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عبداهلل :مشروعیت انتخابات در آوردن
اصالحات انتخاباتی بستگی دارد

عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی کشــور اعالم کرده که حکومت
آماده است تا انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها را برگزار
کند اما گفت که اصالحات انتخاباتی باید در این دور از انتخابات
اجرا شود.
آقای عبداهلل گفــت برگزاری انتخابات و اعالن نتایج فقط زمانی
می تواند ارزش داشته باشــد که اصالحات انتخابات که کمیته
گزینش کمیشــنران آنرا تهیه کرده به مرحله اجرایی گذاشته
شود.
این در حالیست که قرار است امروز (دوشنبه) کمیسیون مستقل
انتخابات تاریخ دقیق برگزاری انتخابات پارلمانی و شــوراهای
ولسوالی ها را اعالم کند.
به روز شنبه  ٢٦جدی ،محمد یوسف نورستانی ،رییس کمیسیون
مستقل انتخابات گفته بود که کمیسیون برای برگزاری انتخابات
آمادگی دارد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
پیشــتر ،محمد اشرف غنی ،رییس جمهوری کشور گفته بود که
حکومت آماده است در بین تابستان و خزان سال آینده انتخابات
را برگزار کند اما گفته بود که صالحیت تعیین زمان مطابق قانون
به عهده کمیسیون مستقل انتخابات است.
در حالیکه می رود تا زمان دقیق برگــزاری انتخابات پارلمانی
مشخص شود اما گفته می شود که..........ادامه/ص5/

تلفات انفجار انتحاری در مراسم ختم قرآن در ننگرهار
به  ۱۳نفر رسید

منابع محلی در شرق افغانستان گفتهاند که آمار تلفات انفجار انتحاری در مهمانخانه
یک عضو شورای والیتی ،به  ۱۳کشته و  ۱۴زخمی رسیده است.
نجیب کامهوال رئیس رئیس اداره صحت عامه ننگرهار گفته است« :در حمله دیروز
تا حال  ۱۳نفر شهید و  ۱۴نفر دیگر زخمی شدهاند .وضعیت سه نفر از زخمیان وخیم
است اما بقیه در حالت بهتری قرار دارند و دکتران آنها را درمان میکنند».
عطاءاهلل خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته که این انفجار زمانی روی داد که یک
بمبگذار انتحاری کمربند انتحاری خود را در بین مهمانان مراسم ختم قرآن در خانه
عبیداهلل شینواری عضو شورای والیتی ننگرهار منفجر کرد.
آقای شــینواری این مراسم را به مناسبت آزادی برادرش از قید گروه دولت اسالمی
(داعش) برگزار کرده بود و شــماری از نزدیکان او ،سران قومی و اهالی ننگرهار به
خانه او واقع در شهر جاللآباد ،مرکز والیت ننگرهار حضور یافته بودند.
منابع محلی همچنین گفتهاند که برادر آقای شینواری هم در این انفجار زخمی شده
است.هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را..........ادامه/ص5/

کابل میزبان دور دوم نشست
چهار جانبه در باره صلح

حکومت افغانستان میگوید ،در نشست چهارجانبه در باره
صلح که قرار است است امروز دوشنبه به میزبانی افغانستان
در کابل برگزار گردد روی چگونگــی آغاز مذاکرات صلح
گفتگو میشود.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه حکومت روز
یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ،در این نشست باید

مشــخص گردد که حکومت افغانستان با کی ،در کجا و چه
زمان گفتگو نموده و گروهای که حاضر به صلح نیســتند از
چه شیوه های با آنان کار گرفته شود.
آقای فیصل میگوید ،حکومت افغانســتان توقع دارد که در
نشست چهارجانبه روز دوشنبه وضاحت کامل در خصوص
گفتگوهای صلح ارایه گردد « :توقع...........ادامه/ص5/

ستانکزی :تا  ۶ماه آینده تجهیزات قوای
مسلح در بخش هوایی تجدید می گردد

مردی به جرم قتل  ۸عضو خانواده
ننگرهاری به اعدام محکوم شد

دادگاهی در شــهر جاللآباد ،در شــرق
افغانستان مردی را به جرم قتل هشت عضو
یک خانواده ،به اعدام محکوم کرده است.
منابع دولتی گفتهاند کــه این مرد و چند
نفر دیگر شب  ۲۲قوس گذشته مهمان این
خانواده بودند و مقتوالن را ابتدا مسموم و

کندز :بیکاری باعث جذب برخی جوانان با
مخالفان شده است

شماری از فعاالن مدنی و جوانان در والیت
کندز میگویند که از اثر بیکاری روز افزون،
شماری از جوانانیکه از پوهنتونها به درجه
لیسانس فارغ شده اند به خاطر پیدا کردن
نفقه خانوادههای شــان به صفوف مخالفان
مســلح حکومت پیوســته اند .محمد اهلل

به سلسله تالش ها برای بهتر تجهیز شدن نیروهای اردوی
ملی افغانســتان ،مقامات وزارت دفاع میگویند تا شش ماه
آینده بیشتر وسایل وتجهیزات قوای مسلح در بخش هوایی
تجدید میگردد.
معصوم ستانکزی سرپرســت وزارت دفاع افغانستان روز
یکشنبه در مراســم فراغت حدود یکهزار و چهار صد تن

وردک رئیس شرکت سپین زر والیت کندز
در گفتوگو با رادیــو آزادی گفت که اگر
این شرکت دوباره به اسرع وقت فعال شود
برای هزاران تن از جوانان بیکار فرصتهای
سالمی شغلی مساعد میگردد:
« با فعال شدن این.........ادامه/ص5/

نگرانی ها از معتاد شدن زندانیان در محبس غور

داکتران بخش تداوی معتادین در شفاخانه
والیتی غور از انتقال مواد مخدر در زندان
این والیت و افزایش روز افزون افراد آلوده
به مواد مخدر در این زنــدان ابراز نگرانی
میکنند .به گفته آنهــا انتقال مواد مخدر

در زندان سبب شده اســت تا افرادی که
به جرایم مختلف به زندان می آیند بعد از
سپری نمودن یک مدت مصاب به این مرض
شــوند .داکتر محمد عمر لعلزاد مسئول
بخش......ادامه/ص5/

کمسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان
خواهان بررسی  ۶هزار پاسپورت سیاسی شد

کمسیون امور بین الملل مجلس نمایندگان
به وزارت خارجه وظیفه داده که تمام 6000
نفری که پاسپورت سیاسی دریافت کرده را
به شورای ملی معرفی کند.
یک منبع از کمســیون امــور بین الملل
مجلس نمایندگان بــه خبرگزاری مرکزی

گفت که کمســیون امور بیــن الملل این
مجلس ،بــه وزارت امور خارجه دســتور
داده اســت که تمامی کسانی که پاسپورت
سیاسی دریافت کرده اند را معرفی کرده و
در مورد پاسپورت های سیاسی آنها طبق
قانون تصمیم بگیرند........ادامه/ص5/

 ۱۷تن از داعشیان در حمله هواپیمای
بیسرنشین در ننگرهار کشته شدند

دفتر رســانههای قول اردوی  ۲۰۱سیالب
در خبرنامهای گفته اســت که  ۱۷شورشی
داعــش در نتیجــۀ حمــات هواپیمای
بیسرنشــین نیروهای خارجی در والیت
ننگرهار کشته شدند.
در خبرنامه آمده اســت که این داعشیان

به روز شــنبه در  ۸حملــهی هواپیمای
بیسرنشین نیروهای خارجی در ولسوالی
ده باالی این والیت کشته شدند.
در ایــن خبرنامه آمده اســت که در این
حمالت به غیرنظامیان آســیب نرســیده
است............ادامه/ص5/

افغانستان از اقدام اخیر امریکا در مورد گروه
داعش استقبال کرد

اقدام وزارت خارجــه ایاالت متحد امریکا
مبنی براینکه نام های شــماری از اعضای
داعش برای خراســان را در فهرست سیاه
شامل ســاخته ،با اســتقبال گرم وزارت
خارجه افغانستان روبه رو شده است.
شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت ،روز

یکشــنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
که این کار امریــکا برای مبارزه با تروریزم
اثرگذار بوده میتواند « :شــامل شدن گروه
های تروریستی در فهرست سیاه یک اقدام
نیک و بجا اســت و بر مبارزه مان در برابر
گروه های تروریستی.......ادامه/ص5/

دانشجویان بیپول و هزینههای میلیونی
جشنهای فراغت

افغانستان کشــوری است با روابط پیچیدۀ
اجتماعــی و انبوهی از رســمورواجهای
ناپسند .این رواجهای پرهزینه در مواردی
کمر اقتصاد خانوادهها را میشکنند.
بیشتر این رســمورواجها را به طبقۀ فقیر
و بیســواد جامعه نســبت میدهند؛ اما
از مرکز تعلیمی اردوی ملــی در کابل کمک جامعه جهانی
بخصوص امریکا را برای تقویت قوت های هوایی و بخش های
دیگر در کشور مهم و موثر خواند:
« ظرف شش ماه آینده قسمت بیشتر از وسایل و تجهیزات
مدرن و جدید میشوند و یک سلسله وسایل در اختیار قوای
مسلح افغانستان گذاشته............ادامه/ص5/

سپس یک مرد ،دو زن و پنج کودک صاحب
خانه را به ضرب گلوله کشتند.
قاضی دادگاه در جلســه علنی دیروز (۲۷
جدی) گفــت که این مرد قب ً
ال به جرم خود
اعتراف کرده و شواهد و مدارکی هم ابرای
ثبات جرم او وجود ..........ادامه/ص5/

بازار گرم جشــنهای فراغت دانشجویانی
کــه این روزها از دانشــگاههای کشــور
فارغ تحصیل میشــوند ،نشــان میدهد
که تحصیلکردههای ما بیشــتر اسیر این
فرهنگ مصرفی هستند.
این روزها .........ادامه/ص5/

هزارو  ۸۰۰خانواده نیازمند در بلخ کمک
دریافت کردند

تهدیدات امنیتی در کمین خط لولهی تاپی در والیت هلمند

شماری از باشندهگان ولسوالی گرشک والیت هلمند
میگوینــد که افزایش ناامنیها در این ولســوالی از
چالشهای اساسی فرا راه عملی شدن پروژه «تاپی»
در والیت هلمند خواهد بود.
اعضای شورای والیتی هلمند با نگرانی از این وضعیت
میگویند که درحال حاضر ناامنیها بگونهی روز افزون
در ولســوالی گرشــک ادامه دارد و هر روز حکومت
بخشهایی از این ولسوالی را از دست میدهد.
آنان میگویند که اگر وضعیت به همینگونه ادامه یابد،
ساخته شدن لوله گاز ترکمنستان در والیت هلمند به
ویژه در ولسوالی گرشک «ناممکن» خواهد بود.
کریم اتل رئیس شــورای والیتی هلمند اظهارداشت:
«همین اکنون که کار این............ادامه/ص5/

یکهــزارو  ۸۰۰خانواده ی بیجا شــده و
نیازمند در والیت بلخ کمک دریافت کردند؛
عبدالصبور قادری رئیــس امور مهاجران
والیت بلخ میگوید که این کمکها مشمول
آرد ،روغن ،لوبیا ،شکر و کمپل میباشد.

قادری گفت« :قبال هیأتی ســروی را آغاز
کردند و بیجا شده گان؛ عودت کننده گان
را خانه به خانه شناســایی کردند و کارت
مخصوص مواد را برایشان توزیع کردند».
بی بی گل زن  ۵۵ساله..........ادامه/ص5/

