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سفیر اتحادیه اروپا:

ما از انتخاباتی که پس از اصالحات
برگزار شود حمایت میکنیم

فرانس مایکل میلیبند سفیر اتحادیهی اروپا در افغانستان میگوید که ما
از انتخاباتی پشتیبانی میکنیم که پس از آمدن اصالحات برگذار شود.
وی ادامه داد کــه گفتوگوهای حکومت وحدت ملــی دربارۀ اصالحات
انتخابات نتیجه بخش نبوده و این گفتوگوها باید پایان یابند.
سفیر اتحادیه اروپا اظهارداشــت« :فکر میکنم که شفافیت در انتخابات
چیزی است که بیشتر از همه میتواند ثبات سیاسی را به وجود آورد و ما
به شــدت به آن نیاز داریم .به خاطر اینکه  ۲۰۱۶سال دشوار دیگری برای
افغانستان خواهد بود».............ادامه/ص5/

یک فرمانده طالبان ملبس با لباس
زنانه در پکتیکا بازداشت شد

یک فرمانده طالبان در والیت پکتیکا با لباس زنانه بازداشت شد .ریاست
عمومی امنیت ملی با ارسال خبرنامه ای به خبرگزاری مرکزی از دستگیری
یک فرمانده طالبان در والیت پکتیکا با لباس زنانه خبر داده است.
براســاس این خبرنامه ،مامورین امنیت ملی فردی بنام خضر علی به اسم
مستعار «چپی» یکی از فرماندهان طالبان را که ملبس با لباس زنانه بود ،از
ولسوالی برمل والیت پکتیکا بازداشت کرد..........ادامه/ص5/
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شفافیت بینالملل :بقای دولت افغانستان
در مبارزه فوری با فساد است

سازمانهای شــفافیت بینالمللی و دیدبان شــفافیت افغانستان در گزارش
مشــترکی اعالم کردهاند که بقای دولت افغانستان و تامین صلح در این کشور
به جلوگیری فوری از فســاد ،محدود شــدن دخالت سیاسی و خویشخوری
(تبارگرایی) و به محاکمه مفسدان بستگی دارد.
گزارش این دو ســازمان که با عنوان «ارزیابی نظام ملی شــفافیت افغانستان
در  »۲۰۱۵منتشر شــده ،ضعفهایی را که نقش میلیاردها دالر کمک جهانی به
افغانســتان را تحت تاثیر قرار داده و به ادامه جنگ در افغانستان کمک کرده،
بررسی کرده است.
سریراک پلیپات ،مسئول بخش آسیا  -اقیانوسیه دیدبان حقوق بشر میگوید:
اشــرف غنی ،رئیس جمهور افغانستان ،متعهد شده که فساد را ریشه کن کند؛
این گزارش نقشه راهی برای عمل به این وعده ،در اختیار او قرار میدهد».
اکرام افضلی ،رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان که نهاد همکار سازمان
شــفافیت بینالمللی به شمار میرود ،گفت :افغانستان درگیر جنگ است و اگر
دولت اعتماد مردم را از دست بدهد ،هیچ راهی برای برنده شدن در این جنگ
ندارد .برخورد جدی با فســاد دیگر یک گزینه مطلوب نیســت؛ بلکه یک نیاز
استراتژیک است.
این گزارش توصیههای مشخصی را برای حکومتداری پایدار و ایجاد نهادهای
قابل اعتماد در افغانستان ارائه کرده است............. :ادامه/ص5/

دانش :هیچ طفلی در صفوف
نیروهای امنیتی ما قرار ندارد

صندوق خاطرات قربانیان جنگ
در کابل به نمایش گذاشته شد

سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانســتان در کابل ،صندوق خاطرات
قربانیان جنگ دوران پس از طالبان را به نمایش گذاشت.
مسئولین این ســازمان به رسانه گفتند که این ســازمان تا اکنون 115
صندوق خاطرات از میان قربانیــان مختلف دوره جنگ جمع آوری کرده
اســت .در این صندوق ها بیشــتر از یک هزار و  200اجناس یادگاری از
خانواده قربانیان است.
جواد زاولستانی ،مسئول برنامه های این سازمان هدف از این برنامه ها را
بیان درد قربانیان به مقامات مسئول خواند.............ادامه/ص5/

پيرمردى که  ١٩بار ازدواج نموده
خواهان ازدواج بيستم است

مردى که عمرش را ١٠٣ســال ميداند و ادعاى ١٩بــار ازدواج را ميکند،
ميگويد که تصميم دارد به وصلت بیستم نیز نایل آید.
اين مردسالخورده که زمانى از جوانان تنومند بود ،اکنون در مخروبه اى که
آنهم مالکیت کس دیگری است ،نفس میکشد و شام ها انتظار نانى را دارد
که شاید از همسایه اش برایش برسد و یاهم فراموشش کند.
تصور میشود که عمر اين مرد سالخورده به............ادامه/ص5/

يک سرک در فراه نزديک سرحد ايران
قيرريزى مى شود

وزارت فوایدعامه ،بیش از ۱۲کیلومتر ســرک در ولسوالی اناردرۀ والیت
فراه را که به سرحد ایران وصل می شود و از نگاه اقتصادی نهایت با ارزش
است ،قيرريزى ميکند.
قرارداد این پروژه ،دیروز میان وزیر فوایدعامه و مســوول یک شــرکت
سرکســازی خصوصی در کابل عقد گردید .هزینه این پروژه ،بیش از۳۷۰
میلیون افغانی است که از طرف جاپان پرداخت میگردد.......ادامه/ص5/

معاون رييس جمهور کشــور ميگويد که اطفال در
افغانستان ،در معرض آســیب های متعددی قرار
دارند؛ اما حضورآنها درصفوف نيروهاى امنيتى را
رد کرد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری ،اين مطلب
را دريدار با لیال زروقی نماینده خاص سرمنشی ملل
متحد در امور اطفال و منازعات مســلحانه ،اظهار

داشــت .معاون رییس جمهــور ،در این دیدار که
دیروزصورت گرفت اظهار داشت« :شایعاتی که قبال
در مورد حضور اطفــال در صفوف نیروهای امنیتی
وجود داشت ،صحت ندارد و هم اکنون هیچ طفلی
در ارگان های امنیتی ما حضور ندارد».
وی افزود که در هفته گذشته ،موضوع حضور اطفال
در صفوف نیروهای ............ادامه/ص5/

پايه هاى برق تخريب شده در بغالن هنوزهم
مورد تهديد امنيتى قرار دارد

وزارت امــور داخله ميگويد کــه نيروهاى خاص
امنيتى ،دند شهاب الدين بغالن را که پايه هاى برق
تخريب گرديده ،تصفيه نموده و زمينه براى آغاز کار
ترميم پايه ها فراهم شده است.
صديق صديقى سخنگوى وزارت داخله ،در صفحۀ
فيســبوک خود نوشته اســت که نيروهاى خاص
پوليس و کوماندوهاى اردوى ملى ،ساحۀ دند شهاب

کابل :مشکالت مهاجرین در ایران و پاکستان
باعث مهاجرت آنان به اروپا میشود

الدين درحومۀ مرکز بغالن را از وجود مخالفان پاک
کرده است.
وى افزوده که اميد اســت همکاران شرکت برشنا،
پايه هاى تخريب شدۀ برق را ترميم نمايند.
يک پايه برق ،به تاريخ  ٧دلو در منطقه دند شهاب
الدين ،تخريب شد و پس از آن ،با قطع حدود ٣٠٠
ميگاوات برق وارداتى...........ادامه/ص5/

۱۰هزار بادکنک با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی
و صلح در کابل توزیع شد

شماری از جوانان رضاکار
دیروز در یــک حرکت
نمادین به باشــندهگان
شهر کابل بادکنک توزیع
کردند؛ در این بادکنکها
شعارهایی درباره صلح،
کتابخوانی و تشویق برای
ماندن در کشور جای داده
شده است.
برگذار کننــدهگان این
حرکت میگویند که هدف
از این حرکت پشتیبانی
از نیروهای امنیتی ،منع
خشــونت در برابر زنان،
ترویج فرهنگ کتابخوانی
و تشــویق جوانان برای
ماندن در کشور است .این جوانان ۱۰هزار بادکنک
را در ده بخــش کابل برای مردم توزیع کردند .آنان
می افزایند که هدف از این کار آگاه ســاختن مردم
از حقوق بشری است .این نخستین باری نیست که

سید حسین عالمی بلخی ،وزیر امور مهاجرین
افغانســتان اعالم کرده است »:مشکالتی که
مهاجرین افغان در ایران و پاکســتان دارند،
آنان را مجبور به ترک این کشورها به سوی
کشور های اروپایی میکند».
در خبرنامه دیروز ،چهارشنبه  ۲۸دلو وزارت

امور مهاجرین افغانستان آمده که با توجه به
اینکه ایران کشور ترانزیت مهاجرین است،
نیاز اســت تا در این زمینه تفاهم و تصمیم
گیری مشــترک میان افغانســتان ،ایران و
اتحادیه اروپا صورت گیرد .
آقای عالمی در دیدار .........ادامه/ص5/

مقامها :نیروهای امنیتی در حال پیشروی
در نبرد سنگین هستند

جوانان برای ترویج فرهنگ صلح چنین برنامه ای را
برگذار می کننــد؛ پیش از این نیز نهادهای جامعه
مدنی با رها کــردن بادکنک و کبوترها برای ترویج
صلح در کشور کار کردهاند( .طلوع نیوز)

مقامهای محلــی هلمند گفتــه اند که در
تازهترین نبــرد میان نیروهــای دولتی و
جنگجویان در این ولسوالی نظامیان کشور
توانســتهاند که خودشان را به بازار ولسوالی
نزدیک سازند.
میرزا خان رحیمی والــی هلمند در این باره

گفت که این ولســوالی را به زودی از وجود
شورشیان پاکسازی خواهد کرد.
وی افزود که راه لشکرگاه به ولسوالی سنگین
به زودی باز خواهد شد.
رحیمی اظهارداشــت« :نظامیان کشور در
هلمند بسیج و.........ادامه/ص5/

