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افغانستان :پناهجویانی را که اجبارا
اخراج شوند ،نمیپذیریم

وزارت خارجه افغانســتان میگویــد در مذکرات خود با
کشورهای اروپایی واضح کرده است که پناهجویانی را نمی
پذیرد که اجبارا ً از کشورهای اروپایی اخراج شوند.
براساس آمار وزارت خارجه ،در سال  1394بیش از  14هزار
پناهجوی افغان به صورت داوطلبانه از کشورهای اروپایی
دوباره به افغانستان برگشتهاند .بیش از  13هزار تن از این

پناهجویان ورق عودت داوطلبانه را از نمایندگیهای سیاسی
افغانستان در کشورهای اروپایی با خود دارند .بیشتر برگشت
کنندگان در ربع اخیر سال  1394کشورهای اروپایی را ترک
و دوباره به افغانستان برگشتهاند.
صالح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان که روز چهارشنبه
در مورد وضعیت پناهجویان در...........ادامه/ص5/

ابراهيمى :قانون شکنى ها و نقض آن به
خير و صالح نيست

رييس ولســى جرگه ،از حکومت خواست تا طرح تعديل
قانــون ثبت احوال نفــوس و فرمان تقنينــى اصالحات
انتخاباتى به شوراى ملى فرستاده شود.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه ،دیروز در نشست
عمومی این جرگه گفت که قانــون ثبت احوال نفوس یک
قانون نافذ ،مصوب مجلسین شــورای ملی و توشیح شده

اســت؛ اما تا حال مطابق به آن عمل نشده است .او خطاب
به مقامهاى حکومت افزود« :قانون نافذ اســت ...و اگر مواد
آن خالف منافع است ،طرح تعدیل قانون را بفرستید ،قانون
شکنى ها و نقض آن به خير و صالح نيست ».به گفته او ،هيچ
کس به شمول مقامهاى دولت ،نمیتواند این قانون را تا آیندۀ
نامعلوم در طاق نسیان بگذارد...........ادامه/ص5/

برگزاری کنفرانس اهمیت عملی شدن خط لوله
گاز تاپی در والیت هرات

April 07, 2016

گلبدین حکمتیار از شرط اصلی خود
برای پایان دادن به جنگ گذشت

گلبدیــن حکمتیــار ،رهبر حزب اســامی
افغانستان ،از شــرط اصلی خود یعنی خروج
نیروهای خارجی از افغانســتان برای مصالحه
ف نظر کرده است.
صر 
امین کریم ،سخنگوی رســمی حزب اسالمی
به رهبری گلبدین حکمتیــار ،در گفتوگو با
خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که این حزب
برای پایان دادن به جنگ  ۴۰ســالهاش با کابل
دیگر تقاضای خــروج نیروهــای خارجی از
افغانستان را ندارد.
اما سخنگوی حزب اسالمی میافزاید که خروج
نیروهای خارجی از افغانســتان یک شرط نه
بلکه یک هدف است.
پیش ازیــن ،خــروج نیروهــای خارجی از
افغانســتان ،آزادی تمامی زندانیان سیاسی،
تشــکیل یک دولت موقت و بیطرف و اعالم
آتش بس دایمی از طرحهای گلبدین حکمتیار
برای مذاکره با دولت و رسیدن به صلح و امنیت
دایمی بود.
گلبدین حکمتیار از سوی آمریکا به عنوان یک
‹تروریست جهانی› شناخته شده و سازمان ملل
نیز او را در فهرست سیاه ..........ادامه/ص5/

يک فرد ملکى در اندر
غزنى کشته شده و  ٩تن
زخم برداشته اند

مقامات امنيتــى ميگويند که در اثر گلوله بارى
افراد مســلح ناشــناس بر يک موتر ملکى در
غزنى ،يک فرد ملکى کشــته شده و  ٩تن ديگر
جراحت برداشته اند.
احمد فهيم اميرى ســخنگوى قوماندانى امنيۀ
اين واليت ،به تاريخ(١٨حمل) به آژانس خبرى
پــژواک گفت که اين رويــداد ،صبح دیروز در
منطقۀ کوته سنگى ولسوالى اندر ُرخ داده است.
وى افزود که مخالفين مســلح ،باالى يک موتر
ملکــى در اين منطقه گلوله بارى نموده و در اثر
آن ،پنج تن جراحت برداشــته اند ،که وضعيت
صحى يک تن از آنها وخيم است.
موصوف عالوه کرد که مجروحين ،به کابل انتقال
يافته اند..........ادامه/ص5/

خانه هاى آبادشده بر
زمين هاى غصبى در مرکز
لوگر منهدم مى گردد

سلسلۀ ويران کردن خانه هاى آبادشده بر زمين
هاى غصبــى در پل علم مرکز واليت لوگر ،آغاز
شد.
سليم صالح سخنگوى والى لوگر ،دیروز(١٨حمل)
به آژانس خبرى پــژواک گفت که صدها جريب
زمين دولتى را در منطقۀ شــيروازى پل علم،
غصب کــرده و بعدا ً آن را به افراد ديگر فروخته
اند.
او افزود« :اين زمين ،حدود  ١٢صد جريب است
که توسط شمارى از افراد فرصت طلب و مافياى
زمين غصب شده بود و بعدا ً از مدرک فروش آن
با مردم ديگر ،ميليون ها افغانى به دست آورده
بودند...........».ادامه/ص5/

يک زندانى
در محبس باميان خود را
حلق آويز کرد

جیالنی فرهاد مسئول دفتر مطبوعاتی والی هرات میگوید
که نخســتین کنفرانس بین المللی”اهمیت عملی شــدن
خط لولهی تاپی” در جریان ماه ثور به صورت مشــترک از
سوی مقام والیت و کنســولگری ترکمنستان در هرات با
حضور معینان وزارتهای خارجه افغانستان و ترکمنستان،
مســئوالن وزارت معادن ،سفیر ترکمنســتان در کابل،

مسئوالن والیات هرات و فراه ،مویسفیدان و بزرگان قومی
ولسوالیها برای یک روز در شهر هرات برگزار میشود.
وی افزود :حاجی اوف معاون وزیر خارجه ترکمنســتان در
راس یک هیات جهت شرکت در این کنفرانس به شهر هرات
سفر نماید و همچنان والی هرات تاکید نموده است که شتاب
دادن به روند تطبیق پروژه تاپی...........،ادامه/ص5/

از یک حمله انتحاری در کندهار جلوگیری شد

مقامات والیــت کندهار میگویند از یک حمله انتحاری در
این والیت جلوگیری صورت گرفت.
صمیم خپلواک ســخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی
گفت نزدیک چاشت دیروز نیروهای امنیت ملی این والیت
در حوزه پنجم امنیتی شــهر که موفق به شناسایی یک
حمله کننده انتحاری شده بودند ،آن را از بین بردند .گفته

منبع ،به اساس اطالعات قبلی این نیروها که انتحار کننده
قصد حمله در شهر قندهار را داشت عملیات صورت گرفت
و بدون آنکه به کس دیگر آســیب برســد انتحار کننده به
قتل رسید.
در مورد هویت حمله کننده انتحاری و هدف اصلی حمله وی،
از سوی مسئولین معلومات داده نشده است( .رادیوآزادی)

رییس شورای مردمی شیندند در شهرهرات به قتل رسيد

رییس شــورای مردمی ولسوالی شــیندند ،در يک حملۀ
مسلحانه در شهر هرات کشته شد و پسرش با يکتن ديگر
جراحت برداشت.
جیالنی فرهاد مســوول مطبوعات مقام والیت ،به پژواک
گفت که محمد عارف مشــهور به «گدام دار» ،حوالى ظهر

دیروز هدف حملۀ مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت .فرهاد
افزود که دراين رويداد ،محمدعارف کشــته شــده و پسر
١٦سالۀ او با يک جوان ديگر زخمى برداشته اند.
درعين حال ،داکتر محمد رفيق شيرزى سخنگوى شفاخانه
حوزوى هرات گفت که حوالى...........ادامه/ص5/

يک زندانى محکوم به  ٢٠سال حبس در زندان
واليت باميان ،خودش را حلق آويز کرد و جسد
دختر  ١٨ساله در اين واليت به دست آمد.
محمدعلی لکزی آمر امنیــت قوماندانى امنيۀ
واليت باميان ،روزچهارشنبه (١٨حمل) به آژانس
خبرى پژواک گفت که اين زندانى ،خالقداد نام
دارد و روز سه شنبه خودش را در داخل زندان
حلق آويزکرده است.
وی افزود که اين زندانى ،به جرم عضويت در یک
گروه هشــت نفرى تروريستى ،از سوى محکمۀ
آن واليت به بیست سال .........ادامه/ص5/

درگیری بین نیروهای دولتی و طالبان
در دند شهابالدین والیت بغالن

والی بغالن در شــمال افغانستان تایید کرده که گروه
طالبان بار دیگر به منطقه دند شهابالدین نفوذ کرده
و با نیروهای دولتی درگیر شده است.
عبدالســتار بارز به بیبیســی فارســی گفت که
شورشیان وابســته به گروه طالبان از سه روز پیش
وارد این منطقه شده و «چالشهایی» را برای نیروهای

دولتی به وجود آوردهاند اما با «پاسخ دندانشکن» این
نیروها مواجه شدهاند.
آقای بارز افزود که در این درگیری  ۵عضو گروه طالبان
کشته و  ۱۱تن دیگر زخمی شدهاند و دو مامور امنیتی
نیز جان خود را از دست دادهاند.
والی بغالن گفت که در عملیاتی ...........ادامه/ص5/

 17عضو داعش در شرق افغانستان کشته شدند

مقامهای محلی در شرق افغانستان گفتهاند که در پی
عملیات نیروهای دولتی علیه گروه موسوم به دولت
اسالمی (داعش)  ۱۷عضو این گروه کشته شدهاند.
عطاءاهلل خوگیانی ،سخنگوی والی ننگرهار به بیبیسی
گفت که این عملیات در مناطق اچین ،کوت ،بتیکوت
و خوگیانی انجام شــده و  ۱۱عضو داعش در کوت و

شــش عضو دیگر این گروه در اچین کشته شدهاند.
آقای خوگیانی افزود که نیروهای امنیتی داخلی تحت
حمایت نیروهای هوایی در این عملیات شرکت داشتند
و هــدف عملیات هم جلوگیــری از فعالیتهای گروه
داعش در شرق افغانستان بوده است.
به گفته منابع رسمی ،ننگرهار..........ادامه/ص5/

برای  ۱۰۸خانواده بیجاه شده در سرپل
مساعدت صورت گرفت

برای  ۱۰۸خانوادهء بیجاه شــده در والیت سرپل از
سوی دفتر ســازمان غذایی جهان مساعدت صورت
گرفت .انجنیر عبداالحمد رئیس عودت مهاجرین این
والیت به رادیو آزادی گفت :این خانوادهها از ولسوالی
کوهستانات و مناطق نا امن بیجاه شده اند.
برای هر خانواده دو بوری آرد  ۵۰کیلویی ،یک بشکه

روغــن  ۵لیتره ،هفت کیلــو دال و نمک طعام توزیع
گردیده است.
به گفتهء مســئوالن ریاســت عودت مهاجرین والیت
سرپل چندی قبل نیز از ســوی دفتر همانگ کنندهء
کمکهای کشور ناروی برای مردم افغانستان برای این
خانوادهها نیز مساعدت گردیده بود( .رادیوآزادی)

یک محمولۀ اسلحه کشف و به دست آمد

رادیو»پیام حق»
در بدخشان به نشرات
آغاز کرد

رادیو «پیــام حق» ،به هــدف مقابله با جنگ
تبليغاتى و روانى دشمن در قول اردوی شاهین
در شهر فیض آباد بدخشــان ،دیروز به نشرات
آغاز کرد.
دگرمــن آدینه محمــد آزاد آمــر عملیاتی و
معلوماتی قول اردوی شاهین در مراسم افتتاح
این رادیو در فيض آباد بدخشان گفت که هدف
از ایجاد این راديو ،مقابله با جنگ های تبلیغانی
و روانی دشــمن است و با اســتفاده از تجارب
کشــورهای پیشــرفتۀ جهان در عرصه خنثی
سازی پالن های دشمن ،فعالیت می نماید.
وی افزود« :ما برعالوۀ خنثی ســازی تبلیغات
دشمن ،جهت بلند بردن مورال رزمی نیروهای
امنیتی ،از طریق این رادیو در ســطح بدخشان
فعالیت خود را آغاز می نماییم......».ادامه/ص5/

وزارت امور داخله اعالم کرد یک محمولۀ اسلحه را که
قرار بود از جالل آباد به کابل منتقل گردد ،کشف و به
دست آورده اند.
پاســوال امام الدین مطمئن رئیــس قطعات خاص
معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله ،در

یک نشست خبری گفت که این محموله ،سه شنبه شب
در دروازۀ کابل در منطقه پلچرخی به دست آمده است.
وی گفت« :پولیس قطعۀ خاص مبارزه علیه مواد مخدر،
۱۴میل اسلحه را که در یک موتر کروال جابجا شده بود،
حوالی ساعت  ۱۱شب کشف کرد...........».ادامه/ص5/

