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( عودت کننده 70( برای )   IOMآمریت امور مهاجرین والیت غور به همکاری موسسه)

والیت  ایه عودت نموده بود و در مرکز و نقاط امن ایناین والیت که از کشورهای همس

مک کجوزا سال روان  5جابجا شده بود ، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، مورخ 

 توزیع نمود. 

کیلو  5کیلو لوبیا ،  6کیلو برنج ،  35کیلو آرد ، 50  این کمک ها شامل؛ برای فی نفر

نفرشان  20شکر ویک کیلو نمک البته برای  کیلو 6کیلو ماش ،  6کیلو دال ، 6 روغن ، 

نفر دیگر شان بر  50که از مرکز والیت غور بودند مواد غذائی توزیع گردید ونیز برای 

ودولتیار بودند سه   عالوه مواد غذائی که از ولسوالی های پسابند ، دولینه ، چهارسده

 توزیع گردید  تخته کمپل خوب نیز
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( برای DACAR، IRCریاست امور مهاجرین والیت ننگرهار به همکاری موسسات)

لی چپه ( فامیل بیجا شده ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی این والیت و ولسوا263)

امن این  دره والیت کنر که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط

ن کمک ثور سال روا 5والیت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، 

 نمود . های نقدی و غیر نقدی توزیع 

چپه دره  فامیل بیجا شده 83( افغانی برای ۱۹000این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ )

( فامیل بیجا شده ۱80و یک بسته صحی برای ) IRCوالیت کنر از طرف موسسه 

 ولسوالی شیرزاد و خوگیانی والیت ننگرهار باحضور داشت نمایندگان موسسات

 نامبرده توزیع شد. 
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 ( فامیل236ریاست امور مهاجرین والیت فراه به همکاری موسسات همکاری برای )

والیت  بیجا شده که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این

ای هجوزا سال روان کمک  4بعد از بررسی و سروی روز شنبه، مورخ جابجا شده بود، 

 . ( افغانی باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید۱5000نقدی مبلغ )

  خبرگزاری خامه پرس ١٣٩٨جوزا  ٦

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله به رسانه ها می گوید پولیس با کشف در 

ی کیلوگرام مواد منفجره از وقوع یک رویداد بسیار بزرگ تروریست ۱۰۰۰حدود 

 .جلوگیری کرده است

 آقای رحیمی می گوید پولیس کشفی و جنایی صبح امروز دوشنبه با کشف و ضبط

قوع ودر مربوطات حوزه نهم امنیتی، از  کیلوگرام مواد منفجره بسیار قوی،۱۰۰۰

 .یک انفجار بسیار بزرگ در این شهر جلوگیری کرده اند

پاکت پالستیکی و به طور بسیار ماهرانه  ۱۱۳۷او می گوید این مواد که در 

 .جاسازی شده بود ظرفیت تخریب بسیار گسترده را دارد

https://baztab.news/source/23
https://baztab.news/source/23
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مواد  پولیس مبارزه بااین مقدار عظیم مواد منفجره در یک عملیات کشفی از سوی 

 .کشف شده است” سرای“مخدر و در یک 

و آنان  پولیس می گوید به دنبال عامالن و افراد تروریست مرتبط به این قضیه است

 .ر ا بازداشت خواهد کرد

 در طول هفته جاری این دومین باری است که از حمالت تروریستی جلوگیری می

 .شود

این در حالیست که امروز صبح یک ماین مقناطیسی در یک موتر کاستر مربوط 

 .تن را مجروح ساخت ۱۰وزارت حج و اوقاف انفجار کرده و بیش از 

  طلوع نیوز ١٣٩٨جوزا  ٦

 ثور( در نشست شورای ۶هللا عبدهللا، رییس اجراییه کشور روز دوشنبه )عبد

 .اعالم کرد تازه در حکومت هایا با مقرریر خالفتشم وزیران

حیث رییس من شخصأ به»ها آگاهی ندارد: اجراییه گفت که او از این مقرریرییس

ختم  شانکه وظیفۀ اجراییه کشور خجالت کشیدم وقتی که یکی از وزیرصاحبانی

ن م شده بود و از من سوال کردند که شما در جریان هستید و من گفتم که نخیر!

 «.در جریان نبودیم قطعأ

های چنان گفت که وزیران برکنار شده، خبر برکناری خودرا از شبکهاو هم

جای تأثرهمین است که وقتی در کابینه تغییرات میاید »شوند: اجتماعی خبر می

اطالع  های اجتماعیه شمول وزرای مربوط از طریق شبکهمردم افغانستان ب

 «.کنندحاصل پیدا می

https://baztab.news/source/20
https://baztab.news/source/20
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که جمهور غنی، در چند روز اخیر در حالیرییس این در حالی است که

است، شماری از وزیران کابینه را برکنار کارش بربنیاد قانون به پایان رسیده دورۀ

 .استجای آنان گماشتههای تازه را بهو چهره

و  غنی، به تاریخ سوم ماه جوزا شهزاد گل آریوبی را از وزارت مخابرات آقای

چون سرپرست و جای او همتکنالوژی معلوماتی برکنار و محمد فهیم هاشیمی را به

 .نامزدوزیر این وزارت معرفی کرد

جمهور حکمی دیگری را صادر کرد و عبدالتواب به تاریخ چهارم ماه جوزا، رییس

 .هللا خواجه عمری در وزارت تحصیالت عالی گماشتجای نجیبباالکرزی را به

ی اجراییه گفت که تا برگزاری انتخابات اگر تغییراتی در نهادهای دولت اما رییس

  .خواهد بود« تصمیم سیاسی»بوجود آید 

و در ذهن مردم سوال  خدمات مخطل نشوند با تعیینات تازه باید ارایۀ»او افزود: 

که به سطح وزرا در این شب و روز شما در خبرها غییریپیدا نشود. پس هرت

که یک تصمیم سیاسی تلقی شود، کاری دیگری تلقی شده شنوید جز اینمی

 «.تواندنمی

جمهوری، های شماری از نامزدان انتخابات ریاستاو همچنان با اشاره به نگرانی

جمهوری، استه نباید از امکانات دولتی در پیکارها برای انتخابات ریک گفت

 .کارگرفته شود

های نامزدان و کاندیدهای انتخابات شماری از تشویش»او تصریح کرد: 

 «.ها پرداخته شوده باید به آنکهای جدی است جمهوری، تشویشریاست

  

که برای رسیدن به صلح، باید از  رییس اجراییه در بخش دیگر از سخنانش گفت

 .های موجود استفاده شودفرصت
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داری حکومت و حکومت کار»بارۀ ادامۀ کار حکومت وحدت ملی هم گفت: او در

گی بیشتر به میان بیاید، باید کار حکومت ادامه پیدا کند به که پاشیدهبدون این

 .رهای شهروندان کشومنظور ارایه خدمات به مردم و تشویش

گفت  گان نیزها بر سر انتخاب هئیت اداری مجلس نمایندهآقای عبدهللا دربارۀ جنجال

 .که جای قانون را نباید زورگویی بگیرد

است و امروز هم تعیین هئیت اداری به چالش کشانده شده»او اضافه کرد: 

خواهم تبصره در موردش داشته باشیم. اما اگر جای قانون و حق مردم را نمی

 «.صورت هیچ نتیجۀ به کشور و مردم نخواهد داشت زورگویی بگیرید، در آن

 روزنامه ماندگار ١٣٩٨جوزا  ٦

 

 /بخش نخست

تر از تیغ شمشیر هستند. یک مغز با نبوغ باالی گفتاری و یک قلم قدرتمند، بُرنده

بازی با حروف شعبده هوش گفتاری همان نبوغِ کالم است و منظور از آن، توانایی

یشان او واژگان است. بنابراین ضریب هوش گفتارِی افراد با گسترۀ دایرۀ لغاِت 

 .شودگیری میاندازه

https://baztab.news/source/37
https://baztab.news/source/37
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های هاِی جوان بود که در مدتی کوتاه نگاهزنکیگان از جمله مشتبری مک

کیگان در بسیاری از مردم، قدرت افسونگِر مک .بسیاری را به خود جلب کرد

که به گوید که در زمانیدانند. او خود میگفتاری را دلیل این توجه میهوش 

گیری از کرده که دانش بهرهپرداخته، هرگز فکر نمیزنی در داخل رینگ میمشت

را  کلمات تا این اندازه مهم باشد، چرا که چابکی جسم و ذهن در ورزش، برنده

گری بوکس به حرفۀ گزارش گی ازکیگان پس از بازنشستهکند. اما مکمشخص می

شود و در قالب یک گزارشگر ورزشی به مند میزنی عالقهرویدادهای مشت

ز پیوندد. او در همین بین متوجه اهمیِت برخورداری از دایرۀ وسیعی اتلویزیون می

هاست که به کیگان مدتشود. مکها میانگیزکردن گزارشواژگان در هیجان

ه گسترش قدرت محاورۀ آوری نظیر تونی بازان؛ اقدام بهای افراد نامکمک تکنیک

حریِف واژگان را برای همه فناو تبدیل شدن به یک جنگجوِی همه .خود کرده است

 .داندشدنی می

اند، ارتباطی مستقیم میان شیوۀ شناسان عصر حاضر اثبات کردهگونه که روانآن

ها وجود دارد. لذا موفقیِت آن ۀ دایره واژگان افراد، باکارگیری کلمات و گستربه

 .کنندکننده در توفیق اجتماعِی افراد ایفا میکلمات نقشی تعیین

گر و سرشار از ایده دارند. ضمن افراد دارای هوش گفتاری باال، تخیلی آشوب

شناسند و قادرند تا با گسترش مستمر دایرۀ لغاِت که نیازهای مغِز خود را میآن

در جهت برقراری ارتباطات مؤثر استفاده کنند. این افراد، خویش از جسم خود نیز 

قدرت کالِم باالیی در درک مطالب داشته و با قدرت و شیوایی بیان خود، ذهن و 

یی نیز هر شغلی واژگان و گی حرفهکنند. در زندهشان را افسون میقلِب مخاطبان

در حرفۀ خود نیز اصطالحاِت مختص به خود را دارا است؛ بنابراین نوابغ سخن، 

ترند. راهکارهای بسیاری برای افزایش هوش گفتاری وجود دارد. حل جدول موفق

های ذهنی، گوش دادن و یادگرفتن واژگان و معماها و نیز مشارکت در بازی

یی واژگان غیرمعمول و جدید در مکالمات روزمره و نیز تبدیل شدن به شنونده

بال کردن واژگان جدید، ترسیم نقشۀ ذهن، ماهر، استفاده از قدرت بینایی و دن

سرمایه گذاری روی یک فرهنگ واژگان پُربار و اختصاص زمان به مطالعۀ آن، 

استفادۀ از بازی به عنوان یک ابزار آموزشی در جهت یادگیری واژگان و افزایش 

 .یی از جملۀ این راهکارها استهای آیینهنبوغ کالمی و آشنایی با کارکرد نورون

 ن بدن و نقش آن در تقویت نبوغ گفتاریزبا
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گونه که تقویت زبان بدن، دیگر عامل مؤثر در شکوفایی نبوغ گفتاری است. همان

باید اجازه داد که بینش و »گوید: نویِس شهیر در درام هملت مینامهشکسپیر نمایش

مل ع؛ پس باید عمل را با واژه و واژه را با «بصیرت آدمی چراغ راِه او باشد

مان را سازگار کرد. روشن است که جسم و انداِم ما بخش اعظمی از نبوغ کالمی

توان زباِن بدن را از هوش کالمی مجزا دانست. از دهد. بنابراین نمیشکل می

 ورو باید هماهنگی و انطباق کاملی میان حجم کلمات، نیروی صدا و لحن کالم این

نباید به  تاری باالیی داشته باشیم. پسنیز حرکات اندام بدن موجود باشد تا هوش گف

ست که ما از خود وجه صدای سکوت را دست کم بگیریم. انداِم ما تصویریهیچ

تر از خود داشته باشیم، احساس سایرین نیز این داریم. هرچه ما تصویری دقیق

تر است. صدای اندام، ابزاری تر و هوشمندانههای ما سنجیدهخواهد بود که گفته

بخشد. زبان بدن، زبانی جهانی است به ه اسلکِت کلمات را وزن و معنا میاست ک

توانند با زبان یی که تمام مردم از هر ملیتی و با هر زبانی هنگامی که نمیگونه

کنند. بنابراین صدای خود حرف بزنند، با ایما و اشاره و با دستان خود صحبت می

های دیگر وت و یا دستگاهص تان در سخنوری را به کمک ضبطخود و مهارت

 .مطالعه کنید

  بی بی سی ١٣٩٨جوزا  ٦

ن و مسکو برای دومین بار میزبان یک نشست درباره صلح افغانستان، میان رهبرا

 .ز طالبان استااسی افغانستان و هیأتی شده سیهای شناختهچهره

 -شنبه، هفتم جوزا/خرداد( صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک افغانستان فردا )سه

روسیه است و نشست سیاسیون افغانستان و طالبان به مدت دو روز به همین 

 .شودمناسبت میزبانی می

https://baztab.news/source/33
https://baztab.news/source/33
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های سیاسی افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین قرار در راس هیات چهره

عوت دمه( توسط سفیر روسیه در افغانستان رسما  ۲۳دارد. آقای کرزی پنجشنبه ) 

دوشنبه، ششم جوزا/خرداد( در راس هیاتی وارد مسکو، پایتخت )شد و امروز 

  .روسیه شد

کو نها از پایتخت قطر امروز راهی مسطالبان هم اعالم کردند که نمایندگان آ

  .شدند

اد سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که گروهی از افر

های سیاسی افغانستان در مسکو ارشد طالبان از جمله مال عبدالغنی برادر با چهره

 .دیدار و گفتگو خواهند کرد

وسیه، در نشستی که به به گفته ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه ر

شود، یمافغانستان برگزار  - مناسبت صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک روسیه

 .اندمقامات سفارت افغانستان در روسیه نیز دعوت شده

اند، اما به نقل رهبران طالبان تاکنون مخالف دیدار با مقامات دولتی افغانستان بوده

اند که نمایندگان سیاسی این گروه در ان گفتهاز روزنامه پاکستانی دیلی تایمز، طالب

نشست پیش رو شرکت خواهند کرد، چون می تواند فرصتی برای گفتگوی مستقیم 

 .ا فراهم کندرها و طالبان با رهبران سیاسی افغان، دیپلمات

 ت اجرایی ندارنداشرف غنی: شرکت کنندگان نشست مسکو صالحی 
  طالبان در نشست مسکو: قانون اساسی افغانستان اعتبار ندارد 
  صفحه ویژه: مذاکرات صلح افغانستان 

 .های سیاسی افغانستان و طالبان اوایل ماه فوریه بودچهرهاولین میزبانی مسکو از 

ها نفر از حامیانش، یونس قانونی، محمد محقق، در آن نشست نیز آقای کرزی با ده

، عطامحمد نور، محمد اسماعیل، نمایندگان حزب اسالمی حکمتیار، فوزیه کوفی

  .اشتنددهای دیگر شرکت حوا علم نورستانی و شماری از چهره

پایان آن نشست سیاسیون افغانستان و طالبان از دولت روسیه برای زمینه  در

گفتگو" سپاسگزاری کردند و در پایان، بین خود توافق کردند تا دومین "سازی 

https://baztab.news/article/910856
https://baztab.news/article/905676
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-47976020
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دیدارشان در ماه آوریل )اواخر حمل/فروردین( در دوحه پایتخت قطر باشد. اما این 

 .لغو شددیدار نزدیک به زمانی که قرار بود انجام شود، 

کنندگان آن شناسد و شرکتدولت افغانستان گفت این نشست را به رسمیت نمی

  .صالحیت اجرایی ندارند

 علت لغو نشست

ن دولت زمانی که بحث دومین دیدار طالبان با چهره های سیاسی در غیابت نمایندگا

ان البافغانستان داغ شد، حکومت افغانستان درصدد تهیه فهرستی برای گفتگو با ط

  .برآمد

ز اسرانجام " شورای رهبری مصالحه" بعد از چند روز رایزنی و گفتگو فهرستی 

  .نفر قرار داشت ۲۵۰ا نهایی کرد که در آن اسامی رکنندگان نشست قطر شرکت

 خارجی از کنندگان نشست مسکو خواهان 'خروج کامل' نیروهای شرکت
 افغانستان شدند

 جمهوری افغانستان: قطعنامه نشست مسکو برای روند صلح نتیجه ریاست
 عملی ندارد

یندگی می حکومت اگرچه اعالم کرده بود که این افراد از تمام اقشار افغانستان نما

ومتی این فهرست را فرمایشی و حک های سیاسیکند، اما بعضی از شخصیت

  .خواندند و گفتند افراد مشمول فهرست پایگاه مردمی ندارند

نکه نشست نفر را در لیست به انتقاد گرفتند و با اعالم ای ۲۵۰طالبان هم گنجاندن 

قطر محفل عروسی نیست، حضور نمایندگان رسمی حکومت افغانستان را برای 

ها نتوانستند روی فهرست شرکت کنندگان آن، طرفبعد از  .گفتگو مردود دانستند

 .توافق کنند

 انداز گفتگوی بین االفغانیچشم

ر کشورها توافق ، آمریکا، روسیه و دیگ"االفغانیبرای سازماندهی گفتگوهای "بین

  .نظر دارند

https://baztab.news/article/912159
https://baztab.news/article/912159
https://baztab.news/article/913013
https://baztab.news/article/913013
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جمهور روسیه در امور افغانستان، اواخر ماه گذشته ضمیر کابلوف، نماینده رئیس

اینده ویژه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، و دنگ ژیان، نمزلمی 

 .چین درباره صلح افغانستان در مسکو تبادل نظر کردند

ها از طالبان افغان های بیناین کشورها با اعالم حمایت از برگزاری نشست

دولت خواستند تا در گفتگوهای صلح با هیأت افغانستان که شامل نمایندگان 

  .افغانستان است نیز شرکت کنند

ه امروز ) دوشنبه، ششم جوزا/خرداد( نیز ضمیر کابلوف به خبرگزاری تاس گفت

ین است:"ما از طالبان و سیاستمداران افغانستان دعوت کردیم تا در نشست صدم

اشته باشند. آن ها حق دارند روسیه حضور د-سالگرد روابط دیپلماتیک افغانستان 

 ."اشتدند بعد از این ارتباط برقرار کنند و این فرصت را خواهند خواهو می

های سیاسی افغانستان و طالبان در حاشیه رود نشست چهرهبا این حال احتمال می

ریزی برای یک روسیه، برنامه - صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک افغانستان

 .نشست دیگر در جایی دیگر باشد

  آژانس افغان خبر ١٣٩٨جوزا  ٦

ه شماری از اعضای شورای والیتی ننگرهار با ابراز نگرانی می گویند که گرو

 ۵00تروریستی داعش در برخی از ولسوالی های این والیت، جوانان را در بدل 

  .دالر به صفوف جنگ دعوت می کند

https://baztab.news/source/94
https://baztab.news/source/94
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به گزارش افغان نیوز: نلوفر عزیز عضوی شورای والیتی والیت 

جوزا( در گفتگو با خبرنگار افغان نیوز گفت که 6امروز دو شنبه)   ننگرهار

وه های ناامنی ها در این والیت نسبت به سال گذشته افزاریش یافته است؛ زیرا گر

 ونه ای گسترده در برخی از ولسوالی ها فعالیتتروریستی داعش و طالب به گ

 دارند و هرازگاهی دست به حمالت تروریستی می زنند.

خیم تر خانم عزیز افزود که امکان دارد وضعیت امنیتی در این والیت از این هم و

یش بگردد؛ زیرا در جریان ماه مبارک رمضان فعالیت این دو گروه بیشتر شده و 

وز توسط این دو گروه تروریستی به صورت ر ۲۰یان پنج انفجار در جر  از

 جداگانه، صورت گرفته است.

یکی از والیات هم مرز افغانستان با کشور پاکستان   وی گفت: والیت ننگرهار

 است و از این لحاظ می تواند یک کمپنی تولید طالب و داعش محسوب شود. وی

ش این والیت گروه داع افزود؛ در والسوالی های مومندره، چپرهار و شینواری

اد و فعالیت گسترده دارد؛ اما طالبان در والسوالی های خوگیانی، حسارک، شیرز

به خیال  سایر مناطق ناامن با قتل و کشتار، امنیت را برای مردم این والیت تبدیل

 کرده اند.

بانو عزیز می گوید؛ میزان سربازگیری گروه داعش در ولسوالی های که این 

ف ت دارد گسترش یافته و دلیل اصلی جلب و جذب مردم ملکی به صفوگروه فعالی

 جنگجویان این گروه فقر، بیکاری و معاش کم در ادارات می باشد.

 نیلوفر عزیز همچنان گفت که جنگجویان این گروه خالف ادعای دینی شان عمل

. اما نندمی کنند و از قتل و کشتار مال امام مسجد گرفته تا مردم عادی رحم نمی ک

هزاری 5نیروهای امنیتی ضمن اینکه به حالت دفاعی قرار دارند، در مقابل 

 داعشی تعداد کمی اند.

الیت را وی گفت که نیروهای امنیتی به دلیل کم بودن شان نمی توانند امینت این و

ونه خدمتی گتامین کنند، بنابراین برخی از وکال یک تعداد از نیروهای امنیتی را به 

 مشکالت را زیادتر ساخته اند. و  ان مقرر نمودهبرای خودش
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ن خانم عزیز همچنان گفت که دولت در پاسخ به خواستار همکاری در عرصه تامی

ا عملی رامنیت به ما وعده های زیاد داده است اما هنور هیچ یکی از این وعده ها 

 نکرده است.

ی ناامنی از سوذبیح هللا زمری عضو دیگر شوری والیتی ننگرهار در پیوند به 

ن گروه تروریستی داعش گفت که فعالیت وحشیانه این گروه در ماه مبارک رمضا

 در والسوالی ها و مرکز این والیت گسترش یافته است.

ی زمری افزود؛ این گروه خالف ارزش های دینی و اسالمی شان عمل می کند، حت

ردم مان مسجد و مدر ماه مبارک رمضان نیز از قتل و کشتار بی رحمانه مال اما

وحی عادی دست بر نمی دارد. بنابراین وضعیت کنونی تاثییر ناگواری بر حالت ر

 و روانی مردم گذاشته است.

هر روز  او می گوید که مردم از افزایش همه روزه ای ناامنی نگران اند، اما دولت

 د،سنک دستگیری افرادی وابسته به این گروه های تروریستی را به سینه می زن

چ درحالیکه اگر واقعیت داشته باشد، پس چرا در اوضاع امنیتی این والیت هی

 تغییری نمی آید؟

آقای ازمری این ادعای حکومت وحدت ملی را نمایشی خوانده گفت که دولت 

 بخاطر سرگرم نگداشتن مردم و رسانه ها، جنگجویان این گروه های تروریستی

 بصورت خیالی بازداشت می کند.

  جمهور نیوز ١٣٩٨جوزا  ۷

اند که پس وزارت دفاع ملی کشور اعالم کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی توانسته

 .دست گیرندا به ریک والیت غزنی از دو سال کنترول کامل ولسوالی ده

؛ وزارت دفاع ملی گفته است که کنترول کامل این خبرگزاری جمهوربه گزارش 

 .جوزا( به دست نیروهای امنیتی افتاده است 6ولسوالی روز دوشنبه )

https://baztab.news/source/41
http://www.jomhornews.com/fa/
http://www.jomhornews.com/fa/
https://baztab.news/source/41
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

کشور روز دو در خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده:" نیروهای امنیتی و دفاعی 

در یک عملیات ویژه از پیش طرح ریزی شده، ولسوالی ده یک والیت   شنبه

غزنی را پس از دو سال از تصرف تروریستان طالب درآورده و به طور کامل 

 ".تصفیه نمودند

یک از دو سال بدینسو تحت تصرف دشمنان مردم در خبرنامه آمده که ولسوالی ده

گناه در مقابل ین مدت با گروگان گیری مردم بیافغانستان قرار داشت که طی ا

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، از پیشروی و تصفیه این ولسوالی توسط این 

 .کردندنیروها جلوگیری می

وزارت دفاع ملی تاکید کرده که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به زودی به دیگر 

را که تحت تصرف و زورگویی  های امن دشمنان رفته، ساحاتیها و مخفیگاهالنه

 .دشمنان قرار دارد را تصفیه و برای زندگی مصئون هموطنان خود فراهم میسازند

این وزارت همچنان به تمام مردم افغانستان اطمینان داده که دشمن دیگر حتی توان 

گیری مردم تحت کنترل یک قدم پیشروی را ندارد؛ بلکه ساحاتی که آنان با گروگان

 .اند را به زودی از وجود آنان تصفیه خواهیم کردخود داشته

سازی این ولسوالی از وجود طالبان، یک و پاکپس از تصرف کامل ولسوالی ده

سرپرست وزیران دفاع ملی و وزارت امور داخله در یک نشست خبری مشترک 

 .حضور پیدا کردند

طالبان  اسدهللا خالد سرپرست وزارت دفاع ملی در این نشست خبری گفت:"به

 ".مجال گرفتن اراضى و ظلم به شهروندان افغانستان را نخواهیم داد

یک به زودى به حالت عادى بر خواهد آقای خالد بیان داشت:"وضعیت ولسوالى ده

 ".گشت

هاى ناامن از وجود دشمنان سرپرست وزارت دفاع ملی تاکید کرد:"تصفیه ولسوالى

 ".ادامه خواهد داشت
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اندرابی سرپرست وزارت امور داخله کشور نیز بیان داشت در همین حال مسعود 

یک ترتیب گردیده که پالن منظمى جهت استقرار نیروهاى پولیس در ولسوالى ده

 .است

 


