
اسلحه روسی بخرد

ُزهير :شاروالى باميان بايد نهاد
پاسخگو و حسابده باشد

والى باميان با معرفى شــاروال جديد اين واليت
ميگويد که شــاروال هاى باميان ،همواره متهم
به فســاد بوده؛ اما بايد رهبرى جديد اين نهاد با
شفافيت عمل نمايد.
انجنير محمد امان ،دیروز رسما به حيث شاروال
باميان معرفى گرديد.
محمد طاهر زُهير والی باميان ،در مراسم معرفى

شــاروال جديد گفت که درحال حاضر ،شمارى
ازرياست ها و مديريت هاى کالن درسطح واليات،
مشکالت خود را دارند و متاسفانه همواره شاروال
ها دراين واليت متهم به فساد و اختالس بوده اند.
وى با بيان اينکه توقع مردم از شــاروالى زياد
اســت ،افزود که اين نهاد بايد فعــال بوده و با
شفافيت تمام به مردم..........ادامه/ص5/

رادمنش :برای سرکوب داعش آمادهگی
کامل وجود دارد

وزارت دفاع افغانســتان میگوید ،با آنکه رقم
دقیق افراد مربوط به داعش در افغانستان روشن
نیســت اما برای ســرکوب این گروه در کشور
آمادهگی کامل وجود دارد .محمد رادمنش معاون
سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت
که حکومت افغانســتان اقدامات الزم را در برابر

گروه داعش روی دست گرفته است .این اظهارات
در حالی صورت میگیرد که چند روز قبل مقامات
امنیتی در جلسه عمومی مشرانو جرگه گفتند که
داعش در ننگرهار سرکوب شده و افراد این گروه
اکنون در والیات نورستان و کنر فعالیت را آغاز
کرده اند(.رادیوآزادی)

در کمپاین بهاری هشت و نیم میلیون
کودک در کشور واکسین شده اند

لغزش سنگ در کنر ،جان چهار تن را گرفت

به اثر فرود آمدن سنگ از کوه در واليت کنر ،به شمول دو طفل چهار فرد يک
خانواده جان باخته اند.
مل پاسوال عبدالحبيب ســيدخيل قوماندان امنيۀ کنر ،به تاريخ  ٧حمل به
آژانس خبرى پژواک گفت که صبح دیروز ،در منطقۀ يوگل چاکندى ولسوالى
چپه دره ،به سبب لغزش سنگ و اصابت آن به يک منزل ،چهارتن کشته شده
اند .موصوف گفت« :در پى بارندگى هاى اخير ،يک سنگ از کوه فرود آمده و
برمنزل احسان اهلل نام...............ادامه/ص5/

يک دختر نوجوان و یک مرد در هرات
خودکشى کرده اند

يک دختر نوجوان و یک مرد در واليت هرات ،خودشــان را حلق آویز نموده
اند.
محمد رفیق شــیرزی سخنگوی شــفاخانۀ حوزوی هرات ،به آژانس خبرى
پژواک گفت که این دو تن ،در دو رویداد جداگانه در ولســوالی های گذره و
کهسان هرات ،خود شان را حلق آویز کردند و دیروز جسد شان به شفاخانۀ
حوزوی هرات منتقل شده است.
به گفتۀ شــیرزی ،این دختر نوجوان که  ١٦سال سن دارد ،در ولسوالی گذرۀ
هرات خودش را حلق آویز کرده است..............ادامه/ص5/

شش پوليس و هفت طالب در چارچينوى
ارزگان کشته شدند

آن نیز در نزد دولت افغانســتان وجــود ندارد.
وقتی درباره آن از مقامهای دولتی پرســیده شد،
اظهاراتشان ضد و نقیض بود.
آنها نتوانستند به خبرنگار بیبیسی آمار مشخص
در مورد میزان پول جمعآوری شده و مصرف این
پول را ارائه کنند.............ادامه/ص5/

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

در نتيجۀ درگيرى ميان نيروهاى امنيتى و طالبان در ولســوالى چارچينوى
ارزگان ،شش پوليس و هفت طالب کشته شده اند.
ولــى داد قوماندان امنيۀ چارچينو ،به تاريخ(٧حمل) به آژانس خبرى پژواک
گفت که طالبان مسلح ،جمعه شــب بر پوسته هاى امنيتى ،در منطقۀ ريگى
حمالت انجام داده اند.
او افزود که طى اين حمالت ،شــش پوليس و هفت طالب کشته شده و پنج
پوليس و  ١١طالب جراحت برداشته اند..............ادامه/ص5/

ده تن در هرات به اتهام اختطاف
بازداشت شدند

مســئوالن وزارت صحت عامه می گویند که در
کمپاین بهاری امسال حدود هشت و نیم میلیون
کودک در سراسر کشور واکسین شده اند.
به گفتــه آنان ،اکنون صرف کــودکان برخی از
ولسوالی ســرد و ناامن در کشور واکسین نشده
اند .هدایت اهلل ســتانکزی ،مشاور وزارت صحت

عامه گفته اســت که با گرم شدن هوا و باز شدن
راه های مواصالتی مناطق صعب العبور ،کودکان
این مناطق نیز واکسین خواهند شد.
وی افزوده که شماری از ولسوالی های سرد سیر
والیات بامیان و دایکندی شــامل کمپاین بعدی
خواهد بود...........ادامه/ص5/

تاجران پاکستانی میخواهند در افغانستان
سرمایه گذاری کنند

آیســا یا اداره حمایت از ســرمایه گذاری در
افغانســتان میگوید که تاجران پاکســتانی به
همکاری در بخش پیشــرفت صنعت و سرمایه
گذاری در افغانستان از خود آمادهگی نشان داده
اند.
محمد ابراهیم شــمس معاون ایــن اداره دیروز
به رادیو آزادی گفــت که تعدادی از این تاجران
همچنان عالقمند اند تا در پروژه های زیر بنایی
در افغانســتان همکاری کنند « :آنها میخواهند

در پروژه های بزرگ و صنعت و ترانســپورت در
افغانستان سرمایه گذاری کنند ،اما خواست شان
این بود که حکومت افغانستان باید سهولت ها را
برایشان مساعد بسازد».
آقای شــمس میگوید که در حال حاضر تاجران
پاکســتانی در افغانســتان حدود دو نیم صد
میلیون دالر ســرمایه گــذاری کردند که 350
شرکت پاکستانی هم در این کشور فعالیت دارند.
(رادیوآزادی)

مردان مسلح افغان دو شهروند تاجیکستان را ربودند

موظفين امنيتى در واليت هرات ،ده تن را به اتهام اختطاف بازداشــت نموده
اند.
این ده تن در دو رویداد جداگانه توسط نيروهاى پولیس و امنیت ملی هرات،
از ولسوالی شیندند و شهرهرات بازداشت شده اند.
جیالنی فرهاد مسوول مطبوعات مقام والیت هرات که به نمایندگی از ریاست
امنیت ملی صحبت می کرد ،به پژواک گفت که موظفين ریاست امنیت ملی
این والیت ،یک گروه هفت نفری اختطاف چى را بازداشــت واز قاچاق  ٣٠تُن
سنگ رخام ،به خارج از کشور جلوگیری کرده اند.............ادامه/ص5/

معاون والی نام نهاد طالبان کشته شد

کشورهای کمک کننده غربی از حکومت افغانستان
خواسته است که از پول کمکی آنها اسلحه روسی
خریداری نکند.
نماینده خاص روسیه در امور افغانستان این مطلب
را روز جمعه به خبر گــزاری ایتارتاس بیان کرده

اســت .ضمیر کابلوف گفت ،حکومت افغانستان به
همکاری روسیه در عرصه تخنیکی و نظامی عالقه
داشته و روسیه برای چنین یک کمک و همکاری
آماده است ،اما در برابر این امر موانع وجود دارند.
بگفتهء کابلوف ،این............ادامه/ص5/

معاون والی نام نهاد طالبــان در بغالن ،در درگیری با نیروهای دولتی در بلخ
کشته شد.
جنرال سیدکمال ســادات ،فرمانده پولیس بلخ ،گفت« :پالن شان از درون
خنثی شد؛ راپور از درون خود شان به ما رسید که موترهای هاموی میآیند
و بر شما حمله میکنند؛ بدون هیچ تلفاتی موترهای هاموی شان را گرفتیم».
جنرال سادات اضافه کرد که در این درگیری عالوه بر  ۳عراده تانک هاموی،
مقداری جنگ افزارهای سنگین و...........ادامه/ص5/

مقامات دولتی تاجیکســتان خبــر داده اند که
مردان مســلح افغان دو شهروند تاجیکستان را
در منطقه مرزی ربوده اند و یکی دیگر را زخمی
کرده اند .این مردان برای یک شرکت راه سازی
کار می کردند.
این دو تبعه تاجیکستان روز جمعه در پی حمله

مردان مسلح ربوده شدند و یک تن دیگر نیز در
نتیجه شلیک آنان زخمی شده است.
یک مقام محلی تاجیکستان به خبرگزاری رویترز
گفته است که حمله کنندگان آدم ربا قاچاقچیان
بوده اند و ربوده شدگان برای پروژه بهسازی راه
های مواصالتی در............ادامه/ص5/

