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بانکى مون از جامعۀ جهانى خواست تا به
افغانستان کمکهاى الزم انجام دهند

سرمنشــى ملل متحد ،از آمادگى اين سازمان براى پيشــرفت افغانستان ،پرده
برداشت و از کشورهاى همسايۀ افغانستان خواست تا براى صلح و ثبات افغانستان
نقش مثبت ايفا نمايند.
بانکى مون سرمنشى ملل متحد ،دیروز (روز دوم نشست بروکسل) در بلجيم گفت
که اين نشست ،به منظور تامين صلح و پيشرفت دوامدار افغانستان برگزار شده و
ملل متحد مصمم است تا در اين راستا تعهدات خود را با افغانستان تجديد نمايد.
وى افزود که مســوولين حکومت افغانستان ،براى آيندۀ درخشان کشور شان ،راه
خوب را برگزيده و متعهد اند تا در افغانســتان برضد فساد مبارزه نمايند و در همه
بخش ها اصالحات الزم را به وجود آورند.
بانکى مون گفت« :با وجوديکه چالش ها بيشــتر بود؛ اما افغانستان در اين اواخر
پيشــرفت هاى قابل مالحظه نموده اســت؛ به طور نمونه در عرصۀ مبارزه با فساد
ادارى ،مرکز عدلى و قضايى و ادارۀ تدارکات را به وجود آورده ،که اين کارها شايان
تذکر است و بايد آن را به ديدۀ قدر نگريست».
وى عالوه کرد براى اينکه در کارکردها شــفافيت و حســابدهى افزايش يابد و به
خدمات ملکى توجه بيشتر مبذول شود ،افغانســتان در چهار سال آينده فرصت
مناسب دارد که به امور انکشافى توجه نمايد و.........ادامه/ص5/

در هرات از توافقنامۀ صلح
با حزب اسالمی حکمتیار
حمایت شد

صدها تن طى یک گردهمایی در هرات ،از توافقنامۀ صلح
دولت با حزب اسالمی حکمتیار حمایت کردند.
در این گردهمایی که دیــروز در تاالر موالنا جالل الدین
بلخی شهر هرات برگزار شــده بود ،شماری از مسووالن
محلی و برخی از اعضای برجســتۀ حزب اسالمی شرکت
کرده بودند.جمعه خان همدرد یک تن از اعضای ارشــد
حزب اسالمی در این نشست گفت :تمام .........ادامه/ص5/

يکهزار جريب زمين از
سوى يکى از نزديکان رييس
جمهور غصب شده است

شــمارى از باشندگان ناحيه  ١٢شــهرکابل ،در اعتراض
به غصب يکهزار جريب زمين و کشــته شدن يک جوان
توسط يک فرد زورمند از نزديکان رييس جمهور ،دست
به تظاهرات زدند.
حدود  ۴۰۰تن از باشندگان منطقۀ شينه که مربوط ناحيه
١٢شهرکابل مى شود ،حوالی ساعت  ۹:۰۰صبح دیروز در
مقابل مسجد عيدگاه ،دست........ادامه/ص5/

در فراه  ١٤طالب مسلح و
سرباز اردوى ملى کشته و
زخمى شده اند

اداره صحت عامه والیت کندز:

دهها زخمی به شفاخانه شهر آورده شدهاند

عبدالحمید اعلم ،رئیس صحت
عامه والیت کندز در شمال شرق
افغانستان اعالم کرد که در ۲۴
ساعت گذشــته  ۶۶زخمی به
شفاخانه این شهر آورده شدند
که  ۱۹نفر آنان بســتری و بقیه
سرپا مداوا و مرخص شدهاند.
او به بیبیســی گفت که اکنون
 ۱۴۱زخمی در شفاخانه شهرکندز
تحت درمان هستند.
به گفته او شمار کشته شدگان
مشخص نیست.
آقای اعلــم افزود کــه مردم
عادی با وســایل ابتدای همانند
سهچرخه و کراچی زخمیان را به
شفاخانه منتقل میکنند.
بــه گفتــه او تمــام زخمیها
افراد غیرنظامی هســتند .دولت وزیری ،سخنگوی وزارت دفاع
افغانستان نیز درباره وضعیت شــهر کندز به بیبیسی گفت که
داخل شــهر کندز تصفیه شدهاست و فقط در مناطق غربی شهر
کندز نیروهای گــروه طالبان گاهی «تحرکاتی از خود نشــان

دررابطه به مقرره منع آزار و
اذیت زنان ،کارگاه آموزشی
برگزار شد

کارگاه آموزشــی دررابطه به توضیح مقرره آزارو اذیت
زنان درافغانســتان ،دیروز دروزارت اطالعات وفرهنگ
برگزارشــد  .به گزارش خبرنگارآژانس باختر :این کارگاه
آموزشــی ازطرف آمریت جندروزارت اطالعات وفرهنگ
به همکاری مالی و تخنیکی دفترتربیتی ومشورتی رشد،
برای شماری از کارمندان این........ادامه/ص5/

راه اندازی حشر عمومی
در شهر چاریکار والیت پروان

شماری از شــهروندان پایتخت از ازدحام بیش از حد موتر ها در
شــهر کابل شکایت کرده و می گویند که کابل ظرفیت موتر های

کار ساخت شفاخانه  ۲۰۰بستر
مخصوص زنان و کودکان
در هرات آغاز شد

سنگ تهداب شفاخانه  ۲۰۰بستر برای تداوی زنان و اطفال
معتاد با حضور مقامهای وزارت صحت عامه کشور ،دیروز
چهارشنبه در ولسوالی گذره والیت هرات گذاشته شد.
در این محفل داکتر استانکزی ،مشاور ارشد وزارت صحت
عامه کشــور ،محمدآصف کبیر ،سرپرست اداره صحت
عامه والیت هرات و ..........ادامه/ص5/

بیش از حد را ندارد .شــهروندان کابل
می گویند کــه پولیس ترافیک در این
شب و روز به دلیل این که اسناد برخی
از موتر ها را بررســی می کنند به فکر
جاده و ازدحام نیستند.
الیاس شمس یکی از خبرنگاران کشور
به خبرگزاری بخدی گفت :حدود یک
ساعت می شــود که از دفتر کاریم به
طرف برنامه ی که قرار اســت برگزار
شــود در حرکت هستم اما در رابندان
گیر مانده ام.
آقای شــمس می گوید کــه او برای
پوشش یک برنامه خبری می رود و اگر
در وقت معین نرسد برنامه از پوشش باز
خواهند ماند.
همزمان خدیجه بانوی که یک کودک
مریض را در بغل خود حمل می کند از ترافیک شهری شکایت کرده
می گوید که هر شخص مریض که در.........ادامه/ص5/

اروپا در مورد اخراج پناهجویان

سازمان «پرو ازول» از توافقات جدید میان اتحادیۀ
اروپا و حکومت افغانســتان در مورد بازگرداندن
پناهجویان افغان به وطن شان شدیدا ً انتقاد کرد.
گونتر بورکهارد مدیر عامل ســازمان مدافع حقوق
بشر «پرو ازول» روز سه شنبه ( ۴اکتوبر  )۲۰۱۶در
تبصرۀ خود پیرامــون توافقات جدید اتحادیۀ اروپا
و حکومت افغانســتان گفته اســت« :بازگرداندن
پناهجویان به افغانســتان غیر مســئوالنه است».
بورکهارد گفته اســت« :اینکه اتحادیــۀ اروپا با
چه ســرعت هیجان انگیزی حقوق بشر را نادیده
میگیرد ،ترس آور است .موضعگیری عوامگرایانه و
راستگرایانه به وضاحت...........ادامه/ص5/

مقامات محلى :اگر به کندز توجه نشود فاجعۀ انسانى رخ مى دهد

شــمارى از اعضاى شــوراى واليتى و مردم کندز مى گويند که
طالبان ،اکثر مناطق شــهر را در تصرف دارند ،راه هاى مواصالتى
مسدود است و مردم با کمبود موادغذايى روبروهستند.
امرالدين ولى عضو شوراى واليتى کندز ،به آژانس خبرى پژواک
گفت که طالبان در داخل شهر گشــت و گذار دارند و مردم هم

وزارت صحت عامه ميگويد که درحملۀ
انتحارى درشهرکابل  ٢٠تن زخمى شده
و درشفاخانه ها تحت تداوى قراردارند.
اين حمله ،حوالى ساعت پنج عصر دیروز،
درســرک داراالمان درمربوطات حوزۀ

هفتم امنيتى رخ داده اســت .اسماعيل
کاووسى رييس روابط عامه وزارت صحت
عامه درمورد وضعيت صحى مجروحين
معلومات ارايه نکرد اما گفت که درميان
مجروحين ٢زن........ادامه/ص5/

لعل :توافق در مورد برگشت شماری
از مهاجرین از اروپا عادالنه نیست
سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید،
توافق در مورد برگشــت شماری زیادی
از مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی
غیر عادالنه ،نقض حقوق بشــر و حقوق
مهاجرین است.
لعــل گل لعل رئیس این ســازمان روز

چهارشــنبه در صحبت با رادیو آزادی
تصمیــم در این مورد را غیــر عادالنه
خوانــده گفت ،مهاجریــن افغان نباید
قربانی سیاســتهای اتحادیــه اروپا و
حکومت وحدت ملی گردند.
وی گفت« :این........ادامه/ص5/

میدهند» که نیروهای امنیتی درحال پاکســازی این ناحیه شهری
هستند.
او مدعی شد که غیر از مناطق غربی نیروهای امنیتی به تمام نقاط
شهری تسلط دارند و در بیرون شهر.......ادامه/ص5/

خشم در رابطه با معامله میان افغانستان و اتحادیۀ

سووالن شــهرداری شهر چاریکار والیت پروان در شمال
کابل از راه اندازی یک برنامه حشر عمومی در ناحیه ششم
مرکز این والیت خبر میدهند.
انجینــر عبدالحفیظ قانع مســوول خدمــات انجینری
وسکتوری شــهرداری شهر چاریکار دیروز به خبرگزاری
بخدی گفت :این حشر.........ادامه/ص5/

درحملۀ انتحارى درشهرکابل
 ٢٠تن جراحت برداشته است

آلمان کمک هایش به افغانستان
را مشروط به وضعیت مهاجرت کرد

شکایت شهروندان کابل از ازدحام ترافیک در پایتخت

مسووالن محلى مى گويند که در ولسوالى باالبلوک فراه،
سه سرباز اردوى ملى و سه تن از مخالفين مسلح کشته
شده و از هردو طرف ،هشت تن زخم برداشته اند.
محمد ناصر مهرى ســخنگوى والى فراه ،به آژانس خبرى
پژواک گفت که طالبان مســلح ،سه شنبه شب بر پوسته
نيروهاى اردوى ملى در.........ادامه/ص5/

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

درحال ترک کردن خانه هاى شان مى باشند .وى افرود« :تنهامقام
واليت ،رياست امنيت ملى ،قوماندانى امنيه ،چوک و جاده واليت در
دست دولت اســت و مناطق ديگر شهر در تصرف طالبان مى باشد
و بمباردهم باالى شــهر جريان دارد؛ شــمارى ازخانه هاى مردم و
مارکيت ها ويران شده است........».ادامه/ص5/

وزیر خارجه آلمان در نشســت بروکسل
کمک های کشــورش به افغانســتان را
به همکاری مشــترک این کشور در حل
بحران مهاجرت منوط کــرد .پذیرفتن
مهاجران اخراجــی از آلمان که به یک

مشکل تبدیل شــده ،یکی از این شرط
ها است.
مبارزه با فســاد ،حمایت از حقوق بشر و
پیشرفت های اقتصادی و دموکراتیک از
شرط های........ادامه/ص5/

جان کری از طالبان خواست مانند

حزب اسالمی به روند صلح بپیوندند

جان کری ،وزیــر خارجه ایاالت متحده
امریکا از گروه طالبان خواست که مانند

حزب اســامی گلبدین
حکمتیار بــه روند صلح
بپیوندد .او تاکید کرد که
مشکل افغانستان از طریق
نظامی حل نمیگردد.
در کنفرانس بروکسل در
مورد افغانســتان در کنار
سایر موضوعات روی حل
جنگ این کشور از طریق
یک راه حل سیاسی تاکید
صورت گرفت.
جان کری وزیر خارجــه ایاالت متحده
امریکا در سخنان........ادامه/ص5/

ایاالت متحده امریکا  492واسطه
زرهی به وزارت امور داخله کمک کرد

به اســاس معلومات دفتــر مطبوعاتی
وزارت امــور داخله به آژانــس باختر،
مرتضی رحیمی معیــن تامیناتی وزارت
امور داخله ،در پیونــد به دریافت 492
واسطه زرهری از ایاالت متحده امریکا،

گفت که وزارت امور داخله در نظر دارد
تا در زمســتان امسال ،نیروهای پولیس
ملی را از نظر تجهیزات و وسایل نظامی
پیشرفته مجهزســاخته و کمبودی ها و
کاستی های........ادامه/ص5/

