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هشدار نماینده ویژه سازمان ملل
در مورد آینده افغانستان

نیکالس هیسم ،نماینده ویژه سازمان
ملل متحد برای افغانستان گفته است
که  ۵چالش اصلی فرا راه دولت وحدت
ملی قرار دارد که اگر در برابر هر یک
از آنها شکست بخورد ،برای این کشور
فاجعه بار خواهد بود.
آقای هیسم که روز سه شنبه  ۲۵حوت
در شورای امنیت سازمان ملل متحد
در نیویورک صحبت میکرد ،گفت« :در
ســال  ،۲۰۱۶بقا برای حکومت وحدت
ملی افغانستان دستاورد خواهد بود».
او در ادامــه گفته اســت کــه« :بقا
نمیتوانــد به معنی عمــل نکردن یا
درجا زدن باشد ،بلکه معنی آن ،مقابله
فعاالنه با این چالش هاست».
آقای هیســم در مورد چالش ها گفته
است که دولت باید با اقتصاد انقباضی
با رشد پایین و نرخ بیکاری باال ،شدت

گرفتن شورشگری و فضای شکننده
و از هم گســیخته سیاســی برخورد
کند .به گفته نماینده ویژه ملل متحد،
حکومت وحدت ملــی همچنین باید
کمکهای قابل مالحظه بینالمللی را
جذب کند و ‹پیشترفت به سوی صلح
پایدار› داشته باشد.
نماینده ســازمان ملل گفته است که
افغانستان استطاعت ناکامی در برابر
هیچ کدام از این  ۵چالش را ندارد.
به گفته آقای هیسم ،اگر ناکامی جدی
در برخورد بــا هر یک از این چالشها
وجود داشته باشد« ،پیامدهای سخت
سیاســی و غیر آن در سراسر کشور»
خواهد داشت.
آقای هیسم به عنوان مثال گفته است
که  ۶۹درصد مصارف افغانســتان از
کمکهای خارجی.........ادامه/ص5/

سرمنشى ناتو :فساد هنوزهم
مشکل بزرگ افغانستان است

سرمنشى سازمان ناتو ميگويد که فساد ،هنوزهم
مشــکل بزرگ افغانستان است و در اين مورد ،با
رهبران افغانستان صحبت کرده است.
جينز ستولتنبرگ سرمنشــى ناتو که ديروز در
يک سفر رسمى وارد افغانســتان شده بود ،به
تاريخ (٢٦حوت) معلومات سفر خود را با شمارى
از خبرنگاران داخلى و خارجى در کابل در ميان
گذاشت.
او افزود که هدف سفرش به افغانستان اين بود تا

در مورد نشست سران آينده ،با رهبران افغانستان
از نزديک صحبت نمايد و آنها را دعوت کند.
موصوف افزود نشست سران ناتو که قرار است در
ماه جوالى ســال جارى در وارسا پايتخت پولند
برگزار گردد ،افغانستان از بخش مهم اجنداى آن
خواهد بود.
جينزستولتنبرگ گفت که در اين نشست ،در مورد
ماموريت آموزشــى جارى در افغانستان ،حمايت
مالى از نيروهاى ملى افغان و...........ادامه/ص5/

رؤسای جمهور و اجرائیه خواهان
اصالحات در نظام انتخاباتی اند

رئیس جمهور افغانســتان محمد اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبداهلل عبداهلل هر دو
تعهد نمودند که خواهان اصالحات در نظام انتخاباتی افغانستان می باشند.
در اعالمیه ارگ ریاســت جمهوری افغانستان آمده است تصمیم در مورد اصالحات
در سیستم انتخابات افغانستان انفرادی نیست بلکه..........ادامه/ص5/

بارندگیها در روزهای آینده ادامه داشته
اما توفانی در پی ندارد

ادارۀ هواشناســى ميگويد که احتمال دارد در روزهای آینده ،بارندگی شــدید در
کشور رخ دهد؛ اما توفانی در پی ندارد.
در خبرنامۀ دفترمطبوعاتى وزارت دولت در امور رسيدگى به حوادث که کاپى آن،
دیروز به آژانس خبرى پژواک رسيده ،آمده است که...........ادامه/ص5/

چین :تالشهای بینالمللی برای صلح
در افغانستان افزایش یابد

مقامهای دولتی چین به تازگی ،از جامعه جهانی خواسته تا تالشهای شان را برای
بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان بیش از هر زمانی افزایش دهد.
لیوجیو ،نماینده دایمی چین در ســازمان ملل گفته است که تالشهای بینالمللی
برای بهبود وضعیت امنیتی و برقراری ثبات در افغانستان..........ادامه/ص5/

یوناما :حکومت وحدت ملی با پنج مانع
بزرگ رو به رو است

سازمان ملل متحد میگوید که حکومت افغانستان در سال  ۲۰۱۶با پنج مانع عمده
مواجه است ،مانند« :اقتصاد رو به کاهش»« ،میزان بلند بیکاری»« ،شورشگری رو
به افزایش»« ،مشکالت مالی» و «فضای شکنندۀ سیاسی».
این سازمان به حکومت افغانستان هشدار میدهد که اگر به..........ادامه/ص5/

