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شنبه  14حمل 1395

احمدضیا مسعود :به پروندههای
فساد اداری رسیدگی نمیشود

احمد ضیا مســعود ،نماینده ویــژه رئیس جمهوری
افغانســتان در امور اصالحــات و حکومتداری خوب
میگویــد بیش از  ۱۵۰۰پرونده فســاد اداری در لوی
سارنوالی افغانستان وجود دارد که بررسی نمیشوند.
اما لوی ســارنوالی افغانســتان گفته اســت که به
پروندههای فساد اداری رسیدگی شده است.
احمدضیا مسعود که دیروز در مراسم سالگرد قتل یکی

از مقامهای امنیتی ســخنرانی میکرد ،گفت که اهمیت
مبارزه با فساد اداری برابر با اهمیت مبارزه با تروریسم
است.
او افزود که اگر حکومت افغانســتان این جرات سیاسی
را پیدا نکند فســاد اداری باعث قطع کمک های جامعه
جهانی به این کشور خواهد شد و افغانستان همچنان در
فقر به سر خواهد برد.........ادامه/ص5/

گل غندی :در میله ارغوان مردم
والیات مختلف شرکت کردند

در میله ارغوان روز پنج شــنبه مردم از والیات مختلف افغانستان
اشتراک کردند.
این میله در دامنه تپه های گل غندی در والیت پروان آغاز شــد.
یک تن از اشتراک کننده گان این میله بهاری به رادیو آزادی گفت:
« ادیبه هســتم من در این برنامه از کابل اشتراک کرده ام .بسیار
خوشحال می شوم که اینطور جشن ها..........ادامه/ص5/

April 02, 2016

رئیس جمهور غنی :افغانها باید
برگردند و کشورشان را از نو بسازند

محمد اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان ،موضعی
ســخت و غیرمترقبهای در برابر دهها هزار شهروند این
کشور که برای فرار از افغانستان و رسیدن به اروپا ،تن
به سفری خطرناک دادهاند ،را گرفته است.
«من دلم نمیســوزد» ،این را آقای غنی در قصرش در
کابل به من گفت .او از مردم کشورش خواست تا به این
کشور جنگزده برگردند و آن را دوباره بسازند.
اما آیا این حرفهای آقای غنی در کشوری که ناامیدی
از آینده و ناکامی سیاسی در آن در حال افزایش است،
خریداری دارد؟
راضــی کردن مردم بــرای مانــدن کار غیرممکنی به
نظر میرســد ،آن هم برای کســی که احتماال یکی از
دشــوارترین شــغلهای دنیا ،یعنی ریاست جمهوری
افغانستان ،بر عهده دارد.
اشرف غنی در ســپتامبر  ٢٠١٤و پس از یک انتخابات
جنجالی ،به عنوان رئیس جمهوری افغانســتان سوگند
خورد .جنجالهای پس از انتخابات سال  ٢٠١٤به تشکیل
حکومت وحدت ملی میان آقای غنی و رقیب اصلی او،
عبداهلل عبداهلل شــد و آقای عبداهلل بــه عنوان رئیس
اجرایی حکومت معرفی شد.
از آن زمان تا اکنــون ،آقای غنی با یک اقتصاد ضعیف،
آمار باالی بیکاری ،وضعیت امنیتی خطرناک ناشــی از
شــورشگری طالبان و حکومت غیرموثر ،که به سبب
شراکت مشــکلدارش با عبداهلل عبداهلل ضعیفتر هم
شده ،دست به گریبان بوده است( .بی بی سی)

 ١٨طالب مسلح در دولت آباد
فاریاب کشته و مجروح شدند

کابل هفته آینده میزبان سومین نشست
حکومت با حزب اسالمی است

مقامهای محلــی در فاریاب میگویند که در یــک درگیری میان
نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح حکومت در ولسوالی دولت آباد،
هفت طالب مسلح کشته شده و  ١١تن دیگر شان زخم برداشته اند.
سمونوال سیدآقا اندرابی قوماندان امنیه فاریاب گفت صدها طالب
مســلح که قصد حمله به ولسوالی دولت آباد را داشتند ،عصر روز
پنج شنبه با مقاومت نیروهای امنیتی و ........ادامه/ص5/

کابل در جریان هفتهء آینده میزبان ســومین نشست رسمی میان
حکومت و نماینده های حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار
خواهد بود.
شورای عالی صلح افغانستان گفته است در مذاکرات قبلی دو طرف،
 70درصد اختالفات شانرا کنار گذاشته و به توافق رسیده اند.
عبدالخبیر اوچقون ،معاون شورای عالی صلح.........ادامه/ص5/

پنج زخمی در درگیری میان
مهاجران افغان و سوریایی در یونان

مقامهــای یونان گفته اند که درگیری میــان پناهجویان افغان و
سوریایی در کمپ به شدت مزدحم جزیره خیوس پنج زخمی به جا
گذاشته است که در شفاخانه تحت تداوی قرار گرفته اند.
درگیری صبــح روز جمعه آخرین مورد از برخوردهای خشــونت
آمیزی اســت که میان پناهجویان در کمپها و مراکز ثبت نام به
تکرار رخ میدهد .این گونه برخوردها...........ادامه/ص5/

دانفورد از ادامه همکاری امریکا با
نیروهای امنیتی افغانستان اطمینان داد

برگشت دادن مهاجران افغان منصفانه نیست
5

5
توماس روتیگ ،کارشناس افغانستان می گوید به دلیل
وضعیت خراب امنیتــی به هیچ وجه نباید پناهجویان
افغان به کشور شان پس فرستاده شوند .این در حالی
است که قرار اســت مهاجران پذیرفته نشده بازگشت
داده شــوند .توماس روتیگ ،یکی از دو موسس مرکز

تحقیقی «شــبکه تحلیلگران افغانستان» به خبرگزاری
«ای پی دی» آلمانی گفت« :در این کشــور هیچ منطقه
امن وجود ندارد».
روتیگ افزود که ناظران در همه والیات حوادث مرتبط با
امنیت را ثبت کرده اند که..........ادامه/ص5/

خبرنگاران زابل به مریضان شفاخانه خون اهدا کردند

خبرنگاران والیت زابل به مریضان شــفاخانه در این
والیت خون اهدا کردند.
آمر شــفاخانه والیتی زابل داکتر زلمی ریشتین از این
اقدام خبرنگاران ســتایش نموده و اظهار امید نمود

که جوانان دیگرهم در وقت ضــرورت در اهدای خون
همکاری کنند .داکتر ریشــتین افزود در شفاخانه بانک
حفظ خون دارد و می تواند خون اهدا شده را تا یک ماه
حفظ کند( .رادیوآزادی)

جنرال جوزیف دانفورد ،رییس ســتاد مشــترک ارتش
امریکا میگوید که چهارده هزار نیروی خارجی به حمایت
خود از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد.
به گفتــه دانفورد ،از مجموع چهارده هزار نیروی خارجی
در افغانستان ،ده هزار آن را نیروهای امریکایی تشکیل
می دهد.
پس از ختم مأموریت رزمی نیروهای خارجی در افغانستان،

5

يک جوان زندانى در دايکندى تنديس هيالرى کلينتن
را ساخته است

يک جوان زندانی در محبس واليت دایکندی ،تندیس
هیالری کلينتن نامزد پیشــتاز حزب دموکرات ایاالت
متحدۀ امریکا را ساخته است.
شیرحســین هویدا که از شش ماه به اینسو در زندان
دایکندی به سر میبرد ،میگوید که وی به صلح و امنیت

رهبران روسیه و ازبکستان در مورد وضعیت امنیتی

عالقمند اســت و همواره می کوشد تا برای تامین صلح
کاری کند.
هویدا افزود که همیشــه موضوعــات مرتبط به صلح
افغانســتان و جهان را از طریق رسانه ها دنبال میکند و
برایش مهم است که رهبران...........ادامه/ص5/

5

شمال افغانستان باهم گفتگو می کنند

روســای جمهور کشــورهای روســیه و
اوزبیکســتان در مــاه آینــده میالدی با
محوریت بررســی وضعیت امنیتی والیت
های شمالی افغانستان باهم دیدار می کنند.
رسانه های روسی با نشر این خبر گفته است
که ویالدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه با
اسالم کریموف همتای اوزبکستانی اش در
ماه آینده میالدی در مسکو باهم دیدار می
کنند.
براساس این گزارش ،محور گفتگوهای این
دو رهبر را در این دیدار ،بررســی وضعیت
امنیتی والیت های شــمالی افغانســتان
تشکیل می دهد..........ادامه/ص5/

حاصالت زعفران در والیت بلخ افزایش یافته است

5

مســؤلین ریاســت زراعت و مالداری والیت بلخ می
گویند که ،حاصالت زعفــران در این والیت افزایش
یافته است.
شیر احمد سپاهی رئیس این ریاست به رادیو آزادی
گفت که ،تولید زعفران در ســال  1393بیست کیلو
بود ،اما در ســال  1394به هشتاد کیلو افزایش یافته

است .او افزود که ،آب و هوای بیشتر ولسوالی های این
والیت برای کشــت زعفران مناســب میباشد و از نگاه
کیفت ،این والیت بهتریــن زعفران را تولید می کند.او
اضافه کرد که ،آموزش و رهنمایی به دهقانان و کســانی
که به کشــت زعفران عالقه داشته باشند در این والیت
نیز داده میشود( .رادیوآزادی)

مسئولیت امنیتی به نیروهای امنیتی افغان واگذار شد و بر
اساس اظهارات دانفود در سه سال گذشته حدود  100هزار
نیروهای خارجی از این کشور خارج شده است.
اکنون نیروهای خارجی در افغانستان در چوکات مأموریت
حمایت قاطع در کشور حضور دارند و این نیروها در بخش
مبارزه با تروریزم ،آموزش و مشوره دهی با نیروهای افغان
همکاری می کنند...........ادامه/ص5/

شش جنگجوی طالب در کندز کشته شدند

5

شش جنگجوی طالب به شمول یک فرمانده این گروه در
والیت کندز کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری شــینهوا ،سخنگوی ارتش ملی در
والیت کندز اعالم کرده اســت که شش جنگجوی طالب
به شــمول یک فرمانده این گروه صبح روز پنج شنبه در

والیت کندز توسط نیروهای امنیتی کشور کشته شده اند.
براساس این گزارش ،در جریان عملیات نیروهای امنیتی در
روستاهای سه راهی حاجی عالم در حومه شهر کندز ،قاری
ایوب از فرماندهان گــروه طالبان به همراه پنج جنگجوی
دیگر این گروه کشته شده و .........ادامه/ص5/

