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گزارشگران بدون سرحد:

آزادی مطبوعات در افغانستان در خطر است

افزایش خشــونتها علیه خبرنگاران در افغانســتان
نگرانی مســئوالن بلندپایه سازمان گزارشگران بدون
سرحد را برانگیخته است .نهادهای داخلی ،سال جاری
را بدترین سال برای خبرنگاران عنوان کردهاند.
سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید عدم مصونیت
خبرنگاران افغان آزادی مطبوعات در این کشــور را با
خطر مواجه کرده است .به باور مسئوالن این سازمان،
پیروزی افغانســتان در جنگ و مبارزه با فساد ،بدون
آزادی بیان ممکن نیست.
رضا معینی ،رئیس بخش افغانستان سازمان گزارشگران
بدون مرز روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل
گفت« :آزادی اطالع رسانی دســتآورد بزرگ برای
مردم افغانســتان پس از طالبان ،امروز در خطر است،
چرا کــه خبرنگاران در خطرند؛ در خطر خشــونت و
تهدید بیشتر».
این سازمان تاکید کرد گامهای که افغانستان در پانزده
سال گذشته در عرصه آزادی بیان گذاشته ادامه یابد
و تقویت شود و جلو خودسریها و آزارهای خبرنگاران
توسط مقامهای محلی گرفته شود.
کمپاین حفظ آزادی بیان
مسئوالن سازمان گزارشگران..........ادامه/ص5/

ماه گذشته بيش از  ٣٠٠٠تن
در افغانستان کشته و زخمى شده اند

باشندگان ولسوالى امام
صاحب از بدترشدن اوضاع
امنيتى نگران اند

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

علمای دین :جهاد در برابر گروه
داعش فرض عین است

ده ها تن از علمای دین در یک گردهمایی در کابل،
با جنایت کار خواندن داعش ،اعالم کردند که جهاد
در برابر این گروه فرض عین است.
مولوی ســدوزی آغا ،یک تن از علمای شــرکت
کننده در این نشست با اشاره با حضور داعش در
برخی از والیات و جنایات اعضای آن ،گفت« :جهاد
در برابر گروه داعش فرض عین اســت و از تمامی
علما می خواهم تا علیه این گروه بســیج شوند».

وی درعین حال افزود که جنگ کنونی افغانستان،
جنگ داخلی نیست و تروریستان خارجی طراحان
این جنگ هستند.
مولوی سدوزی آغا گفت »:تمام اعمال و افعال گروه
داعش نه تنها درمطابقت به چوکات اسالم نیست،
بلکه توهین به اســام اســت؛ این گروه از دین
نمایندگی نمی کند و تمام اعمال آن خالف اسالم
است...........».ادامه/ص5/

پاکستان در واليات افغانستان سهولت
اخذ ويزه را ايجاد مى کند

شمارى ازباشندگان ولســوالى امام صاحب کندز باابرازنگرانى مى
گويندکه مخالفان مسلح در دو کيلومترى شهر اين ولسوالى حضور
فعال دارند.
آنــان از حکومت مرکزى و محلى مــى خواهندتا در تامين امنيت
ولسوالى امام صاحب توجه جدى کرده و عمليات را براى سرکوب
مخالفان مسلح راه اندازى نمايند.
شير آغا يکتن از باشنده های ولسوالی امام صاحب واليت کندز به
آژانس خبری پژواک گفت که بيشتر از.........ادامه/ص5/

در افغانستان ماه گذشته طى  ١٩٣حمله  ٣٢٥٨تن
کشته و زخمى شــده و اين آمار نشان مى دهد که
در اکتوبر نسبت به ســپتمبر رقم کشته شده ها و
زخميان  ٨٣در صد و رقم حمالت  ٣٥در صد بيشتر
شده است.
گزارش هــاى آژانس خبرى پژواک که به اســاس
اظهارات منابع مختلف تهيه شــده ،نشان مى دهد
که در ماه سپتمبر در  ١٤٣درگيرى و حمالت در ٢٧

واليات ١٠٦٥ ،تن کشــته و  ٧٢٧تن ديگر جراحت
برداشته اند.
در حمالت ماه اکتوبر ،از جملۀ هشت تن پنج تن در
درگيرى هــاى رو در رو ،دو تن در حمالت هوايى و
متباقى در ساير حمالت کشته و مجروح گرديده اند.
تلفات و جراحات سپتمبر نيز ناشى از درگيرى هاى
مستقيم و حمالت هوايى بود.
ماه گذشته نصف از .........ادامه/ص5/

شاروالی کابل برای ارائه خدمات بهتر
 ۶پروسه ساده سازی را آغاز کرد

هفت پروژه انکشافی کوچک
در بامیان به بهره برداری
سپرده شد

در ایــن اواخر  ۷پروژه کوچک عام المنفعــه به ارزش  ۵۰میلیون
افغانی در چندین قریه مرکز بامیان به بهره برداری سپرده شد که
بودجه این پروژه ها از طرف دولت جاپان پرداخت شدهاست.
محمد طاهر زهیر والی والیت بامیان در مورد این پروژهها گفت:
« بــا بهره برداری از این پروژه ها ،به صد ها جریب زمین مردم آب
میخورد و این پروژهها ســبب کاهش و از بین رفتن جنجالهای
اجتماعی خواهد شد که به دلیل..........ادامه/ص5/

درزاب و قوشتپه
ولسوالیهایی بدون ادویه،
دکتر و قابله

باشندهگان ولسوالیهای قوشتپه و درزاب جوزجان میگویند که
این ولســوالیها با کمبود دکتر روبهرو انــد و زخمیان تا به مراکز
صحی به شهرهای دیگر منتقل میشوند ،از بین میروند.
این باشندهگان میگویند که بیشتر مناطق این دو ولسوالی شاهد
درگیریهای طالبان و نیروهای امنیتی اســت و مجبور اند زخمیان
این درگیریها را به شبرغان منتقل کنند .آنان تأکید میکنند که
بیشتر بیماران در مسیر راه جان میدهند.
به گفته باشندهگان ولسوالیهای قوشتیپه و.........ادامه/ص5/

کميسيون تدارکات ملی پنج
قرارداد را به ارزش يک
ميليارد افغانی منظور کرد
شاروالی کابل بخاطر آوردن تغییرات مثبت در ارائه
خدمات به مردم ،برنامه ســاده ســازی را باالی ۶
پروسه در آن اداره تطبیق نمودهاست.
توزیع زمینهای استحقاقی ،توزیع قباله اول ،اخذ
محصول صفایی ،اســتمالک و توزیع زمین ،اضافه
تصرف و اضافه حجمی از جمله پروسههای اند که از

خوشبینیها از آغاز روند قرضههای
رهنی در کشور

بانک ملی افغان از برنامۀ قرضههای رهنی در کشور
در آیندۀ نزدیک خبر میدهند .مسؤوالن این بانک
میگویند که طــرح پرداخت قرضههای رهنی را در
چارچوب بانکداری اسالمی ساختهاند و این طرح را
به برخی از نهادهای حکومتی فرستادهاند.
رحیماهلل اوریاخیل ،مدیر بازاریابی بانک ملی افغان،
میگوید« :بانکداری اســامی بانک ملی افغان در

آینــدۀ نزدیک (طی یک یا دو مــاه) اعالن خواهد
شــد که بر این اساس مردم در اقساط طویلالمدت
میتوانند از این قرضهها استفاده کنند».
از ســویی هم ،شماری از آگاهان بخش اقتصاد آغاز
روند قرضههای رهنی را در کشور گامی در راستای
بهبود اقتصاد خانوادهها و حل مشکل کمبود مسکن
در کشور میدانند.........ادامه/ص5/

طالبان دوتانکر مواد نفتی را با یک راننده
آن به آتش کشیدند

سوی شاروالی کابل ساده ساخته شدهاست .مسیح
اهلل محبوب معین خدمات شــهری شاروالی کابل
روز دوشنبه در یک نشســت خبری گفت که این
 ۶پروســه به همکاری کمیسیون مستقل اصالحات
اداری و خدمات ملکی ساده ساخته شدهاست.
آقای محبوب همچنان گفت........ادامه/ص5/

اعتراض فعالین به محدودیت حکومت بر
اجتماعات صلح آمیز

کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان میگوید
دولت حق وضع محدودیت بر اجتماعات و اعتراضات
مسالمتآمیز شهروندان را ندارد.
به گفتۀ مسؤوالن این کمیسیون وضع محدودیت بر
اجتماعات مسالمتآمیز ،حقوق سیاسی شهروندان
را تهدید میکند .این در حالی است که در این اواخر
حمالت گروههای تروریستی بر اجتماعات افزایش

قونسل پاکستان درننگرهار مى گويد که با گشايش
نمايندگى ها در والياتى ديگر ،مشــکل موجود در
روند اخذ ويزه برطرف خواهد شد.
عطاءاهلل خوگيانى ســخنگوى والــى ننگرهار به
تاريخ ٢٤عقرب به آژانــس خبرى پژواک گفت که
وزيرمشــاور و والى ننگرهار دراين واليت با قونسل
پاکســتان پيرامون موضوعات ديپلوماتيک بحث
نمود .موصوف افزود کــه درجريان مالقات متذکره

دربخش هاى سيرهاى علمى ،بورس هاى تحصيلى،
صدور ويزه و پيرامون برخى موضوعات ديگر گفتگو
صورت گرفت.
خبرنامه مى گويد ،هردو مقام درجريان نشست بر
روابط ديپلوماتيک افغانســتان و پاکستان بيشتر
اصرار ورزيد.
گالب منگل والى ننگرهارگفت که براى بهبود روابط
نيازاست تا ميان هردو ...........ادامه/ص5/

یافته است .در اوایل سال جاری به گونۀ کم سابقه،
راهپیمایان جنبش روشنایی مورد حملۀ تروریستی
گروه داعش قــرار گرفتند و درنتیجۀ این حمله ۸۴
تن کشته و بیش  ۳۷۰تن زخمی شدند.
پس از آن برای نخســتین بار حکومت افغانستان
بر تجمعات محدودیــت وضع کرد و اجازۀ برگزاری
دومین راهیپمایی را برای........ادامه/ص5/

محمداشرف غنى رييس جمهور درنشست کميسيون تدارکات ملى
تاکيدکردکه حکومت می خواهد اولويت های ملی از جمله سروی
و اعمار بند ها در چارچــوب قانون و با حصول اطمينان از ظرفيت
شرکتها،تطبيق گردد.
درنشســت تدارکات ملى که شــام روز یکشــنبه تحت رياست
محمداشرف غنى رييس جمهورکشــور در ارگ برگزارگرديد پنج
قرارداد را به ارزش يک ميليارد افغانی منظور گرديد.
درخبرنامه يى که از ســوی دفتر مطبوعاتی رياســت جمهوری به
آژانس خبری پژواک مواصلت ...........ادامه/ص5/

طالبان مسلح یکشــنبه شب درمســیر شاهراه
پلخمری ســمنگان دوتانکر مواد نفتی شخصی را
دراین مسیر حریق نمودند.
یک مســوول امنیتی والیت بغالن به آژانس باختر
گفت ،افــراد مربوط گروه طالبان با ایجاد محل های
تالشی درمسیر شاهراه یاد شــده واقع قریه عمر

خیل چشمه شیرمربوط شهر پلخمری دست به آزار
واذیت مردم زده که افزون بر حریق نمودن دوتانکر
مواد نفتی شــخصی ،یک تانکر دیگر را باخود برده
اند  .بگفتــه منبع ،راننده یکی از تانکر های حریق
شده کامأل سوخته ویک راننده دیگر موفق به فرار
شده است( .باختر)

