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 1200بريدمل و سرباز اردو از مرکز
تعلیمی -نظامی کابل فارغ شدند

به تعداد  ١٢٠٠بريدمل و ســرباز اردوى ملى ،دیروز اســناد فراغت از
آموزش سه ماهه در مرکز تعلیمی -نظامی کابل را دريافت کردند.
برید جنرال لعل جان زهیر قوماندان عمومی مرکز تعلیمی نظامی کابل
گفت که  ۲۴۶بريدمل و  ۹۵۵سرباز ،شامل فارغان يادشده مى باشند.
او افزود که فارغین یادشــده ،در جریان آموزش در کنار اســتفاده و
شناخت از انواع مختلف سالح ،نحوۀ مدیریت و رهبری تیم های نظامی
را نیز فرا گرفته اند.
دگر جنرال عبدالحمید حمید رئیس ارکان ستردرســتیز قوای مسلح
کشور ،در مراسم يادشده گفت با وجود اینکه مشکالت وجود دارد؛ اما
اردوی ملی با پشــتیبانی جامعه بین المللی ،توانایی دارند تا به دشمن
جواب دندان شکن بدهند.
حمید گفت« :تبلیغات دشــمنان مردم افغانستان قوی تر از خود شان
می باشــد؛ ولی در میدان نبرد ،توان مقابلۀ رویا رو با نیروهای دلیر ما
را ندارند».
سجاد آغا یک تن از بریدمالن فارغ شده ،به آژانس خبری پژواک گفت:
«من حاضرم تا آخرین قطره خون از خــاک و مردم خود دفاع کنم و
دشمنان این سرزمین را شکست بدهم؛ تا باشد..........ادامه/ص5/

اتحاديه ملی کارگران جوزجان
در پيوند به غصب زمين هاى
خود اعتراض کرد

اتحادیۀ ملی کارگران والیت جوزجان ،در پيوند به غصب جایداد
و زمین های این اتحادیه ،دست به اعتراض زده هشدار دادند که
اگر زمين هاى شان اســترداد نگردد ،اعتراضات گسترده را راه
اندازى مى کنند.
رجب کارگر ريیس اتحادیه ملی کارگران والیت جوزجان گفت که
برمبنای مصوبه کابینه ،مکتوبی.........ادامه/ص5/

قاتالن کارمندان زن در ميدان هوايى
کندهار ،بازداشت شدند

معلومات آب و هوا
توسط ام تی ان به
شما تقدیم می گردد.

در حال حاضر  ١٠٠٥باب مکتب
در سراسر کشور مسدود می باشد

سرپرست وزارت معارف ،از مسدود بودن
بيش از يکهزار مکتب در ســطح کشور
خبر داده مى گويــد که وزارت ماليه ،در
سه سال اخير هيچ بست معلم را درحالى
منظور نکرده که به اســتخدام  ٤٢هزار
معلم نياز اســت .داکتر اسداهلل محقق

سرپرست وزارت معارف ،دیروز به منظور
ارایه معلومات در مــورد وضعیت معارف
کشور به مشرانوجرگه فرا خوانده شده بود.
وی بدون ارايــه جزييات گفت که در حال
حاضر ،یکهزار و پنج باب مکتب در سرتاسر
کشور ،بنا بر.........ادامه/ص5/

جهانی :بیشتر مشکالت
وزارت معارف ناشی از کمبود
بودجهاست

حکومت و مخالفين مسلح
از وارد کردن تلفات بر يکديگر
در سرپل ادعا مى کنند

والى ســرپل ،از کشته و زخمى شدن  ١٣مخالف مسلح دولت در
ولسوالى سانچارک اين واليت خبر مى دهد؛ اما طالبان با رد اين
سخنان مى گويند که در ســانچارک ،دو تن از نيروهاى خيزش
مردمى را کشته اند.
محمد ظاهر وحدت والی والیت ســرپل ،دیروز در یک نشست
خبری گفت که در نبرد  ١٢ساعته..........ادامه/ص5/

يک تن توسط افراد ناشناس
کشته شده و يک سارق مجروح
گرديده است

يک تن از ســوى افراد مسلح ناشناس در واليت سمنگان به قتل
رســيده و يک تن ديگر که به قصد سرقت وارد يک منزل شده
بود ،از سوى مالک منزل زخمى گرديده است.
فخرالدین مبارز ولســوال دره صوف پائین سمنگان ،به آژانس
خبرى پژواک گفت که يک فرد ملکى به نام سيد سکندر که چهل
سال سن داشت و باشندۀ قریه...........ادامه/ص5/

پوليس در کندهار ،گروهى را دســتگير نمــوده که هفتۀ
گذشــته ،پنج کارمند زن در ميدان هوايى کندهار و رانندۀ
آنها را کشته بودند.
ازجمع ٤فرد بازداشــت شده ،ســه تن آنها دیروز به تاريخ
١٢جدى در قوماندانى امنيه ،به خبرنگاران نشان داده شدند،
که به جرايم شــان اعتراف کردند .مل پاســوال رحمت اهلل

عملکرد شورای واليتى کابل در بهبود امور
واليت ضعيف است

شورای واليتی يکی از الزمه های نظام دموکراتيک
اســت که در تامين اهداف توســعه يى حکومت
و بهبود امور واليت ســهم مى گيرد؛ اما شــوراى
واليتى کابل نتوانسته که اين نقش خود را به گونۀ
شايد و بايد آن ادا کند.
شوراهای واليتی در افغانســتان ،بخشی از اداره
محلی مى باشــد که در قانون ،جايگاه مشخصى
براى آن تعيين گرديده است.
«ســهمگيرى در تعييــن اهداف و طــرح برنامه
هاى توســعۀ حکومت ،ابراز نظر در مورد برنامه و
بودجۀ توسعه يى و مشوره دهى به والى و ادارات
دولتى ،سهمگيرى در تامين صلح و تحکيم ثبات و
حاکميت قانون و دريافت..........ادامه/ص5/

مسؤالن امنیتی ۲۶ :تن
از طالبان در عملیات تازه در
فاریاب کشته شدهاند

مســؤالن محلی در فاریاب میگویند که نیروهای امنیتی ضمن
پیشروی به سوی مرکز ولســوالی غورماچ ۲۶ ،تن از طالبان را
کشته اند.
جنرال جنت گل کروخیل ،قومانــدان لوای اول قول اردوی ۲۰۹
شــاهین در فاریاب به آژانس خبری پــژواک گفت که نیروهای
امنیتی در  ۲۴ســاعت گذشــته از منطقه چهارشنبه ولسوالی
قیصار ۱۲کیلومتر پیشروی کرده و...........ادامه/ص5/

حکومت باید در تطبیق
موافقتنامۀ صلح با حزب اسالمی
توجه جدی نماید

برخى اعضاى مشرانوجرگه ،از تاخير در عملى شدن موافقتنامۀ
صلح با حزب اســامى شاکى اند و مى گويند که کميسيون هاى
انتخاباتى ،بايد در مورد چگونگــى اصالحات انتخاباتى و تقويم
انتخابات به جرگه معلومات دهند.
رحمت اهلل اســکزی نماینده مردم کندهار درمشرانو جرگه ،در
نشست دیروز این جرگه با اشاره به.........ادامه/ص5/

اولین نمایشگاه آثار ابداعى
شاگردان مکاتب فراه برگزار گردید

برای اولین بار در والیت فراه ،نمایشگاه ابتکارات و خالقيت هاى
شاگردان مکاتب ،توسط ریاســت معارف این والیت راه اندازی
گردید.
این نمایشگاه ،دیروز در صحن لیسۀ شیخ ابونصر فراهی در مرکز
فراه ،در حضور صدها تن بشــمول مقامات ،مدیران ،استادان و
شاگردان مکاتب دختر و پسر برگزار گردید...........ادامه/ص5/

اطرافى آمرامنيت قوماندانى امنيــۀ کندهار ،درمورد گفت
که پوليس در رابطه با قضيۀ متذکــره چهارتن (هدايت اهلل
مشهوربه پهلوان ،تاج محمد ،جمعه خان و گل احمد مشهور
به کوچنى طالب) را دستگير کرده است.
نامبرده افزود که ســردار ولى يکتن از مجرمين ديگر فرار
نموده؛ اما پوليس درصدد گرفتارى وى است........ادامه/ص5/

يک قوماندان حزب اسالمى در بغالن زمين هاى
دولتى را به فروش می رساند

منابع امنيتى و شماری از متنفذين قومى در واليت بغالن مى
گويند که يک قوماندان حزب اســامى ،از يکماه بدينسو ده
ها جريب زمين دولتى را باالى مردم به فروش رسانده است.
آنان ضمن نگرانى از فروش زمين های دولتی توســط افراد
وابسته به حزب اسالمی در بغالن ،تاکيد کردند که دولت بايد

وزارت معارف افغانستان میگوید ،بیشتر
مشــکالت این وزارت ناشــی از کمبود
بودجه است.
مســئولین این وزارت میپذیرند که در
بخش کتاب ،معلمان مســلکی مکاتب و
مسایل مربوط به ظرفیت مشکالتی وجود
دارد اما آنان این مشــکالت را ناشی از

سیستم تدارکاتی حکومت میدانند .محقق
جهانی معین این وزارت روز یکشــنبه به
نشست استجوابیه مشرانو جرگه فراخوانده
شده بود گفت ،مشکالت موجود در وزارت
معارف جنبه بودجوی دارد.
او افزود:
«اینکه ما کمبود ..........ادامه/ص5/

چرسکشی و مستیهای شبانه در
خوابگاههای معارف

شــماریاز دانشآموزان انســتیتوت
یــی وزارت
آموزشهــای فنی و حرفه
ِ
معارف میگویند کسانی در این خوابگاهها
زندهگی میکنند که دانشآموز نیستند و
آنان هر شب از مواد مخدر کار میگیرند و
با رقص و پایکوبیها و مستیهای شبانه،

خواب و آرامش را از دیگران میگیرند .یک
دانشجو میگوید« :اص ً
ال فرق بین محصل
و دیگر افراد در خوابگاه ما نیســت .حتا
باور کنید که میترسیم کدام فعالیت ضد
امنیتی انجام ندهند ۸۰ .یا  ۶۰نفر تازه آمد
و از امکانات تمام........ادامه/ص5/

شمار عودت کنندهگان افغان
در سال  ،۲۰۱۶مشکالت آنها و
وعدههای حکومت

هرچه عاجل ،مانع همچو افراد خودسر و زورگو شود.
خيرمحمــد يکتن از بزرگان قومی ولســوالی بغالن مرکزی
واليت بغالن گفت که از يک ماه بدينســو قوماندان ميرويس
يک تن از قوماندانان حزب اسالمی ،زمين های دولتی را در
منطقۀ چم قلعۀ ولسوالی بغالن..........ادامه/ص5/

 32پروژۀ جدید انکشافی در  ۱۲والیت
کشور عملی میشود

وزارت احیا و انکشاف دهات اعالم کرد که  ۳۲پروژۀ
جدید را به ارزش بیش از  ۳۱۷میلیون افغانی در ۱۲
والیت عملی میکند.
قراردادهای این پروژههــا ،دیروز میان نصیراحمد
درانــی وزیر احیا و انکشــاف دهات ،شــماری از
شوراهای انکشــافی قریه و شرکتهای ساختمانی
غیردولتی در کابل امضا شد.
نصیراحمد درانی گفت که این  ۳۲پروژه شامل اعمار
و بازسازى دیوارهای استنادی ،کانالها ،سربندها،
چاههای عمیق ،شبکه آبرسانی ،ساختمان مکاتب،
جاده و پل و پلچک است ،که...........ادامه/ص5/

حکومت افغانســتان و ادارات بینالمللی
در بخش مهاجرین میگویند که در سال
 ۲۰۱۶میالدی عــودت کنندهگان بگونه
بیسابقه افزایش داشتهاست.
تغییر سیاست کشورهای میزبان در برابر
مهاجرین افغان ،خدشــهدار شدن روابط

افغانستان و پاکستان ،استفاده کشورهای
میزبان از مهاجرین به حیث آله فشــار و
برخــی تحوالت دیگــر از دالیلی عودت
افغانها عنوان میشود.
وزارت مهاجریــن و عــودت کنندهگان
افغانستان میگوید ..........ادامه/ص5/

