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تظاهرکنندگان :حکومت عليه عامالن
کشتار افراد ملکى در غور اقدام کند

صدها باشــندۀ واليت غور ،در واکنش به تيرباران
شــدن بيش از  ٣٠باشــندۀ اين واليت ،دست به
تظاهرات زده هشدار دادند تا زمانيکه حکومت عليه
عامالن اين رويداد اقدام نکند ،جسد کشته شدگان
را دفن نخواهند کرد.
منابع محلــى در واليت غور مــى گويند که افراد

مسلح منســوب به گروه داعش ،روز سه شنبه ٣٨
فرد ملکى را که اکثر شــان چوپان و دهقان بودند،
از منطقۀ غلمين مربوط شهر فيروزکوه مرکز واليت
غور ربودند وپس از آنکه يــک قوماندان اين گروه
در درگيرى بامردم کشــته شد ،دريک عمل انتقام
جويانه اين  ٣٨تن از سوى......ادامه/ص5/

وزیر مالیه :برای پایان جنگ در افغانستان
کمک جهانیان الزم است

اکلیل حکیمی ،وزیرمالیه دیروز در نشست نظارت
و هماهنگی با کشورهای کمککننده در کابل ،گفت
که برای شکســتدادن و نابودسازی هراسافگنان،

ادامــۀ کمکهای جهانی یک
نیاز مبرم است .آقای حکیمی
افزود که پایان جنگ در کشور
بسیار دور است .آقای حکیمی
گفت« :در واقع ،ما راه درازی
را پیمودهایم ،اما پایان جنگ
بســیار دور است .افغانستان
برای نابودســازی و شکست
دشمن مشــترک ما ،به ادامۀ
ِ
کمکهای جهانی نیاز دارد».
آقای حکیمــی افزود« :برای
رســیدهگی بــه چالشهای
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
در افغانســتان ،حکومت به
همبســتگی جامعۀ جهانی
نیاز دارد تا از رشــد اقتصادی و اصالحات سیاسی،
اطمینان بدهد و کشــور را به سوی خودبسندهگی
اقتصادی ،رفاه و صلح سوق دهد......».ادامه/ص5/

برخى باشندگان نورستان سرپرست این
والیت را به فساد متهم میکنند
شــماری از باشــندگان
نورســتان ،با متهم کردن
سرپرســت این والیت به
فســاد اداری ،خواهــان
برکناری وی شــدهاند؛ اما
این مقام محلی ،طرح اتهام
فســاد را توطئه علیه خود
میخواند.
معترضان که تعدادشان به
چهل تن میرســد ،دیروز
در کابل علیه سرپرســت
این والیت اعتراض کردند
و از رئیس جمهور خواستند
که به شــکایت از این مقام
محلی رسیدگی کند.
الطاف حســین خلیل نورســتانی رئیس «شورای
همبســتگی نورســتانیان» گفت دو سال است که
نورستان از سوی سرپرست والیت ،حافظ عبدالقیوم

نگرانی سازمان ملل از موارد پیچیده
خشونت علیه زنان در افغانستان

ســازمان ملل متحد از موجودیت موارد پیچیده خشونت
علیه زنان در افغانســتان ابراز نگرانــی کرده میگوید،
بخاطر جلوگیری از این پدیده باید به ســطح ملی و بین
امللی اقدامات صورت گیرد.
الیزیرا سگنبایوا نماینده سازمان ملل متحد در امور زنان
برای افغانســتان روز چهار شنبه در نشست تحت عنوان
صلح و امنیت برای زنان در کابل تاکید کرد که در زمینه
زدودن افراطیت خشونت بار در این کشور باید سهم زنان
بیشتر شود.
تطبیق کامل قانــون ،از بین بردن تبعیض و عملی کردن
پالیسی فعلی مبارزه بر ضد خشونت علیه زنان از اقدامات
اســت که در زمینه از بین بردن افراطیت در افغانستان
کمک میکند.
وی افزود:
«افراطیت خشــونت در افغانستان به پیچیده گی رسیده
که فراتــر از اقدامات نظامی به اقدامــات نیاز دارد ،این
اقدامات بر حاکمیت قانون و عملی کردن پالیسی مبارزه
علیه خشونت و از بین بردن.........ادامه/ص5/

برکناری دومقام پولیس شهر
هرات درپی تاراج طال های چند
طالفروشی

دومقام پولیس شــهر هرات درپی رویداد تاراج طال های چند طال
فروشی از کار برکنار شدند.
مهاجمان تفنگ دار ناشناس دیروز در شهرهرات و در برابر چشمان
ده ها عابر دوکیلوگرام طال های چهار طال فروشی را به تاراج بردند.
عبدالرووف احمدی ســخنگوی پولیس هرات درتماس با آژانس
خبری باخترگفت که دو مقام پولیس شهر به اتهام سهل انگاری در
جلوگیری از وقوع این رویداد ازکار..........ادامه/ص5/

يک ماينگذار در واليت بغالن
بازداشت گرديد

بازداشت زن «چشم سبز» معروف
افغان در پاکستان

لوى سارنوالى از بازداشت
هشت تن بشمول يک افسر
بلندپايه خبر داد

لوى سارنوالى از بازداشت يک افسر پوليس در پيوند به انتقال پول
و زيورات بدون اسناد ،يک سارنوال به اتهام اخذ رشوت و شش تن
در پيوند به غصب زمين هاى تصدى کاماز خبر داد.
جمشيد رســولى سخنگوى لوى ســارنوالى افغانستان ،دیروز در
نشست خبرى در کابل گفت که افراد ياد شده از سوى ارگان هاى
کشفى ،در همکارى با مرکز عدلى و..........ادامه/ص5/

قوماندان کندک سوم پوليس در
ارزگان به طالبان تسليم شده است

عواید ریاست معادن بغالن
افزایش یافته است

یک زن روستایی افغان که تصویرش در دهه 1980
شــهرت جهانی یافت به ویژه شیوه نگاه و چشمان
ســبز او ،اکنون در شهر پیشــاور در شمال غرب
پاکستان بازداشت گردیده است.
شــربت گل یا شــربت بی بی به اتهام جعل اسناد

تیرباران باشندههای ملکی غور واکنشهای ملی و
بین المللی را برانگیختهاست.
ازمان ملل ،عفــو بین الملل و ریاســت جمهوری
افغانســتان قتل  ۳۱غیرنظامــی را در والیت غور،
محکوم کردند.
رئیس جمهور افغانســتان این عمل را یک جنایت
خوانــده و گفته که انتقام خون این افراد را خواهند

گرفت .ســازمان ملل متحد کشــتار افراد در غور
را تخطــی جدی از قوانین بشــری بیــن المللی
خواندهاست.
در یــک خبرنامه به نقل از پرنیــل کاردیل ،معاون
نماینده خاص منشــی عمومی این ســازمان در
افغانستان گفته شدهاست ،که وی بخاطر این کشتار
بی رحمانه خشمگین شدهاست.........ادامه/ص5/

خدمات برقرسانی در دهات ،جزء
اولویتهای کلیدی حکومت است

بخش اسالم شناسی کتابخانه
عامه افتتاح شد

مســوولين محلى ارزگان مى گويند که درايــن واليت ،قوماندان
کندک سوم پوليس با  ١٣همکارخود ،به طالبان مسلح تسليم شده
است.
اکا قوماندان امنيۀ ولسوالى چورۀ اين واليت ،به تاريخ  ٥عقرب به
آژانس خبرى پژواک گفت که کندک يادشدۀ پوليس ،در ولسوالى
چوره مستقر بود...........ادامه/ص5/

هویت بازداشت گردیده و بر اساس قوانین پاکستان
او را تا هفت سال زندان تهدید می کند.
شــربت گل که اکنون در میان چهل سال سن دارد،
در شهر پیشــاور پاکستان بازداشــت گردیده و
زندانیست .طاهر خان........،ادامه/ص5/

سازمان ملل ،عفو بین الملل و ارگ قتل
افراد ملکی را در غور محکوم کردند

مقامات محلــى در واليت بغالن مى گويند که نيروهاى امنيت ملى
اين واليت ،فردى را بازداشــت کرده اند که ميخواست در مسجد
جامع شهر پلخمرى ماينگذارى کند.
عبدالستار بارز والى بغالن ،به رسانه ها گفت که منسوبين رياست
امنيت ملى اين واليت ،دیروز توانســتنداز يک رويداد خونين در
شهر پلخمرى جلوگيرى نمايند......... .ادامه/ص5/

بخش اسالم شناســی کتابخانه عامه روز سه شنبه افتتاح ومورد
استفاده قرارگرفت.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر  ،دراین مراسم که ازسوی مشاورین
حقوقی ریاســت جمهوری برگزارگردید داکتر کمال سادات معین
امور جوانان سرپرســت وزارت اطالعات وفرهنگ  ،پوهنمل نبی
فراهی وزیر دولت درامور پارلمانی ........... ،ادامه/ص5/

اداره میشود و این شخص در این مدت ،کار مؤثری
انجام نداده و حتی پول چندین پروژه را نیز اختالس
کرده است........ادامه/ص5/

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

درعواید ریاست معادن بغالن امســال درمقایسه با سال گذشته
افزایش رونما گردیده است .
شــاه محمد فیضاد رئیس معادن بغالن طــی مصاحبه به آژانس
باختر گفت :درعواید معادن بغالن امسال  9ملیون وهشتصد و سی
وپنج هزار فغانی نسبت به سال قبل افزایش رونما شده است واین
افزایش فعالیت ریاست معادن دربغالن ..........ادامه/ص5/

وزارت احيا و انکشاف دهات ،عرضۀ خدمات انرژى
در دهات را از اولويت هاى اساسى حکومت عنوان
کرده ميگويد که اين خدمات در دهات گسترش مى
يابد.
اين مطلب را انجنیــر نصیراحمد درانی وزیر احیا و
انکشاف دهات ،در ورکشــاپ «انرژی پایدار برای

توســعۀ دهات» اظهار داشت .در برنامۀ یادشده که
با حضور شماری از نمایندگان از سکتور خصوصی،
ادارههای دولتی و برخی از سازمانهای بینالمللی
برگزار شــده بود ،مسایل تدارکاتی انرژیهای قابل
تجدید ،مورد بحث و بررسی قرار داده شد.
افزون برآن دراين ........ادامه/ص5/

از حمله باالی قونسلگری هند در ننگرهار
جلوگيرى شد

رياســت امنیت ملی ،از حملۀ تروریســتی باالی
قونسلگری هند در والیت ننگرهار جلوگیری نموده
و در پیوند به آن ،دو تن را بازداشت کرده است.
درخبرنامه مطبوعاتی اين ریاست که دیروز منتشر
شده و کاپى آن به دســترس آژانس خبرى پژواک

قرارگرفته ،آمده است که دو تن به نام های نصراهلل و
عبیداهلل که قصد حمله باالی قونسلگری هندوستان
در والیت ننگرهار را داشتند ،بازداشت شده اند.
خبرنامه افزوده اســت که بازداشــت شــدگان،
ميخواستند با استفاده..........ادامه/ص5/

مقامات :شاهراه کابل -کندهار
در ميدان وردک دوباره گشايش يافت

مقامــات واليت ميــدان وردک مى
گويند که شــاهراه کابل -کندهار که
در ولسوالى ســيدآباد واليت ميدان
وردک مسدود گرديده بود ،دوباره به
روى ترافيک گشايش يافته است.
زنــدى گل زمانى والى ميدان وردک،
بــه آژانس خبرى پــژواک گفت که
طالبان مســلح ،حوالى ساعت ٤:٠٠
صبح دیروز ،بر پوستۀ اردوى ملى در
منطقۀ شاتور ولسوالى سيدآباد حمله
نموده اند.
او افزود که در اين حمله ،يک سرباز
اردوى ملى کشته شده و يک تن ديگر
جراحت برداشته اند.
او گفت که نيروهاى امنيتى ،به منطقه
رسيده و طالبان به عقب زده شده اند.
او افزود ٣٠ « :عراده.........ادامه/ص5/

