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  1398سال  جوزا – 26

 

دونکو چارو وزارتید کډوالو او راستن  

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 بولتن خبری 

 

 آمریت ارتباط عامه

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان
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 صفحه                                وین                                                                                                         عنا

 4 ------ ندیتالش نما شتریب تیشفاف نیداد که در تام تیشمال هدا اتیوال یبه روئسا نیامور مهاجر ریوز

 دارید نیامور مهاجر ریبلخ با وز تیوال یجوانان و فعاالن جامعه مدن ،یاز علما، بزرگان قوم یجعم

 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- نمود

 6 --------- نمود دارید دیهللا شه حیشهرک ذب جاشدگانیبلخ، با ب تیدر سفرش به وال نیامور مهاجر ریوز

 7 --------------- گفتگو نمودند تیآن وال جاشدگانیبلخ در مورد ب تیو وال نیمقامات وزارت امور مهاجر

گفتگو  تیآن وال جاشدگانیب تیدر مورد وضع نیامور مهاجر ریبلخ، با وز تیوال یتیوال یشورا یاعضا

 8 --------------------------------------------------------------------------------------------------- نمودند

 جاشدگانیاز نام ب دینبا یکس چیه ند،یمراجعه نما نیبه ادارات مهاجر ما  یمستق جاشدهیهر خانواده ب

 10 -------------------------------------------------------------------------------------- استفاده سوء کند

 11 ---------------------- شرکت برشنا قطع شد یاز سو ;8221#&کی;8220#& یخصوص ونیزیبرق تلو

 12 ------------------------- ستین یتاکنون خبر یجمهوراستیانتخابات ر یبرگزار ۀاز سرنوشت بودج

 13 -------------------------------------------------------------------------------- صبر ۀو معجز تیموفق

 16 -------------------------------------------------- میکن یبه صلح فراهم م دنیرس یبرا را طیناتو: شرا

 17 -------------------------------------------------------------- در کابل زادلیخل یزلم یاهفتهکیتوقف 

 21 -------------------- کشته شد ادیز یدر کابل پس از جراحت ها ییایسرگروپ گروه ماف ،یکوهبند ینب

 22 --------------------------------------------------------- ست؟یپاسخ ارگ به اظهارات جنرال دوستم چ

 23 -------------------------- هاافغان یاز روند صلح به رهبر یعضو سازمان شانگها یکشورها تیحما

 30 ------------------------------------------------ صعود افغانستان به مرحله بعد ا،یسال آس 20فوتسال 
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و مسئولينو څخه د راپور   له  د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزير په شمالي واليتونوکې ددې وزارت ز سيمه ايي 
ې د روڼتيا په رامنځ  ې په ناسته کې وغوښتل، چ 

ې کړي. خ  ته کولو کې دېاخيستنز
ې زيات 

 پلې هڅ 

ګولي په  ې په ورځ د غير ې پنجشننر ې پکې د بلخ، ۲۳دغه ناسته د تيې مه په بلخ واليت کې تررسه شوه، چ 
و مياشتو راپور، راستنېدونکو   بېځايه شوو او  جوزجان، سمنګانو او رسپل واليتونو رئيسانو د مالي کال د شي  ږ

 تر الس الندې پروګرامونه د کډوالو چارو وزير ته وړاندې کړل.  ته د خدمتونو د وړاندې کول او 

و څلورو  ې دکډوالو چارو وزارت په تيې   دکډوالو چارو وزير د يادو واليتونو د راپور اورېدلو پرمهال وويل، چ 
ې اوس له اداري فساد رسه دمبارزې په برخه کې يوه  کلونو کې له ادارې فساد رسه کاميابه مبارزه کړې، چ 

ې بېځايه شوو او مخ و مسئولينو ته الرښوونه وکړه، چ  ز کښه اداره ده. هغه په شمالي واليتونوکې سيمه ايي 
 .  راستنېدونکو د خدمتونو په برخه کې زياته روڼتيا په پام کې ونيسي

و ادارو مسئولينوته   همدارنګه ز ي د سيمه ايي 
ز عالمي بلڅز دکډوالو او راستنېدونکو چارو وزير سيد حسي 

ې په فردي ډول دې د کورنيو وګړو ته په ادارو کې د ستونزو دحل زمينه برابره او دهغو الرښون ه وکړه، چ 
ي د زيات دقت څخه دې پکې کار  ې د څو کورنيو د يوه استازي له خوا راوړل کيې ږ عريضو په کړنو کې دې چ 

 . ي
 واخيستل ش 

 

الیات وزیر امور مهاجرین در جلسه گزارش گیری از مسئولین محلی این وزارت در و

 شمال خواست که به تامین شافیت بیشتر تالش نمایند. 

جوزای سال روان در اقامتگاه وزیر امور مهاجرین در والیت بلخ  23این جلسه روز پنجشنبه 

برگزار شد و روئسای امور مهاجرین والیت بلخ، جوزجان، سمنگان و سرپل گزارش شش 
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ماه اول سال مالی و برنامه های روی دست شان را در امر ارایه خدمات به بیجاشده وعودت 

 ر مهاجرین ارایه نمودند. کنندگان به وزیر امو

ی طوزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان ضمن استماع گزارش والیات مذکور، گفت که 

مل نموده و عچهار سال گذشته وزارت امور مهاجرین در امر مبارزه با فساد اداری موفقانه 

دارات ولین ااکنون یکی از ادارات پیشگام در عرصه مبارزه با فساد اداری است. وی به مسئ

محلی در والیات شمال هدایت داد که در امر خدمت رسانی به بیجاشدگان وعودت 

 کنندگان تامین شفافیت را بیشتر در نظر داشته باشند. 

راجعه خانواده همچنان وزیر امور مهاجرین به مسئولین محلی اداره اش هدایت داد که زمینه م

ه به و در اجراآت عرایض کسانی کها را به صورت فردی در ادارات شان فراهم نموده 

 عنوان نماینده چند خانواده مراجعه می نمایند، دقت بیشتر به خرچ دهند. 

جمعی از علما، برزگان قومی، جوانان و فرهنگیان و فعاالن جامعه مدنی والیت بلخ، در 

جوزای سال روان با حضور در اقامتگاه وزیر امور  24دیدار های جداگانه روز جمعه 

مهاجرین وعودت کنندگان، تشریف آوری ایشان را به والیت بلخ خوش آمدید عرض 

 نمودند. 

ر بخش دهای موفقانه وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان دبازدید کنندگان از کارکر

ختلف از مارایه خدمات به بیجاشدگان و عودت کنندگان قدردانی نموده و در مورد مسایل 

حبت صجمله رسیدگی به وضعیت برگشت کنندگان، بیجاشدگان و جامعه میزبان با ایشان 

 نمودند. 
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اس خدمت وزیر امور مهاجرین داشتند به پ اعضای نهاد جوانان شمال در دیدار که به با

یشان اگذاری های وی به بیجاشدگان وعودت کنندگان، با اهدای تقدیرنامه از کارکرد 

 قدرانی نمود. 

 

 

ت مور مهاجرین و عودت کنندگان در سفرش به والیسیدحسین عالمی بلخی وزیر ا

 جوزای سال روان در شهرک بیجاشدگان ذبیح هللا شهید 23بلخ، روز پنجشنبه 

 .حضور یافته و وضعیت ساکنان آن شهرک را بررسی نمود

 خانواده 330دراین شهرک که در ولسوالی نهرشاهی والیت بلخ موقعیت دارد، 

ور می نماید و قبال از طرف موسسات و ریاست امبیجاشده والیت فاریاب زندگی 

 .مهاجرین والیت بلخ به آنان کمک رسانی صورت گرفته است

بیجاشدگان مذکور از وزارت امور مهاجرین خواهان فراهم سازی زمینه کار، 

 .مسکن دائمی، اعمار مکتب و مرکز صحی گردیدند
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ا بزارت تالش نموده وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان بیان نمود که این و

وده خانواده را با اعمار شلتر فراهم نم 170المللی زمینه اسکان دائمی موسسات بین

کتب در و برای حل مشکالت سایر خانواده ها نیز تالش می نماید. پیشنهاد اعمار م

 .ساحه مذکور به وزارت احیا و انکشاف دهات ارسال گردیده است

مقیم والیت  (UNHCR)گان سازمان ملل متحدوی از همکاری های اداره پناهند

ده بلخ در بخش ارایه خدمات به بیجاشدگان ساحه ذبیح هللا شهید قدردانی نمو

خ خواهان همکاری بیشتر آن اداره گردیده، به ریاست امور مهاجرین والیت بل

 .ایندهدایت داد که به مشکالت بیجاشدگان ساکن در ساحه مذکور رسیدگی بیشتر نم

 

 

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در سفرش به والیت 

جوزای سال روان با بشیر احمد توحیدی معاون و سرپرست  23بلخ، روز پنجشنبه 

 .یت مشترک بیجاشدگان در آن والیت صحبت نمودوالیت دیدار و در مورد مدیر

وزیر امور مهاجرین در صحبت هایش در مقر والیت بلخ، بیان داشت که با 
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افزایش نا امنی ها، آمار بیجاشدگان نیز باال می رود و الزم است تا کمیته حالت 

 .اضطرار والیت بلخ برای حل مشکالت بیجاشدگان بیشتر همکاری نماید

والیت بلخ درخواست نمود که برای رفع مشکالت دائمی مسکن  وی از مقامات

بیجاشدگان، به ریاست جمهوری پیشنهاد تشخیص زمین نماید، وزارت امور 

 .مهاجرین نیز از آن در کابل حمایت می نماید

ی های اخیر معاون والی والیت بلخ، بیان نمود که یک تعداد خانواده ها در اثر ناامن

رک ولسوالی های والیت بلخ بیجا گردیده اند و سروی مشت در والیات همجوار و

 .آن جریان دارد

 

 

 23رئیس شورای والیتی والیت بلخ با تعدادی از اعضای آن شورا، روز پنجشنبه 

زای سال روان به منظور خوشامدگویی و استقبال از وزیر امور مهاجرین در جو

والیت بلخ، به حضور وی شرف یاب شده و با وی در مورد وضعیت بیجاشدگان 

 .داخلی صحبت و گفتگو نمودند
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اعضای شورای والیتی بلخ ضمن قدردانی از تالش های وزارت امور مهاجرین 

گان و عودت کنندگان، خواهان توزیع کمک در قسمت رسیدگی به وضعیت بیجاشد

 .های بشری وزارت در حاالت اضطرار به بیجاشدگان گردیدند

اس وزیر امور مهاجرین در صحبت هایش در مقر والیت بلخ، بیان داشت که بر اس

رت پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی، قانون حالت اضطرار و توافقنامه مشترک وزا

ه در امور مبارزه با حوادث، مسئولیت رسیدگی بامور مهاجرین و وزارت دولت 

 ساعت اولیه وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث 72حالت اضطرار را الی 

، برنامه به عهده داشته و وزارت امور مهاجرین بعد از تثبیت بیجاشدگی دائمی آنان

 .های مشخصی را در بخش خدمات بشری و دائمی ارائه می دارد

در  هزار نفر 700آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون سه میلیون و وی افزود که از 

ت سراسر کشور از محالت اصلی شان بیجا گردیده اند و در اثر تالش های وزار

 .امور مهاجرین هیچ مورد فاجعه انسانی و بشری اتفاق نیافتاده است

ی وزیر امور مهاجرین از شورای والیتی والیت بلخ خواست که به منظور رسیدگ

ز بهتر به بیجاشدگان و ایجاد شفافیت بیشتر در توزیع کمک ها، ضمن نظارت ا

ه آن کارکرد های ریاست امور مهاجرین والیت بلخ، عرایض فردی خانواده ها را ب

 .ریاست راجع نمایند نه عرایض جمعی
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ز این مطلب را سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، رو

جوزای سال روان در نشستی با مسئوالن زون شمال موسسات بین  23پنجشنبه 

 .المللی بیان نمود

مکار در در نشستی که به منظور گزارش گیری و بررسی کارکردهای مؤسسات ه

والن زون شمال در مقر ریاست امور مهاجرین والیت بلخ برگزار گردیده بود، مسئ

 موسسات بین المللی در زون شمال گزارش کارکرد های سال جاری، برنامه های

ن تحت کارش، مشکالت و چالش های فراروی اداره شان را به وزیر امور مهاجری

 .ارائه نمودند

مسئوالن محلی موسسات در شمال عنوان گردید،  یک مورد از مشکالت که توسط

این است که برخی افراد و اشخاص به نمایندگی از ده ها یا صد ها خانواده بیجاشده 

عرایضی به ادارات مهاجرین تحویل می دهند که این عمل در شفافیت توزیع کمک 
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شکالت ها مشکل ایجاد نموده، آمار بیجاشدگان را بلند نشان می دهد، چالش ها و م

 .رسیدگی را می افزاید

مسؤوالن محلی مؤسسات از وزیر امور مهاجرین خواست که راه حل مشترک 

 .دبرای این معضل سنجیده و زمینه رسیدگی بهتر به بیجاشدگان را فراهم نمای

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به ریاست امور مهاجرین والیت بلخ و 

ر بخش توزیع کمک های بشری بر اساس مسئولین موسسات هدایت داد که د

ا طرزالعمل جدید که وزارت امور مهاجرین با نمایندگی سازمان ملل متحد امض

ی را نموده، عمل نمایند و برای توزیع شلتر ها اسناد قبلی توزیع کمک های بشر

 .مبنای کار شان قرار دهند

جو،  خاص استفادهوی همچنان افزود که برای جلوگیری از سوء استفاده افراد و اش

پس ازین عرایض گروپی را از یک شخص تحویل نگیرند، هر خانواده خود شان 

جعه باید عرایض شان به ادارات مهاجرین تحویل داده و مستقیما به ادارات مرا

 .کنند

در مهمترین بخش های مؤسسات بین المللی آمده است که این ادارات در سال 

 .ده در زون شمال کمک رسانی نموده استهزار خانواده بیجاش 38گذشته به 

  خبرگزاری خامه پرس ١٣٩٨جوزا  ٢٥

ترین اقدام خود برق تلویزیون شرکت برق رسانی افغانستان )برشنا( در تازه

 .را قطع کرده است ”یک“خصوصی 

سه میلیون افغانی ” یک“گویند تلویزیون خصوصی مسووالن شرکت برشنا می

 داری خود را نپرداخته است و به همین دلیل برق این تلویزیون قطع شدهپول باقی

 .است
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

جوزا( منتشر شده، آمده است:  2۵، ی شرکت برشنا که امروز )شنبهدر اعالمیه

ی مشترکین واضح شود که این بار این بوده تا به همه” برشنا“هدف از این اقدام »

 «.آوری عواید/درآمد، هیچ فرد و نهادی استثنا قرار نخواهد گرفتدر جمع

ق شرکت برشنا امسال حشر قطع کردن لین های برق و افشای باقیداران بزرگ بر

 و را به گونه جدی آغاز کرده است. در چند مورد هم نام های باقیداران بزرگ

 .متخلفینی که پول صرفیه برق خود را نپرداخته اند نیز افشا و منتشر ساخت

تان تلویزیون خصوصی یک به مالکیت فهیم هاشمی از شبکه های پر بیننده افغانس

به شمار می رود. آقای هاشمی چندی قبل از سوی رییس جمهور به سرپرستی 

 .وزارت مخابرات نیز معرفی شده بود

  طلوع نیوز ١٣٩٨جوزا  ٢٥

است، جمهوری باقی ماندهکه در حدود سه ماه به برگزاری انتخابات ریاستبا آن

 .هنوز از سرنوشت بودجۀ برگزاری این انتخابات خبری نیست

است که بودجۀ برگزاری انتخابات ششم ماه انتخابات، تاکنون موفق نشدهکمیسیون 

 .میزان را نهایی کند و بدست آورد

دهند اما مسؤوالن کمیسیون مستقل انتخابات در این باره اطالعات به دست نمی

 .روندگونۀ درست به پیش میهای شان بهمامی برنامهت گویند کهمی

فت: گرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات در این باره حبیب الرحمان ننگ، رییس دبی

اند، های عملیاتی( تمامش جور شدهپالن)ها پالن عملیاتی تصویب شده. اکشن پالن»

 «.رویماستیب به استیب )قدم به قدم( پیش می

https://baztab.news/source/20
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

رح روز چهارشنبه هفتۀ گذشته، کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود قرار است ط

اما حاال که  –جمهوری تا روز جمعه نهایی شود ریاست بودجۀ برگزاری انتخابات

 .یک روز از این موعد گذشته، خبری از این طرح نیست

گوید تا داوود علی نجفی، رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات می

های عملیاتی شمول برنامهها بهکه بودجه نهایی نشود، تمامی برنامههنگامی

 .بندی انتخابات ناقص و تغییرپذیر استندل زمانکمیسیون و حتا جدو

گی، برنامهگر بیکارهای کمیسیون مستقل انتخابات[ نمایان]» :آقای نجفی افزود

که است یک پروسۀ ملی را به افتضاح گر اینگی و نمایانتجربهگر بینمایان

 «.استکشانده

ران ویند که کمیشنگاز سویی دیگر، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، می

که هفتۀ  –گان را های تقویتی رأی دهندهکمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نام

 گونه غیرقانونیهای شناخت بایومتریک بهکارگیری از دستگاهبی –پیش آغاز شد 

 .اندآغاز کرده

جمهوری همزمان با قرار بود به روزششم ماه میزان، انتخابات ریاست

گان والیت ها و مجلس نمایندهراهای والیتی، شوراهای ولسوالیهای شوانتخابات

های غزنی برگزار شود، اما کمیسیون انتخابات گفت که توان برگزاری انتخابات

 .گان غزنی را نداردها، شوراهای والیتی و مجلس نمایندهشوراهای ولسوالی

  روزنامه ماندگار ١٣٩٨جوزا  ٢٥
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

دهد و به یکی صبِر بدون هوش. بودن خداوند به یک نفر هوِش بدون صبر می»

والتر « آوری خواهد داشت.این دو خصوصیت با همدیگر معموالً نتیجه شگفت

 سی. کالین

 سنت آگوستین« صبر همراه و همدم خرد است.»

توجه بیشتری  باشم، این بوده که به صبر مندی کردهاگر تا به حال کشف ارزش»

 ایزاک نیوتن« ر.ام تا به هر استعداد دیگداشته

تواند داشته باشد، مند به پیشرفت مییکی از مفیدترین خصوصیاتی که فرد عالقه

توانید به هر چیزی غلبه کنید. اما چرا صبور بودن است. با صبر و پشتکار می

توانید صبر را در خودتان تقویت چطور میقدر دشوار است؟ صبور بودن این

 گی شما کمک کند؟تواند به زندهکنید؟ و صبر چطور می

تان را به این سواالت کند پاسختان میشود که کمکیی اشاره میایده 7در زیر به 

 .پیـدا کنید

 اندازد ریزی اجتماعی سنگ میبرنامه .1

 های کیک فوری، شامفوری، مخلوطزمینی یی که روی پورۀ سیبچطور جامعه»

تواند به جوانان خود صبر های عکاسی فوری برقرار است، میفریزشده و دوربین

 پاول سوینی« آموزش دهد؟

ضایت فوری تنظیمات ر .چیز به سرعت در حرکت استدر جامعۀ امروز همه

الفت امروز مخ گوییم که با جامعۀها را نمیفرض ذهن بسیاری از ماست. اینپیش

 .است که چرا درک صبر تا این اندازه سخت استکنیم. این فقط توضیحی برای این

خواهد کارها کند. اتفاقاً از شما میریزی اجتماعی توجه چندانی به صبر نمیبرنامه

ها ممکن است بخواهید چیزهای را فوراً و در لحظه انجام دهید. و بعد از سال

فکر به تأخیر افتادن احساس رضایت، کمی بیشتری در لحظه داشته باشید. و 

 .عجیب به نظر خواهد رسید

 .آوریدبا صبر به دستش می .2
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

 نکلینبنجامین فرا« رسد.خواهد میتواند صبور باشد، به هرچه میکسی که می»

ها دوست ندارند زیاد در مورد آن دار نباشد. آدمشاید این فکر چندان پُرطرف

ها آن .اندست که همۀ افراد موفق به کار بستهمان چیزیبشنوند. اما این دقیقاً ه

ها هوش و رسد که آنطور به نظر میاند. معموالً اینروزها و روزها تمرین کرده

اند موفق شوند. البته اند که توانستهیی داشتهالعادهیا شانس فوق العادهاستعداد خارق

ها تالشی که پشت سِر آن هوش و  سالطور باشد اما مردم معموالً ممکن است این

خواهند ببینند. با این روش دیگر الزم نیست بینند، یا شاید هم نمیشانس بوده را نمی

 .ها هم باید به همان اندازه تالش داشته باشندبه این واقعیت فکر کنند که آن

 .هنوز نباید تسلیم شوید .3

اید را برداشت اشتهان لحظه کتوانید محصولی که همصبر ضروری است. نمی»

 سورن کی یرکگور« کنید.

های سریع باشیم، ممکن است خیلی حلگوید به دنبال راهجا که جامعه به ما میاز آن

که چند بار شکست خوردید، راحت اشتباِه تسلیم شدن را مرتکب شویم. بعد از این

ادامه دهد، آید. اما اگر کسی بازهم به راهش می« نرمال»تسلیم شدن به نظر کاری 

 گیرد؟افتد؟ و با هر شکست چیزهای بیشتر و بیشتری را یاد میچه اتفاقی می

شوند. ذهن شما احتماالً یک چارچوب ها معموالً زود تسلیم میکنم آدممن فکر می

قعی زمانی منطقی برای موفقیت دارد. البته ممکن است این با چارچوب زمانی وا

های تبلیغی تان را از دیدگاهاست که کمی نگاه سازگاری نداشته باشد. خیلی خوب

هایی که به جایی که شما از آدم .تر را مد نظر قرار دهیدهای واقعیگرفته و دیدگاه

ها و ها حرف بزنید. در کتاببا آن .اند درس بگیریدخواهید برسید، رسیدهمی

امۀ خوب داشته کند یک برنانترنت در مورد آن تحقیق کنید. این نه تنها کمک می

 .دهدخواهید به شما میتر در مورد چیزهایی که میباشید، بلکه دیدگاهی واضح

وقت نباید از کاری دست بکشید. اما بد ها به آن معنی نیست که هیچالبته همۀ این

اید بروید. و به این معنی تری را در مسیری که انتخاب کردهنیست که مدت طوالنی

ا باید دوباره و دوباره به همان طریق قبلی انجام دهید. باید هم نیست که یک کار ر
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

ها گی درس واقعی بگیرید و بعد از این درستجربه کسب کنید. از تجربیات زنده

 .تان استفاده کنیدهای دوبارۀدر تالش

  آژانس افغان خبر ١٣٩٨جوزا  ٢٥

نزدیک  نماینده ملکی ناتو گفته است که این سازمان و دیگر متحدان افغانستان از

  .کنند تا شرایط را برای رسیدن به صلح فراهم کنندبا هم کار می

ک پیام به گزارش افغان نیوز: نیکوالس کی نماینده ملکی ناتو در افغانستان طی ی

 مردم افغانستان« خیر»روز جمعه نشر شد، گفته است که صلح به ویدئویی که 

 ها احترام بگذارند.است و این مردم از طالبان انتظار دارند که به درخواست آن

االفغانی چنان از گروه طالبان خواسته است که در نشست بیننماینده ملکی ناتو هم

ها ه این ترتیب همه طرفد تا بهای افغانی شرکت کنصلح با حکومت و دیگر گروه

 به تفاهمی برسند که منجر به برقراری فوری صلح شود.

ا هم بنیکوالس کی تاکید کرده است که ناتو و دیگر متحدان افغانستان از نزدیک 

کنند تا شرایط را برای رسیدن به صلح فراهم کنند. او افزوده است: کار می

وارند تا به حمایت رچه، قوی و استپاشان یک"همکاران و متحدان ناتو در تعهدات

لح صشان از مردم افغانستان در لحظات تاریخی که منجر به پایان جنگ و تأمین 

 شود، ادامه دهند".می

https://baztab.news/source/94
https://baztab.news/source/94


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

17 

 

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

 

 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

چنان گفته است که نیروهای این سازمان به نیروهای امنیتی نماینده ملکی ناتو هم

لح را که خواست های نبرد، صها در میداندهند تا آنافغان آموزش و مشوره می

 مردم افغانستان است، به دست آورند.

راری صلح نماینده ملکی ناتو در حالی بر ادامه حمایت ناتو از افغانستان برای برق

کند که گروه طالبان تاکنون االفغانی تأکید میوگوهای بینچنان آغاز گفتو هم

 وگو با دولت نشده است.حاضر به گفت

 روزنامه هشت صبح ١٣٩٨جوزا  ٢٥

 

بار در کابل نسبتاً به طول توقف نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان این

هفته در این شهر ته و باال گشت تا تمامی کم یک زاد دستانجامید. زلمی خلیل

چنان به بلخ نیز سر زد. وگو با طالبان ترغیب کند. او همی گفتها را براطرف

جا محمد محقق، معاون ریاست اجرایی و عطامحمد نور، والی سابق بلخ را در آن

 دید. او در سفرهای پیشین خود به این والیت نرفته بود.
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

زاد در نزدهم جوزا وارد کابل شد و ابتدا با محمداشرف غنی دیدار زلمی خلیل

 ت.د. با حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور، نیز در همان روز دیدار داشکر

با عبدهللا  نماینده ویژه امریکا به تعقیب آن با مقامات شورای عالی صلح دیدار کرد.

 عبدهللا پس از بازگشت او از سفر لندن، مالقات کرد.

جوزا اعالم شد  ویکمزاد بود. روز بیستدیدار با زنان نیز جزء برنامه سفر خلیل

 که او با زنان دیده است.

های کشورهای گان سیاسی و دیپلماتزاد در این مجال با نمایندهچنان زلمی خلیلهم

ضمن  مختلف از جمله روسیه، چین و هند نیز دیدار داشته است. او در این دیدار

ی آهنگمهم خواندن نقش کشورهای منطقه در پروسه صلح افغانستان، خواستار هم

زاد در نشستی با میزبانی بانک جهانی در ها در این زمینه شده است. خلیلبین آن

کننده در روند صلح صحبت کرده کابل نیز شرکت و درباره نقش کشورهای کمک

 است.

 وگوهای صلح وارد مرحلهزاد در بدو ورود به کابل اعالم کرد که گفتخلیل

وگوها ها در این گفتتر افغاندن بیشچنان بر دخیل شای خواهد شد. او همتازه

 تأکید کرد.

 نشست قطر 

زاد در دیدار با سران حکومت وحدت ملی و مقامات شورای عالی صلح زلمی خلیل

وگوهای صلح معلومات داده است. یکی از این های گفترفتدرباره پیش

تسهیل زمینه برگزاری یک نشست  گی آلمان برایها، اعالم آمادهرفتپیش

زاد ضمن ارایه معلومات در این باره، ابراز االفغانی در قطر است. خلیلبین

 االفغانی هرچه زودتر برگزار شود.وگوهای بینامیدواری کرده است که گفت

االفغانی قطر کلی بوده است؛ به همین دلیل، زاد درباره نشست بینمعلومات خلیل

ت. با این حال، وزارت زمان دقیق برگزاری این نشست تا کنون مشخص نیس

 وگوهای صلح استقبال کرده است.خارجه کشور از نقش آلمان در گفت
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 تجربه ناروی

زاد در دیداری که با پیرالبرت، مسوول امور سیاسی و شارژدافیر زلمی خلیل

وگوهای سفارت ناروی در کابل داشته است، تجربه این کشور را در شروع گفت

ریکا گفته است که ناروی از خوانده است. نماینده ویژه اماالفغانی صلح مؤثر بین

چنان وگو برای حل بحران و همجمله کشورهایی است که در تسهیل شرایط گفت

در  کمک به افغانستان تجربه طوالنی دارد. به گفته او، حمایت و تجربه ناروی

 تواند مؤثر باشد.ها میغانوگوها بین افها برای شروع گفتتالش

گان دولت و گروه طالبان نیز میزبان نشستی میان نماینده 13۹۴وی در سال نار

گی از دولت، به دست داشت. به نماینده« مجمع اسلو»بود. ابتکار این نشست را 

گی از طالبان یک هیأت سه نفری در نشست اسلو یک هیأت شش نفری و به نماینده

 شرکت کرده بودند.

شود. در اجالس زارت خارجه ناروی برگزار میمجمع اسلو هر سال با همکاری و

وگو و برای پایان دادن به آن راه حل این مجمع روی منازعات در سطح جهان گفت

 شود.پیشنهاد می

 زنان و صلح 

وگوهای صلح تأکید زاد در دیدارش با زنان، بر حضور زنان در گفتزلمی خلیل

ز حضور زنان در این کرده است. او گفته است که سیاست امریکا حمایت ا

 وگوها است.گفت

ها اند. آناند، شکایت کردهچه ابهام در پروسه صلح خواندهپیش از این زنان از آن

ترسند که با های صلح قرار ندارند و میرفتاند که در جریان جزییات پیشگفته

 ها معامله شود.سرنوشت آن

رات اسالمی به حقوق دستواند که در چهارچوب گروه طالبان پیش از این گفته

 نشین کرده بود.زنان احترام دارند. این گروه در دوره حاکمیت خود زنان را خانه

زاد در هشتمین دور سفرش به کابل گفته است که به صورت کلی، زلمی خلیل

ای وگوها وارد فاز تازههایی رسیده است و این گفترفتوگوهای صلح به پیشگفت
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 ۴۹0ودوم جوزا اعالم کرد که الی است که حکومت در بیستخواهد شد. این در ح

زندانی گروه طالبان را از بند رها کرده است. محمداشرف غنی، رییس جمهور 

زندانی این گروه را در سیزدهم ماه جوزا صادر کرده  887کشور، فرمان رهایی 

ی بود. ریاست جمهوری هدف از رهایی زندانیان طالبان را حسن نیت دولت برا

 االفغانی خوانده است.وگوهای بینشروع گفت

زا دور هشتم سفرهای نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در دهم جو

وششم همین ماه شروع شد. این دور از سفرهای او برای شانزده روز تا بیست

 زاد تا کنون به شمول افغانستان به پاکستان، بلجیم وریزی شده است. خلیلبرنامه

ی و آلمان سفر کرده است. او قرار است پس از افغانستان به امارات متحده عرب

 قطر نیز سفر کند.

وگوهای صلح افغانستان در سنبله زاد برای تسهیل زمینه گفتمأموریت زلمی خلیل

است که  پارسال آغاز شد. او تا کنون شش بار با گروه طالبان دیده است. گفته شده

دو طرف روی چهارچوب ابتدایی خروج نیروهای خارجی و در پی این دیدارها، 

 اند.مبارزه با تروریسم به توافق رسیده
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 پاسبانان ١٣٩٨جوزا  ٢٥

 

 اعالم کرد که نبی کوهبندی پس از بازداشت توسطوزارت امور داخله ی کشور 

پولیس از اثر زخم های شدید کشته شد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور 

یت بی کوهبندی، سرکرده یک گروه جنا» داخله ی کشور به رسانه ها گفته است: 

می کار، دریک درگیری با نیروهای پولیس مبارزه با تروریزم، درکابل نخست زخ

اران کنبی کوهبندی، از جنایت »آقای رحیمی می افزاید: « قبل جان داد.و لحظات 

خطرناک و فراری یی بود که بخشی از جرایم جنایی درمربوطات حوزه های 

 «.کابل، توسط وی و افرادش سازماندهی میگردید  شهر

، در این جنایت کار، بعد ازظهر امروز» سخنگوی وزارت امور داخله می افزاید: 

س از حوزه نهم امنیتی کابل، با نیروهای پولیس به درگیری پرداخت و پ مربوطات

مجروحیت توسط پولیس زخمی و کشته شد. کوهبندی، مسؤولیت یک شبکه جرمی 

، سازمان یافته را در کابل عهده دار بود و در قضایایی قتل، دزدی، راهزنی

پس  ه بود که اوپیش از این وزارت امور داخله نگاشت« چپاولگری نیز دست داشت.

 .از زخمی شدن از سوی پولیس بازداشت گردیده است
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  خبرگزاری دید ١٣٩٨جوزا  ٢٥

شود جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری دست کم یک ماه می

های ان حضور دارد و در این مدت چند باری از ناامنیکه در زادگاهش جوزج

ها هشدار والیات شمال شکایت کرده و حکومت مرکزی را نسبت به این ناامنی

 .داده است

شود که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری دست کم یک ماه می

های والیات در زادگاهش جوزجان حضور دارد و در این مدت چند باری از ناامنی

 .ها هشدار داده استشمال شکایت کرده و حکومت مرکزی را نسبت به این ناامنی

های شمال انجام ندهد، جنرال دوستم باری گفت که اگر حکومت کاری برای ناامنی

خود او دست به کار خواهد شد و در کنار مردم در برابر گروه طالبان ایستادگی 

ترین مورد تصریح کرده که یک گروه سی  خواهد کرد. جنرال دوستم در تازه

 .هزاری نفری گروه طالبان برنامه دارند تا باالی والیات شمال حمله کنند

دهد که با شروع کار های شمال هشدار میجنرال دوستم در حالی از ناامنی

حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی و داکتر عبدهللا، جنگ از والیات 

به شمال کشور کشیده شد واز آن زمان تاکنون والیات شمال جنوب و جنوب شرق 

به طور نمونه فاریاب، جوزجان و سرپل به گونه جدی ناامن است و گروه طالبان 

  .های کشور مسلط هستنددر این بخش

ها، روزی نیست که طالبان باالی نیروهای امنیتی و مردمی در براساس گزارش

ها به شهر از سرپل به علت همین ناامنیسرپل حمله نکنند. صدها خانواده 

  .اندمزارشریف مرکز والیت بلخ مهاجرت کرده

های والیت در کنار والیات نام برده، طلبان همین اکنون در بسیاری از ولسوالی

آباد بلخ بلخ نیز برای مردم تهدید هستند و حتا در برخی از مساجد ولسوالی دولت

کنند، که طالبان در چه زمینه به مردم تبلیغ میکنند. این برای مردم تبلیغ می

 .کننداطالعات وجود ندارد و احتماالً بدگویی حکومت را می

همزمان با ناامن شدن والیت  13۹۴معاون اول ریاست جمهوری در اسد سال 

شمال، کابل را به قصد شمال ترک و رسماً رهبری جنگ را در برابر طالبان به 

  .دوش گرفته بود

توجهی و سکوت حکومت مرکزی در قبال ها آنچه مایه نگرانی است، بیبا تمام این

https://baztab.news/source/97
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روسای نهادهای امنیتی و  .اظهارات هشدار آمیز و نگران کننده جنرال دوستم است

اند. انتظار داریم که های جنرال دوستم چیزی نگفتهدفاعی کشور در پیوند به گفته

یاست جمهوری را ارائه کند. اظهارات حکومت مرکزی پاسخ سخنان معاون اول ر

معاون اول ریاست جمهوری مردم را نیز نگران ساخته است. آقای دوستم از 

فرماندهان ارشد شمال و در حوزه جنگ با گروه طالبان شهره است. حکومت 

کند الزم است که بایستی اظهارات جنرال دوستم را رد یا تایید کند. اگر تایید می

متاسفانه در این اواخر به  .یک فاجعه دیگر دست به کار شود برای جلوگیری از

شود که حکومت در قبال طالبان موضع متناقض دارد. گاه سخن از وضوح دیده می

 .سازندزنند و از طرف دیگر طالبان را از زندان رها میشکستن کمر طالبان می

  روزنامه اطالعات روز ١٣٩٨جوزا  ٢٥

 ردم ساالری را پدید می آوردم -روزنامه اطالعات روز 

 نشست کشورهای عضو و ناظر سازمان

 جوزا( در بیشکیک پایتخت قرغیزستان برگزار شد. 2۴) شانگهای روز جمعه

 افغانستان عضو

جمهور غنی در این نشست در رابطه به اجماع ان شانگهای است. رییسناظر سازم

 منطقوی و

المللی در خصوص صلح کشور و نقش افغانستان در اتصال منطقوی صحبت بین

  .کرد

 جمهوری،ی ارگ ریاستبر بنیاد اعالمیه

آقای غنی در سخنرانی خود در این نشست ضمن قدردانی از کشورهای که روی 

 ضرورت یک راه

حل سیاسی برای ختم جنگ افغانستان صحبت کرده و گفت منتظر است که 

 های کاریگروه
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یابی به صلحی که وجو برای دستمنظور جستهای شانگهای بهسازمان همکاری

 به رهبری و

  .ها باشد، سهیم شوندافغان مالکیت

 آقای غنی یک بار دیگر تأکید کرد که

ی راه دولت افغانستان در ی مشورتی صلح، نقشهجرگهای لویهماده 23ی نامهقطع

 وگوهایگفت

  .صلح خواهد بود

 جمهور غنی همچنین گفت کهرییس

ای و شناخت وابستگی طالبان پیشرفت روند صلح افغانستان نیازمند اجماع منطقه

 به

شدن بر خطر غالب»منظور حامیانش است. آقای غنی پیشنهاد کرد که نخست به

 رویکردهای

المللی برای صلح شکل گیرد. او ای و بینیک ائتالف منطقه« پراکنده برای صلح

 تأکید

یک »سود تمام کشورها خواهد بود:  کرد که یک افغانستان امن و باثبات به

 آمیزافغانستان صلح

مان و امن، دو یا سه برابر منفعت برای منطقه، تمام کشورهای عضو و ناظر ساز

 شانگهای و

دست آوردن خواهد داشت. ما روی حمایت و همکاری شما برای به جهان در پی

 جایگاه حقیقی

المللی، عنوان چهارراه آسیا در براعظم اقتصادی اسیا و سیستم همکاری بینخود به

 حساب
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 «.کنیممی

 جمهور غنی در مجمع عمومی اینرییس

ک نشست گفت که سازمان شانگهای بستری برای تحول تاریخی اوراسیا به ی

 براعظم اقتصادی

  .فراهم کرده است« ایاقتصاد قاره»

 کندجمهور غنی گفت که سعی میرییس

عنوان با تأمین صلح و وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور، افغانستان را به

 محور

های اسالمی، چهارراه آسیا و بستری برای ای و مرکز آموزشاتصال منطقه

 هایهمکاری

 .کندمنطقوی و جهانی مبدل 

 جمهور غنی، برگزاریی رییسبه گفته

ی جمهوری در ششم میزان، تمرکز روی صلح، تطبیق برنامهانتخابات ریاست

 خودکفایی،

المللی ای و بینهای منطقهای و تجدید همکاریگذاری بر اتصال منطقهسرمایه

 هایاقدم

  .یابی به آن تالش خواهد کردخواهد بود که افغانستان برای دست

 المللی و ناظراناو از ناظران بین

های دعوت کرد که از روند انتخابات کشورهای عضو و ناظر سازمان شانگ

 جمهورریاست

  .نظارت کنند
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 آقای غنی گفت که افغانستان به سمت

جمهور غنی گفت که اکنون در مصرف بودجه کند. رییسخودکفایی حرکت می

 کندتر عمل میمنطقی

جویی فهه تنها امسال در بخش امنیتی یک میلیارد دالر صررود کو انتظار می

  .شود

 شدنآقای غنی همچنین گفت که روند مبدل

یران و به چهارراه انرژی و دهلیز ترانسپورتی بین آسیای میانه، آسیای جنوبی، ا

 خلیج در

صئون در مقایسه با پنج سال گذشته، عوامل اساسی برای م»حال تحقق یافتن است: 

 یآیندهساختن 

گرفتن عنوان یک کشور باثبات و خودکفا در قلب آسیا، در حال شکلافغانستان به

 «.است

 جمهور غنی گفت کهاز سوی دیگر رییس

ر مواد مخدر، تروریسم و جنگ رفاه و امنیت افغانستان و کشورهای عضو و ناظ

 سازمان

رسد کشت مینظر گفت که به کند. آقای غنیهای شانگهای را تهدید میهمکاری

 تریاک و

  .پروسس مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته است

 اخیرا نیروهای امنیتی طی عملیاتی»

 ی پرورسس و تولید مواد مخدر را نابود کردند که بیش از یککارخانه ۵3در فراه 

 «.بران ضرر رسیدمیلیارد دالر به قاچاق
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

ز رهبران عضو سازمان شست، با شماری انجمهور غنی در حاشیه این رییس

شانگهای روی موضوعات مختلف از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر و 

  .وگو کردهای اقتصادی گفتهمکاری

 جمهور چین درشی جینگ پینگ، رییس

جمهور غنی، ضمن حمایت از روند صلح به رهبری و مالکیت وگو با رییسگفت

 ها،افغان

تان را مهم خوانده و تعهد سپرده که همکاری پاکستان در خصوص صلح افغانس

 پاکستان را

  .کندق میی همکاری در این روند تشویدر زمینه

 جمهور چین گفته کهدر عین حال رییس

های انکشافی با افغانستان، سطح خرید زعفران و کند در کنار همکاریسعی می

 افغانستان جلغوزه

  .را بلند ببرد

 نرندراجمهور غنی در دیدار با رییس

های هند در عرصه وزیر هند ضمن قدردانی از کمک و همکاریمودی، نخست

 مختلف به افغانستان،

ها و اولویت و مسئولیت مهم گفت که صلح باعزت و پایدار خواست اساسی افغان

 حکومت است

شان را هماهنگ و منظم ی صلح همکاریو کشورهای منطقه در خصوص پروسه

 .کنند

 ضمن حمایت از مذاکراتنخست وزیر هند 
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

های هند در ها با اشاره به کمکاالفغانی تحت رهبری و مالکیت افغانصلح بین

 هایعرصه

 تر این کشور به افغانستان اطمینان دادههای بیشمختلف با افغانستان، از همکاری

است. در این دیدار هر دو طرف روی، مبارزه با تروریسم، اتصال منطقوی، 

 هایگسترش همکاری

وگو اقتصادی و ترانزیتی و اجماع منطقوی در خصوص صلح افغانستان گفت

 .کردند

 جمهور غنی با حسندر دیدار رییس

های جمهور ایران دو طرف در خصوص گسترش همکاریروحانی، رییس

 افغانستان و ایران،

ی صلح افغانستان و پروسه صلح به محوریت دولت اجماع منطقوی، در زمینه

 انافغانست

  .صحبت کردند

 جمهور ایران گفتحسن روحانی، رییس

  .ی صلح به محوریت افغانستان آماده استکه ایران برای هرگونه کمک در پروسه

 آقای روحانی در خصوص بندر چابهار

هم است و بندر چابهار از نگاه اقتصادی برای ایران، افغانستان و هند م»نیز گفت: 

 برای

 «.اهیم کردانکشاف آن کار مشترک خو

 جمهوری تاجیکستان در دیدار بارییس
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

جمهور غنی گفته که تاجیکستان از پروسه صلح به رهبری و مالکیت رییس

 ها حمایتافغان

  .کندمی

 جمهور غنی، بادر عین حال رییس

ن اشاره به ظرفیت افغانستان در بخش انتقال انرژی و برق گفته که افغانستا

 ترینآسان

استا ال انرژی از آسیای میانه به آسیای جنوبی است و در این رمسیر برای انتق

 یآماده

  .هرگونه همکاری است

 جمهوریسورونبای جیین بیکوف، رییس

ها گفته که قرغیزستان ی صلح به رهبری افغانقرغیزستان ضمن حمایت از پروسه

 خواهدمی

 داشته ار و حمایتیاز طریق دولت افغانستان با قرغیزهای افغانستان، روابط دوامد

کنند و بر مبنای می باشد. قرغیزهای افغانستان در بلندای پامیر بدخشان زندگی

 هاگزارش

  .های ساکن در افغانستان هستندترین اقلیتیکی از محروم

 جمهور غنی با قاسم جومرتدر دیدار رییس

روی گسترش  وگوهای دو طرفجمهور قزاقستان محور گفتتوکایف، رییس

 ها میان دوهمکاری

  .بوده است گذاری متمرکزکشور در بخش زراعت، تجارت و سرمایه

 های شانگهای در سالسازمان همکاری
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

و  میالدی توسط رهبران، چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان 2001

 ازبکستان

تان های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شد. سپس پاکسبرای همکاری

 و هند

ی نیز در این سازمان عضو شد. مغولستان، ایران، افغانستان و بیالروس اعضا

 ناظر این

 .سازمان هستند

ها نوشته حمایت کشورهای عضو سازمان شانگهای از روند صلح به رهبری افغان

 .اولین بار در روزنامه اطالعات روز پدیدار شد

 خبرگزاری خاورمیانه ١٣٩٨جوزا  ٢٥

 

با  سال افغانستان در دیدار نخست مسابقات قهرمانی آسیا، 20تیم ملی فوتسال 

 .اقتدار بر هانگ کانگ غلبه کرد

ه، اولین دیدار ملی پوشان جوان به گزارش بخش ورزش خبرگزاری خاورمیان

 .جوزا( در شهر تبریز ایران برگزار شد2۵کشورمان امشب )

بر یک از سد هانگ کانگ گذشته و  ۶ساله های کشور با حساب  20در این دیدار، 

 .در صدر گروه قرار گرفت

https://baztab.news/source/46
https://baztab.news/source/46
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

شان فردا با ملی پوشان جوان کشور برای صعود به عنوان تیم اول، در دیدار دوم

 .دهندصاف میایران م

شکست داده بود و به این ترتیب دو تیم  3-7ایران روز گذشته هانگ کانگ را 

ایران و افغانستان هر کدام با یک پیروزی راهی دور بعد شدند و . هانگ کانگ از 

 .ها کنار رفترقابت گردونه

 


