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سال دهم -شماره 2829

پنج شنبه  12حمل 1395

دست کم  ٢٥هزار بست در اداره هاى
دولتى خالى میباشند

ولســى جرگه میگوید درحالى  ٥٠هزار پست دولتى
خالى است که اکثر جوانان از بيکارى رنج میبرند؛ اما
مقامهاى حکومت تعداد پســت هاى خالى را  ٢٥هزار
میداننــد و میگویند که کار براى اســتخدام در اين
پست ها ادامه دارد.
ولسی جرگه ،دیروز نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور
اجتماعی ،شــهدا و معلولین و احمد مســعود توخی

رییس کمیسیون مســتقل اصالحات اداری و خدمات
ملکی را به منظور ارايه معلومــات در مورد موجودیت
پســت های خالی در ادارات دولتی و اقدامات دولت در
مورد حل مشکل بيکارى در کشور ،فرا خوانده بود.
شماری از اعضای ولســی جرگه ،درحالیکه می گفتند
هزاران جوان افغان بــا آن که تحصیالت عالی دارند ،از
نبود کار رنج مى برند و...........ادامه/ص5/

ولسی جرگه بخاطر افزایش بیکاری
مقامات افغان را استجواب کرد

نگرانی از افزایش بیکاری و خالی ماندن هزاران پســت دولتی در
ادارات مختلــف ،بار دیگر پای مقامات حکومت افغانســتان را به
ولسی جرگه کشاند.
نشست عمومی دیروز ولســی جرگه در پیوند به همین نگرانی ها
به استجواب وزیر کار امور اجتماعی ،شهدا و معلولین و مسئوالن
اداره اصالحات اداری و خدمات ملکی........ادامه/ص5/

ريیس جمهــور ميگويد با اينکه افغانها براى اســام
قربانى زياد داده و ايمان شــان قويتر از ديگران است؛
اما فهم شان از اسالم ضعيف است و بايد ثقافت اسالمى
را به صورت اساسى درک کنند.
در خبرنامه اى که از ســوى دفتر مطبوعاتى رياست

داشــت و این روند ،با اختالفات درون حکومتی آغاز شد .موصوف افزود که از نظر
نهادهای ناظر بر انتخابات ،حکومت برای آوردن اصالحات در نظا م انتخاباتی ناکام
بوده است.
به گفته وی ،نشــئت اختالفات درون حکومتی ،باعث سرایت آن در جامعه بیرون
از حکومت شد که شورای ملی و نیروهای سیاســی را متاثر ساخت؛ اما مخالفان
اصالحات انتخاباتی ،از وضعیت پیش آمده سود بردند........ادامه/ص5/

قزاقستان خواهان گسترش روابط
اقتصادی با افغانستان است

قزاقســتان تالش میورزد تا روابط اقتصادی اش را با افغانستان
گسترش دهد.
این مطلب را اومرتای بیتیموف سفیر قزاقستان در افغانستان ،در
مراسم افتتاح اتاق تجارت آنکشور در کابل ابراز داشته گفت که در
شرایط کنونی نیاز است تا روابط اقتصادی دو کشور بیشتر از پیش
گسترش یابد..........ادامه/ص5/

ارزگان :در یک عملیات تصفیوی
 15سرباز افغان کشته شدند

گزارش ها از والیت ارزگان میرســانند که در نتیجه یک عملیات
تصفیوی در این والیت پانزده تن از نیروهای امنیتی افغان کشــته
شده اند.
یک مســئول امنیتی محلی که نخواست از وی نام گرفته شود در
صحبت با رسانه ها گفته است که این سربازان در یک عملیات که
به هدف بازگشایی راه بین دهراود و.........ادامه/ص5/

پنتاگون پیشنهادی را برای حضور امریکا
در افغانستان تدوین کرده است

جمهورى ،به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده ،آمده
است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور ،طی نشستی
با خطبا و مال امامان مســاجد شــهر کابل ،مشکالت و
پیشنهادات آنانرا در عرصه های مختلف استماع نمود.
در خبرنامه افزوده شده است که.........ادامه/ص5/

روز سه شــنبه در منطقۀ دشت حد فاصل بين ولسوالی
خاشــرود نيمروز و بکواه فراه ،در محضــر عام به دار
آويخته شده است.
به گفته منبع ،فرد يادشده حيدرخان نام داشت وازسوى
طالبان متهم شده بودکه...........ادامه/ص5/

تقوا :برخی والیات افغانستان با خطر سقوط مواجه اند

انجمن والیان افغانستان نسبت به اوضاع امنیتی کشور
ابراز نگرانی میکند.
عبدالجبار تقوا والی پیشــین کابل و رئیس این انجمن
دیروز در یک نشســت خبری گفت که در حال حاضر
برخی مناطق شــماری از والیات با خطر سقوط مواجه

نهاد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان (فیفا) میگوید که اختالفات درون حکومتی
در جریان یک و نیم ســال گذشــته ،سبب شده اســت تا حکومت برای آوردن
اصالحات در نظا م انتخاباتی ناکام بماند.
محمد يوسف رشيد رييس اجرایی اين نهاد ،دیروز در نشست خبرى که تحت نام
«اصالحات انتخاباتی از تعهد تا عمل» ،در کابل تدویر یافته بود گفت که در جریان
یک و نیم سال گذشته ،فراز و نشــیبهايی فراروی اصالحات نظام انتخاباتی قرار

مســئوالن محلی والیت ننگرهار از آغاز درگیری شــدید میان
جنگجویان داعش و طالبان در سال جدید در این والیت خبر داده
و اعالم کرده اند ،در ایــن درگیری حدود  14تن از جنگجویان دو
طرف کشته شده اند.
به گفته آنان ،درگیری میان دو طرف شام گذشته در منطقه کرکنی
ولسوالی اچین ننگرهار رخ داده است...........ادامه/ص5/

طالبان يک تن را به اتهام آدم ربايی به دار آويختند

مسوالن محلی در واليت نيمروز می گويند که طالبان،
يکتن را به اتهــام اختطاف و قتل يک تاجر مواد نفتى
دراين واليت ،در محضر عام به دار آويختند.
يک مسوول محلى در نيمروز که نخواست نامش فاش
گردد ،بــه آژانس خبرى پژواک گفت که اين فرد عصر

فیفا:حکومت در آوردن اصالحات
درنظام انتخاباتی ناکام بوده است

گروه طالبان و داعش در ننگرهار
باهم درگیر شدند

غنى :علمای دين همیشه در شرایط دشوار وطن
را نجات داده اند

March 31, 2016

اســت .اما وزارت امور داخله افغانستان نگرانی انجمن
والیان را بی اساس میخواند.
نجیب دانش معاون ســخنگوی این وزارت میگوید که
برای بهبود وضعیت امنیتی کشــور تدابیری روی دست
گرفته شده است(.رادیوآزادی)

جنرال ارشــد اردوی ایــاالت متحده امریکا روز ســه
شــنبه گفت که ســفارش هایی را برای حضور نیروهای
امریکایی در افغانســتان برای سال آینده ترتیب کرده و
پیشنهادهایش را به اشــتون کارتر وزیر دفاع آن کشور
تقدیم نموده است.
ایاالت متحده امریکا می خواهــد معین گرداند که چه
تعداد ســربازانش در افغانستان باقی بمانند ،در حالی که

پس از انتقال مســئولیت های امنیتی از سربازان ناتو به
نیروهای امنیتی افغانستان در آخر سال  ،2014پیکارجویان
طالبان بُردهای قابل مالحظه یی داشته اند.
رســم ًا ماموریت جنگی ایاالت متحده امریــکا و ناتو در
افغانستان در ماه دســمبر  2014پایان یافته است ،اگرچه
متحدین  13هزار سرباز را در افغانستان به جا گذاشته اند
که بیشترین شان امریکایی.............ادامه/ص5/

معاون رییس جمهور :تعدیل واحدهای اداری یکی
از خواست های دیرینه مردم افغانستان است

طيارۀ جنگى نيروهاى خارجى در بگرام
سقوط کرده است

ولســوال بگرام واليت پروان ميگويــد که يک طيارۀ
جنگى نيروهــاى خارجى مســتقر در ميدان هوايى
بگرام ،در اثر مشــکالت تخنيکى ،در نزديکى ميدان
سقوط کرده است.
عبدالشکور قدوســى ولسوال بگرام ،به آژانس خبرى
پژواک گفت که اين طياره ،حوالى ســاعت  ٨:٣٠سه
شنبه شب ،حين بلند شــدن از ميدان هوايى ،در اثر

مشکالت تخنيکى در منطقۀ (سه دکان) سقوط کرد.
او گفت که منطقه از ســوى نيروهاى خارجى محاصره
شده و در مورد معلومات بيشتر ندارد؛ اما شنيده است
که پيلوت طياره ،خود را از طياره انداخته و نجات يافته
است.
شــمس الحق شيخانى عضو شــوراى واليتى و باشنده
منطقۀ دهن بگرام گفت که...........ادامه/ص5/

جمعی زیادی از متنفذین ،محصــان ،اعضای نهادهای
مدنی ولســوالی میرامور والیت دایکندی همراه با وکالی
این والیت در ولسی جرگه با قانونپوه سرور دانش معاون
دوم ریاست جمهوری دیدار و مطالبات ومشکالت محیطی
خویش را با وی در میان گذاشتند.
به اســاس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به
آژانس باختر  ،براساس گفته های آنان مشکالت محیطی

به خصوص در زمینه معــارف ،صحت ،خدمات اجتماعی و
راه های مواصالتی از مهم ترین چالش های است که مردم
میرامور با آن ها دست و پنجه نرم می کنند.
آنان هم چنین خواســتار تفکیک ولسوالی میرامور به دو
ولسوالی شــدند که به گفته آنان این موضوع ریشه همه
مشکالت مردم آن ساحه محسوب می شود.
آنان تفکیک ولسوالی میرامور به...........ادامه/ص5/

