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اشرف غنی :کشورهای جهان نباید عوامل
تروریسم را نادیده بگیرند

محمد اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانســتان که برای شرکت در پنجاه
و دومین کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان به ســر میبرد ،گفته است برای
مبارزه با خطر تروریســم ،نمیتوان تنها بر مشکالت تمرکز کرد و عوامل
تروریسم را نادیده گرفت.
او از اقتصاد مجرمانه ،قاچاق انســان و تجارت مواد مخدر به عنوان بخشی
از این عوامل نام برد.
آقای غنی که روز جمعه ١٢ ،فبروری ،در جمع اشتراککنندگان این کنفرانس
صحبت میکرد ،از تهدید کنونی گروههای تروریستی به عنوان «موج پنجم
خشــونت سیاســی» نام برد که جهان پس از حمالت یازده سپتامبر با آن
مواجه شــده و گفت برای مقابله با این موج باید در استفاده از تجربههای
گذشته سرعت عمل داشته باشیم.
او گفت که «دشمنان» از این تجربهها سریعتر از دولتها آموختهاند.
رئیس جمهوری افغانستان گفت که..........ادامه/ص5/

جنرال کمپبل 70 :در صد مشکالت نیروهای
امنیتی به عدم رهبری خوب ارتباط می گیرد

همزمان با اینکه شــماری از مقام های ارشــد نظامی و ملکی
امریکا ،ســال  ۲۰۱۶میالدی را برای افغانستان سال پر چالش
خوانده اند ،قوماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانســتان

بــر آوردن اصالحات در صفوف
نیروهای امنیتی افغان تأکید می
ورزد.
جنرال جان کمپبل که ماموریتش
در ماه مارچ ســال روان میالدی
در افغانســتان بــه پایان می
رسد ،گفت :آوردن اصالحات در
بخش امنیتی می تواند از تکرار
رویدادهــا و چالش های امنیتی
سال ۲۰۱۵میالدی در این کشور
جلوگیری کند.
وی افزود:
«بــرای حکومت افغانســتان
الزم اســت تا در بخش امنیتی
اصالحات کوتــاه مدت به میان
آورد و ایــن اصالحات شــامل
کاهش شمار پوسته های امنیتی باشد تا نیروهای امنیتی محرک
بمانند .برای نظامیان افغان به گونه نوبتی رخصتی داده شــود و
زمینه اشتراک در میدان های نبرد............ادامه/ص5/

خطوط حلقوی برق در سراسر
افغانستان ایجاد می شود

پس از تاپی و کاســا یک هزار انتقال
صدها کیلو ولت برق ترکمنســتان به
افغانستان و پاکستان ،مقام های افغان
از گفتگوها در باره پروژه تازه یی سخن
می گویند.
وزارت انرژی و آب می گوید ،افغانستان
تــاش دارد تــا ۵۰۰کیلــو ولت برق
ترکمنســتان را از راه تورغنــدی به

هرات ،فراه ،نیمروز ،کندهار و از آنجا به
پاکستان انتقال دهد.
ســخنگوی ایــن وزارت مــی گوید،
گفتگوهای مقدماتی برای عملی شدن
این پروژه با نماینده گان پاکســتان و
ترکمنستان ادامه دارد و تا دو ماه دیگر
گفتگوهای رســمی در ایــن باره آغاز
خواهد شد............ادامه/ص5/

مسعود :بايد جنگ را مردمى و ملى بسازيم

احمدضيا مســعود ،در سفرش به بدخشان اعالم کرد با ظرفيتى که
نيروهاى امنيتى دارند ،مشــکل است که ازکشور دفاع نمايند؛ بايد
جنگ رامردمى وملى ساخت.
نمایندۀ فوق العاده رییس جمهور در امور اصالحات و حکومتداری
خوب ،درمحفلى که دیروز با شــرکت بيش ازدو هزار تن به شمول
مجاهدين سابق وعلما در شــهر فيض آباد مرکز بدخشان صحبت
ميکرد ،گفت که بعضى حلقات در زمان حکومت حامدکرزى ،زمينه
ســازى ميکردند که فعاليت طالبان را در کشــور تقويت نمايند؛
درحکومت فعلى نيز بعضى حلقاتى وجود دارند که چنين سياستى
را اختيار کرده اند.
مسعود افزود که اين حلقات ميخواهند که..........ادامه/ص5/

مستغنی :پولیس پاکستان
قضیه اختطاف والی سابق هرات
را پیگیری می کند

وزارت خارجه افغانستان می گوید که مقامات پاکستانی اطمینان
داده اند که قضیه ربوده شدن ســید فضل اهلل وحیدی را به گونه
جدی بررسی می کنند و نتایج آن را با حکومت افغانستان شریک
خواهند ساخت.
شکیب مســتغنی ســخنگوی وزارت خارجه ،روز شنبه به رادیو
آزادی گفت که ســفارت افغانستان در اسالم آباد نیز این موضوع
را به گونه جدی دنبال می کند.
وی گفت:
« پولیس اسالم آباد و همچنان وزارت خارجه پاکستان به سفارت
افغانستان در اسالم آباد اطمینان داده که این قضیه را جدا ً پیگیری
می کند و در ایــن رابطه تحقیق می کنند و اگر پیگیری و تحقیق
شان نتایج و یافته های می داشــته باشد آنرا بالفاصله با سفارت
افغانستان در اسالم آباد شریک می سازند».
فضل اهلل وحیدی ،یکی از والیان در حکومت پیشین افغانستان روز
جمعه در اسالم آباد پایتخت پاکستان از سوی تفنگداران ناشناس
ربوده شد.
آقای وحیدی پیش از این در والیت .............ادامه/ص5/

معارف کندهار با مشکالت جدى مواجه می باشد
مســوولين معارف کندهار مى گويند که وزارت مربوطه ،طى دو ســال
گذشــته به روند معارف اين واليت توجه نکرده است که در نتيجۀ آن،
آنها با نبود ساختمان ،کتب و تشکيل معلمين مواجه اند.
انجينرعبدالقادر پيوستون رييس معارف کندهار ،طى مصاحبۀ اختصاصى
با آژانس خبرى پژواک گفت که در تشکيل معارف اين واليت ،مجموع ًا
 ٤٥٠مکتب وجود دارد که در حال حاضر  ٣١٨مکتب آن فعال مى باشد.

نامبرده افزود که ضمن  ٣١٨مرکز آموزشــى در اين واليت ٣٨ ،مدرسۀ
دينى ١٢ ،مرکز آموزش هاى مسلکى و تخنيکى ٧ ،مرکز تربيه معلم و ٣١
مکتب خصوصى نيز فعاليت مى نمايد.
اما نامبرده عالوه کرد که از جمــع  ٣١٨مکتب ،صرف  ١٩٢مکتب داراى
ساختمان مى باشد و متباقى فاقد ساختمان مى باشند که در عرصۀ روند
معارف چالش بزرگ است............ادامه/ص5/

رادیو در افغانستان  ۱۰۰ساله شد

رادیو کم هزینه ترین وسیله برای به دست آوردن
اطالعات و ســرگرمی اســت؛ این وسیله در سدۀ
نزدهم به میان آمد و در افغانستان صد سال پیش
رسید.
با مدرن شــدن وســایل ارتباط گروهی؛ پیدایش
تلویزیــون و انترنت این وســیله هنوز هم کاربرد
بسیاری دارد ،بخصوص در افغانستان.
اکنون در افغانســتان در حدود  ۱۷۷ایســتگاه
رادیویی محلــی و جهانی فعالیــت دارند که در
موضوعات گوناگون کشــور سرگرم نشرات؛ اطالع
رســانی و ارائهی برنامههای آموزشــی و تفریحی
هستند(.طلوع نیوز)

