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سال دهم -شماره 2761

پنج شنبه  17جدی 1394

یوناما حمالت اخیر طالبان در شهر کابل
را محکوم کرد

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان
دیــروز در خبرنامــهای بمبگذاریهای اخیر
طالبان در مناطق غیرنظامی کابل که در چند روز
اول سال نو میالدی انجام شد را محکوم کرد.
مارک باودن معاون نماینده خاص سرمنشــی
سازمان ملل متحد برای افغانستان و سرپرست

دفتــر یوناما در این خبرنامه گفت« :اســتفاده
از دستگاههای انفجاری پیشــرفته در مناطق
پرجمعیت غیرنظامی آسیب شدیدی را به زنان
افغان ،کودکان و مردان میرساند».
در ادامــه این خبرنامه آمده اســت که قوانین
بشردوستانه بین المللی..........ادامه/ص5/

یک سرباز امریکایی در والیت هلمند
افغانستان کشته شد

پنتاگون یا وزارت دفاع ایــاالت متحده امریکا
گفته است که یک ســرباز امریکایی در جنگ
جاری با شورشــیان در والیت هلمند افغانستان
کشته شده و دو ســرباز دیگر زخمی شده اند.
جنگ با شورشــیان در والیت هلمند همچنان
جریان دارد.
پیتر کوک ،مســئول مطبوعاتی پنتاگون گفت
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که این ســربازان امریکایی روز سه شنبه زمانی
که عملیاتی را همراه با نیروهای ویژه افغانستان
در ولسوالی مارجه انجام میدادند هدف شلیک
قرار گرفتند .او گفت که جنگ در محالت اطراف
حادثه هنوز هم جریان دارد.
سخنگوی پنتاگون گفت که دو هلیکوپتر از نوع
«اچ اچ –  »60به کمک این ........ادامه/ص5/

January 07, 2016

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان
کار کمیته گزینش را غیر قانونی خواند

یوسف نورســتانی ،رئیس کمیسیون مســتقل انتخابات
افغانســتان اعالم کرد که کار کمیته گزینش که اخیرا با
فرمان محمد اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان آغاز
به فعالیت کرده غیر قانونی است.
او گفت که کمیسیون مســتقل انتخابات کنونی براساس
قانون فعالیت دارد و کمیســیون اصالح نظام انتخاباتی و
کمیته گزینش براساس تفاهم سیاسی به وجود آمدهاند.
به گفته او با رد فرمان رئیس جمهوری افغانســتان برای
اصالح و تعدیل قانون اساسی از سوی مجلس نمایندگان
افغانستان ،دیگر دو نهاد کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی
و کمیته گزینش قانونی نیستند.
مجلس نمایندگان افغانستان چند روز پیش فرمان تقنینى
آقای غنی در مورد تعدیل قانون انتخابات را رد کرد.
اســتدالل نمایندگان مجلس در رد فرمــان این بود که
براساس قانون اساسی مجلس حق ندارد که تعدیل قانون
انتخابات را امسال در دستور کار مجلس قرار دهد.
اداره امور ریاســت جمهوری افغانســتان (نهاد ریاست
جمهوری) قبال گفته بود که نخستین جلسه کمیته گزینش
اعضای کمیسیونهای انتخاباتی افغانستان ،روز پنجشنبه،
 ۱۰جدی در مقر این اداره برگزار شد ه است.
آغاز به کار کمیته گزینش بخشی از توافقنامه دولت وحدت
ملی و دومین قدم برای اصالح نظام انتخاباتی افغانســتان

اســت که بعد از آغاز به کار کمیسیون ویژه اصالح نظام
انتخاباتی ،برداشته میشــود .بحران در انتخابات ۲۰۱۴
ریاست جمهوری افغانســتان باعث شد که محمد اشرف

بازدید عبداهلل از چابهار؛
افغانستان در پی کاهش وابستگی به بنادر پاکستان

اعتراض استادان دانشگاه کابل به فرمان
رئیس جمهوری افغانستان

شماری از استادان دانشگاههای دولتی کابل بعد
از چند هفته اعتصــاب کاری ،دیروز با برگزاری
یک نشســت خبری به فرمان رئیس جمهوری
افغانستان درباره تحصیالت عالی اعتراض کردند.
رئیس جمهوری افغانســتان اخیرا یک فرمان
تقنیی صادر کرده که بر اســاس آن افرادی که
درجه تحصیل شان پایینتر از کارشناسی ارشد

باشد ،اجازه تدریس در دانشگاهها را ندارند.
در این فرمان سن بازنشستگی استادان دانشگاه
 ۶۵سالگی تعیین شــده و استادانی که نتوانند
در مدت شش سال اثر علمی بنویسند یا ترفیع
کنند ،از کار برکنار میشوند.
معترضان فرمان تازه ریاست جمهوری را مغایر
قانون اساسی.........ادامه/ص5/

در زمستان امسال بطور غیر معمول حمالت
طالبان افزایش یافته است

غنی و عبداهلل عبــداهلل رهبران دولت وحدت ملی توافق
کنند که نظام انتخاباتی این کشور اصالح شود .برای حل
مشکل انتخابات آینده افغانستان............ادامه/ص5/

عبــداهلل عبداهلل ،رئیــس اجرایی دولــت وحدت ملی
افغانستان در سومین روز سفرش به ایران از طرح توسعه
بندر چابهار و زیرساختهای این بندر دیدار کرد .جاوید

فیصل ،معاون ســخنگوی آقای عبداهلل به بیبیسی گفت
که دولت افغانستان میخواهد تا اتکای این کشور به بندر
گوادر پاکستان کاهش بیابد و تاجران افغان از سهولتهای

بندر چابهار استفاده کنند .او گفت که چابهار نزدیکترین
و ارزانترین راه افغانستان به آبهای آزاد است و مقامات
ایرانی به رئیــس اجرایی افغانســتان گفتهاند تاجران
ی که بخواهند از چابهار اســتفاده کنند یا در آنجا
افغان 
سرمایهگذاری کنند ،از ویزا ،مالیات و محصوالت گمرکی
(تعرفه) معاف خواهند بود.
رســانههای ایرانی گزارش دادهاند کــه آقای عبداهلل از
ظرفیتهــای اقتصادی ،صنعتی ،امکانــات ،تجهیزات و
تاسیسات بنادر چابهار دیدن کرد ه است.
خبرگزاری فارس به نقل از حامــد علی مبارکی ،رئیس
هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار
گزارش داده اســت« :بازدید از فاز نخست طرح توسعه
بندر شهید بهشــتی چابهار ،مجتمع پتروشیمی ،صنایع
تولیدی منطقه ،مراکز تجاری و دیدار با ســرمایهگذاران
افغان از دیگر برنامههای ســفر عبداهلل عبداهلل به چابهار
است».
افغانســتان محاط به خشکی بیشــترین وابستگی را به
ِ
راههای ترانزیتی و بنادر پاکســتان داشته است اما این
کشور سالها است تالش دارد تا وابستگی خود را در این
زمینه به پاکستان کاهش دهد.
کار ساخت شاهراه زرنج  -دالرام که افغانستان را به بندر
چابهار وصل میکند ،در.............ادامه/ص5/

برخی نمایندگان پارلمان افغانستان خواستار بیطرفی در
تنش میان ایران و عربستان شدند

گرچه معموالً در جریان فصل زمســتان حمالت
طالبان در افغانســتان کاهش مــی یابد ،اما در
زمستان ســالجاری بطور غیر قابل انتظار آنها
حمالت شــان را که بیشتر بر شهر کابل متمرکز
است ،افزایش داده اند .شماری از کارشناسان می

گویند ،رهبر طالبان مالاختر محمد منصور تالش
می کند موضــع اش را تقویت نموده و از طریق
افزایش حمالت موقف اش را در گفتگوهای صلح
با حکومت افغانستان قوی تر سازد.
قرار است در اوایل سالجاری.........ادامه/ص5/

یک هیئت جهت بررسی ادعا های ظاهر قدیر
تعیین می شود

ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفت تا هیئتی
را برای بررســی ادعای معاون اول این جرگه به
والیات شرقی این کشور بفرستد.
اظهارات اخیر ظاهر قدیر و ارائه برخی اسناد از
سوی وی ،ولسی جرگه را واداشت تا برای معلوم
کــردن صحت ادعاهای او هیئتــی را به والیت

ننگرهار بفرســتد .ظاهر قدیر معاون اول ولسی
جرگــه چندی پیش ادعا کرد که افراد مســلح
ناشناس توسط هلیکوپترهای مشکوک به والیت
ننگرهار انتقال شده و برخی از مقامات دولتی با
گروه داعش همکاری می کنند.
عبدالرؤف ابراهیمی...........ادامه/ص5/

فیفا :هنوز هم حضور زنان در روند سیاسی و
تصمیم گیری کم رنگ است

فیفا یا موسسه انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان
نا امنی و وضعیت حاکم سیاسی را از بزرگترین
چالش ها فرا راه اشتراک سیاسی زنان میخواند.
یافته های یــک گزارش تازه این نهاد نشــان

میدهد که حضور زنان هنوز هم در عرصه های
سیاسی در افغانستان کمرنگ است.
نعیم اصغری مسئول برنامه های فیفا پس از نشر
این گزارش روز چهارشنبه...........ادامه/ص5/

به دنبال تشدید اختالفات بین عربســتان و ایران ،برخی نمایندگان پارلمان
افغانستان خواســتار بیطرفی این کشور شــدند .به باور نمایندگان پارلمان،
افغانستان نباید وارد یک جنگ نیابتی دیگر به نفع عربستان یا ایران شود.
روابط عربســتان سعودی و ایران پس از اعدام شــیخ باقرالنمر متشنج شده
است .معترضان خشگمین بر سفارت عربســتان در تهران هجوم بردند و آن
را آتش زدند ،ســپس عربستان سعودی مناسبات دیپلوماتیک خود با ایران را
قطع کرد.
عربستان و ایران دو کشوری است که برای رهبری جهان اسالم رقابت میکنند.
افغانســتان با هر دو کشور مناســبات نزدیک دارد .حکومت افغانستان فکر
میکند عربستان سعودی میتواند نقش بس مهمی در پروسه صلح بازی کند.
از جانب دیگر ،ایران همسایه افغانستان است و حدود دو میلیون مهاجر افغان
در این کشور زندگی میکنند.
عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولســی جرگه پارلمان افغانستان روز چهارشنبه
گفت« :بحران خاورمیانه جدا ً موجب نگرانی اســت و ایجاب میکند ما منحیث
یک کشــور اسالمی موضع خود را در قبال وضعیت جهان و کشورهای اسالمی
داشته باشیم .این تنش و تقابل در سطح...........ادامه/ص5/

حمله بر قونسلگری هند در بیرون از مرزها طرح ریزی شده بود

مقامات امنیتی بلخ می گویند که اســناد و مدارک
را به دســت آورده اند که نشــان می دهد حمله بر
قونسلگری هند در بیرون از مرز های افغانستان طرح
شــده و یک گروه تروریستی بیرون مرزی دست به
انجام این حمله زده است.
عبدالرزاق قادری آمر امنیت قوماندانی امنیه بلخ به
رادیو آزادی گفت ،بعد از پایان یافتن این حمله از نزد
مهاجمان تلیفون و بعضی از اســنادی به دست آمده
است که نشان می دهند حمله یاد شده از سوی کی
و کدام گروه صورت گرفته است ،اما بنابر ملحوظات
امنیتــی نمی توانند تمامی جزئیات را با رســانه ها
شریک سازند.
آقای قادری گفت ،هر زمانی که تحقیقات آنان تکمیل
شــد ،جزئیات یافته های شان را با رسانه ها شریک
خواهند کرد.
وی گفت:
« با تکمیل شدن معلومات و تحقیقات که ما در رابطه
به این حمله آغاز کردیم همه را با جزئیات با رسانه ها
شریک می سازیم ،عالیم و نشانه ها نشان می دهند
که پیام ها به زبان اردو است و............ادامه/ص5/

