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 صفحه                                وین                                                                                                         عنا

 4 ------------ (نی)وزارت مهاجرله رئيس سره وليد ې( موسسICMPDد ) ېچارو وزیر په ویانا ک والوډدک

 ېکنفرانس ک یوالړاو جزایي عدالت په ن ېچارو وزیر دافغانستان په استازیتوب دجنایت دمنع والوډد ک

 6 -------------------------------------------------------------------------- (نی)وزارت مهاجر هړوک ونګډ

 8 ------------------------------------------------- رد شده در آلمان به حبس ابد محکوم شد یپناهجو کی

 9 ------------------------ پاکستان را شکست داد کتیکر یافغانستان در آستانه جام جهان کتیکر یمل ميت

 10 --------------------------------------------------------- یدر حال فروپاش یمنار باستان نیمندترشکوه

 13 ------------------------------------------------------- دهندیادامه م یبه مذاکرات تجار نيو چ کایامر

 14 ------------------------------ در غور ليس رشدنیسراز یصدها خانه در پ یرانینفر و و 8شدن کشته

 15 --------------------------------------- کودک و چهار زن در انفجار موتر بم در کندهار ۶شدن  یزخم
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  دويچه وله

( ۲۰۱۹می  ۲۴محکمه ایالتی مکلنبورگ فورپومرن در شهر شویرین روز جمعه )

ده گردی ساله توسط پناهجوی رد شده افغان ثابت ۸۵اعالم کرد که جرم قتل مرد 

گذشته  ل این محکمه، جوان مذکور در صبحگاه هفدهم نوامبر سالاست. به قو

ه قتل برا  گلوی مرد متقاعد را در بستر خوابش با چاقو بریده و به این ترتیب او

 .رسانده است

انگیزه این قتل تا کنون روشن  قاضی محکمه هنگام اعالم حکم اذعان داشت که

مقتول رابطه داشته و با مرد  نشده است. به گفته وی جوان محکوم با دختر مرد

است که دختر این مرد به جوان  ساله غرضی نداشت. این قاضی افزوده ۸۵ناتوان 

کرد، مربی وی بود و رسیدگی می پناهجو، که سند تعویق اخراج در دست داشت،

https://baztab.news/source/56
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بود، و در همین حال پناهجوی مذکور آن  به او امنیت، اپارتمان، پول و اهمیت داده

 .پنداشتحوی ملکیت خود میدختر را به ن

 یقا  این پناهجوی رد شده، که از یک روستای والیت کندز افغانستان است، دق سن

 هسال ۲۱معلوم نیست. به اساس تخمین محکمه او در هنگام ارتکاب جرم حد اقل 

 .بوده است

  خبرگزاری خامه پرس

 تیم ملی کریکت افغانستان، در نخستین بازی دوستانه، تیم

 .تمند پاکستان را شکست دادقدر

 در آستانه جام جهانی کریکت و در دور نخست بازی های دوستانه،

 .فتندرتیم های ملی افغانستان و پاکستان در شهر بریستول انگلستان به مصاف هم 

 آور ۴۷در قدم نخست پاکستان با حذف شدن تمامی بازیکنانش در 

 .عیین کردت دوش برای افغانستان هدف  ۲۶۳

بازی کنان افغان با درخشش بسیار خوب محمد نبی در توپ اندازی، سه  که

ور، بازیکن، راشد خان و دولت زدران هر کدام دو دو بازیکن پاکستانی را از د  

  .خارج کردند

 اور ۴۹شش بازی کن خود و در افغانستان با از دست دادن 

 .دوش را پوره کرده و پاکستان را شکست بدهد ۲۶۳توانست 

 این چهارمین تقابل پاکستان و افغانستان است که در سه دور

 قدرتمند قبلی افغانستان شکست خورده بود و این نخستین بار است که افغانستان تیم

https://baztab.news/source/23
https://baztab.news/source/23
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 .پاکستان را شکست می دهد و پیروز می شود

 از قدرتمند ترین تیم های کریکت در جهان است و بار پاکستان

 ببرهای“بار به فاینل جام جهانی کریکت رسیده است ولی تیم ملی افغانستان که به 

 .مشهور است توانست این تیم را شکست بدهد” آبی

 در آینده نزدیک جام جهانی کریکت در کشورهای ایرلند و

 ارب بریتانیا آغاز خواهد شد و این دومین 

 .است که تیم ملی افغانستان در یک جام جهانی اشتراک می کند

  روزنامه ماندگار

ها در ولسوالی شهرک والیت غور، منار جام، یکی از سرازیر شدن سیالب

الدین غوری را در مندترین آثار باستانی دورۀ زمان سلطنت سلطان غیاثشکوه

 .آستانۀ نابودی و فروریختن قرار داده است

مسووالن محلی در والیت غور نیز از احتمال واژگونی و انحدام این منار ابراز 

توجهی حکومت مرکزی به این اثر، نگرانی کرده و گفته اند که در صورت بی

 .نابودی کامل آن وجود دارداحتمال 

های دیوار استنادی این منار نیز خبر مسووالن محلی والیت غور از تخریب بخش

https://baztab.news/source/37
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های مردم برای جلوگیری از تخریب این منار به جایی گویند که تالشدهند و میمی

 .شودگی آنی و بیشتر، به شدت احساس مینرسیده و نیاز به رسیده

ها، ساختمان هوتلی در کنار این منار اری شدن این سیالببه گفتۀ آنان، در نتیجۀ ج

میالدی از طرف سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد  ۲۰۱۲که در سال 

 .ساخته شده بود هم تخریب شده است

هایی گویند که بارها هیأتمسووالن در ریاست اطالعات و فرهنگ والیت غور می

ده یت جهت بررسی منار و بازسازی آن آماز مرکز و سازمان یونسکو به این وال

شان را فراموش کرده و هیچ کاری برای منار هایاند، اما پس از برگشت، بررسی

 .جام انجام ندادند

 ، محلی«جام»در روستای موسوم به « شهرک»کیلومتری منطقۀ  ۶۲منار جام در 

دارد و جریان  «هریرود»که رودخانۀ جام از جنوب به طرف شمال به رودخانۀ 

ته است. متر قرار گرف ۶۳٫۳در زاویۀ تالقی این دو رودخانه، منار جام به ارتفاع 

دهد که رودخانۀ های اجتماعی نشر شده است، نشان میتصاویری که در صفحه

 .هریرود اندکی طغیان کرده و اطراف منار را احاطه کرده است

ی با نشر همزمان بااین، مسووالن در ریاست اجرایی حکومت وحدت مل

یی نوشته اند که رییس اجرایی به مسووالن وزارت اطالعات و فرهنگ خبرنامه

ب دستور داده است تا هیأتی برای بررسی وضعیت این منار و جلوگیری از تخری

 .آن موظف شود

یی متشکل از این در حالی است که پیش از این، ریاست اجرایی کمیته

سکو را به والیت غور فرستاده گ و یونشناسان وزارت اطالعات و فرهنباستان

 .بود تا از نزدیک وضعیت منار جام را مورد بررسی قرار دهد

هیأت پس از سفر به والیت غور و ارزیابی وضعیت منار جام، پیشنهادها و 

هایش دربارۀ حفاظت از منار و جلوگیری از تخریب ساحه را به ریاست طرح

طراف آن رش هیأت، ترمیم اساسی منار جام و ااجرایی ارایه کرده بود. بربنیاد گزا

 .داردیک میلیون دالر هزینه بر می
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کند که پیش از این نیز بارها از احتمال منار جام را در حالی خطر نابودی تهدید می

اه مفروریختن آن هشدار داده شده است، اما حکومت به آن توجه نکرده است. سه 

ظتی قصد نابودی این منار، به پوستۀ محافپیش نیز گروهی از شورشیان طالب به 

 .ه شدآن حمله کرده بودند که در نتیجۀ مقاومت محافظان منار، حملۀ شان عقب زد

دولت به  یتوجهدهد که در اثر بیتصاویر تازه نشر شده از منار جام نشان می

است.  بازسازی و حفظ آن، این منار میالن پیدا کرده و به سمِت رودخانه کج شده

دن منار شیش از این، منابع از والیت غور به روزنامۀ ماندگار گفته بودند که کج پ

یی در کنار آن و دوم، فرود آمدن جام دو علت عمده دارد: یکی موجودیت رودخانه

هایی که بین بالها در اطراف آن برای دید و بازدید. منابع گفته اند چرخبالچرخ

آیند و باِد آن خیلی پایین می هی برای دیدنکنند، گاوآمد میغور و هرات رفت

 .زندبال به منار صدمه میچرخ

الدین و در زمان سلطنت سلطان غیاث ۱۱۹۰گفتنی است که منار جام در سال 

، در دهلی هند« قطب منار»غوری اعمار شده است. این منار تاریخی که پس از 

رود، از سنت ار میهان به شمهای خشتی کار شدۀ جیکی از بلندترین مناره

 ۶۲معماری کهن و سبک هنری قدیم در منطقه حکایت دارد. این منار در 

 ، محلی که رودخانۀ جام«جام»در روستای موسوم به « شهرک»کیلومتری منطقۀ 

 جریان دارد و در زاویۀ تالقی« هریرود»از جنوب به طرف شمال به رودخانۀ 

 .متر قرار گرفته است ۶۳٫۳این دو رودخانه، منار جام به ارتفاع 

میالدی از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی  ۲۰۰۲این منار در سال 

های فرهنگی جهان ثبت شد، اما در فهرست میراث« یونسکو»سازمان ملل متحد 

 های محلی غور، یونسکو تا کنون کار چندانی برای مرمت این بنا انجامبه گفتۀ مقام

ستانی ساحه و بنای با ۲۵۷ام، در سراسر والیت غور نداده است. افزون بر منار ج

 .ثبت شده است
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  روزنامه هشت صبح

 وله گزارش داده است که دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، بر آن است تادویچه

در جریان مذاکرات تجاری این کشور با چین، درباره شرکت هواوی نیز با 

وضوع وگو کند. ترمپ گفته است که حتا تصمیم دارد ممسووالن دولت چین گفت

 نحوه برخورد با این شرکت ارتباطات چینی را در توافق تجاری بین دو کشور

توانم تصور کنم وقتی ما به توافق برسیم، می»منظور کند. ترمپ ادامه داده است: 

 «که شرکت هواوی نیز در بخشی از توافق تجاری بین دو کشور منظور شود.

 دیگر تأکید کرده که شرکت ترمپ در عین حال در کنفرانس مطبوعاتی خود بار

 است.« خیلی خطرناک»هواوی از منظر نظامی برای امریکا 

وگوهای تجاری بین امریکا و چین شود که گفتبینی میبنا بر این گزارش، پیش

وگوها و اواخر ماه جون از سر گرفته شود. این در حالی است که در پایان گفت

امه پیش برگزار شد، تاریخی برای ادمذاکرات تجاری امریکا و چین که دو هفته 

 بینی نشده بود.این مذاکرات پیش

در  شرکت دیگر را ۷۰چنین وزارت تجارت امریکا اخیرا  شرکت هواوی و هم

ه کلیست سیاه قرار داده بود. ترمپ شرکت ارتباطات هواوی را متهم کرده است 

سازد. اهم میکاالهای تولیدی این شرکت امکان جاسوسی برای دولت چین را فر

 شرکت هواوی اتهامات مربوط به جاسوسی را همواره تکذیب کرده است.

https://baztab.news/source/28
https://baztab.news/source/28
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  خبرگزاری افق

شنبه گویند که در نتیجه سرازیرشدن سیل در روزهای پنجهای محلی غور میمقام

و جمعه، هشت تن کشته، صدها خانه مسکونی و هزاران جریب زمین زراعی 

 .اندتخریب شده

برگزاری افق گفت که جوزا به خ ۳روز جمعه، ناصر خاضع؛ والی غور، غالم

های تولک، شهرک و فیروزکوه؛ مرکز والیت غور، بیشتر باشندگان ولسوالی

 .اندمتقبل خسارات سنگین شده

 افق را در تلگرام دنبال کنید

دیدگان ندارد و نیاز ای برای کمک به آسیباو افزود که اداره محلی غور، بودجه

 .ها اقدام کننددیدگان سیالبلمللی برای کمک به آسیباست که نهادهای بین ا

شان در نتیجه سرازیرشدن سیل تخریب شده، هایشماری از باشندگان غور که خانه

 .شان هستندخواستار رسیدگی به وضعیت

گونه های غربی کشور بههای زمستان و بهار در والیتمیزان بارندگی در فصل

ها در چندین نوبت، باعث سرازیرشدن یاین بارندگاست و گیری افزایش یافتهچشم

 .استسیالب ویرانگر شده
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

  صدای آمريکا

غيرنظامی  10در نتيجٔه انفجار موتر بم در حوزه یازدهم امنيتی شهر کندهار، 

 .زخمی شده اند

شب گذشته در نزدیکی شهرک عینو مینه اتفاق افتاده  ۲این رویداد حوالی ساعت 

 .نان و کودکان اندها زهای امنیتی کندهار، تمامی زخمیاست که به گفته مقام

این انفجار موتر بم به حدی قومی بوده است که چندین منزل مسکونی را تخریب 

 .کرده و خسارات زیادی را به باشندگان محل وارد کرده است

های امنیتی کندهار روز جمعه )سوم جوزا( گفته اند که این انفجار در نزدیکی مقام

 .اتفاق افتاده است یک مقام پیشن ریاست امنیت ملی این والیت

ای گفته است که در نتیجٔه این انفجار شش فرماندهی پولیس کندهار در یک اعالمیه

 .کودک و چهار زن زخمی شده اند

در اعالمیه پولیس کندهار آمده است: " انفجار موتر بم در نزدیکی خانه ظاهر خان 

ت در این رییس پیشین شهری ریاست امنیت ملی کندهار صورت گرفته و تحقیقا

 ".باره ادامه دارد
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

های های به نشر رسید که هدف این موتر بم گذاری شده، خانهپیش از این گزارش

بلوچان مستقر در این والیت بوده است که اما مقام های امنیتی این گزارش ها را 

 .رد کرده اند

لی که در اعالمیه به نقل از تادین خان، فرمانده پولیس کندهار آمده است: " در مح

این رویداد صورت اتفاق افتاده بلوچان حضور ندارند و این که هدف این انفجار 

 ."جای استبلوچان بودند ادعای نادرست و بی

 .تا حاال مسوولیت این حمله را فرد و یا گروهی به عهده نگرفته اند

 


