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 باخترآژانس اطالعاتی 

 

مه )د مجاهدینو په الس له اشغال څخه د کابل فتحې او بریا( لومړنۍ کالیزه په 2۴د افغانستان اسالمي امارت، د زمري 

 .کابل کې ونمانځله

اسالمي امارت جګپوړو مقاماتو، د  دې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د افغانستاند باختر آژانس د خبر له مخې؛ په هم

 .ګډون کړی و کابینې یو شمېر غړیو او نورو مسئولینو

کال د ځینو مهمو کړنو، فعالیتونو او السته  د غونډې په پیل کې، په بېالبېلو برخو کې د افغانستان اسالمي امارت د تېر یو

 .شول وړاندېراوړنو په اړه معلومات 

کې په هېواد کې د اشغالګرو د  وروسته، د ملي راډیو ټلویزیون عمومي رئیس احمدهللا وثیق، په تېرو شلو کلونو

 .یې د افغان ویاړلي ملت د صبر، زغم، قربانیو او مرستو یادونه وکړه جنایتونو په اړه خبرې وکړې او په دې موده کې

او ویې ویل چې د هېواد د حیواناتو، انسانانو  فتحه او بریا یو لوی نعمت یاد کړ دغه راز مفتي محمود ذاکري، د کابل بیا

 .مشرانو پر غاړه دی او بوټو مسئولیت د فتحې د
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مجاهدنیو د قربانیو په اړه خبرې وکړې او  د غونډې په دوام، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیرخان متقي، د

 .ید هېرې نشي او د اسالمي نظام ساتنه وشيبا څرګنده یې چې د دوی دغه قربانۍ

پوهنې، لوړو زدکړو او نورو برخو  هغه وویل چې اسالمي امارت په ډېر کم وخت کې، په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي،

 .شوی دی کې ډېر مهم کارونه ترسره کړي او پرمختګ هم

هېچا په ګټه نه ده او د دښمن ټول تبلیغات د  ې دمتقي زیاته کړه چې د افغانستان ثبات د ټولو په ګټه دی، خو بې ثباتي ی

 .دي خلکو په همکارۍ شنډ کړای شوي

ضد نه کارول کېږي او پر هغوی یې غږ  هغه یو ځل بیا نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره هېڅکله، د هېچا پر

له  او بې ځایه بندیزلګولو پر ځای دې مداخلې هڅې دې نه کوي او هم د پلمو لټولو وکړ چې د افغانستان په چارو کې د

 .افغانستان سره د تعامل او همکارۍ الره غوره کړي

اشغالګرو په تېرو شلو کلونو کې د  همدا رنګه، د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسالم حنفي وویل چې

اتونه، مدرسې او د واده مراسم یې ډول ډول جنایتونه یې ترسره کړل، جوم افغانستان فضا او ځمکه اشغال کړې وه او

 .منع دي کړل او هغه وسلې یې وکارولې چې د نړیوالو اصول او قوانیو له مخې کارول یې بمبار

افغانانو په پیسو یې، په بهرنیو  هغه زیاته کړه چې د تېرې ادارې یو شمېر کسانو په لوی الس اختالس وکړ او د

 .تلهېوادونو کې کورونو او جایدادونو واخیس

کې د روږدو کسانو زیاتېدل دي چې له  د مولوي حنفي په وینا؛ د شل کلن اشغال او د تېرې ادارې یو سوغات، په هېواد

نشه یي توکي روږدي شوي چې له دې جملې یو میلیون یې ښځې او ماشوان  میلیونه افغان په ۵بده مرغه نن شاوخوا 

 .دي

قانون پر ټولو یو شان پلي کېږي او  بې عدالتۍ لمن راټوله شوې، شرعيهغه ډاډ ورکړ چې اوس په هېواد کې د ظلم او 

 .ټولو ته حقه حقوق ورکول کېږي

چې د اشغالګرو الس پوڅي او  مه( هغو کسانو2۴د ریاست الوزرا اداري مرستیال د څرګندونو له مخې؛ د )زمري 

ده؛ خو مجاهدینو، آزاداي غوښتونکو او « ځتوره ور»درلود، یوه  مالتړي وو او په چور، اختالس او فساد کې یې الس

 .ده« سپینه او د ویاړ ورځ»افغانانو ته دا ورځ یوه  هېوادپالو

وویل چې د آزادۍ دغه نعمت د ډېرو  پرست وزیر مال خیرهللا خیرخواهد غونډې په بهیر کې، د اطالعاتو او فرهنګ سر

 شو او باید د دغه لوی نعمت چې آزادي او په هېواد کې د افغانانو په نصیب غمونو او تکلیفونو له تېرولو وروسته د

 .اسالمي نظام واکمني ده؛ شکر وباسو
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مالتړ ته را وبلل او پر هغوی یې غږ  هغه په خپلو خبرو کې، افغانان صبر، زغم، د هېواد بیارغولو او د اسالمي نظام

 .باور و نه کړي وکړ چې د دښمن پر پوچو تبلیغاتو دې

د  آزادي غوښتونکو کسانو په تېره بیا هغه زیاته کړه چې اوسنی نظام افغانانو ته مفت نه دی ورکړل شوی، بلکې د

 .راغلی دی او باید ترې په کلکه ساتنه وشي مجاهدینو د پاکو وینو په برکت الس ته

ته ژمن دی او د هغو رسنیو مالتړ  پرست وزیر څرګنده کړه چې اسالمي امارت بیان آزادۍد اطالعاتو او فرهنګ سر

 .لپاره کار کوي، نه د پردیو لپاره کوي چې د خلکو او د افغانستان ملي ګټو

اوسنی نظام د عظیمو قربانیو او  پرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وویل چېدې ترتیب، د ملي دفاع سرپه هم

دغه ستومان او جنګ ځپلي ولس خدمت وکړو او هغوی ته کاري زمینه  کړاوونو په پایله کې الس ته راغلی او باید د

 .چې په آرامه ژوند وکړي برابره کړو



 

 

7 

 

او که نه، خو زما مسئولیت دا دی چې  مجاهد زیاته کړه: که څوک ما په رسمیت پېژني او که له تور لېست مې لرې کوي

 .زه د ولس د هوساینې لپاره کار وکړم

کړي، په خپله به ورته معلومه شي  ې؛ که هر مسئول له ځان سره فکر وکړي او ځان قاضيد هغه د څرګندونو له مخ

خپل مسئولیت په ښه ډول ترسره کړو، نو هېواد به مو ډېر ژر پرمختګ  چې خپل مسوولیت یې ادا کړی او که نه او که

 .وکړي

او ستونزې زېږوي، موږ یې ځپو او  ويمجاهد زیاته کړه: هر څوک چې د یو او بل په نامه په هېواد کې امنیت اخالل

کې پر عامو هېوادوالو برید د دښمن کمزوري ښي چې یو لېونی هم دغه  عدالت منګولو ته یې سپارو. په یو او بل ځای

 .شي او د هر هېوادوال امینت زموږ مسئولیت دی کار کوالی

ت لري، تر څو چې زموږ سرونه وي، واخان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي: د بدخشان واخان د افغانستان د سر حیثی

 .به هم وي

مه( له ویاړ او السته راوړنو ډکه 2۴)زمري  د افغانستان اسالمي امارت ویاند ذبیح هللا مجاهد هم په خپلو خبرو کې، د

پای  لپه همدې ورځ د اسالمي امارت ځواکونه وتوانېدل چې کابل ته ننوځي او اشغا ورځ وبلله او ویې ویل چې تېر کال

 .ته ورسوي
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پرتله زیاتې دي، ټولو دولتي ادارو خپلې  هغه زیاته کړه چې په تېر یو کال کې د اسالمي امارت السته راوړنې د تېر په

 رسنیو، فرهنګ، ادب او نورو برخو کې ډېر کارونه شوي او د ال ښه والي لپاره وګه سرته رسولې او دکړنې په سمه ت

 .یې هڅې دوام لري

تبلیغاتو ته دوام ورکوي او هغو کسانو چې د  د افغانستان اسالمي امارت ویاند وایي چې د افغانستان دښمنان ال هم خپلو

 .کړ او د افغانانو د ټولو بدبختیو عامالن دي؛ اوس هم په شرارت الس پورې کوي افغانستان د خلکو د جهاد نوم بد

هوسا او آرام ژوند پیل کړي او له  مجاهد پر هغوی غږ وکړ چې له اسالمي نظام سره یوځای شي؛ په خپل هېواد کې

ښتل چې د خلکو امنیت اسالمي امارت له امنیتي او دفاعي ځواکونو یې وغو شرارت څخه دې الس واخلي او دغه راز د

 .زیاته پاملرنه وکړي ته دې

انقالب اسالمي مسئول مولوي نقیب  د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین مولوي مخدوم عبدالسالم سعادت او د حرکت

 .ارزښت خبرې وکړې احمد محمدي هم د کابل فتحې او د دې ورځې پر

 .کواالنو د موضوع اړوند خپل شعرونه او مقالې ولوستلېهمدا راز د غونډې په بهیر کې یو شمېر شاعرانو او لی

کال وړاندې په همدې ورځ د  مې سره برابره ده؛ پوره یو1۵مه چې د آګسټ له 2۴د یادونې ده چې د زمري په 

ته ور ننوتل او په دې سره په هېواد کې یو ستر سیاسي بدلون  افغانستان اسالمي امارت مجاهدینو پالزمینې کابل

نوی هویت ورکړل شو،  پایله کې یې په هېواد کې اسالمي نظام واکمن او د افغانستان سیاسي ژوند ته شو چې په رامنځته

راټیټ شو، د افغانستان د خلکو عایداتي سرچینې د  زورواکي او د قدرت جزیرې ختمې شوې، اداري فساد صفر ته

 .لن اشغال آزاد کړای شوک 2۰شوې او په پای کې افغانستان له  غاصبانو له منګولو خالصې

 کلید راډیو
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خپلې  ورکونې په دوام د یکشنبې په ورځ د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ملت ته د دولت له خوا د حساب

 .یو کلنې السته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې

 

د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسال خروټي جوړې شوې غونډې ته وویل، د اسالمي 

افغان کډوال له ګاونډیو او نور هېوادونو څخه بېرته هېواد ته راستانه  8۰۰زره او ۶22امارت تر واکمنېدو وروسته 

 مرستندویه بنسټونو له خوا مرسته شوې ده.کورنیو سره د 8۶8زره او 11۶شوي او له 

هغه همدارنګه وایي چې د افغان کډوالو د خوندیتوب، بیرته راستنېدو او نورو مسایلو په اړه یې ګاونډیو هېوادونو ته 

 سفرونه کړي او د یادو هېوادونو له چارواکو سره یې پر هغو ستونزو خبرې کړې چې افغان کډوال ورسره مخ دي.

کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د اسالمي امارت پالوي تهران ته سفر وکړ او هلته یې د افغان کډوالو په ایران »

 د ستونزو د حل لپاره د یاد هېواد له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړې.

فغان بندیان به هم ایراني چارواکو هم د افغان کډوالو د ستونزو د حل ژمنه کړې او زیاته کړې یې ده چې یو شمېر ا

 «خوشي کوي.

نوموړي همداراز د داخلي بې ځایه شوو په اړه وویل، د اسالمي امارت په راتګ سره د کورنیو بې ځایه شویو په شمېر 

 کې هم کموالی راغلی.

زره داخلي بېځایه شوي کورنۍ تثبیت، د مرستندویه بنسټونو په همکارۍ څه د پاسه  2۷2د هغه په خبره، څه باندې 

 زره کورنیو سره مرستې هم شوې دي. 8۶۰زره کورنۍ خپلو اصلي مېنو ته بیرته ستنې شوې او له شاوخوا  ۷8

په روانه اوونۍ کې به د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت یو پالوي ترکیې هیواد ته د افغان کډولو د ستونزو »

 «د حل په موخه دغه هېواد ته سفر وکړي.

کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې یو شمېر افغانان پکې الس تړلي لیدل کېږي او د په دې وروستیو 
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هغو کسانو له خوا یې د بدن غوښې پرې کېږي چې دوی یې بندیان کړي دي؛ په دې اړه د یو خبلایر د پوښتنې په ځواب 

ني وویل چې دا مسله یې په تهران کې د افغانستان کې د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقا

 د اتشه او ایراني پولیسو په مرسته حل کړې ده.

دی زیاتوي چې نیول شوي افغانان بیرته ازاد شوي او د هغو کسانو د نیولو هڅې روانې دي چې له دغو افغانانو سره یې 

 ظلم کړی دی.

ې بندیان شوي وو، د کډوالو او بېرته راسنېدونکو چارو وزرات او ډېری هغه افغانان چې د ترکیې او ایران په سرحد ک»

 «ایراني پولیسو په همکارۍ ازاد شوي او د دغه جنایت د عاملینو نیولو هڅې یې روانې دي.

د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې اوس هم ډېری افغانان د کار او 

ت له امله بهرنیو هېوادونو ته د تلو هڅې کوي، خو اسالمي امارت بیا وایي چې د سترو پروژو په پیلېدو سره دندو د نش

 به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي.

سایت وزارتیب و

 

خانواده به صورت داوطلبانه از کابل به  2۰9اسد،  2۳در ادامه برنامه انتقال بیجاشده ها به ساحات اصلی، روز یکشنبه 

  .ننگر هار، لغمان، لوگر پکتیا، نورستان و بغالن منتقل شدند والیات 
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برای حمایت از  (UNHCR)پناهندگان سازمان ملل متحدوزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با همکاری مالی اداره 

دالر امریکایی پول  2۰۰تصمیم برگشت داوطلبانه خانواده های مذکور، عالوه بر خدمات ترانسپورتی به هر خانواده مبلغ 

  .نقد مساعدت کرد

روند برگشت این خانواده  قاری عبدالمتین رحیمزی، رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کابل در جریان نظارت از

ها گفت: که بر اساس تصمیم امارت اسالمی مبنی بر ختم بیجاشدگی در کشور، قرار است اکثریت فامیل های بیجاشده با 

 حمایت اداره پناهندگان سازمان ملل متحد از کابل به ساحات اصلی شان برگشت داده شود.

و جابجایی خانواده های کمپ نشین کابل نیز برنامه مشخص روی وی همچنان خبر داد که امارت اسالمی برای انتقال  

دست دارد و کمپ های کابل از وجود بیجاشده ها پاک خواهد شد. این در حالیست که صدها خانواده با حمایت دولت و 

 اداره پناهندگان سازمان ملل متحد از کابل به والیات اصلی شان در شمال کشور برگشت کرده اند.

 ویب سایت وزارت
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، ازطریق اداره امور WFP بادغیس، مساعدت دفتر  بیجاشده ناشی از جنگ ومستحق در والیت  خانواده ۳۰۳رای 

 اسد توزیع شد. 22مهاجرین آنوالیت، به تاریخ 

کیلو روغن ، یک کیلو نمک ، و  1۰،  کیلو دال 12کیلو آرد ،  1۰۰  کمک مذکور برای هر خانواده سروی شده مستحق

 بود.  بسکویت

 ویب سایت وزارت

 

بیجاشده    خانواده 95ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت هلمند، از آغاز توزیع کمک نقدی برای یک هزارو 

 اسد خبرداد.22به تاریخ   UNHCRب ا همکاری موسسه ،ناشی از جنگ ، بی بضاعت و نیازمند

 توزیع شود.  دالر امریکایی ۷۰۰قرار است برای هرخانواده سروی شده، مبلغ 

 ویب سایت وزارت

اسد، به والیات نیمروز و هرات، طور جبری و داوطلب  22نفر مهاجر افغان مقیم ایران، به تاریخ   298یک هزارو 

 برگشت نموده اند.
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نفر مهاجر که از طریق پل ابریشم وارد آنوالیت شده اند،  ۵91به اساس معلو مات آمریت امورمهاجرین نیمروز از میان 

فت کمک، به راغرض دریانفر  1۴۳نفر طور داوطلب عودت کرده بودند واز میان آنها  212نفرطور جبری و ۳۷9

 معرفی کرده است.  IOMدفتر

از  اسد   22  تن مهاجرافغان ، به تاریخ ۷۰۷همچنان خبردیگر ازریاست مهاجرین والیت هرات حاکی از آن است که 

 طریق مرز اسالم قلعه وارد آنوالیت شده اند. 

نفر غرض دریافت   ۷۰میان آنها،  تن طور داوطلب عودت کرده بودند واز 188نفر آنها طور جبری و ۵1۷به گفته منبع،  

 معرفی شده اند. IOMکمک، به دفتر

 نیوز عطلو

های کاپیسا و گوید که نه تن دیگر در والیتگی به رویدادهای طبیعی میاز سوی دیگر، وزارت دولت در امور رسیده

 .ها جان باخته اندبننگرهار نیز در اثر این سیال
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های مرگبار در والیت پروان سی تن جان باختند و نزدیک به صد تن دیگر زخم برداشته اند. در نتیجه سرازیر شدن سیالب

 .های محلی این والیت، صد تن دیگر تاکنون ناپدید استندبه گفته مقام

 .های این والیت به بار آورده اندبخشگان های هنگفت مالی را نیز به باشندهها زیاناین سیالب

ها هم از صد ها هم به نود و پنج نفر و تخریب خانهآمار تلفات به سی نفر و زخمی»زاده، والی پروان، گفت: عبیدهللا امین

 «.باالست

ها بگویند که سرازیر شدن سیالبرند، میگان یک زن هشتاد ساله که پیکر بی جان وی را به سوی گورستان میبسته

 .ها تن دیگر ناپدید استندها تن دیگر را نیز گرفته است و دهافزون بر این زن جان ده

ام دارای دو برادر زاده ام یکی دختر جوان و دیگر پسر جوان و عروس عمه»حیات هللا، نزدیکان زن جان باخته، گفت: 

 «.سه تا طفل

ه بود و آمد یک قریه بزرگ را زیر کرد هیچ اثری از قریه، یک فاجع»گوید: محمد عثمان، نزدیکان زن جان باخته، می

 «.خانه و مردم وجود ندارد

گویند که این رویداد طبیعی افزون بر تلفات جانی خسارات هنگفتی مالی را نیز به گان پروان میزدهدر همین حال، سیالب

 .ابود شده اندها خانه و صد ها جریب زمین کشاورزی نیز نبارو آروده است، چنان که ده

 .گویند که سرپناه برای سپری کردن شب و روز شان ندارندگان میزدهاین سیالب

 «.نود و پنج یا نود و شش خانه بود که همه را تخریب کرده»میر احمد، آسیب دیده، گفت: 

 «.جای فراهم بسازند باش امکان ندارد؛ برای ما زندگی کردن در قریه ما و بود و»گوید: نظام الدین، آسیب دیده، می

های کاپیسا و گوید که نه تن دیگر در والیتگی به رویدادهای طبیعی میاز سوی دیگر، وزارت دولت در امور رسیده

 .ها جان باخته اندننگرهار نیز در اثر این سیالب
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 رادیوی صدای ترکیه

 مهاجران غیرقانونی پس از طی مراحل اداری به ریاست مدیریت مهاجرت استان معرفی شدند

 

های سرزمینی ترکیه عقب رانده شده بودند در منطقه دیدیم آیدین مهاجر غیرقانونی که توسط عناصر یونانی به داخل آب 5

 نجات داده شدند.

ساحلی، پس از دریافت اطالعاتی مبنی بر حضور گروهی از مهاجران بر اساس اطالعیه منتشره در سایت فرماندهی گارد 

 غیرقانونی در قایق نجات در سواحل دیدیم، یک فروند کشتی گارد ساحلی به منطقه اعزام شد.
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 مهاجر غیرقانونی در قایق نجات که توسط عناصر یونانی عقب رانده شده بودند، نجات یافتند. 5

 راحل اداری به ریاست مدیریت مهاجرت استان معرفی شدند.مهاجران غیرقانونی پس از طی م

 


