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آمریت امور مهاجرین والیت غور به همکاری موسسه( )IOMبرای ( )20عودت
کننده این والیت که از کشورهای ایران عودت نموده بود و در مرکز ونقاط امن
این والیت جابجا شده بود ،بعد از بررسی وسروی ،روز سه شنبه ،مورخ  7جوزا
سال روان کمک های غذایی شامل؛ ( )50کیلو آرد )35( ،کیلو برنج ،لوبیا ،دال
نخود ،ماش و شکر از هر کدام ( )6کیلو باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده
برای عودت کننده گان ولسوالی های تولک ،پسابند و دولینه توزیع نمود.

آمریت امور مهاجرین والیت زابل به همکاری موسسات( )WFP،UNICEFبرای ()63
فامیل بیجا شده ولسوالی های خاک افغان ،شاجوی ،ارغنداب و باقی ولسوالی های
ناامن والیت زابل و والیت های همجوار که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در
مرکز و نقاط امن این والیت جابجا شده بود ،بعد از بررسی و سروی روز سه شنبه،
مورخ  7جوزا سال روان کمک های غذایی برای فی فامیل مواد غذای از قبیل ۱۰۰
کیلو آرد ،دو دبه روغن ،هفت کیلو دال ،نمک و مواد خوراکی اطفال از طرف موسسه
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محترم دبلیو اف پی و مواد غیر غذای از قبیل سه تخته کمپل ،یک دبه گاز چهار
کیلوی ،کت صحی و دو عدد ترپال برای فامیل توسط موسسه محترم یونسیف توزیع
گردید.

ریاست امور مهاجرین والیت کندهار به همکاری کمیته اضطرار این والیت برای
( )60فامیل بیجا شده که در اثر سیالب ها بیجا و مضرر شده بود و در مرکز و
نقاط امن این والیت جابجا شده بود ،بعد از بررسی و سروی روز ،سه شنبه،
مورخ  7جوزا سال روان کمک های نقدی مبلغ ( )7000افغانی برای هر فامیل
باحضور داشت نماینده اداره نامبرده توزیع نمود.
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آمریت امور مهاجرین والیت پنجشیر به همکاری اداره مبارزه با حوادث برای ۱46
فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این
والیت جابجا شده بود ،بعد از بررسی وسروی روز سه شنبه 7 ،جوزا سال روان برای
هر فامیل ( )5۰کیلو گرام برنج توزیع گردید.
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ریاست امور مهاجرین والیت هلمند به همکاری موسسه( )IRCبرای ( )239فامیل بیجا
شده ولسوالی ناوه این والیت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و
نقاط امن این والیت جابجا شده بود ،بعد از بررسی و سروی ،روز دوشنبه ،مورخ 6
جوزا سال روان کمک های نقدی به هر فامیل مبلغ( )225۰۰افغانی باحضور داشت
نماینده موسسه نامبرده توزیع شد.

ریاست امور مهاجرین والیت ننگرهار به همکاری موسسات ()OXFOM ،NCRO
برای ( )90فامیل بیجا شده ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد این والیت که در اثر
جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این والیت جابجا شده بود،
بعد از بررسی و سروی روز سه شنبه ،مورخ  7جوزا سال روان کمک های
نقدی مبلغ ( )19000افغانی برای هر فامیل باحضور داشت نماینده موسسات
نامبرده توزیع شد.
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 ٨جوزا  ١٣٩٨دویچه وله

سلیمان سویلو ،وزیر داخله ترکیه در یک نشست خبری در استانبول اعالم کرد که
از آغاز سال روان میالدی تا کنون بیش از  ۴۱هزار مهاجر افغان به گونه
غیرقانونی وارد این کشور شده اند .او گفته است که از این میان  ۲۰هزار و ۵
صد تن آنان به افغانستان برگشت داده شده اند.
زکریا بارکزی جنرال قونسل افغانستان در استانبول ترکیه به اینفو مایگرانتس گفت
که در سال گذشته خورشیدی حدود  ۳۰هزار مهاجر افغان به گونه داوطلبانه تنها
از ساحه تحت ماموریت او که شامل  ۲۵والیت ترکیه می شود ،به افغانستان
برگشته اند.
او افزود« :آماری را که وزیر داخله ترکیه ارائه کرده مربوط به تمام ترکیه می
شود ...در مورد ساحه کاری خود باید بگویم که ما در سال  ۱۳۹۷حدود  ۳۰هزار
پناهجوی داوطلب داشتیم که به افغانستان عودت داده شدند .از این جمله حدود
۱۴هزار آنان افرادی بودند که خودشان تکت خریداری کرده و به افغانستان
بازگشتند و بیش از  ۱۵هزار تن دیگر آنان که در کمپ ها به سرمی بردند
داوطلبانه به افغانستان عودت داده شدند».
پناهجویان افغان با گذشتن از مسیرهای سختگذر از طریق ایران وارد ترکیه می
شوند و می خواهند که از آنجا به کشورهای اروپایی بروند .اما آقای بارکزی از
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

nhttp://www.morr.gov.af 11
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

مهاجران افغان می خواهد که فریب شبکه های قاچاق انسان را نخورند .به باور او
شرایط فعلی ترکیه برای فراهم آوری زمینه های کاری و یا رفتن به کشورهای
اروپایی مساعد نیست.
جنرال قونسل افغانستان در استانبول گفت« :من باید قاطعانه بگویم که مرز بین
ترکیه وکشورهای اروپایی مسدود است .اکثر قاچاقبران انسان تالش می کنند که
اوضاع را طوری دیگر وانمود کنند .کسانی که غیر قانونی وارد ترکیه می شوند با
شرایط دشواری مواجه می شوند .دسترسی به صحت عامه و تعلیم و تربیه
ندارند ...پیام ما به تمام جوانان (افغان) این است که اگر می خواهند به کشورهای
دیگر بروند باید از راه های قانونی استفاده کنند».

 ٨جوزا ١٣٩٨

خبرگزاری خامه پرس

در نتیجه حمالت هوایی و زمینی نیروهای ویژه امنیتی کشور در والیات پکتیکا و
ارزگان  ۸تن از جنگجویان طالبان کشته اند .
مقام های نظامی تایید می کنند که در نتیجه حمله نیروهای هوایی در ولسوالی
برمل والیت پکتیکا  ۲تن از جنگجویان طالبان به قتل رسیده اند .
منبع همچنان افزود ،نیروهای ویژه امنیتی یک حمله دیگر را در ولسوالی
ترینکوت والیت ارزگان راه اندازی نمودند که در نتیجه حمله متذکره  ۶تن از
جنگجویان طالبان کشته شده اند .
همچنان در جریان حمالت مذکور یک عراده وسیله نقلیه ،یک دیپو سالح و ماین
های کنار جاده نیز توسط نیروهای امنیتی کشور تخریب گردیده است.
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 ٨جوزا ١٣٩٨

بی بی سی

کمیسیون انتخابات افغانستان اعالم کرده که فقط قادر به برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری در ماه میزان/مهر امسال است .این کمیسیون گفته که به علت کمبود
منابع مالی ،وقت و مسائل فنی قادر به برگزاری انتخابات پارلمانی در والیت
غزنی و انتخابات شوراهای والیتی در سراسر افغانستان نیست .
حوا علم نورستانی ،رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید :این نهاد
در ششم میزان/مهر امسال فقط قادر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.
قبل از این کمیسیون انتخابات افغانستان زمان برگزاری انتخابات شورای والیتی و
انتخابات مجلس نمایندگان والیت غزنی را نیز  ٦میزان/مهر امسال اعالم کرده
بود.
خانم نورستانی امروز ،چهارشنبه ،هشتم جوزا/خرداد گفت که برای برگزاری دو
انتخابات شورای والیتی و مجلس نمایندگان والیت غزنی ،بعد از انتخابات ریاست
جمهوری افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد.
موضوع مهم در قانون جدید انتخابات ،استفاده از سیستم بیومتریک است .در قانون
تازه تصریح شده که چهار مرحله انتخابات از جمله ثبت نام رایدهندگان و
رایدهی باید با سیستم الکترونیک و فنآوری بیومتریک برگزار شود.
کمیسیون انتخابات افغانستان تجربهای ناموفق در استفاده از سیستم بیومتریک در
انتخابات پارلمانی داشت .این کمیسیون چند هفته قبل ،و بعد از هفت ماه تاخیر
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توانست نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان را که در میزان/مهر سال ۱۳۹۷
برگزار شده بود ،اعالم کند .

 ٨جوزا ١٣٩٨

روزنامه هشت صبح

هیچ منطقی نیست که دولت روسیه نشست میانافغانی برگزار کند و در آن
نمایندهی حکومت حضور نداشته باشد .سیاستمدارانی هم که به مسکو رفتهاند تا با
طالبان گفتوگو کنند ،باید درک کنند که در نبود حکومت ،کل مشروعیت
۱۸سالهی اخیر زیر سوال میرود .چرا باید حکومت در حاشیه باشد؟ مگر طالب
یک جنبش اجتماعی پیشرو و آزادیخواه است؟ چه کسی میتواند ثابت کند که
طالب نیروی پیشرو و آزادیخواه است و حتا با قیمت دور زدن حکومت هم باید
با آن گفتوگو شود؟ حکومت نهاد مشروع جمهوری است و باید در هر نوع
گفتوگویی حضور داشته باشد .درست است که در گفتوگوها باید حضور
احزاب ،سیاستمداران پرنفوذ ،فعاالن جامعهی مدنی و فعاالن زن ،تضمین شود،
اما در نبود حکومت ،هیچ منطقی نیست که گفتوگوها صورت بگیرد .حکومت
باید به هیچ وجه دور زده نشود.
در نشست ماه فبروری مسکو هم حکومت به نحوی دور زده شد .سیاستمداران،
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و نمایندهگان احزاب سیاسی که در نشست
مسکو شرکت کردهاند ،باید در تفاهم با حکومت به آنجا میرفتند .وقتی حکومت
دور زده شود ،این سوال ایجاد میشود که آیا حکومتی که حامد کرزی در راس آن
بود هم مشروعیت نداشت؟ آیا آقای کرزی قبول میکند که یک حاکم نامشروع بود؟
اگر کرزی و دوستانش قبول ندارند که او یک حاکم نامشروع بود ،چرا مشروعیت
حکومت کنونی را زیر سوال میبرند .مگر حکومت وحدت ملی ادامهی حکومت
کرزی نیست؟ چرا کرزی ،برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و برخی
از احزاب به حکومت به عنوان نهاد مشروع جمهوری ،وقعی نمیگذارند؟
در نشستی که یک طرف طالبان حضور دارند و یک طرف سیاستمداران و
احزاب سیاسی ،حتما ً باید بلندپایهگان حکومتی هم حضور داشته باشند .در نبود
نمایندهگان با صالحیت حکومت هیچ ،منطقی نیست که احزاب سیاسی به
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نشستهای که هدف از آن گفتوگو در مورد صلح است ،شرکت کنند .این امر
جامعهی افغانستان را انقطابی میسازد .پس از نشست فبروری در مسکو دیدیم که
جامعه بسیار انقطابی شد .به جای این که آن نشست به همبستهگی بیشتر کمک
کند ،به میزان انقطاب افزود .به همین دلیل بود که همهی جریانها توافق کردند که
نشست بعدی میانافغانستانی باید در دوحه پایتخت قطر برگزار شود و در آن
نمایندهگان همهی جناح و حکومت حضور داشته باشد .قرار بود که نمایندهگان با
صالحیت حکومت در نشستها حضور داشته باشند.
اما در نشست کنونی مسکو بار دیگر حکومت به نحوی دور زده میشود .منظور
این نیست که سیاستمداران مخالف ارگ و نامزدان رقیب اشرف غنی در گفتوگو
با طالبان شرکت نداشته باشند ،منظور این است که حکومت دور زده نشود .نه دور
زدن حکومت به سود افغانستان است و نه به حاشیه کشاندن احزاب ،چهرههای
پرنفوذ و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری .در نشستهای میانافغانی همه باید
حضور داشته باشد .حکومت به عنوان یک نهاد باید در نشستها حضور داشته
باشد .وقتی همه به شمول حکومت در نشستها حضور داشتند ،آن زمان میتوان
گفت که تالشها و گفتوگوها همهشمول است.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید به بحث مذاکره با طالبان ،از عینک منافع
انتخاباتی نبینند .مذاکره با طالبان به هدف پایان جنگ ،موضوعی است که به
همهی مردم افغانستان ربط دارد .این موضوع جناحی و انتخاباتی نیست .به همین
خاطر باید نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ،احزاب سیاسی ،رییسجمهور
پیشین و دیگر بازیگران ،حساسیت موضوع را در نظر بگیرند و با همآهنگی
حرکت کنند .نباید در نشستهایی که حکومت دور زده میشود ،احزاب سیاسی و
چهرههای مهم شرکت کنند .آنان باید در قدم اول حکومت را به شرکت در آن
نشستها قانع بسازند .حضور حکومت در سطح سفیر در حالی که طالبان و
سیاستمداران دیگر در سطح باال شرکت داشتند ،به هیچ وجه مناسب نبود .چیز
دیگری که خیلی ناراحت کننده است این است که حکومت هم معلومات دقیق در
اختیار رسانهها نمیگذارد .سوال مهم این است که آیا حکومت در نشست مسکو
دعوت نشده بود ،یا تصمیم گرفت که بلندپایهگان را به آنجا نفرستد .حکومت باید
این موضوع را روشن بسازد.
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 ٨جوزا ١٣٩٨

روزنامه اقتصادی وادصم

صنعت قالین از دیر زمان بدینسو بخش مهم اقتصاد كشور را تشكیل میدهد .قالین
هاى افغانى در بازار هاى جهانى از شهرت و اعتبار خاص برخوردار است اما
در این أواخر این صنعت با چالش هاى زیادى مواجه میباشد.
آگاهان اقتصادى به این باورند كه حكومت افغانستان نتوانسته است تا چالش ها و
مشكالت صنعت كاران قالین را مرفوع سازد و این مكلفیت حكومت است تا براى
صنعت كاران قالین زمین در پارك هاى صنعتى و قرضه هاى طویل مدت را
فراهم سازد.
ظهیرالدین شیرزى ،معین وزارت تجارت و صنایع میگوید كه این وزارت براى
رشد صنعت قالین بافى در افغانستان متعهد است و حكومت در بسیارى والیات
كشور زمین براى صنعت كاران قالین اهدا نموده است تا بتوانند كار هاى شان را
بگویه درست انجام دهند.
مسووالن اتحادیه صنعت كاران قالین از كار هاى حكومت در بخش انتقال اموال و
اهداى زمین قدردانى مینمایند ولی خواهان همكارى بیشتر هستند.
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 ٨جوزا ١٣٩٨

جمهور نیوز

جنرال جوزف دانفورد ،رییس ستاد ارتش امریکا میگوید که نیروهای نظامی این
کشور تا زمانی در أفغانستان باقی خواهند ماند که مشکل دهشتافگنی که دلیل
اصلی حضور نظامیان امریکایی در افغانستان است ،بر طرف شود.
به گزارش خبرگزاری جمهور به نقل از صدای امریکا؛ جنرال دانفورد گفت":
هیچ کسی پیشنهادی را ارایه نمیکند که ایاالت متحده بدون این که به مساله منافع
ما در راستای مبارزه با دهشتافگنی رسیدگی شود ،أفغانستان را ترک میکند".
این مقام ارشد نظامی امریکایی که در مرکز پژوهشی بروکینز مستقر در شهر
واشنگتن دی سی صحبت میکرد تاکید ورزید که مبارزه بر ضد دهشتافگنی در
محور منافع ایاالت متحده در منطقه جنوب آسیا قرار دارد.
جنرال دانفورد عالوه کرد که دلیل اصلی "حضور ما در جنوب آسیا ،مبارزه با
دهشت افگنی است که در حمایت استراتیژی وسیعتر جنوب آسیا صورت
میگیرد".
رییس ستاد ارتش امریکا تاکید کرد که استراتیژی حضور ایاالت متحده در جنوب
آسیا "از نقطه نظر منافع ما در مبارزه با دهشت افگنی قابل مذاکره نیست".
این اظهارات آقای دانفورد در حالی صورت میگیرد که زلمی خلیلزاد ،نماینده
ویژه امریکا در امور صلح افغانستان تا کنون شش بار با گروه طالبان در دوحه،
پایتخت قطر مذاکره کرده است.
آقای دانفورد با استقبال از روند مذاکرات صلح به رهبری زلمی خلیلزاد با گروه
طالبان ،مذاکرات بیناالفغانی به رهبری افغانها را یک اصل مهم عنوان کرد.
جنرال دانفورد با حمایت از راهکار دیپلوماتیک در افغانستان گفت":باید اطمینان
حاصل کنید که بخش کلیدی چارچوب کنونی دیپلوماتیک اینست تا مطمین باشیم که
حکومت و مردم افغانستان به گونه فراگیر در مذاکرات دخیل باشند".
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این درحالی است که گروه طالبان در دومین نشست بین االفغانی مسکو ،روز
چهارشنبه ضمن اینکه حضور نماینده حکومت افغانستان را در آن نشست رد
کردند ،خروج نیروهای بینالمللی را پیش شرطی برای تامین صلح عنوان کردند.
تهدیدات امنيت داخلی
جوزف دانفورد ،رییس ستاد ارتش ایاالت متحده در انستیتوت پژوهشی بروکنکز
شهر واشنگتن دی سی ،روی چشم انداز امنیت ملی ایاالت متحده ،وضعیت نیرو
های نظامی امریکا و گزینههای کلیدی دفاعی آینده صحبت کرد.
این جنرال ارشد امریکایی وضعیت نظامی ایاالت متحده را در مقایسه با سال
 ۲۰۱5میالدی بهتر عنوان کرده گفت "ناتو هم در مقایسه با چهار سال پیش قویتر
است".
وضعیت کشورهای مانند عراق و سوریه ،از نظر جوزف دانفورد در چهار سال
اخیر تغییر خورده و گروه داعش در آن کشورها شکست خورده تلقی میشود.
آقای دانفورد تاکید کرد که حضور نظامی و آرایش جدید نیرو های ایاالت متحده
در منطقه شرق میانه" ،نه برای تحریک و یا تقابل نظامی است ،بلکه به هدف
بازدارندگی موثر میباشد".
جوزف دانفورد گفت":تغییر آرایش ما سه دلیل داشت .نخست اینکه ایرانیها بدانند
هرکاری که بکنند ،ما میدانیم که از سوی آنها است .دوم این که اگر فعالیت
بازدارندگی ما جواب نداد ،چطور بتوانیم پاسخ دهیم و سوم اطمینان پیدا کنیم که
تمامی موارد بازدارندگی در کنار هم فعال است".
روابط ایاالت متحده – چین ،مناسبات میان مسکو و واشنگتن ،مذاکرات هسته یی با
کوریای شمالی و منازعات روی آبهای جنوب چین از موضوعاتی بود که آقای
دانفورد به آن پرداخت.

 ٨جوزا  ١٣٩٨خبرگزاری افق
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رییسجمهور غنی ،فردا (پنج شنبه ۹ ،جوزا) به عربستان سعودی سفر میکند.
هارون چخانسوری؛ سخنگوی رییس جمهور گفته است که هدف سفر رییسجمهور
به عربستان سعودی ،اشتراک در چهاردهمین نشست سازمان همکاریهای اسالمی
است.
افق را در تلگرام دنبال کنید
او افزوده است که آقای غنی در این نشست سخنرانی خواهد کرد و روند صلح
محور گفتگوهای رییس جمهور را تشکیل میدهد.
مقامها در ارگ ریاست جمهوری گفتهاند که آقای غنی در این نشست در مورد
همکاریهای اقتصادی نیز بحث خواهد کرد.

 ٨جوزا ١٣٩٨

یورو نیوز

قطر موافقت کرده است که نمایندهای بلندپایه را به نشست شورای همکاری خلیج
فارس که روز پنجشنبه به میزبانی مکه برگزار خواهد شد ،بفرستد.
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بنا بر اعالم شبکۀ خبری الجزیره ،محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر
در این نشست حضور خواهد داشت.
در صورت عملی شدن این دیدار ،سفر آقای وزیر به عربستان اولین تماس مقامات
عالیرتبۀ سعودی و قطری از سال  ۲۰۱۷میالدی یعنی از زمان آغاز بحران در
روابط دو کشور محسوب میشود.
ریاض میگوید حملۀ پهپاد حوثیها به تاسیسات نفتی عربستان به دستور ایران
انجام شده؛ اتهامی که ایران آن را تکذیب کرده است.
تهران میگوید که اگرچه بر لغو تحریمهای اقتصادی آمریکا اصرار دارد اما به
دنبال درگیری نظامی در منطقه نیست.
نمایندۀ عالیرتبۀ دوحه در حالی در نشست مکه شرکت میکند که این کشور تا
کنون هم از امتیاز ارتباط با ایران و هم ارتباط با ایاالت متحده آمریکا بهره برده
است.
قطر میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خلیج فارس است.
این کشور بر داشتن یک سیاست خارجی مستقل تاکید دارد و بر این اساس
برخالف بحرین ،عربستان سعودی و امارات عربی متحده همچنان از طرفداران
توافق هستهای سال  ۲۰۱۵میالدی ایران و قدرتهای بزرگ جهان است.
با این وجود نه مایل است که با پشت کردن به واشنگتن به دلیل فشارهای این کشور
بر ایران ،حمایتهای دونالد ترامپ را از دست بدهد و نه حاضر است که تاسیسات
نفتی و گازیش در خلیج فارس ،در معرض حمالت نیروهای تحت حمایت ایران
قرار گیرد.
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