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وزیر دفاع :شیوه عملیات علیه طالبان
تغییر کرده است

ی پای مقامهای امنیتی را به پارلمان کشاند.
افزایش ناامن 
مقامهای امنیتی گفتند که طالبان در ســه ماه اول ســال
شکست خوردهاند با آن هم وزیر دفاع افغانستان می گوید
که شیوه عملیات علیه شورشیان تغییر کرده است.
وزیر داخله گفت که طالبان در  25والیت حمالت تهاجمی
انجام داده و تالش کردهاند تا مناطق بیشــتری را تصرف
کنند اما نیروهای امنیتی افغان تاکنون این حمالت را دفع
کرده و اجازه ندادهاند تا گروه طالبان جغرافیای بیشتری را
به دست آورند.
تاج محمد جاهد وزیر داخله افغانستان روز شنبه در جلسه
عمومی ولســی جرگه گفت هم اکنــون عملیاتها علیه
پناهگاههای طالبان در چندین والیت جریان دارد« :همین
اکنون که من اینجا هســتم ،در  12والیت عملیاتهای ما
جریان دارد».
تغییر تاکتیک
وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید که اردو هنوز به صورت
کالســیک عملیات میکند .به باور وزیر دفاع افغانستان،
عملیاتهایی که در آن هزاران ..........ادامه/ص5/

توافق نامۀ نمايشگاه ها ميان افغانستان و
کوريايى جنوبى به امضا رسيد

به اساس توافق نامه امضا شــده ميان افغانستان
و کوريايى جنوبى ،آثار تاريخى افغانســتان در آن
کشور به نمايش گذاشته خواهد شد.
خبرنامۀ که از ســوى وزارت اطالعات و فرهنگ
به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده نگاشــته

است در اين رابطه ميان وزارت اطالعات و فرهنگ
افغانستان و مســوولين موزيم هاى گوينگو و ملى
کوريــاى جنوبى توافق نامۀ نمايشــگاه ها به امضا
رسيد.
درخبرنامه افزوده شده...........ادامه/ص5/

افزایش شش درصدی تلفات غیر نظامیان در کندهار

اولین حمالت هوایی امریکا علیه
طالبان پس از تصمیم تازه اوباما

پس از دستور اخیر بارک اوباما مبنی بر گسترش
فعالیــت و نقش حمایتی نیروهــای امریکایی در
افغانســتان ،نیروی هوایی ایــاالت متحده اولین
حمالت هوایی خــود را علیه مواضع طالبان انجام

داد .وزارت دفــاع امریکا (پنتاگون) روز جمعه خبر
داد که نیروی هوایی این کشــور به مواضع طالبان
حمله کرده است .پیتر کوک ،سخنگوی این وزارت
از بیان جزئیات این حمالت......ادامه/ص5/

توليدات عسل درکشور افزايش يافته است

وزارت زراعت ،آبياری و مالداری مى گويد که سال
گذشــته بيش از يک ميليون کيلوگرام عسل در
سراسر کشور توليد گرديده است .
در خبرنامه دفتر مطبوعاتى وزارت زراعت،آبيارى

و مالــدارى که به آژانس خبــرى پژواک مواصلت
کرده است گفته شده که در حال حاضر  ۲۳٧٠٠تن
از زنبورداران بشــمول  ٦٥٢از زنان واليات مختلف
کشور در چوکات  ۵۸کوپراتيف.......ادامه/ص5/

قوماندان امنيه ميدان وردک تحت
نظارت قرار دارد

وزیــر امور داخله از ايجاد کميســيون ويژه براى
بررسى قضيه انتقال يک مسوول طالبان در بغالن
در موتر قوماندانــى امنيه ميدان وردک خبر داده
گفت که قوماندان امنيــه اين واليت تحت نظارت

قرار دارد .به اساس گزارش ها ،قارى ظاهر مسوول
استخبارات طالبان در بغالن ،به تاريخ  ٣٠جوزا زمانى
با دو تن ديگر در بغالن بازداشــت شد که در موتر
قوماندانى امنيه ميدان وردک .......ادامه/ص5/

کار  ۱۵۰پروژه باغ داری و مالداری
در والیت سرپل آغاز شد

مقامهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در کندهار
میگویند که تلفات غیرنظامیان در سه ماه نخست
سال روان خورشیدی درمقایسه با سه ماه نخست
سال گذشــتۀ هجری خورشــیدی شش در صد

افزایش یافتهاند .این مقامها می افزایند که مسوول
بخش بزرگی از تلفات مخالفان مسلح دولت استند.
درحالی که والیت کندهار در یکی دو سال پسین از
والیتهای نسبت ًا امن کشور..........ادامه/ص5/

کمیسیون تدارکات ملی  ۹قرارداد را منظور نمود

کار  ۱۵۰پروژه زراعتی و باغداری از ســوی وزارت
زراع در چهار ولســوالی و مرکز والیت سرپل آغاز
شد.
کنشــکا حمیدی ،مســؤل پروژه ملی باغداری

و مالــداری وزارت زراعــت ( )NHLPدر والیت
ســرپل ،به آژانس خبری پژواک گفت که این پروژه
ها در مرکز و ولسوالیهای سنچارک ،سوزمه قلعه،
کوهستانات ،گوسفندی........ادامه/ص5/

ادارات دولتى و زورمندان درکندز ده ها
ميليون افغانى ازشرکت برشنا بدهکار اند

شمارى از ادارات دولتى و زورمندان درکندز حدود
 ١٧٠ميليــون افغانى ازبابت پــول صرفيه برق از
شرکت برشنا قرضدار اند.
انجنير حميداهلل رييس شرکت برشنا واليت کندزبه

آژانس خبرى پژواک گفت کــه اين افراد زورمند و
ادارات دولتى در شهرکندز از مدت ها بدينسو پول
صرفيه برق را پرداخت نکرده اند.
وى درحالى که ازکسى و...........ادامه/ص5/

حمله بر شيرولى وردک از سوى يک شبکه

طالبان مستقر در سيداباد صورت گرفته است

کمیسیون تدارکات ملی تحت رياست اشرف غنى،
 ۹قرارداد را به ارزش حدود چهار صد و هشــتاد و
دو میلیون افغانی منظور نمود.
در خبرنامه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى رياست

جمهورى به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده،
آمده است که تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس
جمهوری اســامی افغانســتان .جلسۀ کمیسیون
تدارکات ملی قبل از ظهر..........ادامه/ص5/

ریاســت عمومی امنیت ملی میگوید که حمله بر
شيرولى وردک ،عضو ولســى جرگه که منجر به
قتل او شد ،از سوى يک شبکه طالبان ،مستقر در
سيداباد ميدان وردک صورت گرفته است .شیرولی

وردک نماینده مردم کابل در ولسی جرگه که باشنده
اصلى ولسوالى سيدآباد بود ،در شانزده هم جوزاى
سال روان از اثر انفجار ماین جاسازی شده در کنار
منزلش در کابل جان باخت..........ادامه/ص5/

