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دوکتورعبداهلل :راه برای اصالح نظام
انتخاباتی هموار شد

عبداهلل عبداهلل رييس اجرايی حکومــت ،ضمن تاکيد بر برگزارى
انتخابات ولســى جرگه و شوراهاى ولسوالى ميگويد که تاييد طرح
قانون انتخابات از ســوى کابينۀ افغانســتان ،راه را براى برگزارى
انتخابات باز مى سازد.
رييس اجراييه حکومت که دیروز در نشستى تحت عنوان «ارزيابی
ديدگاه ها و پيشــنهادهای عمومی برای تعديل قانون اساســی»،
درکابل صحبــت مى کرد گفت که يکى از مــوارد مهم تفاهمنامه
سياسى تشکيل حکومت وحدت ملى ،برگزارى انتخابات بود که با
فيصله روز دوشنبه کابينه؛ راه براى برگزارى انتخابات باز گرديد.
کابينۀ افغانســتان ،با تاکيد بر تک کرسی در حوزه های انتخاباتی
برای انتخابات ولســی جرگه ،طرح قانون انتخابات را در پرنسيپ
مورد تاييد قرارداد و معاون دوم رياست جمهوری را موظف نمود تا
قانون متذکره را طبق تذکر جلسه و پيشنهادات ارائه شده ،تصحيح
و نهايی سازد.
داکترعبداهلل گفت« :يکــى ديگر از تعهدات حکومت وحدت ملى،
برگزارى لويه جرگه قانون اساســى است؛ اما حاال که شرايطش که
برگزاری انتخابات ولسوالی هااست مساعد نيست ،منطقش را درک
می کنيم؛ اما از لحاظ تعهد و التزام به قانون اساسی ميگويم اگر اين
پايمال شــد ،چيزی باقی نمی ماند؛ از اين لحاظ اميدواری ما همين
است که با برگزاری انتخابات ،لويه جرگه.........ادامه/ص5/

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد
اداری آغاز به کار کرد

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فســاد اداری ،به هدف
مبارزه عليه جرايم سنگين فساد ادارى ،دیروز آغاز به
کار کرد.
مرکز یادشده به اساس فرمان مورخ دهم سرطان سال
روان رئيس جمهور ايجاد گرديده ومحمد الف عرفانی،

وزارت دفاع:

مسئوالن مقصر در مقابله با
طالبان مجازات میشوند

یک مقام ارشــد ارتش افغانستان گفته کســانی که غفلت و کوتاهی آنها باعث دسترسی گروه
طالبان به مناطق یا تجهیزات سنگین نیروهای دولتی شده ،مجازات خواهند شد.
جنرال مرادعلی مراد ،معاون رئیس ستاد ارتش که برای مدیریت نبرد با طالبان به شمال افغانستان
رفته ،روز سه شنبه ( ۲سنبله) به بیبیسی گفت از کسانی که در سقوط منطقه خواجه غار والیت
تخار کوتاهی کردهاند ،بازخواست خواهد شد.
او افزود با وجود آن که به شــماری از مسئوالن اکیدا ً دستور داده شده بود که متوجه وضعیت این
منطقه باشند« ،بیمسئولیتی» کردند ،ولی حاال به مراجع مربوط رسم ًا پیشنهاد شده که «مجازات»
شوند.
آقای مراد همچنین گفت آن عده مسئوالن ارتش و پولیس که غفلت آنها باعث شده که سازوبرگ
نیروهای ارتش و پولیس دولتی به دست گروه طالبان بیفتد هم مجازات خواهند شد.
او تایید کرد که شــماری از وسایط و جنگ افزارهای نیروهای دولتی با سقوط منطقه خواجه غار و
سقوط شهر کندز در پاییز پارسال به دست طالبان و سقوط منطقه دهنه غوری والیت بغالن و نیز
چندی پیش در والیت جنوبی هلمند به دست طالبان افتاد.
معاون رئیس ستاد ارتش گفت که شماری از فرماندهانی که در هلمند «غفلت» کردهاند ،شناسایی
و مجازات شدهاند .او تاکید کرد که «ما هیچوقتی آنها را نمیبخشیم».........ادامه/ص5/

خانواده افغان پسر گمشده اش را
در سویدن یافت

عشق سبب شد نه جنگ ،که یک خانواده افغان مقیم ایران در هیاهوی سال گذشته،
به اروپا مهاجرت کنند .پسر  ۱۴ساله این خانواده در یک شب تاریک در جنگل های
ترکیه گم شد؛ حاال بخت یار شده و اعضای این فامیل یکدیگر را یافته اند.
پدر مهدی ،پســر  ۱۵ساله گمشده تابستان امســال در یک کنسرت سرگشاده در
سویدن بود که پســرش را دید .نادر عزیزی چندین ماه در جستجوی پسرش به هر
دری زده بود .او نمی دانست آیا پسرش زنده است یا مرده.
پدر  ۳۶ســاله مهدی وقتی او را در میان جمعیت دید ،با خودش فکر کرد که «آیا او
مهدی است؟» عزیزی می گوید« :گمان کردم که..........ادامه/ص5/

نظرسنجى :تحصيل و محل زیست مى
تواند نقش کليدى در تساوى جندر
در افغانستان داشته باشد

یافته های تحقیق نشــان می دهد که برای زنان ،تحصیالت و برای مردان ،جایی که
آنها زندگی می کنند ،شــاید برای آیندۀ رهبری زنان داراى اهميت کليدى باشد .به
اساس اين تحقيق ،تحصیالت ممکن اســت زنان را به موقف های رهبری ،در آینده
سوق دهد .بنا ًء برداشت های مردان از نقش زنان در جامعه نیز بر اساس سطح تحصیل
می تواند تحت تاثیر قرار گیرد؛ اما این مورد ،نظر به مناطق افغانستان متفاوت است.
بنا بر این ،مردان در یک بخش افغانستان نسبت به بخش های دیگر ،احتماالً بیشتر
از نقش زنان در سطوح رهبری بدون در............ادامه/ص5/

هیئت حقیقت یاب:
ولسوالی دهنه غوری بدون درگیری
به تصرف طالبان درآمد

رئیس جمهور و رئیس اجرائیه پنجشنبۀ
آینده بار دیگر دیدار می کنند

هئیت بررسی سقوط ولسوالی دهنه غوری والیت بغالن با بیان این مطلب می گوید
که بررسی های آنان نشان میدهند که هفته گذشته شورشیان طالب بدون نبرد اداره
این ولسوالی را در دست گرفتند.
رئیس این هئیت می افزاید که پس از تکمیل شــدن بررســی هایش نتایج آن را به
ریاست جمهوری می ســپارد .پس از سقوط ولسوالی دهنه غوری ریاست جمهوری
هئیتی را به رهبری مشاور رئیس جمهور را در امور اقوام تعیین کرد.
داود گلزار مشاور رییس جمهور در امور اقوام میگوید ..........»:ادامه/ص5/

ریاست اجرائیه افغانستان میگوید ،رهبران حکومت وحدت ملی روز پنجشنبه هفته
روان باهم دیدار خواهند داشت.
برای پایان بخشیدن به اختالفات بمیان آمده میان رهبران حکومت وحدت ملی ،قرار
است این دو رهبر با هم دیدار کنند.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه روز سهشنبه در صحبت با رادیو آزادی
تأکید کرد که هدف این دیدار ،شریک سازی دیدگاههای رئیس جمهور غنی در پیوند
به توافقنامه سیاسی با عبداهللعبداهلل است............ادامه/ص5/

که پيش از اين به حيث رييس منابع بشرى لوى سارنوالى
کار مى کرد ،نيز به اساس فرمان رييس جمهور ،به حيث
رييس اين مرکز تقرر يافته است.
به اساس حکم رييس جمهور ،شيرعلى به حيث رييس
سارنوالى اختصاصى تحقيق ..........ادامه/ص5/

احمدزی :مقرریهای حکومتی بر اساس
مصلحتها صورت میگیرد

شماری از اعضای ولســی جرگه افغانستان میگویند
مداخالت سیاســی در امور نهادهای امنیتی و دفاعی
کشور وضعیت امنیتی را وخیم ساختهاست.
این اعضا میگویند کــه حکومت وحدت ملی با تعین
افراد شایسته در ارگانهای امنیتی و دفاعی کشور و

همچنان مستقل ساختن این ارگانها میتواند وضعیت
موجود در کشور را کنترول کند.
صالح محمد صالح عضو کمیســیون امنیت داخلی این
جرگه روز سهشــنبه به رادیو آزادی گفت که شماری از
شخصیتهای سیاسی در .........ادامه/ص5/

نیمی از مردم خواهان تغییر نوعیت نظام
سیاسی در افغانستان است

یک تحقیق انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان
نشان میدهد که نیمی از مصاحبه شوندگان خواهان
تغییر نظام دولتی از ریاستی به صدارتی هستند .تغییر
نظام سیاسی در افغانستان موافقان و مخالفان خود را
دارد .قانون اساســی جدید افغانستان در سال ۱۳۸۲

تصویب شــد .این قانون هرچند یکی از بهترین قوانین
اساسی خوانده میشود اما در چهارده سال اخیر برخی
از کاستیهای این قانون برجسته شده است .این قانون
مورد توافق اکثریت مردم افغانستان است اما طالبان آن
را قبول ندارند........ادامه/ص5/

افغانستان میخواهد از هند سالح
بیشتری به دست آورد

سفیر افغانســتان در دهلی جدید گفته که هند برای
کمک به کابل در مبارزه علیه جنگجویان اســامگرا
در نظر دارد سالح بیشتری به افغانستان بفرستد ،ولو
این همکاری نزدیک بین دو کشــور در شرق و غرب
پاکســتان ،موجب تشویش اســام آباد گردد .هند

به افغانستان در پانزده ســال گذشته اندکی بیش از ۲
میلیارد دالر کمک کرده است ،اما در قسمت تهیه اسلحه
به این کشــور بیشتر با سنجش عمل می کرد تا موجب
واکنش شدید پاکستان نگردد که افغانستان را به مثابه
ساحه نفوذش می نگرد.......ادامه/ص5/

