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 صفحه                                وین                                                                                                         عنا

)وزارت شده و عودت کننده را مساعدت نمود  جایب لیفام 1261کندهار  تیوال نیامور مهاجر استیر

 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------- (نیمهاجر

 5 ------------------------------------- (نی)وزارت مهاجرشوو کورنیوسره مرسته وشوه  ایهېځب ېفراه ک

 5 -------------------------- (نی)وزارت مهاجرشوو کورنیوسره مرسته وشوه  ایهېځب 12۶1 ېکندهار ک

 6بازگردانده نشوند دیبا ایبیوجه" به ل چیپناهندگان : مهاجران "به ه یسازمان ملل برا یعال یایساریکم

 8 ------------------------------------- نشده افغان از آلمان رفتهیپذ انیاز اخراج پناهجو یدیطرح دور جد

 9 ---------------------------------------------- نام زورمندان مقروض شرکت برشنا یافشا نیازار: کمپاب

 10 ----------------------------------------------------------------------- سبوکیو شر ف ریافغانستان و خ

 14 ------------------------------------------ زابل تیوال یسربازان به مواد مخدر، زنگ خطر برا ادیاعت

 16 ------------------------------------------- معاشات آموزگاران خبرداد یرف از طرح افزودوزارت معا

 17 ------------------------------ را کشت یرانیشهروند ا کیافغان و  سیپول کیدر هرات،  نیانفجار ما
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( فامیل 1261ریاست امور مهاجرین والیت کندهار به همکاری موسسه خیریه)ملک بن سلمان( کشور عربستان برای )

این والیت آمده  ا بیجا شده بود و نیز عودت کنندگان که از کشورها مختلف بهبیجا شده که در اثر جنگ و سیالب ه

ثور سال روان  28بود و در مرکز و نقاط امن این والیت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز شنبه، مورخ 

 د. توزیع نمو  باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده یک بسته مواد غذایی رمضانی برای هر فامیل
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DACAR۱۱۱

 

۲۸ 
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 ۱۲۶۱

 

 

  ۲۸

 

 دويچه وله

 

از اتحادیه  (UNHCR) کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

اروپا خواست تا به بهبود وضع موجود در اردوگاه های پناهجویان در لیبیا و 

جلوگیری از بازگشت مهاجران به این اردوگاه ها کمک کند. دومنیک بارتچ رئیس 

در آلمان به روزنامه آلمانی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان 

https://baztab.news/source/56
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افرادی که توسط گارد ساحلی لیبیا در بحیره »"ولت ام زونتگ" گفته است: 

مدیترانه نجات داده می شوند باید تحت هیچ شرایطی به "بازداشتگاه های" لیبیا 

او در ادامه می گوید که از هر نوع نفوذ سیاسی، همچنین از « بازگردانده نشوند.

وپا، باید استفاده گردد تا به رنج انسان ها در اردوگاه های لیبیا جانب اتحادیه ار

 .پایان داده شود

 دومنیک بارتچ، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در آلمان

یا، بر اساس اطالعات بارتچ وضعیت پناهجویان و مهاجران در نتیجه جنگ در لیب

 وگاه ها نهایت خراب است.وضعیت بشری پناهجویان در ارد»حاد تر شده است: 

ه خدمات آنها با کمبود مواد غذایی و آب دست و پنجه نرم می کنند و شمار زیادی ب

لس فوری صحی نیاز دارند. عالوه بر این مشکالت، اردوگاه پناهجویان در طراب

کمیساریای عالی سازمان ملل برای « هدف گروه های مسلح قرار گرفته است.

انتقال  نفر را از اردوگاه ها به جا های امن ۸00سته است پناهندگان تاکنون توان

 گفته شده است که ظرفیت اردوگاه های این سازمان در حال حاضر در یک .دهد

دامه می حد بسیار محدود است. این نماینده ارشد کمیساریای عالی سازمان ملل در ا

راس یبیا در هپناهجوی دیگر از زندگی شان در بازداشتگاه های ل 3300گوید که "

 ".اند

 درخواست از اتحادیه اروپا

ر بارتچ همچنین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا به کسانیکه به طو

رم خصوصی پناهجویان را در بحیره مدیترانه نجات می دهند، دیگر به عنوان مج

د دیده نشود. او در ادامه می گوید که "محدودیت های حقوقی و تدارکاتی بای

ولتی شته شوند، زیرا ده ها هزار نفر به دلیل تالش های سازمان های غیر دبردا

یشتر را بمدیون زندگی خود هستند." کشورهای اتحادیه اروپا باید سریعا پناهجویان 

 .بپذیرند

 47" با 3" یا "سی واچ 3در حال حاضر، کشتی آلمانی "سازمان دیده بان دریا 

ه مدیترانه در حرکت است. بر اساس مهاجر نجات داده شده در آبهای بحیر

"، این کشتی در آب های ایتالیا قرار دارد. روبین 3"سی واچ   اطالعات پرسنل

گفته است که "وضعیت در کشتی بسیار بحرانی   "3نویگباور سخنگوی "سی واچ 
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شده است، خطر خودکشی وجود دارد." با این حال هنوز معلوم نیست که آیا این 

داده شده اجازه ورود به خاک یکی از کشور ها را پیدا می کنند و پناهجویان نجات 

 .کدام کشوری راه را برای این کشتی باز می کند، یا خیر

 ماتئو سالوینی وزیر داخله ایتالیا

مسدود می  ماتئو سالوینی وزیر داخله ایتالیا اظهار داشته است که بنادر ایتالیایی

ه ود به آب های کشور اش را صادر نکرد" اجازه ور3ماند و به کشتی "سی واچ 

 ۱۸د. پناهجو را از ساحل لیبیا نجات دا 65است. این کشتی روز چهارشنبه گذشته 

زیره نفر، از جمله کودکان با والدین شان و یک مرد بیمار، اجازه یافتند در ج

 .المپدوسا ایتالیا پیاده شوند

 دويچه وله

 

ین ایک کارمند وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز یکشنبه گفت که 

طرح از سوی اداره های مربوطه آلمان با آنان شریک ساخته شده است. اما 

 .مشخص نشده که شمار این افراد چند نفر است

https://baztab.news/source/56


nhttp://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

9 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

ر سال نی که اولین دور اخراج پناهجویان پذیرفته نشده افغان از آلمان داز زما

 پرواز توسط حکومت فدرال ۲3مرد پناهجوی افغان در  ۵۶۵آغاز گردید،  ۲0۱۶

 .آلمان اخراج شده و به افغانستان برگردانده شده اند

امه جنگ علیه شورشیان طالبان و گروه تروریستی داعش در افغانستان همچنان اد

ن بیش حمالت شورشیان و تروریستان نیز در مقابل بیشتر شده و در این میا .دارد

 .از همه از غیرنظامیان قربانی می گیرد

زمان مردم تقریبا همه روزه در افغانستان کشته می شوند و این باعث شده که سا

وقف تهای حقوق بشری از اخراج ها به افغانستان به شدت انتقاد کرده و خواهان 

 .ن روند شوندای

ی در ماه اپریل سال جاری سازمان بین المللی مهاجرت "ای آو ام" فراهم آور

قبال  .ردسرپناه برای پناهجویانی که از اروپا به کابل اخراج می شوند را متوقف ک

ت به به این انسان های اخراج شده در یک هوتل در کابل برای چند روز تا بازگش

 .مناطق شان اتاق داده می شد

 ۱۶7حاال به جای فراهم آوری اتاق و طعام، این سازمان به اخراج شدگان فقط 

ی دالر پول و یک برگه معلومات مورد نیاز که شامل آدرس هوتل ها در کابل م

 .باشد را ارائه می کند

  طلوع نيوز

آغاز  شرکت برشنا از فردا چهارشنبه، پیکاری را زیر نام "افشای نام زورمندان"

  .می کند

که  رییس این شرکت می گوید که سر از فردا همه روزه نام یک تن از زورمندانی

  .پول صرفیه برق را نمی پردازند، همگانی خواهد شد

https://baztab.news/source/20
https://baztab.news/source/20
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ده گی به فاهم نامه یی با لوی سارنوالی به هدف رسیوی می افزاید که هفته آینده ت

  .پرونده های این زورمندان نیز امضاء خواهد شد

تی دراین برنامه گرداننه زرمینه محمدی با امان هللا غالب، رییس شرکت تجار

 .برشنا بحث کرده است

  بی بی سی

سی فارسی گفت که بیوزیر مخابرات افغانستان در مصاحبه اختصاصی با بی

تواند افغانستان با محلی سازی اینترنت، مجهز به ابزار فیلترینگ شده و می

عریف تو ببندد. این درحالیست که هرچیزی که قانون و دولت بگوید را فیلتر کند 

 .شوند وجود نداردهایی که شامل فیلترهای دولت افغانستان میمشخصی از حوزه

شمگیری واقعیت این است که فیسبوک، اینستاگرام و توییتر در افغانستان به طور چ

ها جای پا باز کرده و به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از در بین افغان

 اثیرگذارترین مجاری مجازی بر تحوالت واقعی این کشور در حالمهمترین و ت

 .گذار از جنگ است

 برای همین طرح این مساله مثل سنگ زدن به خانه زنبور است. خانه کاربران

  .شودفیسبوک افغانستان که مثل ارتش زنبورها هر روز بیشتر می

 مشکل افغانستان با فیسبوک

اند. شهزاد ن به اینترنت دسترسی پیدا کردهنزدیک به یک سوم جمعیت افغانستا

گوید رقم کاربران گذشته تا دو سال پیش حدود آریوبی وزیر مخابرات افغانستان می

https://baztab.news/source/33
https://baztab.news/source/33
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دهد که این رقم به ده میلیون نفر رسیده هفت میلیون بود ولی آمار تازه نشان می

کنند و فیسبوک از های اجتماعی استفاده میاست. اکثر آنان از شبکه

 .ها در افغانستان استترین این شبکهمخاطبپر

 این پیشرفت سبب شده دولت افغانستان با فیسبوک و حضور کاربران افغان در

با  های اجتماعی مشکالتی پیدا کند. وزیر مخابرات افغانستان می گوید دو بارشبکه

  .فیسبوک صحبت کرده تا به مالحظات افغانستان رسیدگی کند

سازند و یا افرادی ید "اکثرا اینجا مردم حساب های جعلی میآقای آریوبی می گو

کنند، مثال تروریست هستند و یا افرادی هستند که از اینترنت استفاده نادرست می

سبوک که بر ضد قوم و مذهب استفاده می کنند" برای همین دولت افغانستان از فی

 .ببنددخواسته به آنها اجازه فعالیت ندهد و حساب های آن ها را 

های جعلی در افغانستان هم به ترویج خبرهای مثل خیلی از کشورهای دیگر حساب

شخصی  جعلی، بدنام کردن افراد، اخاذی آنالین در برابر نشر تصاویر و ویدیوهای

ای از افراد عادی تا مقام های افراد کمک کرده است و قربانیان آن طیف گسترده

 .ا را در بر می گیردحکومتی و چهره های مذهبی و دینی ر

سی حکومت افغانستان مشخصا از فیسبوک خواسته یا کاری کند و یا این که دستر

کند و فیسبوک را فیلتر خواهد کرد. وزیر به فیسبوک را در افغانستان متوقف می

گ مخابرات افغانستان واضح ساخت که این کشور حاال به سیستم اعمال فیلترین

 .ندبه راحتی هر چه دولت بخواهد را فیلتر کتواند قوی مجهز است و می

های جعلی انجام داده و گوید کارهای مشخصی برای مقابله با حسابفیسبوک می

توانند با گزارش دادن حساب های همچنین دولت ها و یا افراد عادی و نهادها می

ستان ها را ببندد. اما این ظاهرا مشکل دولت افغانجعلی به فیسبوک کمک کنند تا آن

 .ساب جعلی آسان است و حذف آن نهحکند چون ساخت را رفع نمی

انستان افغانستان پیشنهاد دیگری به فیسبوک فرستاده و خواسته تا هر شهروند افغ

اش خواهد در فیسبوک حساب باز کند فیسبوک باید از او کارت شناسایی ملیکه می

  .را طلب کند
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تواند تهدیدی برای آزادی بیان رسد بلکه میاین کار نه تنها که عملی به نظر نمی 

آن،  باشد و خودسانسوری و تعقیب قضایی افراد را در پی داشته باشد. بیشتر از

تن این پیشنهاد در کشوری که گروه های خصم جو، انگشت افراد را به خاطر گرف

تواند جان افراد را به خطر کارت رای دهی و شرکت در انتخابات قطع می کنند می

 .بیندازد

های آزاد به این اظهارات وزیر مخابرات افغانستان نی" از نهادهای حامی رسانه"

این "واکنش نشان داده و آن را نظریه ای در راستای استبدادسازی خوانده است: 

ی ست که حکومت وحدت ملی در چند سال اخیر در زمینهترین اقدامیکنندهنگران

 ".دهدمحدودسازی آزادی بیان انجام می

گوید که هدف او حفظ جان افراد و مصونیت خانواده هایی ولی وزیر مخابرات می

های اجتماعی امان ندارند و دست به است که از شر کاربران استفاده جو شبکه

 .دامن دولت شده اند

ی را ولی فیلترینگ دولت افغانستان به دلیلی پرسش برانگیز است که دولت هرچیز

یست ببندد و هرچه دوست داشته باشد را پخش کند. این، که فکر کند درست ن

فرصت ترویج خبرهای جعلی از سوی حکومت، پروپاگندای دولتی و ترولینگ 

هایی فیلتر کند. در این مورد که دولت می خواهد چه زمینهحکومتی را فراهم می

ر باشد چند بار از وزیر مخابرات افغانستان پرسیدم اما جواب این بود که ه

کنند. تعریفی موضوعی که برخالف فرهنگ و قانون افغانستان باشد را فیلتر می

 .شامل شود تواند هرچیزی راباز و عمومی که در مورادی می

 'های اجتماعیحکومت رسانه'

های چشمی فیسبوکی، حکومت شبکههای مجازی، رویارویی فیسبوکی، همچاپولس

گان ران فیسبوکی این روزها وارد واژاجتماعی و فیسبوک َچلَُونکی و سیاستمدا

 .ستهای مجازی شده ابرکاربرد کابل و کاربران افغان شبکه

نمایی در افغانستان امروز از برکت فیسبوک حکومت، موازنه سیاسی و قدرت"

 "تنها در دنیای مجازی ممکن است

 .های ارشد حکومتی به من گفتاین جمله را یکی از مقام
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کردم که به ر کابل پایتخت افغانستان از این و آن سوال میبیست و یک روز پیش د

های اجتماعی چه تاثیری روی زندگی نظرشان حضور در فضای مجازی و شبکه

 .اجتماعی و جو سیاسی کشور گذاشته است

درت یکی دیگر از افرادی که در یکی از نهادهای مهم حکومت و نزدیک به حلقه ق

انتقاد کرد و آن را به انگلیسی  درجه یک کشور هایکند از کارکرد مقامکار می

ها بیشتر از کاری که در عمل انجام های اجتماعی خواند و گفت آنحکومت رسانه

 .دهندنویسند و نشان میدهند، چند برابر در فیسبوک و توییتر میمی

ای ایجاد ها" گزینهدهی و شفافیت صفحهافزایش حساب"فیسبوک اخیرا به خاطر 

توانید مشخصاتی در مورد گردانندگان صفحات ه با کلیک روی آن میکرد ک

داد مشخصاتی مثل تاریخچه صفحه، تغییر نام صفحه، تع .فیسبوک به دست بیاورید

 .های آنانگردانندگان صفحه و موقعیت

 میلیون ۱.7به طور مثال، صفحه محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان با 

ای ایجاد شده و هشت حساب کاربری آن را از کشوره ۲00۸دنبال کننده، در سال 

کنند. صفحه عبدهللا افغانستان، کانادا، سوئد، بریتانیا و آمریکا آن را مدیریت می

ر در افغانستان دارد و صفحات ارگ ریاست عبدهللا رئیس اجرائی چهار مدی

 .جمهوری و ریاست اجرائیه افغانستان به ترتیب هشت و شش گرداننده دارند

های دهد که نیروی مشخصی برای پیشبرد صفحات مقاماین آمار ساده نشان می

شده،  افغان اختصاص داده شده است. ترولینگ هم در افغانستان اخیرا بسیار رایج

در  های افغان یا به طور برنامه ریزی شده و یا داوطلبانه منتقدان راقامهواداران م

کنند انتقادها را دفع های مختلف ترولینگ تالش میتوییتر و فیسبوک مرتب با شیوه

 .کنند

های افغان و رقبای سیاسی آن به تجهیزات فناوری برای اما همینطور که مقام

 ، فضای باز و دسترسی ساده فرصت راپیشبرد سیاست و تبلیغات خود مجهز شده

کرد برای مردم عادی هم فراهم کرده تا با حساب های جعلی و گاهی غیرجعلی کار

های دولت داشته و سانسور از فعالیتحکومت را زیر ذره بین بگیرند و نظارتی بی

  .در انتقاد از آن نترس باشند
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ده گروه طالبان، در هجپیشرفت فناوری در افغانستان در سال های پس از سقوط 

اپذیری سال گذشته، چشمگیر بوده و در بیداری و آگاهی دهی مردم هم تاثیر انکارن

 داشته است. هرچند از یکسو شر و دردسرهایی به همراه داشته، از سویی اما

ی این برکتی که شاید در جوامع رو به تغییر و پیشرفتی مثل افغانستان داشته یک

ر دگو، نقد و پرسشگری را فراهم کرده که شاید بتواند بوده که زمینه گفت و 

 درازمدت به تمرین تحمل، همدیگرپذیری و شنیدن عقاید و دیدگاه ها دیگران

 .بیانجامد

ی از از سویی هم شبکه های اجتماعی در افغانستان از جمله فیسبوک به عنوان یک

م کرده هدید را فراهپرمخاطب ترین شبکه ها، اگر از یکسو زمینه اخاذی آنالین و ت

ف از سویی هم فرصتی برای شهروندان بوده تا با گزارش دهی از آنچه در اطرا

شنود، در موارد رو به افزایشی جلو یکه تازی شان اتفاق می افتد و می بینند و می

 .اندو تصمیم گیری های خود افراد، زورمندان و قدرتمندان را هم گرفته

  آژانس افغان خبر

شماری از اعضای شورای والیت زابل با ابراز نگرانی می گویند که گسترش 

یت در صد خاک این وال 90اعتیاد نیروهای امنیتی به مواد مخدر باعث شده تا 

  .البان قرار گیردتحت کنترل گروه ط

به گزارش افغان نیوز: دور محمد قیام عضوی شورای والیتی زابل امروز) یک 

ثور( به آژانس خبری افغان نیوز گفت که زابل یک والیت زراعتی است؛ ۲9شنبه 

اما امسال کشت مواد مخدر مانند چرس به دلیل شدت خشکسالی نسبت به دیگر 

 محصوالت افزایش یافته است.

https://baztab.news/source/94
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براز نگرانی از افزایش کشت مواد مخدر از قبیل تریاک و چرس در وی با ا

این والیت گفت که در چند ولسوالی   والسوالی های شمولزی، نوبهار، شنکی،

دی جنوبی والیت زابل که نزدیک به سرحدات پاکستان می باشند، به دلیل کم بو

 آب، کشت چرس افزایش یافته است.

 خدر در ولسوالی های تحت تصرف طالبان نیزمحمد قیام افزود که کشت مواد م

آن،  درصد ولسوالی های این والیت به جز مراکز 90رو به افزایش بوده و اکنون 

 از سوی گروه طالبان مدیریت می شود.

به کشت مواد مخدر رو   وی گفت: مردم بخاطر ضعف اقتصادی و خشک سالی

ند. این ر پول در یافت می کنآورده اند و با فروش هر کیلو تریاک، سی تا چهل هزا

اچاق قمواد مخدر از طریق والیت قندهار به کشور های ترکیه، ایران، و پاکستان 

 می گردد.

ن فوزیه کاکر یکی دیگر از اعضای شورایی والیتی زابل تصریح نمود که در ای

رای بوالیت کشت مواد مخدر توسط دهاقین به اوج خود رسیده و هنوز هیچ اقدامی 

 ن از سوی دولت صورت نگرفته است.کاهش آ

سیاری کاکر افزود؛ کشت مواد مخدر در این والیت باعث شده که نا امنی نیز در ب

تال به مواد از مناطق افزایش یاید، زیرا اکثر قوماندانان و سر بازان پایین رتبه مب

 مخدر می باشند.

ش اان به وقت وی گفت: نشه بودن مقامات بلند رتبه باعث شده که معاشات سرباز

 نرسد و هر روز تعداد زیادی از پوسته های نیروهای امنیتی سقوط کند.

نیروهای امنیتی   کاکر با اظهار نگرانی گفت که اکنون به دلیل بی کفایتی و اعتیاد

 به مواد مخدر، چندین ولسوالی این والیت سقوط نموده است.

هم سرحد با کشور  به گفته وی؛ ولسوالی های شنکی و شمون این والیت که

لبان پاکستان می باشد، روز گذشته به دلیل نشه بودن نیروهای امنیتی، توسط طا

و  تن از نیروهای امنیتی شهید ۱6سقوط کرد و در نتیجه یک قومندان به شمول 

 تن دیگر شان زخم برداشند.7
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و  درصد خاک این والیت بدست طالبان است 90وی در اخیر هشدار داد که اکنون 

خذ نان دهقانان را به کشت مواد مخدر تشویق می کنند تا از یک طرف مالیه اآ

دت شنمایند و از سوی دیگر اعتیاد به مواد مخدر در میان نیروهای امنیتی را 

 بخشند تا زود تر به اهداف شان برسند.

  خبرگزاری ديد

معاش  وثور( طرح افزودی امتیازات  29شنبه، وزارت معارف کشور امروز )یک

 .جمهوری فرستاده است آموزگاران را به ریاست

ثور( طرح افزودی امتیازات و  ۲9شنبه، ت معارف کشور امروز )یکوزار

 .جمهوری فرستاده است معاش آموزگاران را به ریاست

به گزارش خبرگزاری دید، نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف گفته که در این 

ای و مسلکی، طرح موضوعاتی چون افزایش معاشات، اجرای امتیازات منطقه

تر و توزیع نمرات رهایشی برای آموزگاران در نظر گرفته شده مو پرداخت کرایه

 .است

از آن جایی »خانم نزهت با اشاره به افزایش معاشات آموزگاران در کشور، افزود:

که طرح افزایش معاشات آموزگاران مانند سایر کارکنان خدمات ملکی از سوی 

ادی صرفاً گفته شود، وزارت معارف در این طرح پیشنهوزارت مالیه ترتیب می

است که به آموزگاران در افزایش معاشات کارکنان خدمات ملکی اولویت داده 

 «.شود

ای و مسلکی در هر ماه برای چنان بر اساس این طرح، اجرای امتیازات منطقههم

پاس هم مبلغ یک هزار  ۱۴افغانی و برای آموزگاران  ۵00پاس،  ۱۲آموزگاران 

 .تافغانی در نظر گرفته شده اس

پیش از این، تنها آموزگاران لیسانس مبلغ دو هزار افغانی امتیاز مسلکی داشتند که 

 .در طرح جدید همین امتیاز برای آنان کافی خوانده شده است

موتر برای آموزگاران گفت  از سویی هم، نوریه نزهت با اشاره به پرداخت کرایه

موتر مدنظر گرفته  رایهافغانی در این طرح ک ۸0که برای هر آموزگار روزانه 

 .شده است

https://baztab.news/source/97
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او، در این طرح در مورد مشکالت مسکن آموزگاران نیز پیشنهاد  همچنان به گفته

های رهایشی در نزدیکی شان آپارتمانشده است که برای بهبود وضعیت معیشتی

 .مدت توزیع شودمحالت زندگی آنان در اقساط طوالنی

یازات و معاش آموزگاران را به ریاست وزارت معارف در حالی طرح افزودی امت

های هرات و غور از روز فرستد که صدها آموزگار در والیتجمهوری می

 .اندثور( به این طرف دست به اعتصاب کاری زده ۲۶گذشته ) هفته شنبهپنج

  خبرگزاری افق

گویند که در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی غوریان های محلی هرات میمقام

 این والیت، یک پولیس افغان و یک شهروند ایران کشته و چهار سرباز افغان

 .اندزخمی شده

ولسوالی « تیغشمع»ثور( در منطقه  ۲9شنبه، این رویداد بعد از ظهر دیروز )یک

 .استواف رخ دادهخ –غوریان در مسیر خط آهن هرات 

رکنان و جیالنی فرهاد؛ سخنگوی والی هرات به افق گفت که قربانیان این رویداد کا

 .اندخواف بوده –آهن هرات محافظان امنیتی پروژه راه

ن کنار زود که در این رویداد، موتر رنجر پولیس در ولسوالی غوریان با مایاو اف

 .ای برخورد کردجاده

 افق را در تلگرام دنبال کنید

 .استتاکنون فرد یا گروهی مسؤولیت این رویداد را بر عهده نگرفته

 ۸یر، سال گذشته نیز در نتیجه حمله طالبان بر نیروهای محافظت عامه در این مس

 .ز نیروهای افغان کشته شدندتن ا

شود. در حدود آهن وصل میخواف، افغانستان به راه –از طریق خط آهن هرات 

گذرد؛ اما هنوز این خط آهن تکمیل سال از آغاز کار ساخت این خط آهن می ۱3

 .استنشده
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