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طالبان براى جريان يافتن برق ازبکستان
به کابل شرط گذاشته اند

برخى مذاکره کنندگان با طالبان در واليت بغالن ميگويند که طالبان در
مورد ترميم پايه هاى تخريب شدۀ برق تمديدى به کابل ،شرط گذاشته
اند که حکومت باید عمليات در ساحۀ دندغورى را توقف بدهد.
حدود دوهفته ميشود که برق تمديدى ازبکستان به کابل قطع است.
مســووالن محلى ميگويندکه طالبان ،نخست يک پايۀ برق را درمنطقۀ
دند شهاب الدين مربوط مرکزواليت بغالن منفجر ساختند وبعدا ً سه پايۀ
ديگر را بريدند.
اکنون عبدالصمد اســتانکزی ریيس شورای صلح والیت بغالن میگوید
که درمــورد پایه های برق ،تعدادى از بزرگان محل ديروز نزد طالبان در
ساحۀ دند شهاب الدين رفتند و صحبت نمودند.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که طالبان با آنان گفته اند که چند روز
بعد ،دراين رابطه صحبت خواهند کرد.
به گفتۀ رييس شــوراى صلح بغالن  ،قراراست که روز چهار شنبه آينده
موســفیدان بار دوم نزد طالبان بروند؛ اما دقیق معلوم نیست که طالبان
چه خواست هايی دارند.
امایکتن ازموســفیدان مذاکره کننده که خواست اسمش ذکرنشود ،به
پژواک گفت« :مانزدطالبان رفتیم که اجــازه بدهندکه پایه های برق را
دولت جورکنــد ،مگر آنان گفتندکه برای دولت بگویيد که اول نیروهای
دولتی را از ساحه دند غوری خارج کند ،باز در مورد پایه ها گپ خواهیم
زد» .
همزمان با منفجر ســاختن پايه برق ،عمليات تصفيوى نيروهاى امنيتى
درمنطقۀ دندغورى درحومۀ شــهر پلخمرى مرکز بغالن آغاز گرديد که
مسووالن محلى ازپيشروى و وارد شــدن تلفات سنگين برطالبان خبر
داده انــد .تا دو روزقبل ،درجريان عمليــات از قواى توپخانه و حمالت

مسووالن امنيتى ،از دستگيرى پنج تبعۀ پاکستانى به ظن
جاسوسى به آن کشور در واليت بدخشان خبر دادند.
مل پاسوال غالم ســخى غفورى قوماندان امنيۀ بدخشان،
صبح دیروز به آژانس خبرى پژواک گفت که دو مرد ويک
خانم پاکستانى در ولسوالى کشم و..........ادامه/ص5/

سرک لین دوم شاهراه کابل-
لوگر قير ميشود
هوايى استفاده مى شد؛ اما ازآن به بعد صرف درگيرى هاى پراکنده بين
طرفين وجود دارد و قواى توپخانه وبمبارد قطع مى باشد.
طالبان در ايميلى که به پژواک ارسال نموده اند ،گفته اند که دولت بايد

به تعهد خود در مورد اصالح نظام
انتخاباتی عمل خواهیم کرد

رسم ًا اعالم کند که ميخواهد پايه هاى برق در ساحه ترميم شود و جنگ
را توقف دهد که دراينصورت ،طالبان نيز جنگ را توقف خواهند داد.
دراين ايميل آمده است که درآنصورت ،طالبان..........ادامه/ص5/

در ادارات حکومت افغانستان،
 ۵۱هزار ُپست خالی است

کمبــود ناظرین کمیســیون اصالحات اداری و
کندی روند اســتخدام افراد واجد شرایط کار از
جمله عواملی اند که به بــاور وزارت کار و امور
اجتماعی افغانســتان سبب خالی ماندن هزاران
پست دولتی در ادارات این کشور شده است.
واصل نور مهمند معین این وزارت ،روز دوشنبه
در صحبت بــا رادیو آزادی گفــت که کمبود
پرسونل کمیسیون اصالحات اداری سبب شده تا
پنجاه و یک هزار پست دولتی در ادارات مختلف

خالــی بماند .آقای مهمنــد میگوید که کاندید
بودن افراد متعدد برای یک پست دولتی ،روند
اســتخدام افراد واجد شرایط کار در کشور را با
کندی مواجه ساخته است:
« احصایه را که اصالحات اداری نشــر کرده و
راپور را وزارت کار امور اجتماعی هم دارد و دیگر
وزارت ها هم خبر اســت ،جمع ًا در همین پست
های دولتی  ۵۱هزار پست خالی است و یکی از
عواملی که زود پروسه...........ادامه/ص5/

هشت تن در دو حمله انتحاری کشته شدند

طالبان ،فعاليت آنها در اطراف شــهر و ولسوالی ها و
حمایت نشدن ســکتور تجارتی را ازعوامل دلسردی
تاجران و فرار ســرمایه ازاین والیــت به واليات ديگر
وحتى به تاجکستان می داند.
مسعود وحدت ،مدیر..........ادامه/ص5/

اسداهلل عمرخيل به حيث والى کندز تعيين خواهد شد

سرپرســت واليت کندز ميگويد
که براساس معلومات وى ،اسداهلل
عمرخيل به حيث والى جديد اين
واليت تعيين می گردد.
حمداهلل دانشى ،به آژانس خبرى
پژواک گفت کــه تاحال ازکدام
مرجع رســمى اطــاع نيافته و
ادارۀ مســتقل ارگان هاى محلى
نيز مکتوب نفرســتاده که والى
جديد ،کى بوده و چه وقت تعيين
ميشود.
اما وى افزود« :براســاس روابط
شــخصى مــن که از رياســت
جمهورى دارم ،اسداهلل عمرخيل
رييس شــوراى صلــح کندز،
به حيث والی از طرف رياســت
اجرايى ،به رياست جمهورى پيشــنهاد شده است».
عمرخيل ،از ســال  ١٣٨٩که شوراى عالى صلح ايجاد
گرديده ،به حيث رييس شوراى صلح کندز ايفاى وظيفه

آگاهان :حکومت باید تغییراتی چشمگیر در مدیریت
جنگ به وجود آورد

حکومت افغانســتان اگر جنگ را در فصل جنگ آینده
بگونه درست مدیریت نکند ،افغانستان با دشواریهای
زیادی روبرو خواهد شد.
برخی از آگاهان نظامی میگویند که در حکومت وحدت
ملی جنگ بگونه درست مدیریت نمیشود و نیاز است

در دو حملــه انتحاری در والیتهــای بلخ و
پکتیکا در افغانستان دست کم سه سرباز و پنج
فرد ملکی کشته شــدند .همچنین یک محافظ
ریاست جمهوری افغانستان در خانهای در والیت
ننگرهار به قتل رسیده است.
منیر احمد فرهاد ،سخنگوی والی بلخ گفت که
صبح روز دوشــنبه یک حمله کننده انتحاری

موتر حامل پرســونل اردوی ملی را در ولسوالی
دهدادی این والیت هدف قرار داد.
او گفت که در این حمله ســه سرباز اردوی ملی
کشــته و  18عضو نیروهای اردوی ملی زخمی
شدند.
مقامهای والیت بلخ افزوده اند که کشته شدهها
و زخمیان این حمله........ادامه/ص5/

برق ترکمنستان به فارياب قطع شد

در جريان درگيرى ،برق تمديدى ترکمنســتان
به فارياب قطع شــده و هفت مخالف مسلح از
پادرآمده و  ١٠تن ديگر مجروح گرديده اند.
سمونوال سيدآقا اندرابى قوماندان امنيۀ فارياب
ميگويد که ســه طالب ،شام گذشــته زمانى

توســط نيروهاى امنيتى کشــته شدند که در
ولسوالى خواجه سبزپوش ،به شاهراه برآمده و
ميخواستند که مسافرين را اذيت نمايند.
وى بــه آژانس خبرى پژواک گفــت که دراين
درگيرى ،چهار تن ديگر...........ادامه/ص5/

افزایش نگرانیها در رابطه با قاچاق ارزهای
خارجی از افغانستان

نموده است .سرپرست واليت کندز گفت که روى تعيين
والى ،بين رياست جمهورى و رياست اجرايى حکومت،
موافقه شده است و...........ادامه/ص5/

تا در مدیران جنگ تغییرات چشم گیری به میان آید.
اما وزارت دفاع ملی میگوید که تمامی آمادهگیها برای
مبارزه در برابر هراس افگنــان در فصل آینده جنگ
گرفته شده است.
تنور جنگ پس از ایجاد..........ادامه/ص5/

وزارت فوایدعامه ،از آغاز کار قیرریزی ســرک لین دوم
شاهراه کابل -لوگر و ولسوالی بلخ -کود و برق مزارشریف،
خبر داده میگوید که با تکمیل این دو پروژه ،مشــکالت
هزاران تن از لحاظ مواصالتی حل میگردد.
قرارداد این دوپروژۀ مواصالتــى که درمجموع بیش از۳۰
کیلومتررا در بر ميگيرد ،دیروز ..........ادامه/ص5/

برای تامین امنیت بندر گوادر
عساکر تازه اعزام شده است

تامین امنیت  46ملیارد دالر سرمایه گزاری چین که از بندر
گوادر آغاز می شــود ،برای پاکستان که در آن شورشیان
تندرو فعال است ،یک آزمون به شمار می آید.
وزارت داخله و اردوی پاکستان می گویند ،به هدف تامین
امنیت بندر گوادر صدها عسکر تازه اعزام شده و در آیندهء
نزدیک عساکر اضافی نیز در آن منطقه جابجا خواهند شد.
یک مقام امنیتی پاکستان به..........ادامه/ص5/

بر نشرات رسانه های پاکستانی
در افغانستان نیز محدودیت
وضع گردد

نشست خبری در کابل گفت که حکومت این کشور به
نظر پارلمان احتــرام میگذارد اما همچنان برای ایجاد
یک نظام انتخاباتی مورد قبول برای مردم تالش خواهد
کرد.
آقای هاشمی گفت که سرور دانش ،معاون دوم ریاست
جمهوری افغانستان ،در حال گفتوگو با افراد و نهادهای
مختلفی در درون و ..........ادامه/ص5/

صدها تاجر به علت ناامنی ،کندز را ترک کرده اند

مســووالن اتاق تجارت و صنایع کندز ،از فرار حدود
٤٠٠ســرمایه گذار و تاجر خبر می دهند و ميگويند که
فرار ســرمایه ،سبب صدمه جدی به اقتصاد اين واليت
گرديده است.
اين اتاق ،پیامدسقوط شهرکندز درششم ميزان توسط

يک قوماندان ســابق محلى در فارياب و يک سرباز اردوى
ملى در واليت غور کشته شــده و سه تن با مقدارى مواد
مخدر در واليت کندز دستگير شدند.
سمونوال ســيدآقا اندرابى قوماندان امنيۀ فارياب ميگويد
که عبدالکريم قوماندان ســابق جنبش ملى اســامى به
رهبرى جنرال دوســتم ،درحملۀ مسلحانۀ افراد ناشناس
در قريۀ ُقشــرى ولسوالى خواجه سبزپوش به قتل رسيده
است.............ادامه/ص5/

پنج تبعۀ پاکستانى در بدخشان
بازداشت شدند

حکومت افغانستان:

حکومت افغانستان گفته است هر چند فرمان تقنینی
رئیس جمهوری این کشــور در رابطه با اصالح قانون
انتخابات از ســوی مجلس نمایندگان رد شده ،اما این
حکومت به تعهدی که برای اصالح نظام انتخاباتی این
کشور داده ،عمل خواهد کرد.
سید ظفر هاشــمی ،سرپرست دفتر سخنگوی ریاست
جمهوری افغانســتان ،روز دوشــنبه ١٩ ،دلو در یک

يک قوماندان سابق جنبش
ملى و يک سرباز اردوى ملى
کشته شدند

اتحادیه صرافــان کابل و
اتاقهــای تجارت و صنایع
از قاچاق ارز از میدانهای
هوایی کشور ابراز نگرانی
می کنند.
مســئوالن اتاق تجارت و
صنایع بــا نگرانی از پیامد
بد قاچاق پول از کشور می
گوید که ارزهای خارجی به
ویژه دالر بیشــتر از سوی
افــراد زورمند از کشــور
بیرون کشیده میشود.
بربنیاد قانون هیچ شهروند
کشور حق ندارد که بیش از
 ۲۰هزار دالر امریکایی را بدون سند به بیرون از
کشــور انتقال بدهد ،مسئوالن اتحادیه صرافان
سرای شهزاده کابل میگویند که افزایش قاچاق
ارزهای خارجی ســبب کاهــش ارزش افغانی
در برابــر ارزهای خارجی و بــی ثباتی پولی در

بازارهای کشور شده است .خان محمد باز رئیس
اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل اظهارداشت:
«متأسفانه قاچاق پول از راههای گوناگون ادامه
دارد ،از راههای مرزی ،هوایی و از ســوی افراد
مختلف و این مسأله همه روزه .......ادامه/ص5/

انجمن مستقل ژورنالیستان افغانستان و شماری از فعاالن
مدنی و فرهنگی بر وزارت اطالعات و فرهنگ انتقاد میکنند
که با وجود وضع محدودیت باالی رسانه های افغانستان از
سوی پاکستان به عمل متقابل اقدام نکرده است.
انجمن مستقل ژورنالیســتان افغانستان می گوید ،هرگاه
پاکستان در بخش نشرات رسانه های افغانستان محدودیت
وضع میکند جانب افغانســتان نیز باید در برابر آن عمل
مشابه نماید............ادامه/ص5/

یک تن در هرات به اتهام
انتقال صدها سیمکارت برای
طالبان دستگیر شد

پوليــس هرات يک فــرد را به اتهام انتقــال صدها عدد
سيمکارت شبکه هاى مخابراتى به طالبان ،در میدان هوایی
هرات دستگير نمود.
احسان علومی مســوول مطبوعاتی قوماندانی زون ٧٠٥
سرحدی در غرب کشور ،به آژانس خبرى پژواک گفت این
فرد ،حينيکه ميخواســت چهار صد عدد سیمکارت شبکه
های روشن و ام تی ان را از طریق میدان هوایی هرات ،به
طالبان در ولسوالی..........ادامه/ص5/

