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سال دهم -شماره 2816

یک شنبه  23حوت 1394

ت نفر که قصد ترور
امنیتملی :هش 
والی تخار را داشتند بازداشت شدند

اداره امنیــت ملی افغانســتان اعالمکرده که
نیروهای وابســته به ایــن اداره ،یک حمله
کننده انتحــاری را همراه با هفت نفر دیگر که
قصد انجام حمله به جان والی تخار را داشتند،
بازداشت کرد ه است.
این نهاد در صفحه رســمی فیســبوک خود

نوشــته که نیروهای امنیت ملی افغانستان در
یک عملیات ویژه موفق شدند که این افراد را در
شهر تالقان ،مرکز والیت تخار بازداشت نمایند.
امنیت ملی افزوده که این افراد به دستور والی
خودخوانده گــروه طالبان در والیت تخار ،قصد
ترور یاسین ضیا ،والی.........ادامه/ص5/

داوودزی :توقع کمک از پاکستان برای
تامین صلح در افغانستان بینتیجه است

عمر داوودزى عضو ارشــد شورای حراست و
ثبات افغانســتان ،میگوید که طلب کمک از
پاکستان برای تامین صلح در افغانستان ،وقت
تلفی اســت و باید یک راه حل بین االفغانی
جستجو شود.
داوودزی ایــن موضوع را دیروز در حاشــیه
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همایشی که به مناست  ۸مارچ-روز بین المللی
زنان ،با حضور شمار زیادی از فعاالن حقوق زن
در کابل برگزار شده بود ،بیان کرد.
وی گفت« :پاکســتان طالبان را ايجاد و تمویل
نموده و به هرشکل که بخواهد برای مقاصد خود
از آنها استفاده میکند؛......ادامه/ص5/

March 13, 2016

اتحادیه اروپا کمپاین مبارزه با فساد
اداری در افغانستان را راه اندازی کرد

اتحادیه اروپا دیروز شــنبه 22 ،حوت
با راه اندازی کمپاین مبارزه با فســاد
اداری در افغانستان میگوید که فساد
اقتصاد این کشور را فلج کرده است.
در اعالمیه انتشار یافته این اتحادیه،
هدف از این کمپاین کمک به شهروندان
افغانستان در مبارزه با فساد اداری و
همچنان حمایت از اقدامات قوی دولت
علیه آن خوانده شده است.
بر اســاس اعالمیه ،فســاد اداری در
افغانســتان اقتصاد این کشور را فلج
و هم مبارزه با شورشــیان را متأثیر
ساخته است.
در ایــن اعالمیــه ،ادامه فســاد در
افغانســتان برای دســت آوردهای
گذشــته ،ســرمایه گذاری و جوانان
تهدید جدی عنوان شده است.
فساد اداری به ویژه در ادارات دولتی
از مشــکالت عمده در کشور به شمار
می رود .ســازمان شفافیت بین الملل
پیشتر اعالم کرد ،افغانستان در سال

 2015در رتبــه  166جایــگاه دومین
کشور فاسد جهان را گرفته است.
این درحالی است که همواره شماری
از فعاالن مدنی و هنرمندان در کشور،
برای مبارزه با فساد اداری حرکت های
مدنی را راه اندازی کرده ،اما در کاهش
آن تأثیر قابل مالحظه نداشته است.
در همین حــال ،در اعالمیه اتحادیه
اروپا آمده است ،در کمپاین تازه برای
مبارزه با فســاد در قسمت جلوگیری
از اســتخراج غیر قانونــی معادن در
افغانستان نیز تالش خواهد شد.
در اعالمیــه به نقــل از فرانز مایکل
میلبن ،نماینده ویژه اتحادیه اروپا در
افغانستان آمده اســت ،فساد اداری
بقای حکومت افغانســتان و دســت
آوردهای چهارده سال گذشته در این
کشور را تهدید می کند.
وی همچنان می گوید که برای کاهش
فساد اداری در افغانستان ،حکومت و
مردم این کشور........ادامه/ص5/

حاجى ظاهر قدير بار ديگر نايب
اول ولسی جرگه شد

دو جوان افغان به حبس ابد و یکی به  ۹سال
زندان در آلمان محکوم شدند

ســه جوان افغان به جرم قتــل و غارت مال
شــخصی در آلمان به حبس هــای دراز مدت
محکوم گردیدند .آنها که یک پیر مرد را به قتل
رســانده و از جمله مبلغ  ۵۰۰یورو پول نقد او
را گرفته بودند ،حــاال باید مدت طوالنی را در

يازده تن ربوده شده در سرپل رها شدند

سخنگوى والى ســرپل میگوید يازده تنى که
چهارشــنبه گذشته ربوده شــده بودند ،شام
ديروز از بند ربايندگان رها گرديدند.
محمدعلى حکيمى عضو شوراى واليتى سرپل،
به تاريخ  ١٩حوت گفتــه بود که اين يازده تن

جسد  ٢٠تن از افغانهای غرق شده در آبهای
ترکیه به کابل انتقال یافت

 ٤١طالب مسلح ،در جریان عملیات مشترک
نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی شیندند
هرات کشته شــده و بیش از  ٥٠تن ديگر
زخمی برداشته اند.
مقامات محلی درهرات میگویند که از روز

پنجشنبه هفتۀ گذشته ،به دنبال درگیری ها
میان دو گروه طالبان در ولسوالی شیندند،
نیروهــای هــای امنیتی افغــان عملیات
مشترکی را با اشتراک اردوی ملی ،کماندو،
پولیس ،امنیت ملی و........ادامه/ص5/

به زودى نشست ســه قوۀ دولت براى حل
مشکالت زنان افغان تدوير و فرمان تقنينى
رييس جمهور در مورد اصالحات انتخاباتى
نشر خواهد شد.
سيد ظفرهاشمى معاون سخنگوى رياست

دولــت ،که دیروز دريک نشســت خبرى
درکابل صحبت میکــرد ،گفت که رييس
جمهور محمداشرف غنى ،اخيرا ً درديدارى
که با نماينده هاى زنــان نهادهاى جامعه
مدنى داشت ،وعده........ادامه/ص5/

فرمان تقنينى در مورد اصالحات انتخاباتى به
زودی نشر خواهد شد

زندان ســپری کنند .تقریب ًا یک ســال پس از
چپاول مرگبار یک مرد  ۸۰ساله ،محکمۀ ایالتی
در شهر دارمشتات آلمان دو حمله کننده را به
حبس ابد و ســومی را به  ۹سال حبس محکوم
کرد .قاضیان محکمه.......ادامه/ص5/

از منطقه «ميرزاولنگ» ولسوالى صياد ،به شهر
ســرپل در حرکت بودند که طالبان مســلح در
منطقــه «قفلتون» صياد از موتر پايين کرده و با
خود بردند.
وى گفته بود که اين.........ادامه/ص5/

در عمليات شيندند هرات  ٩١مخالف مسلح
کشته و زخمى شده اند

حاجى ظاهر قدير معاون اول ولسی جرگه
شــد؛ اما نامزدان نیابت دوم این جرگه ،در
روز چهارم نیز نتوانســتند آراى الزم براى
احراز اين پست را از آن خود سازند.
در روزهاى (هفدهم ،هجدهــم و ن ُوزدهم
حوت و دیروز) ،انتخابات هيئت ادارى اين

جرگــه برگزار گرديــد .در روزهاى قبلى،
عبدالرووف انعامى نماينده بدخشــان ،به
حيث منشــى و عرفان اهلل عرفان نماينده
کابل ،به حيث نايب منشى و دیروز حاجى
ظاهر قدير نماينده ننگرهار ،به حيث نايب
اول جرگه انتخاب شدند......... .ادامه/ص5/

پنج عضو مسلح داعش در انفجار ماين خودشان
کشته و مجروح شدند

مقامــات ميگويند که پنج عضو مســلح
داعش ،در اثر انفجار ماين خود شــان در
واليت ننگرهار کشته و مجروح گرديده اند.
ســمونمل حضرت حســين مشــرقيوال
ســخنگوى قوماندان امنيــۀ ننگرهار ،به

تظاهرکنندگان :فرزندان اسيرشدۀ ما هرچه عاجل از چنگ طالبان آزاد شوند

ده ها خانوادۀ ســربازانى کــه در والیت
فاریاب در اســارت طالبان به سر میبرند،
در کابل مظاهره کرده و خواهان تبادلۀ اين
اسیران با یکتن از مقامات طالبان شدند.
ایــن معترضان که تعــداد آنها نزدیک به
يکصد تن میرســید ،دیروز در گردهمايى
اعتراض آميز ،به حکومت هشدار دادند که
اگر در رهايى فرزندان شــان اقدام عاجل
صورت نگيرد ،به تظاهرات گســترده ای
دست خواهند زد.
یک هلیکوپتر مربوط به شرکت خصوصی
که  ٢١تن را از مزار شــریف به شهر میمنه
انتقال میداد ،در سوم ماه قوس در منطقه
غارتپه ولســوالی پشــتونکوت نشست
اضطرارى نمود ،که شش سرباز اردوی ملی

در تازهتریــن مــورد از قربانیــان مهاجرت
غیرقانونی به اروپا ،جســد  ٢٠تن از افغانهای
غرق شــده در آبهای ترکیه که اکثرشــان
اعضای یک خانواده انــد ،به کابل انتقال داده
شــدند .این اجساد که توســط يک طیاره از

ترکیه به کابل انتقال داده شــده اند ،دیروز در
میدان هوایی حامد کرزی به شماری از بستگان
و دوستان شان تسلیم داده شدند.
شیر محمد  ۴۵ساله که  ۱۰تن از قربانیان ،اعضای
خانوادهاش هستند ،در...........ادامه/ص5/

و یک عملۀ خارجى هلیکوپتر ،حين حريق
هليکوپتر و درگيرى باطالبان کشته شدند
و  ١٣منسوب اردوی ملی اسیر گرديدند.
اين عده ســربازان ،تاحال در قيد طالبان
بوده و هنوز محل نگهــدارى و چگونگى
وضعيت شان معلوم نيست.
عالم مرادی عضو خانوادۀ يک سرباز اسير،
به آژانس خبری پژواک گفت از اسارت اين
ســربازان نزدیک به چهار ماه میگذرد؛ اما
حکومت تاکنون هیچ اقدامی برای رهایی
آنان نکرده است.
وی افزود اين  ١٣تن بخاطر خود و خانوادۀ
شان اسیر نشــده اند ،بلکه بخاطر دفاع از
خاک ،نوامیس ملی و آوردن صلح در کشور
اسیر شده اند؛........ادامه/ص5/

جانکمبل :نیروهای هوایی افغانستان تا
سال  ۲۰۲۰آماده نمیشوند

مردم باميان به علت ترس از فساد در ارگانهاى
عدلى و قضايى شکايت نمى کنند

کميسیون ســاحوى حقوق بشر واليت بامیان
ميگويد که مراجعین شکایت شفاهی زیادی از
ادارات عدلــی و قضايی دارند؛ اما به علتى که
از اين ارگانها مى ترســند ،از شکایت رسمی
صرفنظر می کنند.
به گفتۀ مقام هاى اين کميســيون ،فســاد

گســترده در ادارات دولتی وجــود دارد و اين
پديده به خصوص در ادارات عدلی و قضايى زیاد
است.
ايــن مقام ها ميگويند که مراجعین به ســببى
شکایت رسمی نمى کنند ،که ميترسند درآينده
به جنجال آن بمانند..........ادامه/ص5/

تاريخ( ٢٢حوت) بــه آژانس خبرى پژواک
گفت که اين رويداد ،جمعه شب در منطقۀ
منزدکى ولسوالى اچين ُرخ داده است.
او افــزد که افراد مســلح داعش ،مصروف
جاسازى ماين ها در..........ادامه/ص5/

برای بار اول ماستر پالن انکشافی گاز
در افغانستان ترتیب شد

وزارت معادن و پترولیم افغانستان می گوید
که برای نخستین بار در کشور ماستر پالن
انکشافی گاز را ترتیب کرده است.محی الدین
نوری ســخنگوی این وزارت دیروز به رادیو
آزادی گفت ،هدف از ترتیب این پالن بلند

بردن ظرفیت تولید گاز در کشور است .این
ماستر پالن از طرف یک کمپنی جرمنی بنام
فیشنر ترتیب و به کمک مالی بانک آسیایی و
ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا
ترتیب گردیده است(.رادیوآزادی)

دو فرد ملکی در والیت نیمروز کشته شدند

با آنکه تقویــت نیروهای هوایی همواره از
نیازهای بنیادین حکومت افغانستان گفته
شدهاست ،اما جنرال جانکمبل ،فرمانده
پیشــین نیروهای ناتو در افغانســتان،

میگوید که نیروهای هوایی افغانســتان
دستکم تا سال  2020آماده نخواهد شد.
محمد رادمنش ،معاون ســخنگوی وزارت
دفاع ملی..........:ادامه/ص5/

در دو انفجار ماین در ولســوالی خاشرود
والیت نیمروز ،به شمول یک طفل دو فرد
ملکی کشته شدند.
ســمنونوال حاجی غوث سیستانی معاون
قومندانی امنیــه نیمروز ،به آژانس خبرى

پژواک گفت که يک ماین کارگذاری شده
ازســوی مخالفین دولت ،زمانی در منطقه
رضی بلوچی ولســوالی خاشرود منفجر
شد که یک پسر  ١٣ساله مشغول چراندن
مواشی خود در این.........ادامه/ص5/

