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بلخی :برای حل بحران مهاجرین افغان به
گفتگو های بیشتر نیاز است

با آنکه ریختن سیلی از مهاجرین بخصوص به کشورهای اروپایی ،سازمان
های مختلف را نگران ساخته است اما اکنون حکومت افغانستان از حل
این معضل اطمینان میدهد.
وزیر مهاجرین و عودت کننده گان که روز ســه شنبه سمیناری را زیر
نام حل مشکالت مهاجرین و فراهم ســازی زمینه فرصت ها را برگزار
کــرده بود ،گفت که این وزارت از راه های مختلف برای حل نگرانی های
مهاجرین افغان تالش می ورزد.
سید حسین عالمی بلخی همچنان تاکید می ورزد که نیاز است تا برای
حل این معضل با کشورهای میزبان مهاجرین افغان ،گفتگو شود « :کشور
های مبدا مهاجرت باید با کشورهای مقصد برای حل این بحران همکاری
بکنند و ضرورت دارد که مذاکــرات و گفتگو های در این رابطه صورت
بگیــرد تا بتوانیم یک راه حل را برای مدیریت این بحران به وجود آمده
جستجو کنیم« .
آقای بلخی میگوید ،رئیس جمهور غنی در سفرش به اروپا بخاطر دادن
درخواست پناهنده گی به مهاجرین افغان ،با شماری از کشورهای میزبان
گفتگو های اساسی داشته است.
وی همچنان تاکید میکند حکومت افغانســتان به گونه زمینه بازگشت
مهاجرین افغان را به کشورشان ..........ادامه/ص5/

حکمت کرزی :به موضع واحد
در مبارزه علیه تروریسم نیاز داریم

کنفرانسی برای حمایت از کشور جنگ زده افغانستان روز سه شنبه در اسالم آباد
پایتخت پاکستان شروع شد .یک مقام ارشد افغانستان در این کنفرانس خواستار
پاسخ فوری و متحد به شورشگریای شد که به گفته او جهان را تهدید میکند.
کنفرانس «قلب آسیا» ،که یک نشست ساالنه .........ادامه/ص5/

شش کودک مهاجر افغان در آبهای
ترکیه جان دادند

«داعش» طالبان ناراضی را جذب می کند

در شرق افغانستان ،شورشــیان گروهء دولت اسالمی یا داعش در
حال افزایش اند و در والیت هلمند نیز که نیروهای افغان با فشار از
جانب طالبان مواجه اند ،شورشیان گروهء دولت اسالمی افراد تازه
را به صفوف شان جذب کرده اند.
اما مقامات افغان در این اواخر گفته اند در ولســوالی اچین والیت

ننگرهار به شورشیان گروهء دولت اسالمی یا داعش تلفات سنگین
وارد شده و زمینه برای ایشان تنگ تر شده است.
شبکهء تلویزیونی ســی .ان .ان امریکا می گوید ،شورشیان گروهء
دولت اســامی در یک ویدیویی که تازه نشر شده ،تالش کرده اند
افراد ناراضی از رهبری طالبان..........ادامه/ص5/

میدان هوایی ولسوالی جاغوری با حضور جنرال مراد افتتاح شد
دیروز سه شــنبه  ۱۷قوس جنرال مراد علی
مراد معاون لوی درســتیز وزارت دفاع ملی،
محمد امان حمیم والی غزنی ،رییس اپراسیون
وزارت داخله و اسداهلل شجاع آمر امنیت والیت
غزنی به ولسوالی جاغوری برای بررسی اوضاع
امنیتی و افتتاح میدان هوایی این ولســوالی
سفر کردند.
به گفته خادم حســین احمدی خبرنگار رادیو
جاغوری میــدان هوایی جاغوری با حضور این
مقامهای دولتی با قطع نوار به گونهای رسمی
افتتاح شــد .کار آماده ســازی میدان هوایی
جاغوری از چند ســال پیش توســط وزارت
ترانسپورت آغاز شــده بود .اکنون این میدان
آماده پروازههای هواپیماهای کوچک گردیده
است............ادامه/ص5/

رســانههای ترکیه گزارش داده اند که روز سه شنبه در اثر غرق شدن قایق حامل
مهاجران افغان در آبهای ترکیه دست کم شش کودک جان داده اند .این قایق از
ساحل ترکیه به جانب جزایر یونان حرکت کرده بود.
اناتولیه ،خبرگزاری رسمی ترکیه گزارش داده است که.........ادامه/ص5/

امنیت ملی یک شبکه  ۹نفری
تروریستان را در قندهار بازداشت کرد

مأموران امنیت ملی طی یک عملیات خاص در مربوطات شهر قندهار ،یک شبکه
 9نفری گروه تروریستی طالبان را بازداشت کردهاند.
در خبرنامه ارسالی ریاست امنیت ملی به خبرگزاری مرکزی آمده است ،این شبکه
در مسیر شاهراه قندهار– هلمند و شهر قندهار.........ادامه/ص5/

مشرانوجرگه سفر اشرف غنی به
پاکستان را مثبت ارزیابی کرد

بــا آنکه همواره انتقادها از نتایج کنفرانسهای منطقــه یی و بینالمللی در مورد
افغانستان مطرح شده است ،اما اکنون مشــرانو جرگه ابراز امیدواری میکند که
اشتراک حکومت این کشور در کنفرانس قلب آســیا ،به افغانستان پیامد مثبت
داشته باشد .فضل الهادی مسلمیار رئیس...........ادامه/ص5/

