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تالش افغانستان برای خروج از فهرست
سیاه پرواز به اروپا

اداره هوانوردی ملکی افغانستان اعالم کرده که در تالش است تا خطوط
هوایی این کشور را از فهرست سیاه پرواز به آسمان اروپا بیرون کند.
محمدقاســم وفاییزاده ،معاون این اداره روز دوشنبه ( ۱۳جدی) به
خبرنگاران گفت که همه هشت شرطی که سازمان هوانوردی اتحادیه
اروپا برای خروج از این فهرســت گذاشته ،از سوی افغانستان برآورده
شده است.
به گفته آقای وفاییزاده ،تصویب قانون هوانوردی کشوری ،ایجاد اداره
مســتقل هوانوردی ،وضع مقررات عملیات هوانوردی ،آموزش پرسنل
فنی و خدمه پروازهای شــرکتهای هوایی و باالبردن کیفیت حرفهای
کار پیلوتها و خدمه پرواز شرکتهای هواپیمایی مشمول این شرایط
است.
او افزود که ایجاد سیستم راهنمایی فنی پروازها ،نصب تجهیزات برای
ایمنی پروازها ،بهبود نظارت بر فعالیت خطوط هوایی و تضمین کیفیت
ایمنی پروازها ،از دیگر شرایط اتحادیه اروپا در این مورد است.
معاون اداره هوانوردی افغانســتان گفت از زمانی که در سال  ۲۰۱۰این
شرایط در مورد پرواز هواپیماهای شرکتهای هواپیمایی افغانستان از
جانب سازمان هوانوردی اروپا وضع شد........،ادامه/ص5/

برخی مهاجران افغان
در امریکا با افسردگی و
اضطراب مبارزه می کنند

مرکز ایالت کالیفرنیای ایاالت متحده امریکا به مقصد آن مهاجران
افغان تبدیل شده است که به دلیل کار با نیروهای ائتالف ویزای
خاص مهاجرت به دســت آورده اند .امــا زندگی در امریکا برای
بسیاری آنها دشوار شده است.
از سال  ۲۰۱۰به این طرف ،بیش از دو هزار افغان به شمول خانواده
های شان به دلیل همکاری با نیروهای امریکایی در افغانستان ،در
شهر ساکرامنتو مرکز ایالت کالیفرنیای امریکا مسکن گزین شده
اند .این افراد به عنــوان ترجمان ،انجنیر ،داکتر و در بخش های
دیگر با سربازان امریکایی در ..........ادامه/ص5/

نگرانیها از وضعیت کودکان
مغاره نشین در بامیان

پناهجوی افغان در آلمان دست
به خودسوزی زد

جوان  ۱۹ســاله افغان در پیش روی یک سوپرمارکیت در محله
گایمرســهایم شهر آیششــتت آلمان با پترول خود را آتش زد.
هرچند آتش به زودی خاموش ساخته شد ،اما به دلیل سوختگی
بیشتر به شفاخانه انتقال داده شده است.
صبح دو شــنبه یک پناهجوی افغان در برابر یک سوپرمارکیت
در منطقه گایمرسهایم دست به خودسوزی زد .پولیس این محل
گفته اســت که به گونه فوری آتش در بدن این پناهجو خاموش
ساخته شده اما با آنهم جراحات ...........ادامه/ص5/

ولسی جرگه :حکومت نباید از
کنار ارتباط برخی کشورهای
منطقه با طالبان به سادگی بگذرد

مسئوالن کمیســیون حقوق بشــر بامیان در مورد وضعیت
کودکان مغاره نشــین این والیت در فصل سرما ابراز نگرانی
کرده گفتند که این کودکان در معرض ابتال به امراض و خطرات

نخستين باغ ُخرما در ننگرهار سال آينده
به ثمر خواهد نشست

مســووالن رياســت کانال ننگرهار مــى گويند
نخســتين باغ ُخرما که در هشت هکتار زمين اين
رياست اعمار شــده ،در سال آينده به ثمر خواهد
نشست.
اين باغ ،هشــت ســال قبل به کمــک حکومت
عربستان سعودى ،با شاندن  ٤٠٠٠نهال ايجاد شد
و قرار بود که در چهار ســال حاصل دهد؛ اما نبود
امکانات رياســت کانال و عدم توجه به آن ،باعث
شده که تاکنون حاصل ندهد.
انجنير غالم حضــرت عبدالرحيمزى رييس کانال
ننگرهار ،به آژانس خبرى پژواک گفت که در يک
اقدام تازه ،يک مدير و چند باغبان را به شــکل
خدمتى به اين باغ توظيف..........ادامه/ص5/

رییس ولســی جرگه ،ضمن نگرانى از وضعيت امنيتى کشور می
گوید که برخى کشورهای منطقه ،طالبان مسلح را منحیث وسیلۀ
فشــار در اختیار دارند و نباید حکومــت از کنار این موضوع به
سادگی بگذرد.
اين درحالى است که مسکو به تاریخ  ۷جدی ،میزبان نشست سه
جانبه (روسیه ،پاکستان و چین) در مورد افغانستان بود و در این
نشست ،نماینده دولت افغانستان حضور نداشت .در اين نشست
تصميم اتخاذ شد که نام شمارى از سران گروه طالبان ،از فهرست
سياه سازمان ملل متحد .........ادامه/ص5/

برخى گروه هاى مسلح
غيرمسوول در کندز زندان هاى
شخصى دارند

باشــندگان کندز مى گويند که موجوديت گروه های مســلح
غيرمســوول ،تهديد بزرگ به امنيت اين واليت بوده و برخى از
اين گروه ها زندان هاى شخصى نيز دارند.
رسول از باشندگان ولســوالى خان آباد واليت کندز ،به آژانس
خبرى پژواک گفت که صدها فرد مســلح غيرمســوول در اين
ولسوالى فعاليت دارند که برعالوۀ تهديد جدى به امنيت ،باعث
آزار و اذيت مردم نيز مى شوند.
وى افزود« :اين افراد مسلح غيرمسوول ،از مردم حق ميگيرند و
مردم را آزار و اذيت مى کنند و.........ادامه/ص5/

فعاالن مدنى در بدخشان تجاوز
بر سحرگل را محکوم کردند

شمارى از فعاالن مدنى در واليت بدخشان ،ضمن محکوم نمودن
تجاوز بر ســحرگل در واليت تخار ،مى گوينــد که عامالن اين
رويداد بايد به اشد مجازات محکوم شوند.
اين فعاالن مدنى و مدافع حقوق زنان در بدخشــان ،دیروز در
نشستى اختطاف و تجاوز جنسی بر سحرگل دختر  ۱۵ساله را در
تخار محکوم کرده و خواهان گرفتاری عاملين آن شدند.
سيد عمر باهر عضو مجتمع جامعه مدنی بدخشان گفت که تجاوز
و اختطاف اين دختر زير سن ،خالف شريعت اسالمی و خالف همه
موازين بين المللی و قوانين نافذۀ کشور مى باشد.
وى افزود« :ما اين عمل شنيع را ...........ادامه/ص5/

مختلف قــرار دارنــد .عبداهلل
شایگان مســئول بخش اطفال
کمیسیون حقوق بشــر بامیان
در مورد ایــن اطفال ابراز نگرانی
کرد و گفت« :این اطفال به دلیل
فقر اقتصادی خانوادههایشــان
از ابتداییتریــن امکانات زندگی
مانند تعلیم و تربیــه ،تفریح و
سرگرمی ،دسترســی به برق و
آب آشــامیدنی صحی محروم
هستند».
مغارههای اطراف مجســمههای
بودای بامیان به مکان برای زندگی
خانوادههای فقیر تبدیل شده که
صدها خانواده در این مغارهها با
شرایط بسیار بد زندهگی میکنند.
با توجه به اینکــه این مغارهها
جای مناسب برای زندگی فامیلها
نیست اطفال بیشتر از سایر اعضای فامیل متضرر میشوند.
به گفته مقامــات محلی بامیان این اطفال با توجه به اینکه از
امکانات اولیه زندگی برخوردار........ادامه/ص5/

یک زورمند در بغالن آبآشامیدنی  3هزار
خانواده را قطع کرده است

نهرین بغالن به سالموطندار
شماری از بزرگان قومی ولسوالی
ِ
میگویند ،یکی از زورمندان محلی این ولسوالی به نام ارباب
آشامیدنی  ۳هزار خانواده
رمضانی ،از یک ماه به اینسو آب
ِ
را بسته است.
آنان میگویند ،ریاست احیا و انکشاف دهات بغالن ۱۰ ،سال
پیش یک شــبکۀ آبرسانی را بر فراز یک چشمه در منطقۀ

بغلک شهرکهنه و توهشخ نهرین ساخته بود که آبآشامیدنی
 3هزار خانواده را از طریق لولهکشی تأمین میکند ،اما اکنون
این زورمند جریان آب این شبکه را قطع کرده است.
محمدگل ،یکی از باشندهگان نهرین میگوید ،در حال حاضر
آنان از منطقهیی دیگر هر بشــکه آب را بــه « 100افغانی»
خریداری میکنند...........ادامه/ص5/

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

جمعیت فکر افغانستان
خواستار حمایت غنی از مبارزه
با افراطگرایی شد

اعضــای جمعیت فکر افغانســتان ،که
چندی پیش از گسترش افراطگرایی در
کشور انتقاد کردند ،در دیداری با اشرف
غنی ،رئیس جمهوری خواستار حمایت او
شدهاند.
دفتــر آقای غنــی در خبرنامهای که به

رسانهها فرســتاده ،اعالم کرده که در این
دیدار روز دوشنبه ( ۱۳جدی) حفیظ منصور
نماینده مجلس و از مسئوالن این جمعیت
از آقای غنی خواست که از برنامههای این
جمعیت حمایت کند.
این جمعیت که با .........ادامه/ص5/

برخی دهقانان از باغداری به
کشت کوکنار روی میآورند

تنشهای سیاســی بین افغانســتان و
پاکستان تاثیرات ناگواری بر محصوالت
زراعتی و باغی در والیات هلمند ،قندهار،
ارزگان و زابل داشــته اســت .بسیاری
دهقانان نتوانســتند میوهها و حاصالت
باغی شان را به فروش برسانند.
شــماری از دهقانان در والیــات ناامن

هلمنــد و قندهار میگوینــد که به دلیل
مسدود شدن مکرر مرز پاکستان ،میوهها
و حاصالت زراعتی آنها فروخته نشده و به
این دلیل به شدت زیان دیدهاند.
دهقانان در والیات ناامن که از روی آوردن
به باغداری پیشــیمان هستند ،میگویند
حاال مجبورند به ..........ادامه/ص5/

شش سرباز اسیر در

عملیات نیروهای امنیتی در سرپل
آزاد شدند

مسووالن محلی در سرپل می گویند که
شش سرباز پولیس سرحدی که یک هفته
قبل ،از سوی طالبان ربوده شده بودند ،در
عملیات نیروهای امنیتی آزاد شده اند.
محمد ظاهر وحدت والی سرپل ،دیروز در
یک نشســت خبری در مرکز این والیت

گفت که این عملیات یکشــنبه شب در
منطقه «حوض حاجی محمد عمر» در حومه
شمالی شهر سرپل صورت گرفته است.
به گفته وی ،این عملیات هنگامی صورت
گرفت که طالبان قصد داشــتند این شش
سرباز پولیس.........ادامه/ص5/

دهها زن در ولسوالی

درزاب برای دفاع از مناطق شان
سالح برداشتند

همه مکاتب مسدودشده گشوده شوند

«تمام مکاتب بســته شده بايد باز شــوند ،ما براى
دختران اجازۀ تعليم مــى دهيم ،ما کتاب و قلم مى
خواهيم».
شــعارهاى متذکره در کمپاينى سر داده شده که به
منظور ترغيب مردم به فراگيرى تعليم و گشــودن
مکاتب مسدود ،به تاريخ اول سال جديد ميالدى ،از
يک منطقه دورافتادۀ ولسوالى سپين بولدک واليت
کندهارآغاز شده است.
اين کمپاين ،توسط انجمن «قلم الر» تنظيم شده بود،
که از چند ســال گذشته بدينسو در مناطق مختلف
کشور براى بازکردن دوبارۀ مکاتب ،تالش به خرج مى
دهد.
مسوولين انجمن يادشده ..........ادامه/ص5/

دهها تــن از زنان در ولســولی درزاب
جوزجان بــار دیگر بر علیــه مخالفین
مســلح دولت و افراد وابسته به داعش
سالح برداشتند.
به گفته مسئوالن ،پیش از این نیز دهها
تن از زنان قریههای اطراف ولســوالی

درزاب بخاطر دفاع از مناطق شان مسلح
شده بودند.
خانم مرزاخال باشــنده یکی از قریههای
اطراف دور دســت ولســوالی درزاب که
خود را قوماندان خیزشهای زنان معرفی
میکند به...........ادامه/ص5/

