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دومین نشست میان رئیس جمهور غنی
و عبداهلل برگزار شد

رهبــران حکومت وحدت ملی برای از میان برداشــتن تنش های
موجود میان ارگ و قصر ســیپدار برای دومین بار با یکدیگر دیدار
کردند.
احمد میثم ،معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد نشست رئیس
جمهور و رئیس اجرایی به آژانس خبرى پژواک گفت ،دومین مالقات
رئیس جمهور و رئیــس اجرائیه در یک فضای صمیمی ،بعد از ظهر
روز پنج شنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
او می گوید« :در این نشســت که در یــک فضای صمیمی صورت
گرفت ،قضایای مهم سیاسی کشور با یک روحیه مثبت مورد بحث
و تبادل نظر قرار گرفت».
به گفته او ،رئيس جمهور در این نشســت با تاکید بر اســتحکام
پایههای حکومت وحدت ملی و کار مشترک دیدگاههای خویش را
در مورد چالشها و فرصتهای موجود فرا راه حکومت وحدت ملی،
آوردن اصالحات و راههای بیرون رفت مطرح ساخت.
میثم می افزاید که این نشست دو به دو میان رئیس جمهور و رئیس
اجرایی صورت گرفته است و از معاونین ریاست جمهوری و ریاست
اجرائیه کسی حضور نداشته است.
موصوف ميگويد که رهبران حکومت وحدت.........ادامه/ص5/

والی هرات :سیستم اداری متمرکز کشور کارآمد نیست

والی هرات می گوید که سیستم اداری
متمرکز کشــور ،به دلیــل اینکه همه
صالحیت ها در مرکز کشــور است ،کار
آمد نیست وباید تغییر کند.
محمد آصف رحیمی ،این موضوع را روز
پنج شنبه در مراســمی که به مناسبت
رونمایــی از یک اثــر علمی-تحقیقی
شــورای متخصصان هــرات در مورد
حکومت داری خوب ،در شــهر هرات
برگزار شده بود بیان کرد.
وی با اشــاره به سیستم اداری متمرکز
کشــور گفت که این سیســتم کارآمد
نیست و الزم اســت که از سیستم غیر
متمرکز کارگرفته شود.
والی افزود »:سیســتم اداری متمرکز

راپورهای ضد و نقیض در مورد هالکت
سربازان زندانی افغان در هلمند

حتی سبب شــده که ازمدت ها به این
طــرف  ۳۰اداره در هرات به وســیلۀ
سرپرستان اداره شــود واگر سیستم
اداری غیرمتمرکــز میبود و مقام های
محلی صالحیت میداشــتند حاال این
چالشها وجود نمیداشت».
رحیمی افزود »:تا زمانی که به والیت ها
صالحیت داده نشود ،هیچ گاه توسعه و
انکشــاف به گونۀ درست عملی نخواهد
گردید».
محمد رفیق شــهیر ،رئیس شــورای
متخصصان گفت که در این اثر در مورد
حکومت داری خوب بحث و تحقیق شده
است.
به گفته وی ،حکومت.......ادامه/ص5/

در پنج ماه گذشته حدود صد صراف اختطاف
یا پول شان به سرقت برده شده است

شورای والیتی هلمند میگوید در نتیجه حمله هوایی باالی یک زندان طالبان مسلح
در ولسوالی نادعلی هلمند شمار از نیروهای امنیتی و ملکیها که به دست طالبان
اسیر شدهبودند کشته شدند.
عبدالمجید اخندزاده معاون این شورا روز جمعه به رادیو آزادی گفت که این حمله
پنجشنبه شب از سوی طیاره بی سرنشین نیروهای ..........ادامه/ص5/

صرافان سرای شــهزاده کابل می گویند که در سال روان تا اکنون حدود صد صراف
اختطاف شده و یا هم پول های شان به سرقت برده شده است.
این صرفان می گویند ،یک ماه پیش یک میلیون دالر امريکايى ســرمایه یک صراف
در ولسوالی سروبی کابل به سرقت برده شد ،که عامالن این سرقت در بند به سر می
برند و به گونه که دوسیه اش باید پی گیرد می شد ،تا...........ادامه/ص5/

در برخى مکاتب غزنى طالبان نصاب
درسى خود را شامل کرده است

در مناطق مختلف کشور  ۳۳مخالف مسلح
و  ۱۱سرباز اردوی ملی کشته شده اند

طالبان مســلح در برخى مکاتب غزنى نصاب تعليمى خود را شامل کردند و خود به
متعلمين تدريس مى کنند.
تازه گل ننگيالى مدير معارف ولسوالى اندرغزنى به تاريخ  ٤سنبله به آژانس خبرى
پژواک گفت که طالبان مسلح در برخى مکاتب اين ولسوالى مضامين دينى را افزوده
اند .موصوف مى گويد که براى تدريس مضامين متذکره..........،ادامه/ص5/

وزارت دفاع می گوید ،طی  ۲۴ســاعت گذشته در مناطق مختلف کشور  ۳٣مخالف
مسلح و يازده سرباز اردوی ملی کشته شده اند.
این مطلب در اعالمیه اى که به تاریخ  ۵ســنبله از سوی وزارت دفاع ملی به آژانس
خبرى پژواک ارسال شده ،بيان گرديده است.
بر اساس این اعالمیه ،در عملیات های جداگانه در ..........ادامه/ص5/

ناتو :تلفات نیروهای امنیتی افغانستان
افزایش یافته است

ایاالت متحدۀ امریکا حمله بر دانشگاه
امریکایی در کابل را نکوهش کرد

وزارت خارجۀ امریــکا در یک خبرنامه به روز جمعه حمله بر دانشــگاه امریکایی
افغانســتان را با شدیدترین الفاظ نکوهش کرد و این نهاد را جایی برای پشتیبانی از
آموزش و روشنایی آیندۀ کشور خواند.
جــان کری ،وزیر خارجۀ امریکا ،در این باره در یک خبرنامه گفت« :به نمایندهگی از
مردم امریکا ،میخواهم تأثرات عمیق خود را به خانوادهها.......ادامه/ص5/

مقامهای ناتو گفته اند که تلفات نیروهای امنیتی افغانستان در اثر حمالت طالبان
و دیگر گروهها نسبت به سال گذشته بیشتر شده است .با وجود آن ،ناتو این نیروها
را در مسیر مثبت میبیند.
مقامها تخمین زده اند که در سال  ۲۰۱۵میالدی حدود  ۵۰۰۰سرباز و پولیس افغان
کشته و  ۱۵هزار تن دیگر زخمی شده بودند.......... .ادامه/ص5/

تظاهرکنندگان در باميان خواستار شناسايى
عاملين حادثه دهمزنگ شدند

شمارى ازفعاالن نهادهاى مدنى درباميان دراعتراض به آنچه که کم کارى کميسيون
موظف بررســى حمله برتظاهرکننده هاى جنبش روشــنايى درکابل خوانده شد،
راهپيمايى نمودند.دردوهم اســد ســال روان ،درنتيجۀ حمله انتحاری در جریان
تظاهرات جنبش روشــنایی در منطقه دهمزنگ شهر کابل ،دهها تن کشته و صدها
تن زخمی شدند..........ادامه/ص5/

راحیل شریف :اجازه نمی دهد از خاکش
برای فعالیت تروریستی استفاده شود

راحیل شــریف لوی درستیز اردوی پاکستان حمله بر
پوهنتون امریکایی افغانستان در کابل را محکوم کرده
و تاکید نموده که اجازه نمیدهد از خاک کشورش برای
فعالیتهای تروریســتی در داخل افغانستان استفاده
شــود .مقامات افغان میگویند ،این حمله در آنسوی

خط دیورند طرح ریزی و مدیریت شده است .در حمله بر
پوهنتون امریکایی افغانستان در کابل  ۱۳تن کشته و ۴۵
تن دیگر زخمی شدند.
رئیس جمهور افغانســتان روز پنج شــنبه در نشست
شورای امنیت با راحیل شریف.........ادامه/ص5/

غنی :حمله به تاسیسات آموزشی ،عزم ما
را برای نابودی تروریسم راسختر میسازد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که
حمله مخالفان مسلح به تاسیسات آموزشی ،عزم این
کشور را برای نابودی تروریسم راسختر میسازد.
چهارشنبه شب حمله گروهی به دانشگاه آمریکایی
افغانســتان صورت گرفت .این حمله عصر چهارشنبه

سوم سنبله با یک انفجار موتر بمب گذاری شده شروع
و پس از ده ساعت درگیری با کشته شدن دو مهاجم به
پایان رسید.
فرمانده پولیس کابل گفته اســت در این رویداد سیزده
نفر از جمله هفت دانشجو ،سه..........ادامه/ص5/

افرادی گلوی دختر جوانی را در والیت
بادغیس بریدهاند

ریحانه هجده ســاله از والیت غور ،روز سه شنبه دوم
سنبله از ســوی افرادی در ولســوالی جوند والیت
بادغیس کشته شده است.
بستگان ریحانه گفته اند که او  ۹ماه پیش با جوانی از
والیت بادغیس ازدواج کرد و روز ســه شنبه ‹خانواده

شــوهرش نخســت او را خفه کرده و بعــد گلویش را
بریدهاند›.
اما عبدالحی خطیبی ،سخنگوی والی غور به بیبیسی
گفت که تا حال عاملین این قضیه شناســایی نشده و
جزئیات این قتل روشن نیست...........ادامه/ص5/

دروازۀ شاروالى غورمسدود شد

در حمالت اخير سال جارى ميالدى در
کابل  ١١٣١تن کشته و زخمى شدند

حمله بر پوهنتون امريکايى درکابل  ٥٢تن را کشــته و زخمى ســاخت که با آن در
نتيجۀ  ٢٣حمله در جريان سال جارى ميالدى در کابل ،رقم کشته شدگان و زخميان
به  ١١٣١تن بالغ گرديد.
پوهنتون امريکايى افغانستان در مربوطات حوزۀ ششم امنيتى واقع منطقه داراالمان
شهرکابل شام گذشته مورد حملۀ گروهى انتحارى قرار گرفت.....ادامه/ص5/

چهار تن از نیروهای امنیتی در نیمروز
کشته شدند

در یک حمله طالبان بر یک پوســته امنیتی در ولسوالی خاشرود نیمروز چهار تن از
نیروهای امنیتی کشته شده اند.
یک تن از مســوولین امنیتی والیت نیمروز که نخواست نامش ذکر شود ،به آژانس
خبرى پژواک گفت که طالبان مسلح پنج شنبه شب بر یک پوسته امنیتی در منطقه
جگین ولسوالی خاشرود ،در مسیر شاهراه زرنج -دالرام.........ادامه/ص5/

دروازۀ شاروالى شهر فيروزکوه واليت غور در اعتراض
به غصب زمين ها از سوى زورمندان در آن واليت و بى
توجهى اداره محلى ،از سوى مسووالن اين اداره بسته
شد.
فضل الحق وحید مدیر عمومی ســکتوری و تخنیکی

شــاروالی و سرپرست این اداره به آژانس خبرى پژواک
گفت که صبح روز پنج شــنبه دروازۀ شــاروالى شهر
فيروزکوه بسته شد و به رســم اعتراض نقشه شهرى
فيروزکوه به آتش کشيده شد.
وى افزود ،هفته قبل یک ساحه.........ادامه/ص5/

