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افغانستان دو پله در شاخص توسعۀ انسانی سازمان
ملل متحد سقوط کرد

تاز ه ترین گزارش ادارۀ انکشــاف بشری سازمان ملل
متحد ،نشان میدهد که افغانستان در زمینه انکشاف
بشری ،در ســال  ۲۰۱۴نسبت به سال  ،۲۰۱۳با دوپله
سقوط در رتبه ۱۷۱جهان قرار گرفته است.
این گزارش ،درمراسمی با حضور شماری از مقامهای
حکومت افغانستان و نمایندگان سازمان ملل متحد از
دفتر برنامه انکشــافی سازمان ملل متحد ()UNDP
در پوهنتون امریکایی افغانستان در کابل ارایه شد.
در این گزارش که با عنوان «کار برای انکشاف بشری»
منتشر شده است ،وضعیت انکشاف بشری  ۱۸۸کشور
در سال  ۲۰۱۴مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس یافتههای این اداره سازمان ملل متحد ،نمره
افغانســتان از نظر شاخص انکشــاف بشری در سال

 ۴۶۵/۰ ،۲۰۱۴بوده اســت که نسبت به نمره ۴۶۸/۰
در ســال  ،۲۰۱۳کاهش یافته است و افزون بر آن ،با
توجه به بهبود این شاخص در برخی از دیگر کشورها،
رتبه افغانســتان در میان  ۱۸۸کشور جهان با دو پله
نزول به  ۱۷۱رسیده است.
شــاخص انکشاف بشــری ،مقیاســی برای ارزیابی
بلندمدت در زمینه داشــتن زندگی طوالنی و سالم با
امید به زندگی اندازه گیری می شود.
دسترســی به دانش را نیز با میانگین سالهای سپری
شــده در مراحل آموزش برای بزرگساالن و مجموع
سال های قابل انتظار آموزش ،فراروی کودکان در سن
ورود به مکتب ،به شرطی که وضعیت های تأثیرگذار
برميزان ثبت نام در ...........ادامه/ص5/

کمیسیون حقوق بشر:

تنها بر نیمی از ولسوالیها نظارت داریم

فعالیت های جنگجویان داعش و پاکستانی
در برخی ولسوالی های پکتیکا

با گذشت هر روز ،از گسترش فعالیت گروه
داعش در برخی والیات افغانســتان سخن
زده میشــود و این موضــوع نگرانی های
جدی را به میان آورده است.
اکنون شورای والیتی پکتیکا نیز میگوید
که افراد وابســته به این گــروه در برخی
مناطــق این والیت فعالیت های شــان را

آغاز کــرده اند .نعمــت اهلل بابری معاون
شــورای والیتی پکتیکا روز چهارشنبه از
زبان باشنده گان ولســوالی های گومل و
ورممی این والیت میگوید که از چهار روز
بدینسو افرادی که پرچم سیاه با خود حمل
میکنند و بیشتر آنان جنگجویان پاکستانی
هستند ،در..........ادامه/ص5/

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

راه کابل  -شمال به دلیل
برفباری بسته شد

جنرال رجب ،مســئول حفظ و مراقبت از سالنگها اعالم کرد که به
دلیل برف باری شــدید و برفکوچ در این محل ،اکنون مسیر بر روی
عبور موترها بسته شدهاست.
او به بیبیســی گفت که برف باری اکنون به شــدت ادامه دارد و در
سالنگ شــمالی حدود یک متر برف باریده و در سالنگ جنوبی برف
باری با طوفان همراه است.
آقای رجب افزود که بــا افزایش ضخامت برف ،وقوع برفکوچ بزرگ
زیاد است و تاکنون نیز چند مورد برف کوچ گزارش شده است.
او گفت به دلیل افزایش خطر ،اکنون ماشــینهای برفروب نیز کار
را متوقف کرده و منتظر هســتند که با ختم برف باری کار پاکسازی
جادهها را از سر گیرند..............ادامه/ص5/

شيرزى :براى خانم ها خدمات
ويژۀ ترانسپورتى فراهم میکنم

ابراز خوشبینی وزارت داخله به حضور
نیروهای امریکایی در میدانهای نبرد افغانستان
وزارت امور داخله ادامه کمکهای نیروهای
امریکایــی را با نیروهای دولتی بســیار
سازنده میداند.
صدیــق صدیقی ســخنگوی وزارت امور
داخله اظهارداشــت« :موجودیت نیروهای
امریکایی در هلمند و دیگر بخشهایی که
به آنان نیاز باشد به فایده افغانستان است و

کمیســیون مســتقل حقوق بشر افغانســتان میگوید
دسترســیاش به پنجاه درصد ولســوالیهای افغانستان
محدود شده است .حضور گروههای مخالف مسلح دولت و
گروههای مسلح غیرمسئول سبب شده تا دسترسی مردم
به دفاتر حقوق بشری محدودتر گردد.
براســاس اظهارات مسئوالن کمیســیون مستقل حقوق

بشر افغانستان تقریبا در تمام والیات ولسوالیهای ناامنی
هســتند که این کمیســیون به آنها دسترسی ندارد و
نمیتواند از موارد نقض حقوق بشر نظارت کند.
رفیعاهلل بیدار سخنگوی کمیســیون مستقل حقوق بشر
روز چهارشنبه به دویچه وله گفت« :پوشش دفاتر ساحوی
والیتی ما تقریبا کمتر از .............ادامه/ص5/

حزب افغان ملت ،عضويت داکتر احدى و ستانه
گل شيرزاد را سلب کرد

حزب افغان ملت ،عضويت داکتر انوارالحق احدى و ستانه
گل شيرزاد دو عضو مهم اين حزب را سلب کرده و آنها را
از اين حزب اخراج نموده اند.
حزب جديد افغان ملت به رهبــرى عبدالقيوم عارف ،ماه
گذشــته از اثر اختالفات با اين دو عضو ،يک شاخۀ جديد
را اعالم نموده است.
در خبرنامه ای که از سوى عبداهلل شيرزى عضو اين حزب،
دیروز ( ٢١دلو) به آژانس خبرى پژواک ارســال گرديده،

آمده اســت که انوارالحق احدی و ســتانه گل شيرزاد ،از
رهبرى اين حزب برکنار گرديده اند.
منبع افزوده است« :آنها بعد از اين اعضاى حزب نيستند؛
روابط و پروتوکولهاى هر کس با آنها ،برای اين حزب قابل
اعتبار نيست».
در خبرنامه آمده است که حزب افغان ملت ،بتاريخ  ١٧ماه
حوت سال  ١٣٤٤هجرى تاســيس شده و يک حزب ملى
مردمساالر ميباشد.............ادامه/ص5/

باعث شکست تروریستان می شود».
همزمان با احتمال برگشــت صدها سرباز
امریکایی به هلمند حکومت از برگشت این
سربازان استقبال میکند.
مقامهای امریکایی روز ســه شنبه اعالم
کردند که قرار است بار دیگر صدها سرباز
امریکایی به هلمند........ادامه/ص5/

سکوت ریاست جمهوری به گزارش هیأت
بررسی پروندهی شهرک هوشمند

بــا آنکه یک ماه اســت ،هیأت بررســی
پرونــدهی شــهرک هوشــمند نتیجهی
بررسیهایش را به رئیس جمهور فرستاده
اما ریاســت جمهوری تاکنون در این باره
واکنشی نشان نداده است.
یافتههــای این هیأت نشــان میدهد که
مشــاور حقوقی رئیس جمهور ،مدیریت

تصفیه کابل بانک ،وزارت امور شهرسازی و
مسکن و برخی از نهادهای دیگر به شمول
سانوالی در بستن پیمان با خلیل اهلل فروزی
مغایر قانون عمل کردهاند.
سید غالمحســین فخری رئیس ادارهی
عالــی مبارزه با فســاد اداری در این باره
اظهارداشت..........:ادامه/ص5/

احدى :نقش انحصارى حکومت در تعيين
اعضاى کميسيونهاى انتخاباتى قابل قبول نيست

رییس جدید ترانســپورت زمینی میگوید که مبارزه با فساد اداری،
فراهم کردن خدمات پيشرفته ترانســپورتى در شهرکابل و خدمات
ويژه ترانسپورتى براى خانم ها ،از اولویت های کاری او میباشد.
فریداهلل شــیرزی ،دیروز از ســوی جاراهلل منصــوری معین وزارت
ترانســپورت ،شــماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و برخی
مقامات دولتی ،به حیث رییس عمومی ترانسپورت زمینی این وزارت،
به کارمندان اين ریاست معرفی شد.............ادامه/ص5/

ُدره زدن يک دختر درفارياب به
شدت تقبيح گرديد

والی جدید کندز:

مستقیم به جبهه جنگ میروم
رييس «جبهــه ملی نوين افغانســتان»
ميگويــد که تمــام نهادهــاى دولتى به
شمول شــوراى ملى ،با بحران مشروعيت
روبرو بــوده و يگانه راه بيــرون رفت از
اين وضعيت ،برگزارى انتخابات شــفاف،
آزاد و عادالنه اســت .جبهــه ملی نوين

افغانستان ،دیروز نشستى را تحت عنوان
«شفافيت انتخابات» بااشتراک مسوولين
کميســيونهاى انتخاباتــى ،کميســيون
اصالحات ،اعضــاى جامعه مدنى و احزاب
سياســى در کابل برگزار نمود که درآن ،بر
اصالحات انتخاباتى.......ادامه/ص5/

نمایشگاه خوش نویسی «قلم صلح»
در هرات برگزار شد
اســداهلل عمرخیل ،که روز ،سه شنبه  ۲۰دلو توسط محمد
اشــرف غنی ،رئیس جمهوری افغانســتان به عنوان والی
جدید کندز در شــمال شرق افغانستان معرفی شد ،دیروز
اعالم کرد که با بازگشــت به کندز مستقیم به جبهه جنگ
خواهد رفت نه به دفتر کارش.
او به احمد یما ،خبرنگار بیبیسی ،گفت که عالقمند است،

تا زمانیکــه امنیت کندز تامین نشــود ،همراه نیروهای
امنیتی در داخل سنگر باشد.
آقای عمرخیل تایید کــرد که وضعیت امنیتی کندز خوب
نیست و گفت که این والیت به مرکز تجمع نیروهای مخالف
دولت افغانستان مبدل شدهاست.
او گفت که در ابتدا با نیروهای..........ادامه/ص5/

در ولسوالى نرخ ميدان وردک جنگ جريان دارد

در ولسوالى نرخ واليت ميدان وردک ،از صبح دیروز جنگ
ميان نيروهاى امنيتى و مخالفين مسلح جريان دارد.
توريالى همت ســخنگوى والى ميــدان وردک ،به آژانس
خبرى پژواک گفــت که نيروهاى امنيتــى ،صبح دیروز
عمليات موسوم به (توفان يک) را به هدف سرکوب نمودن

مخالفين مسلح در مربوطات ولسوالى نرخ آغاز نموده اند.
موصوف افزود که اين عمليات ،تا سرکوبى مخالفين مسلح
در اين ولسوالى ادامه خواهد داشت.
وى عالوه کرد کــه تاکنون از تلفات و جراحات ،در جريان
عمليات گزارش داده نشده است.........ادامه/ص5/

کميسيون حقوق بشــر و رياســت امور زنان فاريابُ ،دره زدن يک
دختر جوان توسط طالبان دراين واليت را به شدت تقبيح و خواستار
دستگيرى و مجازات عامالن آن گرديدند.
مســووالن محلى ميگويند که اين دختر ،روز جمعۀ گذشته دربازار
خواجه موسى ولسوالى پشتونکوت ،در محضر عام  ٣٠دره زده شد.
تصوير جريان ُدره زدن که ازسوى طالبان به يک تلويزيون خصوصى
درکابل ارسال شده ،نشــان ميدهد که دختر چادرى پوش درحالت
نشسته ،توســط يک طالب درحالى دره زده ميشود که دراطرافش،
صدها تن ازمردم محل و طالبان مسلح.........ادامه/ص5/

در انفجار سرگلوله در کنر دو طفل
کشته شدند

در اثر انفجار يک سرگلولۀ کهنه هاوان در واليت کنر ،دو طفل که با هم
خواهر و برادر بودند ،کشته شده اند.
مل پاسوال عبدالحبيب سيدخيل قوماندان امنيۀ کنر ،به تاريخ(٢١دلو)
به آژانس خبرى پژواک گفت که ايــن رويداد ،ناوقت عصر ديروز در
منطقۀ مناگى ولسوالى مانوگى ُرخ داده است..........ادامه/ص5/

جسد حلق آويز مادرى که دوطفل
داشت در جوزجان يافت شد

نمایشگاه مشــترک خوشنویسی از سوی
خطاطان افغان و ایرانــی در والیت هرات
برگزار شد.
در ایــن نمایشــگاه بیــش از چهل اثر
خوشنویسی به نمایش گذاشته شده است.
برگزار کننده گان می گویند این نمایشگاه

تحت عنوان قلم صلح برگزار شده است.
قلم صلح عنوان نمایشگاه مشترک خوش
نویسی میان خطاطان افغان و ایرانی است،
واژه که سالهاست مردم افغانستان به سراغ
آنند.
انجمن خوش............ادامه/ص5/

جســد يک خانم که دو طفل داشــت ،با حالت حلق آويز در واليت
جوزجان به دســت آمد و تعداد زنانى که امسال خودکشى کرده اند،
به هفت تن ميرسد.
ســمونوال عبدالهادی مدیرمبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه
جوزجان میگوید که این زن  ٢٥ساله ،خود را در اتاقش در شهرشبرغان
حلق آویز نموده است.
وی به آژانس خبرى پژواک گفت که ايــن خانم ،دور از انظار اعضای
خانواده شوهر ،داخل اتاق خود شده و..........ادامه/ص5/

