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 صفحه                                وین                                                                                                         عنا

 4 ---------------------------------- پناهنده افغان را به افغانستان بفرستد مجارستان نتوانست سه خانواده

 7 -------------------------------------- کندیم یفغان بدرفتارا انیبا پناهجو یهنگام خروج اجبار یجرمن

 8 ----------------------------------- هاافغان انیصلح م یوگوهاناتو بر آغاز گفت یرنظامیغ ندهینما دیتأک

 9 --------------- جنگ ادامه خواهد داشت انیدر افغانستان تا پا ی: حضور نظامکایستاد ارتش امر سییر

 10 --------------------------------- شب خانواده افغان را به صربستان اخراج کرد یکیمجارستان در تار

 12 ---------------------------------------------------- در چهارچوب برجام رانیاز تعهدات ا یتوقف برخ

 14 ------------------------------------------- شده است هیانتخابات ته یاتیانتخابات: طرح عمل ونیسیکم

 17 --------------------------------------- هزار نفر را آواره کرد 1۵0 هیها در شمال غرب سورخشونت
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  بی بی سی

شنبه تالش کرد سه خانواده افغان را اخراج مجارستان در یک اقدام ناکام روز سه

با های حقوق بشری در تناقض که از نظر گروه کند و به افغانستان بفرستد؛ اقدامی

  .المللی بوده استقوانین بین

بود  هدف ازاین اقدام، اثبات اراده قاطع دولت به رهبری حزب راستگرای "فیدس"

  .کندکه مدعی است با "مهاجرین غیرقانونی" برخورد جدی می

  .ها دخالت کرداما دادگاه حقوق بشر اروپایی در پرونده یکی ازاین خانواده

 فت و به بیمارستان منتقل شد و خانواده سومیمادر خانواده دومی از هوش ر

  .ترجیح داد به صربستان برود ولی به افغانستان بازنگردد

ها را روز سه شنبه به صربستان باز که پلیس یکی ازاین خانوادهدر حالی

کرد: "این بدترین کشوریست که در زندگیم صدا می گرداند، مادر این خانوادهمی

اد خواهید ه شما مثل ما پناهنده شوید و این روز را به یرسد کدیدم. روزی می

  ".آورد

کودکش به مجارستان پناهنده شده، از داخل یکی از  ۴مادر دیگری که تنها با 

سی گفت: "ما به این کشور قانونی بیهای پناهندگان در پیام ویدیویی به بیاردوگاه

گویند یا باید به صربستان می آمدیم ولی ما را دراین اردوگاه نگه داشتند و حاال

  ".پذیرد، چگونه آنجا برگردیمبرگردیم یا هم افغانستان. صربستان ما را نمی

https://baztab.news/source/33
https://baztab.news/source/33
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ای است که ساله این خانم دو ماه پیش عمل قلبی داشته و این همان خانواده ۱۷پسر 

ای صادر کرد که دادگاه حقوق بشر اروپایی در استراسبورگ در موردشان فیصله

 .دادها را موقتا اجازه نمیآن اخراج

رسد، مادر در پرونده خانواده دومی، وقتی پلیس برای اخراج آنها به اردوگاه می

شود. او را با آمبوالنس به بیمارستان هوش میساله خانواده که حامله است، بی ۳۵

دهند در اردوگاه پناهندگان در کنند و به شوهر و سه فرزندش اجازه میمنتقل می

  .یان مجارستان و صربستان بمانندمرز م

یمای در ساعات اولی روز چهارشنبه، آنها ترجیح دادند به جای سوارشدن به هواپ

  .ندرهسپار افغانستان که در فرودگاه بوداپست منتظرشان بود، به صربستان برو

ر این زن و شوهر افغان و چهار فرزندشان در نیمه شب در اتوبوس زندانیان د

که میان دو حصار مرزی مجارستان با صربستان ساخته شده،  جاده مخصوصی

  .انتقال داده شدند و از در مرزی به خاک صربستان فرستاده شدند

  .ق افتاداین رویداد جلو چشم مقامات دفتر پناهندگی سازمان ملل و گزارشگران اتفا

قوق های حچندین کشور اروپایی از جمله آلمان و سوئد، با وجود اعتراض گروه

شان را که پناهندگیهاییبشری و اوضاع روبه وخامت افغانستان، در گذشته افغان

  .اندقبول نشده اخراج کرده و به افغانستان فرستاده

ال را نفر دو س ۱۶آنچه در مورد این پناهندگان در مجارستان متفاوت است که این 

های صربستان بسر بردند تا بتوانند به صورت قانونی وارد مجارستان در اردوگاه

  .شوند

  .کندمجارستان روزانه تنها دو درخواست پناهندگی را بررسی می

نفر به دلیل آنچه "اعتبار نداشتن" پناهندگی آنها خوانده  ۱۶درخواست پناهندگی این 

ان و مهاجرین مجارستان رد شده است. براساس قانون شد، از سوی اداره پناهجوی

از سوی پارلمان مجارستان تصویب شد،  ۲۰۱۸ای که در سال گیرانهبسیار سخت

دراین مورد  -ای که از یک کشور امن گذشته باشد درخواست هر پناهنده

  .شودبصورت خودکار رد می - صربستان
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های حقوق بشر، این اهندگان و گروهبه گفته کمیساریای عالی سازمان ملل برای پن

  .ان استالمللی و قوانین مجارستمخالف قوانین بین

شان سی گفتند که پس از رد شدن درخواست پناهندگیبیپناهجویان همچنین به بی

  .شودبه آنها حق دسترسی به غذا و دارو در مجارستان داده نمی

مان ملل گذشته دفتر حقوق بشر سازتایید مستقالنه این موضوع ممکن نبود اما هفته 

شان رد را که درخواست پناهندگیپناهجویی ۲۱دولت مجارستان را متهم کرد که 

  .شده، از دسترسی به غذا محروم ساخته است

 وزارت کشور مجارستان و اداره پناهجویان و مهاجرین این کشور به درخواست

 .سی برای معلومات دراین مورد پاسخ ندادندبیبی

مقامات نشست خبری را که قرار بود در نزدیکی مرز میان مجارستان و 

صربستان برگزار شود، پس از مشخص شدن اینکه اخراج پناهجویان به کابل 

 .موفقانه انجام نشده، لغو کردند

سی دراین بیهای بیآژانس مرزی اتحادیه اروپا، فرانتکس، در پاسخ به سوال

گان که وانیم در مورد عملیات بازگرداندن پناهندتمورد گفت: "متاسفانه ما نمی

  ".هنوز اتفاق نیافتاده، ابراز نظر کنیم

پناهجوی افغان از بوداپست به کابل، نخستین تالش دولت  ۱۶طرح فرستادن 

  .مجارستان برای اخراج پناهجویان در هماهنگی با فرانتکس بود
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  رادیو اروپای آزاد

کمیته شورای اروپا برای مبارزه علیه شکنجه، در مورد بد رفتاری جرمنی با 

  .استها ابراز نگرانی کردهپناهجویان افغان در هنگام خروج اجباری آن

این کمیته، پولیس جرمنی با یک ها پس از آن ابراز شده که به گفته نگرانی

  .خواست جرمنی را ترک کند، از شکنجه کار گرفته استپناهجوی افغان که نمی

در گزارش کمیته شورای اروپا برای مبارزه علیه شکنجه که دیروز نشر شد آمده 

میالدی یک مرد پناهجوی افغان را که برای  ۲۰۱۸است، پولیس جرمنی در 

داد، مورد شکنجه تان در داخل طیاره مقاومت نشان میبرگشت اجباری به افغانس

  .قرار داده بود

شان در جرمنی رد شده بود در چهل و شش پناهجوی افغان که درخواست پناهندگی

توسط یک طیاره چارتر شده از مونشن به کابل انتقال یافته  ۲۰۱۸اگست  ۱۴

  .بودند

م خروج پناهجویان افغان این کمیته خواستار پایان بدرفتاری جرمنی در هنگا

  .استشده

برلین در واکنش گفته است که پشنهادات در این مورد را با پولیس فدرال این کشور 

 .در میان گذاشته است

https://baztab.news/source/81
https://baztab.news/source/81
https://baztab.news/source/81
https://baztab.news/source/81
https://baztab.news/source/81
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  طلوع نیوز

وگوهای گوید که گفتنیکوالس کی، نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان، می

  .امه یابدمندی این روند اداست و نیاز است که با حوصلهگیرصلح زمان

ها وگوهای صلح میان افغاناست، بر گفتآقای نیکوالس کی که به مزارشریف رفته

ها هر وگوها میان افغانتا گفتها جریان دارد گوید که تالشورزد و میتاکید می

 .چه زودتر آغاز شود

بین  البته بحث بسیار مهم مذاکرات بین االفغانی است. مذاکرات»آقای کی گفت: 

ها خودشان تصمیم بگیرند که االفغانی بسیار مهم است و اهمیت آن اینست که افغان

 «.را تعیین کنندخواهند و سرنوشت شاندر آینده چه نوع حکومت می

ها را نیز با وگوهای صلح میان افغاننماینده غیرنظامی ناتو فراگیر بودن گفت

شمول باشد به این معنی که جامعه مدنی، این مذاکرات باید همه» داند: اهمیت می

ریات ها، عالمان دین و تمام اقشار جامعه خود را در این مذاکرات بیبیند و نظخانم

 «.خود را شریک سازند

وگوهای صلح با طالبان و نیز نقش کشورهای ی گفتد که در بارهاو عاله کر

 .استبینمنطقه در باره صلح افغانستان محتاطانه خوش

شود به حیث نماینده غیرنظامی ناتو در مدار بریتانیایی که دو ماه میاین سیاست

 داند و از یکوگوهای صلح دوحه را نیز با اهمیت میکند، گفتافغانستان کار می

 .دهدلح در افغانستان خبر میصیی برای آوردن اجماع منطقه

یی را دارا هستیم، بیشتر از کشورهای ما فعال یک اجماع منطقه»آقای کی گفت: 

 «.خواهندمنطقه در افغانستان ثبات می

https://baztab.news/source/20
https://baztab.news/source/20


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

ی جنگ و گویند که از ادامهدر این میان، شماری از شهروندان کشور نیز می

اند و خواهان برقراری یک صلح پایدار در کشور ه آمدهها در کشور به ستوخشونت

 .استند

د ما نیاز به صلح داریم وقتی صلح باش»صدیقه، باشنده شهر مزارشریف، گفت: 

 «.پیشرفت و ترقی هم است

یک روز نشد که ما »گوید: نادیه با اشاره به پیامدهای ناگوار جنگ در کشور می

 «.خواهیمخسته شدیم و دیگر صلح میاحساس آرامی و صلح کنیم. ما از جنگ 

های داند و از طرفیک عضو شورای علمای بلخ نیز صلح را یک ضرورت می

 .بس کنندخواهد که برای رسیدن به صلح پایدار در کشور آتشدرگیر می

یی یی گمشدهخواهند، صلح میوههمه صلح می»گوید: محسن دانش، عالم دین می

 «.ای درگیر صلح کنند و آتش بس نمایندهاست که امیدوارم همه طرف

ی آمریکا و طالبان در دوحه ادامه وگوهای صلح میان نمایندهکه دور ششم گفتبا آن

گویند خواهان صلحی استند که دستاوردهای هژده دارد اما شهروندان کشور می

 .سال پسین با تهدید روبرو نشود

  جمهور نیوز

 وجوزف دنفورد، رییس ستاد ارتش امریکا تاکید کرده که تا پایان کامل جنگ 

 .دها در افغانستان، الزم است نیروهای امریکایی در این کشور باقی بمانندرگیری

به نقل از صدای امریکا؛ این اظهارات ظاهرا اشاره  خبرگزاری جمهوربه گزارش 

به حضور درازمدت نظامی امریکا در افغانستان دارد؛ موضوعی که در ابراز 

 .های اخیر تازگی داردنظرهای مقامات امریکایی حداقل در ماه

https://baztab.news/source/41
http://www.jomhornews.com/fa/
http://www.jomhornews.com/fa/
https://baztab.news/source/41
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کنم تا زمانی ز چهارشنبه در یک نشست کانگرس گفت: "فکر میآقای دنفورد رو

گری در افغانستان ادامه داشته باشد، ما به حفظ نیروهای ضد تروریزم شکه شور

 ".در آنجا نیاز داریم

های اخیر درگیر شود که امریکا ظرف ماهاین اظهارات در حالی مطرح می

ال ان گروه طالبان بر سر احتممذاکرات طوالنی و پشت درهای بسته با نمایندگ

 .پایان دادن جنگ در این کشور بوده است

به گفته منابع طالبان و مقامات امریکایی، طرح خروج نیروهای خارجی از 

یزم افغانستان و نیز تضمین اینکه افغانستان بار دیگر به پایگاهی برای ترور

 .فتگوها بوده استخواهد شد، از مسایل مورد بحث در این گنالمللی تبدیل بین

ای در این عرصه بدست های قابل مالحظهاخیرا هر دو جناح گفته اند که پیشرفت

 .آمده است

ات زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان که درگیر مذاکر

نیتی از مستقیم با طالبان است، گفته که امریکا در صورتی که مطمین شود تهدید ام

اهد وجه جهان نیست، به ادامه حضور نظامی در این کشور نیاز نخوافغانستان مت

 .داشت

  دویچه وله

https://baztab.news/source/56
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ه پولیس مجارستان )هنگری( سه شنبه شب یک زوج را با چهار کودک شان به گون

ل اجباری از این کشور اخراج کرد و به صربستان فرستاد. این اقدام غیرمعمو

نیروهای مجارستان در تاریکی شب صورت گرفت. یک کارمند کمیساریای عالی 

 .سازمان ملل در امور پناهندگان نیز شاهد این اخراج بوده است

ل داده انتقااین خانواده از مرکز ترانزیت، به وسیله الری پولیس به منطقه مرزی 

بست، مادر این چهار شد. هنگامی که پولیس مجارستان دروازه مرزی را می

این بدترین کشوری است که در زندگی خود دیده »زد: کودک اخراج شده فریاد می

 «.ام. به یاد داشته باشید! شما هم روزی آواره خواهید شد

را در سال  مجارستان در امتداد مرز مشترک با صربستان دو خط محافظتی

ه تا که اوج بحران مهاجرت بود، ایجاد کرده بود. در آن زمان، حتی روزان ۲۰۱۵

شدند. بیشترین آنان را نزدیک به ده هزار تن از صربستان وارد مجارستان می

دادند. این پناهجویان در تالش شهروندان افغانستان، عراق و سوریه تشکیل می

 .بودند که خود را به کشورهای اروپایی برسانند

ر مرزی مجارستان مجهز با سیم خاردار، حسگر حرارتی و حرکی می باشد. حصا

جاد افزون بر آن، در منطقه مرزی کمره ها نصب شده و برج های مراقبتی نیز ای

 .گردیده اند

در برابر این حصار فلزی، سیم کشی برقی نیز صورت گرفته است. اما حکومت 

که در  ن معنا نیست که برای کسانیمجارستان ادعا می کند که اقدامات آنان به ای

 .تالش عبور از این مرز هستند، آسیب برسانند

ر دویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور توانست که در ماه اپریل سال گذشته 

ی انتخابات از رقبای سیاسی اش برای بار سوم پیشی بگیرد. اوربان سیاست ها

 .کندضد مهاجرت را دنبال می

 .خود با صربستان به گونه شدید محافظت می کندمجارستان از مرز 

کند، گفت که در مجارستان فعالیت می« کمیته هلسینکی»یک شعبه سازمان امدادی 

که با روی دست گرفتن اقدامات مؤقت در محکمه حقوق بشری اروپا توانست که 
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مانع اخراج دو خانواده دیگر افغان شود. این نهاد در بخش مشورت دهی قانونی 

 .کندای پناهجویان فعالیت میبر

جای  به»آندراس لیدیرر، مسئول امور اطالعات و دادخواهی کمیته هلسینکی گفت: 

ابی تالش برای اخراج این سه خانواده، باید درخواست پناهندگی شان مورد ارزی

 «.گرفتقرار می

 تانتعدیل برخی از ماده های قانون که سال گذشته از سوی قانون گذاران مجارس

 صورت گرفت، ارایه درخواست موفقانه پناهجویی را برای متقاضیان پناهندگی

 .بسیار دشوار ساخته است

در  وبه گونه مثال، درخواست پناهندگی کسانی که از یک کشور عبور کرده باشند 

یرد. این آن با تهدید مجازات و پیگرد روبرو نبوده باشند، مورد پذیرش قرار نمی گ

 .سازدجویان را به مجارستان ممکن میموضوع اخراج پناه

ه اند تن توانست ۲۷۹بر بنیاد معلومات دفتر امور مهاجرت و پناهجویی مجارستان، 

ت که در چهار ماه نخست امسال حق پناهندگی و یا محافظت در این کشور دریاف

تن  ۳۶۱۶گوید که تا اخیر ماه اپریل امسال در مجموع، کنند. این دفتر همچنان می

عیت این عنوان پناهنده شناخته شدند و یا زیر چتر محافظت قرار گرفته اند. جمبه 

 .رسدمیلیون هشت صد هزار تن می ۹کشور به 

  آژانس افغان خبر

https://baztab.news/source/94
https://baztab.news/source/94
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تعهدات خود در  روز مهلت داده است تا ۶0مانده برجام ایران به اعضای باقی

ای با این کشور را اجرا کنند، در غیر این صورت، بخش دیگری قبال توافق هسته

  .از تعهدات خود در چهارچوب این توافق را نیز متوقف خواهد کرد

ور( ث، ۱۸به گزارش افغان نیوز: شورای عالی امنیت ملی ایران امروز چهارشنبه)

در  ی اعالم کرده است که این کشور اجرای برخی تعهدات خودابا صدور بیانیه

کند. حسن روحانی، رییس جمهور ایران، این چهارچوب برجام را متوقف می

وسیه رتصمیم را در نامه رسمی به اطالع سران بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و 

 نیز رسانده است.

ست تا روز مهلت داده ا ۶۰ مانده برجاماقیبها، ایران به اعضای براساس گزارش

ای با این کشور را اجرا کنند، در غیر این تعهدات خود در قبال توافق هسته

صورت، ایران اجرای بخش دیگری از تعهدات خود در چهارچوب این توافق را 

 نیز متوقف خواهد کرد.

مانده برجام به این خواست، توجهی اعضای باقیطبق این هشدار، در صورت بی

سازی یورانیم و های مربوط به سطح غنیاز تعهدات خود به محدودیت ایران

سازی راکتور آب سنگین اراک نیز بیرون خواهد رفت. اقدامات مربوط به مدرن

 ایران تصریح کرده است که این اقدامش به معنای خروج از برجام نیست.

نیت ت از امشورای عالی امنیت ملی ایران گفته است که این کشور به منظور صیان

و منافع ملی مردم ایران، برخی اقدامات خود در چهارچوب برجام را متوقف 

کند. بنابراین ایران در مرحله فعلی دیگر خود را متعهد به رعایت می

شده و ذخایر آب سنگین های مربوط به نگهداری ذخایر یورانیم غنیمحدودیت

 داند.نمی

این درحالی است که پنج عضو دایم شورای امنیت )بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه 

برای جلوگیری از تولید سالح  ۲۰۱۵و امریکا( به عالوه آلمان در ماه جوالی 

ای ایران، قرار شد ای با ایران به توافق رسیدند. در ازای توقف برنامه هستههسته

این کشور برداشته شود. این توافق که به شده علیه های وضعتا بسیاری از تحریم

برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام شهرت دارد، از سوی شورای امنیت سازمان 

 ملل تأیید شده است.
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 روزنامه هشت صبح

 

گوید که طرح عملیاتی انتخابات را تهیه کرده و به ل انتخابات میکمیسیون مستق

المللی سپرده است. به گفته مسووالن کمیسیون مستقل نهادهای مرتبط ملی و بین

ات انتخابات، در این طرح تمامی اقدامات و تدابیری که برای برگزاری انتخاب

، مشخص شده ریاست جمهوری، پارلمانی غزنی و شوراهای والیتی نیاز است

 شود.زمان در ششم میزان امسال برگزار میاست. این سه انتخابات به صورت هم

جزییات کامل طرح عملیاتی انتخابات تا کنون همگانی نشده است؛ اما به صورت 

است که این طرح تمامی اقدامات مربوط به انتخابات به شمول   کلی گفته شده

دهی درباره گان، آگاهیدهندهومتریک رأیگان، بایدهندهنویسی تقویتی رأینام

گی دهی، چگونهانتخابات، استخدام کارکنان انتخاباتی، چاپ اوراق رأی

دهی، امنیت و بودجه انتخابات کارزارهای انتخاباتی، شمار مراکز و محالت رأی

چنان در این طرح، اقدامات مورد نیاز برای برگزاری را مشخص کرده است. هم

بینی شده است. این تمامی معلوماتی است جمهوری در دور دوم پیشانتخابات ری

رو به دست آمده است. اما از است که تا کنون درباره طرح عملیاتی انتخابات پیش

چنان استفاده از تکنالوژی باره مقدار بودجه انتخابات و هماین میان تنها در

 بایومتریک در انتخابات، کمی معلومات در دست است.

https://baztab.news/source/28
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گوید که برای العزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، میعبد

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی غزنی و شوراهای والیتی، در 

بودجه  میلیون دالر بودجه مورد تأیید قرار گرفته است. این مبلغ شامل ۱۳۲اصول 

نویسی ک برای نامکمیسیون شکایات انتخاباتی و خرید وسایل بایومتری

شود. کمیسیون مستقل انتخابات گان و استفاده از آن در روز انتخابات نمیدهندهرأی

یلیون م ۲۰۷قبالً گفته بود که برای برگزاری این سه انتخابات در ششم میزان به 

پی  دالر نیاز است. ابراهیمی افزود که این کاهش در طرح بودجه انتخابات، در

ها دهی، اصالح طرح آگاهی عامه، مستقل شدن بودجه کمیسیونتقلیل مراکز رأی

 دیگر و حذف هزینه تکنولوژی بایومتریک از این طرح، به میان آمده است.از یک

رح بودجه انتخابات را ون مستقل انتخابات طگوید که کمیسیعبدالعزیز ابراهیمی می

ت را به وزارت مالیه سپرده است و این وزارت وعده کرده است که بودجه انتخابا

کند. به گفته او، وزارت مالیه در اولین اقدام قرار است بودجه پرداخت می

ست گان را به کمیسیون مستقل انتخابات بپردازد. قرار ادهندهنویسی تقویتی رأینام

 ماه جاری آغاز شود. ۲۶ا چند روز دیگر در تاز پروسه انتخابات  این مرحله

رو را کمیسیون مستقل انتخابات در طرح عملیاتی خود گفته است که انتخابات پیش

کند. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون با استفاده از تکنولوژی بایومتریک برگزار می

اساس این طرح، قرار است ید که برگوسخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، می

دهی از سوی این کمیسیون بایومتریک شوند. تمامی افراد واجد شرایط رأی

ابراهیمی از جانب دیگر خاطرنشان ساخت که تا هنوز مشخص نیست که از این 

«. ینآفال»استفاده خواهد شد یا « آنالین»تکنولوژی در روز انتخابات به صورت 

وژی توسط کدام کمپنی کرد که هنوز معلوم نیست که این تکنولچنان یادآوری او هم

 و چه زمانی فراهم خواهد شد.

گانی نشدن طرح عملیاتی انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، انتقاد همه

هللا شینواری، شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی را به همراه شده است. حبیب

، «ایتوا»ان انتخابات و شفافیت افغانستان یا بهای مؤسسه دیدهمسوول برنامه

گوید که این نهاد تا کنون در جریان جزییات طرح عملیاتی انتخابات قرار می

این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات « ایتوا»نگرفته است. شینواری گفت که برای 
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م برانگیز است و هگانی نکرده است، هم پرسشکه طرح عملیاتی انتخابات را همه

 مایه تأسف.

از سوی دیگر گفت که طرح استفاده از تکنولوژی « ایتوا»های مسوول برنامه

پنی بایومتریک در انتخابات ششم میزان، یک طرح غیرعملی است. به گفته او، کم

کننده تکنولوژی بایومتریک و شمار کارکنان مورد نیاز برای بایومتریک تأمین

گی استفاده از این که چگونهمن آنگان تا حال مشخص نیست؛ ضدهندهرأی

و  تکنولوژی نیز به کسی آموزش داده نشده است. به گفته او، تهدیدات امنیتی

های فرهنگی نیز از مشکالت دیگری است که در برابر بایومتریک محدودیت

گان وجود دارد. به گفته شینواری، با توجه به این مشکالت، طرح استفاده دهندهرأی

بایومتریک، یک طرح غیرعملی است و در انتخابات ششم میزان  از تکنولوژی

 قابل اجرا نخواهد بود.

رسانی حکومت و کمیسیون گی اطالعهللا شینواری به همین شکل از چگونهحبیب

ا باره بودجه انتخابات نیز انتقاد دارد. به گفته او، حکومت تنهمستقل انتخابات در

کند، اما این را مشخص نکرده است که راهم میگفته است که بودجه انتخابات را ف

چنان حکومت توضیح آورد. هماین بودجه را چگونه و از کدام منابع به دست می

کننده به انتخابات افغانستان، چه وگو با نهادهای کمکنداده است که در گفت

هایی حاصل شده است و قرار است چه مقدار از این بودجه توسط نهادهای پیشرفت

 المللی تأمین شود. شینواری گفت که این ابهامات در حالی موجود است که تاینب

 تر از پنج ماه دیگر باقی مانده است.برگزاری انتخابات ششم میزان چیزی کم

ترین بودجه براساس معلومات کمیشنران سابق کمیسیون مستقل انتخابات، بیش

. انتخاباتی اختصاص داردبرای برگزاری انتخابات در کشور به معاش کارکنان 

ح گفته صب۸معاذهللا دولتی در زمانی که کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات بود، به 

کننده به انتخابات افغانستان این بار حاضر نیستند المللی کمکبود که نهادهای بین

رت مالیه که معاش کارکنان انتخاباتی افغانستان را پرداخت کنند. با این حال، وزا

ل مالی تر گفته بود که یک میلیارد افغانی را به صورت احتیاطی در بودجه ساپیش

چنان گفته است به برگزاری انتخابات اختصاص داده است. این وزارت هم ۱۳۹۸

المللی بودجه انتخابات افغانستان را نپردازند، این وزارت از که اگر نهادهای بین

 خص نیست.د. اما این منابع تا کنون مشمنابع داخلی، این بودجه را تأمین خواهد کر
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دیوید سوانسون، سخنگوی اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان 

ک هفته بیش یی روز سه شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که در ط  (Ocha)ملل

هزار مرد، زن و کودک در والیت های ادلب و حلب خانه هایشان را  ۱۵۲از 

 .ترک کرده اند

سوانسون حمالت هوایی بر مناطق مسکونی و زیرساخت های غیر نظامی را 

شته غیر نظامی بر اثر این حمالت ک« صدها»خواند. او افزود که « هشداردهنده»

 .یا زخمی شده اند

ومات اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل از اواخر ماه بر اساس معل

شفاخانه و ده مکتب  ۱۲اپریل در بخشی از مناطق تحت تصرف شورشیان حداقل 

ا از ربمباران شده اند. سه کارمند شفاخانه ها نیز بر اثر این حمالت جان خود 

 .دست داده اند

 درگیری های شدید در والیت ادلب سوریه

لومات سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که به اپوزیسیون این کشور بر اساس مع

نزدیک است، در حمالت جدید بر روستاها و قریه جات در والیت های ادلب و 
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فرد ملکی کشته شده اند. عالوه بر آن در  ۱۳حما در سوریه به روز سه شنبه 

نفر  ۲۴شمار جنگجو کشته شده اند. احتماال از این  ۵۳نتیجه درگیری های شدید 

نفر از ملیشه ها از جمله جنگجویان گروه  ۲۹از گروه های طرفدار دولت و 

کشته شده اند. جنگجویان « حزب اسالمی ترکستان»هیئت تحریر شام و متحدش 

 .گروه هیئت تحریر شام در گذشته شاخه گروه تروریستی القاعده در سوریه بود

مت سوریه در روزهای اخیر نیروهای هوایی روسیه و نیروهای طرفدار حکو

حمالت شان بر این مناطق را به شدت گسترش داده اند. روسیه، نزدیکترین متحد 

بشار االسد، رئیس جمهور سوریه است. با وجود این که از ماه سپتمبر بر آتش 

 .بس در این منطقه توافق شده است، اما همواره درگیری هایی نیز رخ می دهد

حکومت سوریه موفق گردید شهر حلب را دوباره تحت  ۲۰۱۶در ماه دسمبر سال 

کنترول خود درآورد. عواقب جنگ های خونین در این شهر تا امروز قابل دید 

اند. بعد از اینکه صدها هزار انسان مجبور به فرار شدند، اینک آهسته آهسته در 

این شهر زندگی به حالت عادی بر می گردد. شرایط زندگی هنوز هم بسیار سخت 

 و ناگوار است. 

 


