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 صفحه                                وین                                                                                                         عنا

 4 -------------------------------------- (نی)وزارت مهاجرشوو کورنيوسره مرسته وشوه ایهېځب ېکابل ک

 4 ---------------------------------- (نی)وزارت مهاجرشوو کورنيوسره مرسته وشوه ایهېځب ېبدخشان ک

 4 ------------------------------------- (نی)وزارت مهاجرشوو کورنيوسره مرسته وشوه ایهېځب ېکاپيساک

 5 -------------------------------------- (نی)وزارت مهاجرشوو کورنيوسره مرسته وشوه ایهېځب ېار کتخ

 5 ---------------------------------- (نی)وزارت مهاجرشوو کورنيوسره مرسته وشوه ایهېځب ېجوزجان ک

 5 ------------------------------- (نی)وزارت مهاجر شوو کورنيوسره مرسته وشوه ایهېځب ۶۱۲ ېکندز ک

 6 ------------------------- مساعد است؟ یجمهور استیانتخابات ر یآغاز ثبت نام و برگزار یبرا طیشرا

 ۱۰ --------------------------------پاکستان ییفضا میبندش حر ليصادرات به هند، بدل یدرصد۳۰کاهش 

 ۱۲ ------------------------------------------ شد بیدولت آلمان درباره مهاجران تصو دیجد استيبسته س

 ۱4 --------------------------- طالب انيزندان ییبر رها یمبن یجمهور استیر ميخشم شهروندان بر تصم

 ۱6 ----------- صلح شدند یزنان افغان در گفتگوها یخواستار حفظ دستآوردها کایکانگرس امر یاعضا
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  خبرگزاری خامه پرس ١٣٩٨جوزا  ١٨

گان دهنده روز رسما اعالم کرد که روند ثبت نام تقویتی رایدولت افغانستان ام

یشرو پانتخابات  برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده تا شهروندان بتوانند در

 اشتراک مردم در شان را رقم بزنند؛ هرچند تا هنوز دیده شده که رای وسرنوشت

نشانه استفاده شده؛  و فقط از آنان به عنوان یک ساز نبودههای ملی سرنوشتپروسه

ز هواداران شان اکشور  های مطرح سیاسیری از چهرهاما با وجود آن نیز، شما

 .گیری به دست آورندرای هاینام رفته و کارت خواستند تا به مراکز ثبت

 گان برایدهندهاز یک طرف، آغاز روند تقویتی رای

وی سانتخابات ریاست جمهوری یک اقدام نیک، بجا و امیدوارکننده است؛ اما از 

 دیگر سوال

ری که در وضعیت فعلی شرایط برای آغاز این روند ملی و برگزا اساسی این است

 یک

 است؟شمول برای همه شهروندان کشور مساعد گردیده انتخابات همه

های نماید که تجربهسوال از آنجا در فکر شهروندان کشور خطور می این

های پیشین و فعلی در انتخابات در گذشته نشان داد، رهبران دولت برگزاری

های جبران ناپذیری را انجام داده که حتی ها و ناکامیروند ملی اشتباه ای ایناجر

 هایی آنان، افغانستان را در بحران وبرخی از موارد نزدیک بود این ناکارای در

 توانیم با حضور گسترده مردم در انتخابات، دولتجنگ داخلی غرق کند و گفته می

 شمول برگزار نماید کهگیر ملی و همهبه صورت قطع نتوانست یک انتخابات فرا

 ۀ بسیار نزدیک؛ انتخابات ریاستهای برگزارشدترین انتخاباتتوان از تلخمی

 .پار به عنوان مثال یاد کردو انتخابات شورای ملی سال ۲۰۱۴جمهوری سال 

 از مشکالتی دیگر که در حال حاضر بر سر راۀ

های انتخاباتی دان کشور به کمیسیونانتخابات کشور قراردارد، عدم اعتماد شهرون

 است؛

https://baztab.news/source/23
https://baztab.news/source/23
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های اخیر های انتخاباتی در برگزاری انتخاباتهای دولت و کمیسیونزیرا ناکامی

 باعث

های ملی مثل انتخابات از دست شد تا شهروندان کشور تمام اعتماد شان را به روند

 .دهند

 هایلی و کمیسیونمهای دیگر حکومت وحدت از ناکامی

 اربود دراگر یاد کنیم، به تاخیر افتادن انتخابات ریاست جمهوری که قر انتخاباتی

توان مثال زد. حکومت وحدت ملی دلیل اوایل سال جاری برگزار گردد را نیز می

 راآن

 رویشپانجام یک انتخابات شفاف و فراگیر گفته و حاال قرارست که در ماه میزان 

ن روند در تاریخ مشخص شده برگزار شود؛ اما هنوزهم مشخص نیست که ای

 گرددبرگزار می

نداختن یا خیر؛ زیرا بگو و مگوهای وجود دارد که دولت در پی دوباره به تاخیر ا

 این

 .روند به دالیل گوناگون است

 قرارست انتخابات ریاست جمهوری در در ماۀ میزان

 های تروریستی مثل طالبان جنگ وسال جاری در حالی برگزار گردد که گروه

 هایجنایت

دهند و تر از نصف خاک افغانستان ادامه میشان را با نیروهای امنیتی افغان در کم

 تا

نگ جصلح امریکا با طرف اصلی  وگوهایچنان از نتیجۀ گفتجایی کار هماین

 افغانستان
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د نیز خبری نیست و در چنین شرایطی کمیسیون مستقل انتخابات کشور آغاز رون

 نامثبت

 .استگان را برای انتخابات ریاست جمهوری کشور اعالم کردهدهندهرای

 به اساس اطالعات کمیسیون مستقل انتخابات، روند

والیت غزنی  های افغانستان به شمولگان در تمام بخشدهندهنام تقویتی رای ثبت

 برای

 روز تطبیق خواهد شد تا هیچ یک از شهروندان از این روند ملی باز ۲۰مدت 

 بودجه نماند و

 .استمیلیون دالر گفته شده ۲۳تخمینی آن 

 های مثبت واین اقدام کمیسیون انتخابات با واکنش

های سیاسی منفی شهروندان و رهبران سیاسی کشور روبرو شده و برخی از چهره

 و شهروندان

توان یکشور از آن حمایت و برخی دیگر هم از آن انتقاد کردند؛ به عنوان مثال م

 از

 .اد کردروز شهروندان والیت غزنی یاعتراض ام

 کهانتخابات پارلمانی در والیت غزنی به دلیل آن

های ناحل گردید، برگزار نگردید یی اعالم نمود و باعث جنجالدولت آن را حوزه

 روزو ام

، هم شماری به دفتر والیتی کمیسیون انتخابات در مرکز شهر غزنی یورش برده

 مانع آغاز

 گان و انتقال مواد به مراکز دیگر شدند و خواستند تاثبت نام تقویتی رای دهندهروند 
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جا دولت انتخابات شورای ملی آن والیت را با انتخابات ریاست جمهوری یک

 برگزار نماید،

شود که آهسته آهسته مشکل انتخابات در آن والیت به درد با این وضعیت دیده می

 ناسور

 .شدبرای دولت مبدل خواهد 

 در عین زمان، معاون دوم دولت وحدت ملی بدون

رده و کیادنمودن از مشکالت در والیت غزنی از اقدام کمیسیون انتخابات قدردانی 

 راآن

 وارکننده خوانده؛ اما در پیامی از کارکرد مسؤوالن پیشینیک اقدام نیک و امید

 کاهش جبران ناپذیر کاری آنان باعثکمیسیون انتخابات انتقاد کرده و گفته که کم

 .است که یک حقیقت انکار ناپذیراستمشارکت مردم در انتخابات گردیده

 زدۀ مثلدرحالی که رای مردم در کشوری جنگ

 هایا تقلببافغانستان تا هنوز معنا و مفهوم خود را پیدا نکرده و هر دور انتخابات 

هوری نیزاز عاون اول ریاست جمرشید دوستم، مگسترده انجام شده، عبدال

 طورهوادارانش به

دهی بدست دهی رفته و کارت رایجدی خواسته تا در به مراکز ثبت نام رای

 .آوروند

 آقای دوستم گفته انتخابات و رای دادن به آن یک

طور گسترده ست و به اعضای حزبش دستور داده تا بهو مکلفیت ملی روند ملی

 خاطربه

 .نمایند نام و اشتراکثبت شان در انتخاباترقم زدن سرنوشت
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دو عضو کلیدی حکومت وحدت ملی فقط از مردم خواسته تا در مراکز  این

 های شمالی، جنوبی،داند که در والیتنام نمایند، اما آیا نمیرفته، ثبت دهیرای

 دانند که جان شهروندان در جریانگذرند، آیا نمیمی شرقی، غربی و مرکزی چی

کشور زیر  تر از نصف خاکدانند که کمهای روبروند، آیا نمیهدیدت نام با چه ثبت

دموکراسی و  ست و آنان مانع اصلیهای تروریستیکنترول غیر مستقیم گروه

  برپای یک انتخابات فراگیر اند؟

مردان به جای خواست حضور گسترده مردم در این شرایط اساسی، دولت در

 رای اشتراک و برگزاری انتخابات مهیاریاست جمهوری، زمینه را ب انتخابات

نام رفته کشور در حالتی قرار ندارد که شهروندان به مرکزهای ثبت بسازند، زیرا

 زمینهیشپملی شان را اهدا نمایند. برای اهدای وجیبه ملی، مساعد ساختن  تا وجیبۀ

  .استضرورتست که تا هنوز این شرایط از سوی دولت آماده نشده

کاری دولت در حال حاضر شرایط برای آغاز وان گفت، به اساس کمتاخیر می در

 شمول مساعد نگردیده و اگر دولتنام و برگزاری یک انتخابات همهثبت روند

 هایزودترین فرصت دست به کار نشود و مناطق ناامن را به امن، گروهبه

 های انتخاباتتروریستی را نابود و یا هم حداقل سرکوب و در کمیسیون

نخواهد بود  های گذشتهتر از انتخاباترو نیز کماعتمادسازی ننماید، انتخابات پیش

 .خواهد کرد بار دیگر کشور را در بحرانی دیگری غرقو انتخابات آینده یک

  طلوع نیوز ١٣٩٨جوزا  ١٨

درصد صادرات کاالهای کشور را از ۳۰بندش حریم فضایی پاکستان، در حدود 

 .استراه دهليزهوایی به هند کاهش داده

 روی پروازهایگوید که بندش حریم فضایی پاکستان بهتجارت و صنایع، می اتاق

 های تازۀ افغانستان است، بسیارکه اکنون فصل میوهعبوری افغانستان در حالی

 .زیانبار است

https://baztab.news/source/20
https://baztab.news/source/20
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صنایع  میرزمان پوپل، مسؤول بخش انکشاف صادرات و واردات اتاق تجارت و

گذشت  با بسته ماندن حریم فضایی پاکستان در این زمان که ما»در این باره گفت: 

است و  رسیم، بسیار موضوع جدیهای ما میها و سبزیهر روز به برداشت میوه

 «.اهند ساختها را بیشتر خودانیم که ادامۀ این مشکل چالشما می

وزیر پاکستان جمهور غنی در دیداری که هفتۀ پیش با عمران خان، نخسترییس

 .داشت، روی آزاد سازی حریم فضایی پاکستان توافق کردند

اش را تا پانزده هم همین ماه تمدید ریم فضاییگی بسته ماندن حاما پاکستان به تازه

 .استکرده

ستان تجارت و صنایع، هرچند دربارۀ تاثیرات بسته ماندن حریم فضایی پاک وزارت

گوید که صادرات از دهلیزهای گوید اما میصادرات افغانستان چیزی نمی بر

 .اندبه کشورها افزایش یافته هوایی

های گذشته لما در سا»تجارت و صنایع بیان داشت:  گوی وزارتسمیر رسا، سخن

شت دهلیزهای هوایی داشته ایم و امسال بادرنظردا دست آوردهای زیادی در بخش

 «.واهند یافتدر این بخش افزایش خ هایی که داریم صادراتبرنامه

ها میان هند و پاکستان باال گرفتند، پاکستان حریم که تنشآن سه ماه پیش، پس از

روی پروازهای این کشور بست و به افغانستان نیز اجازه نداد که به اش رایهوای

 .ستفاده کندااش برای رسیدن به هند فضایی از حریم

گیرند که از آن زمان تاکنون، پروازهای افغانستان به هند از راه ایران صورت می

 .استهزینۀ آن برای مسافران چند برابر شده
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 روزنامه هشت صبح ١٣٩٨جوزا  ١٨

 

احزاب اپوزیسیون  سیاست جدید دولت آلمان درباره مهاجران به رغم مخالفت بسته

 در پارلمان این کشور تصویب شد.

شت و طبق این بسته، پولیس اجازه دارد تا پناهجویان را پیش از استرداد بازدا

 زندانی کند.

نی اهجویااین بسته پیشنهادی دولت آلمان که اکنون به قانون تبدیل شده است، به پن

ده که هویت اصلی خود را فاش نکنند، تنها اجازه اقامت موقت در این کشور دا

 است.

 .یک بند قانون جدید به تسهیل مهاجرت نیروهای متخصص به آلمان اشاره دارد

چنان این قانون از تجمع پناهجویان برای اقامت در یک منطقه خاص جلوگیری هم

 خواهد کرد.

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


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

13 

 

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

 

 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

ان و آلمان بندی را نیز برای حمایت از پناهجوی به گزارش دویچه وله، پارلمان

 یب کرده است.های شغلی برای آنان تصوایجاد فرصت

 هورست زهوفر، وزیر داخله آلمان، گفته است که سیاست جدید مهاجرتی زمینه

 پیوندی و ادغام بیشتر مهاجران در جامعه آلمان را فراهم خواهد کرد.هم

 اند.مهاجرتی آلمان انتقاد کردهاحزاب اپوزیسیون از سیاست جدید 

های آلمان، بازداشت و زندانی کردن پناهجویان را اوال یلپکه، نماینده حزب چپ

 ها توصیف کرده است.رحمی و حمله به حقوق آنپیش از استرداد، یک نوع بی

ک یفیلیتس پوالت، نماینده حزب سبزها، نیز در واکنشی، تصویب این قانون را 

 روز سیاه برای دموکراسی در آلمان خوانده است.
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 پاسبانان ١٣٩٨جوزا  ١٨

 

 :افغانستان )گ.ر.پ( -کابل

 خبرنگار: عمران خراسانی

 در روز نخست عید سعیدپس از آن که محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور 

 ،زندانی طالب تأکید ورزید ۸۷۰فطر در کاخ ریاست جمهوری بر رهایی بیش از 

زندانی طالب به حیث حسن  ۸۸۷رییس جمهوری کشور اعالم کرد که قرار است 

نون زندان های کشور رها شوند. اکنون این تصمیم کاخ ریاست جمهوری اک نیت از

 .بر انگیخته است شماری از شهروندان کشور را خشم

https://baztab.news/source/121
https://baztab.news/source/121
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ور این تصمیم رییس جمه»باشنده های کابل می گوید:  سید امیر هاشمی، یکی از

رمت نشان میدهد که حکومت افغانستان هرگز پابند به ح کاملن یک جانبه بوده و

ز از نیست و در آینده نیز نخواهد بود. آنانی که هر رو گذاری برای شهروندانش

ا آزاد هطنان مان قربانی می گیرند، اکنون از زندان از همو نیروهای امنیتی ما و

ت من این تصمیم سیاسی است و به خاطر این که قدرت به دس می شوند. به باور

 «.ندتصمیم گرفته است تا طالبان را از زندان ها آزاد ساز آقای غنی باشد، وی

تن دیگر از شهرواند کابل در مورد این تصمیم رییس جمهور  حسیب هللا یک

ی و زندانیان طالب از بند جفای بزرگ در حق نیروهای امنت رها سازی»میگوید: 

ی زیرا آنان هر روز در رو یا رویی با این گروه قربان دفاعی کشور میباشد،

ست: احمد یکی دیگر از شهروندان پایتخت به این باور ا همچنان نثار« میدهند.

ه است از زندان آزادمی خون هزاران هم وطن آغشت زندانیان که دستشان به»

تخت تمامی شهروندان کشور به ویژه باشنده های پای شوند، در واقع زنگ خطر به

ترده رهایی این افراد ممکن موج حمله های این گروه گس است، زیرا بار دیگر با

 «.خونین برای مردم این سرزمین باشد تر شود و امسال نیز سال

 مشورتی صلح از رییس جمهور خواستند جرگه ی پیش از این اشتراک کننده های

ندانی ز ۱۷5سازد، سپس آقای غنی اعالم کرد که  تا زندانیان طالب را از بند رها

شود، اما اکنون انتظار می رود که این  طالب از زندان های کشور رها می

 ردندسنبله از زندان های کشور آزاد گ زندانیان در دو دوره در ماه های اسد و
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 کلید گروپ ١٣٩٨جوزا  ١٨

 

کشور،  ها عضو کانگرس امریکا با ارسال یک نامه به وزیر امور خارجه اینده

 .اندشده خواستار حفظ دستآوردهای زنان افغان در مذاکرات صلح با طالبان

خواهان و  هفتاد و پنج تن از اعضای کانگرس امریکا به شمول جمهوری

صلح تاکید  ها، در این نامه بر شنیدن صدای زنان افغان در گفتگوهایدموکرات

 .اندکرده

https://baztab.news/source/49
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خارجه  در این نامه که یک نسخه آن به زلمی خلیلزاد، نماینده خاص وزارت امور

های ماه ستاده شده آمده است، در مذاکراتامریکا برای صلح افغانستان نیز فر

از  میالدی میان هیئت امریکایی و طالبان در قطر، ۲۰۱۹فبروری و می سال 

 .گی صورت نگرفته استزنان افغان نماینده

نامه شان به وزارت امور خارجه این کشور تاکید  اعضای کانگرس امریکا در

های گذشته آنان ستآوردهای سالمذاکرات صلح و د اند، موقف زنان افغان درکرده

 .آورده اند، باید حفظ شود که با مشکالت زیاد به دست

رنگ شان در گفتگوهای صلح با کم این درحالیست که زنان افغان نیز از حضور

 .کلیدی در این گفتگوها شده اند طالبان ابراز نگرانی نموده و خواستار نقش


