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این دیدار ،چهارشنبه  8جوزای سال روان در حاشیه امضای طرزالعمل مشترک
پاسخدهی به بیجاشدگان داخلی در مقر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
صورت گرفت و در رابطه به چگونگی رسیدگی به بیجاشدگان و وضعیت
مهاجرین افغان در کشور های میزبان بخصوص ترکیه ،بحث و تبادل نظر شد.
سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان بیان نمود که پایین
آمدن نرخ پول ایران در مقابل اسعار خارجی باعث می شود که یک تعداد زیادی
از مهاجرین مقیم ایران یا از آن کشور افغانستان برگشت نمایند یا بسوی ترکیه و
اروپا مهاجرت نمایند .
وی افزود که در ترکیه مشکالت زیادی فراروی مهاجرین ،بخصوص برای
کسانی که غییر قانونی وارد آن کشور می شود ،وجود دارد و وزارت امور
مهاجرین به منظور رسیدگی به این مشکالت و تحت مدیریت آمدن روند مهاجرت
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در ترکیه ،چهار بار در سطوح عالی و تخنیکی با مقامات آن کشور صحبت نموده
است.
به گفته ایشان همه کسانی که از ترکیه به افغانستان بر می گردند ،اسنادی را مبنی
بر داوطلبانه بودن بازگشت شان امضا می نماید .
عالمی بلخی گفت که اخراج اجباری مهاجرین از هر کشور میزبان پیامد ناگواری
برای افغانستان دارد و امکان آن وجود دارد که این افراد در گروپ های ناهنجار
جذب شوند .بدین سبب وی از معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان
خواست که از آدرس آن اداره با مقامات ترکیه روی مدیریت مشترک مهاجرت
صحبت شود.
آقای توبی لنذر تعهد داد که باسفیر ترکیه مقیم کابل صحبت می نماید تا پیام جانب
افغانستان را به انقره وسیله شود.

 ١٠جوزا  ١٣٩٨دويچه وله

اداره فدرال آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی (بامف) حدود  ۷۵درصد
تقاضانامه های پناهجویان مقیم یونان را ،که میخواهند به خانواده های شان در
آلمان ملحق شوند ،رد کرده است .به اساس پاسخی که حکومت آلمان به جناح چپ
ها در پارلمان این کشور ارائه کرده است ،مقامات امور پناهجویان در یونان از ماه
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جنوری امسال تا پایان ماه می  ۶۲۶تقاضانامه را به مقامات آلمانی تسلیم داده اند.
بامف از این جمع  ۴۷۲تقاضانامه را رد کرده است.
در این پاسخ حکومت آلمان ،که نخست روزنامه های گروه رسانه یی فونکه از آن
گزارش دادند ،دلیلی برای این اقدام ارائه نشده است.
گوکای اقبلوط ،سیاستمدار حزب چپ های آلمان از این اقدام اداره فدرال آلمان
انتقاد کرده است .او به روزنامه های فونکه گفته است« :در گذشته تجربه کرده ایم
که تقاضای برگرداندن [پناهجویانی] صورت گرفته است که براساس مقررات
عملی ساختن توافقنامه دوبلین ضروری نبوده اند ».او عالوه کرده است که تصمیم
(فعلی) خالف قانون است.
به تأسی از مقررات دوبلین اتحادیه اروپا ،یک کشور عضو میتواند سپردن روند
رسیدگی به درخواست پناهندگی یک شخص به عضو دیگر این اتحادیه را تقاضا
کند ،در صورتی که اعضای خانواده پناهجو در کشور دومی عضو اتحادیه اروپا
زندگی کنند.
در ماه می امسال شمار پناهجویانی که از ترکیه وارد جزایر یونان شدند ،به
وضاحت افزایش داشت .در اردوگاه های ثبت نام در جزایر یونانی لیسبوس،
ساموس ،خیوس ،لیروس و کوس در حال حاضر تقریبا ً  ۱۵۶۰۰مهاجر بسر
میبرند .این در حالیست که این اردوگاه ها ظرفیت حدود  ۹۰۰۰نفر را دارند.
اتحادیه اروپا در ماه مارچ  ۲۰۱۶با حکومت در انقره به توافق رسید که همه
مهاجرانی که به طور غیر قانونی از ترکیه به جزایر یونان می رسند ،دوباره به
ترکیه فرستاده شده می توانند .در حالیکه در سال  ۲۰۱۵تقریبا ً  8۵۷هزار نفر از
ترکیه به یونان رفتند ،در سال  ۲۰۱8این رقم به  ۵۰هزار نفر کاهش یافت.
به اساس معلومات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ،از آغاز سال
جاری تا کنون حدود  ۱۳۶۰۰تن از ترکیه به یونان فرار کرده اند.

 ١٠جوزا ١٣٩٨

خبرگزاری خامه پرس
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در یک درگیری که میان گروه های دهشت افگن طالبان و داعش صورت گرفته
است دستکم شش تن از هر دو گروه کشته شده اند.
این درگیری ها که در ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار صورت گرفته است
منجر به کشته شدن یک فرمانده طالبان با چهار جنگجوی دیگر شان و یک عضو
داعش شده است و دو طالب دیگر زخم برداشته اند.
مسووالن محلی می گویند این درگیری در ساحات تحت کنترول طالبان و در
روستایی به نام “قیلغو” صورت گرفته است.
ننگرهار در شرق افغانستان و از والیات به شدت ناامن به شمار می رود .در این
والیت چندین گروه تروریستی به شمول داعش و طالبان فعال اند.
داعش برای دو سال ولسوالی اچین را در اختیار داشت که پس از بمباردمان توسط
امریکایی ها دوباره به تصرف نیروهای امنیتی در آمد.

 ١٠جوزا ١٣٩٨

طلوع نيوز

در بیشتر از دوهفتۀ گذشته ،کابل گواۀ چهار حملۀ مسلحانه بر پاسگاههای
پولیس ،دو حملۀ انتحاری و چندین رویداد جنایی بودهاست.
در این مدت ،پاسگاههای نیروهای پولیس در منطقههای بینی حصار ،دشت برچی،
داراالمان و پلچرخی کابل آماج حملههای مسلحانه قرار گرفتند .در این رویدادها،
دستکم ده سرباز پولیس جان باختند و دستکم ده تن دیگر زخمی شدند.
روز دوشنبه (۶جوزا) ،افراد مسلح ناشناس بر یک خانه در کابل حمله کردند و
هفت عضو یک خانواده را به قتل رساندند.
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روز گذشته (پنجشنبه۹ ،جوزا) یک حملۀ انتحاری در در نزدیکی دانشگاۀ نظامی
مارشال فهیم در کابل ،شش تن جان باختند و شانزده تن دیگر زخمی شدند.
صبح امروز (جمعه۱۰ ،جوزا) در انفجار موتر بمگذاری شده در منطقۀ پلچرخی
کابل ،دست کم چهار غیرنظامی جان باختند و بیش از ده تن دیگر زخمی شدهاند.
همزمان با این رویدادها ،چندین رویداد جنایی نیز در شهر کابل در این مدت
گزارش شدهاند.
باشندهگان کابل ،با انتقاد از افزایش رویدادهای هراسافگنی و جرمهای جنایی در
این شهر میگویند که بسیار نگران استند.
آنان از پولیس و نیروهای امنیتی میخواهند که برای مهار وضعیت و کاهش این
رویدادها تالش کنند.
صبغتهللا سپین ،باشندۀ کابل گفت« :ما در یک کشوری زندهگی میکنیم که هر
لحظه در آنجا ممکن است رویدادی رخ بدهد؛ حملهها اکنون در داخل شهر کابل
رسیدهاند و در هفته سه بار حمله میشود .حکومت هیچ برنامۀ واضح برای مهار
این وضعیت ندارد».
سید مهدی علوی نژاد ،خبرنگار در کابل نیز بیان داشت« :مسؤولین در این قسمت
بسیار بیتوجهی میکنند و این مسله را جدی نمیگیرند ....این جای بسیار نگرانی
است؛ اگر متوجه شویم میبینیم که طالبان آمدهاند و در پهلوی گوش حکومت
رسیدهاند».
پایتخت نشینان ،میگویند که اگر نیروهای امنیتی برای کاهش و مهار اینگونه
رویدادها دست به کار نشود ،اوضاع بدتر از این خواهند شد.
اما وزارت امور داخله ،میگوید که برای کاهش این رویدادها برنامههایی روی
دست دارد و نیز چندین تن را در پیوند به جرمهای جنایی و دزدیهای مسلحانه
بازداشت کردهاست.
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نصرت رحیمی ،سخنگوی وزارت داخله بیان داشت« :به اساس فعالیتهای
شبانهروزی نیروهای امنیتی کشور دشمن نمیتواند حملههای مدهشی را طراحی
بکند».
برخی از آگاهان امور نظامی ،چندین حملۀ مسلحانه را بر پاسگاههای نیروهای
امنیتی در داخل شهر کابل ،شیوۀ تازۀ مخالفان مسلح دولت برای برهم زدن امنیت
در داخل شهر کابل میگویند و هشدار میدهند که هرگاه نهادهای امنیتی ،این
حملهها را جدی نگیرند ،اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.

 ١٠جوزا ١٣٩٨

روزنامه ماندگار

ملت شریف و مسلمان افغانستان !
ما جمعی از حقوقدانان کشور ،در نشست مورخ  8جوزای سال روان ،که
پیرامون اول جوزا پایان کار ریاستجمهوری دایر گردید ،بر موارد زیر تأکید
داشته خواهان عملی شدن آن هستیم:
- ۱دادگاه عالی کشور ،حق تمدید کار آقای غنی را بعد از اول جوزای سال پنجم
نداشته و این تفسیر دادگاه و تمدید آن را خالف قانون اساسی پنداشته یک اقدام
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سیاسی میدانیم و از دادگاه عالی کشور میخواهیم که فیصله برامده از یک اقدام
غیر قانونی اش را پس بگیرد.
- ۲به اساس قانون اساسی کشور ،کار رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد
از انتخابات به پایان رسیده است؛ بنابراین رییسجمهوری خالف قانون اساسی هم
به کارش ادامه داده و بازهم خالف قانون اساسی بارها زمان انتخابات را به تعویق
انداخته است .ما آرزو داریم که به این بازی با قانون اساسی کشور از طرف
ریاست جمهوری پایان داده شود.
- ۳شکلگیری دولت وحدت ملی ،به اساس یک توافق نامه سیاسی بوده نه قانون
اساسی و بنابراین نه آقای غنی و نه دادگاه عالی ،نمیتوانند در خصوص ختم یا
ادامۀ کار آقای غنی بعد از اول جوزا ،به قانون تمسک جویند .چون شکلگیری
دولت وحدت ملی ،به اساس توافقنامۀ سیاسی یک دورۀ تقنینی بودهاست ،یک
توافقنامۀ سایسی دیگر میتواند بنبست موجود ناشی از پایان زمان قانونی کار
رییسجمهور و ادامه غیر قانونی آن را حل کند.
- ۴جامعۀ حقوقدانان کشور شکلگیری حکومت سرپرست را هم به مصلحت
سیاسی کشور دانسته و هم به روح قانون اساسی که تضمین کنندۀ ثبات سیاسی در
کشور است ،سازگار میداند و از رهبران دولت وحدت ملی میخواهد که به آن
تمکین کنند.

 ١٠جوزا ١٣٩٨

بی بی سی
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بازرس ویژه آمریکا (سیگار) در تازهترین گزارش خود گفته ،در بررسیها
دریافته که از سال  ۲۰۱۲تا اکنون  ٦۳میلیون دالر از کمکهای آمریکا به
دانشگاه آمریکایی افغانستان "گم شده" اما دانشگاه آمریکایی افغانستان در بیانیهای
این ادعا را "بیاساس" و "گمراهکننده "میخواند .
بنا به گزارش سیگار که در حال بررسی شفافیت مصرف کمکهای آمریکا در
افغانستان است ،برای هر دانشجوی افغان در دانشگاه آمریکایی در دوره چهار
ساله لیسانس ،حدود  ۱۲٦هزار دالر از کمکهای آمریکا مصرف شده است .
گزارش اخیر سیگار در مورد دانشگاه آمریکایی افغانستان این گونه جمعبندی شده
که "اگر حکومت ایاالت متحده هر کدام از دانشجویان افغان را به کالجی در
آمریکا میفرستاد ،پول کمتری مصرف میشد تا تامین مالی تحصیل در یک
دانشگاه انگلیسیزبان برای آنها در پایتخت افغانستان".
جان ساپکو ،بازرس ویژه آمریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفته است :در هفت
سال بررسی قراردادهای دولتی و دریافتکنندگان کمکهای آمریکا در افغانستان،
این نهاد "بدترین" موردی است که دیدهام.
اما دیوید سیدنی ،از معاونان پیشین وزارت دفاع آمریکا و رئیس پیشین دانشگاه
آمریکایی افغانستان که اکنون رئیس بورد این دانشگاه است به نیویورکتایمز گفته
است" :پول در دانشگاه آمریکایی گم نشده ،این یک دانشگاه غیرانتفاعی است و
تمامی کمکهای دریافتی از حکومت آمریکا را مصرف کرده است ".
دانشگاه آمریکایی افغانستان یک دانشگاه مستقل غیرانتفاعی به زبان انگلیسی است
که در سال  ۲۰۰٦در کابل به سبک کالجهای آمریکایی تاسیس شد و حدود ۱۷۰۰
دانشجو در دورههای لیسانس و فوقلیسانس از جمله در رشتههای اداره و مدیریت،
کامپیوتر ،علوم سیاسی و حسابداری در حال تحصیل هستند .
هدف از تاسیس این دانشگاه تامین کادرهای نخبه در افغانستان است .برخی از
فارغالتحصیالن این دانشگاه در مناصب بلند در حکومت افغانستان مصروف به
کار شدهاند .
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در بیانیه این دانشگاه تاکید شده که دانشگاه آمریکایی افغانستان تاکنون بیش از یک
هزار فارغ التحصیل دورههای لیسانس و فوقلیسانس و حدود  ۲۰هزار تن را
آموزشهای حرفهای داده است .
دانشگاه آمریکایی یکی از اهداف عمده حمله گروه طالبان بوده است .این دانشگاه
در سال  ۲۰۱٦هدف دو حمله انتحاری و مسلحانه گروه طالبان قرار گرفت که در
نتیحه  ۱٦تن کشته و حدود  ۲۰۰تن زخمی شدند .این حمالت منجر به تعطیلی پنج
ماهه دانشگاه شد .
دو تن از استادان آمریکایی و استرالیایی این دانشگاه از سال  ۲۰۱٦تاکنون در
گروگان طالبان هستند .
در بیانیه دانشگاه آمریکایی افغانستان آمده که بنا به نگرانیهای امنیتی ،این نهاد
آموزشی هر سال بیش از  ۲٥درصد بودجه ( ۷میلیون دالر) را صرف تامین
امنیت میکند که در غیر آن بازگشایی مجدد دانشگاه پس از حمله طالبان در سال
 ۲۰۱٦ممکن نبود .
فارغ التحصیالن دوره لیسانس دانشگاه آمریکایی افغانستان موفق شدهاند از طریق
دریافت بورسیههای بینالمللی مانند فولبرایت در دانشگاههای معتبر آمریکایی ادامه
تحصیل دهند .
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 ١١جوزا ١٣٩٨

روزنامه هشت صبح

8صبح ،کابل :وزارت انرژی و آب از احتمال وقوع سیل و آبخیزی در شماری از
حوزههای دریایی کشور هشدار داده است .این وزارت از مردم پاییندست این دریاها
خواسته است که در جریان آبخیزی از زندهگی در کنار دریاها خودداری کنند.
ریاست منابع آب وزارت انرژی و آب در اطالعیهای گفته است که در پی بارش
باران و جاری شدن سیل ،احتمال دارد از دهم تا سیزدهم جوزا ،سطح آبها در
شماری از حوزههای دریایی بلند برود .این ریاست گفته است که این احتمال از تحلیل
و مقایسه ارقام مربوط به بارندهگیها ،یافتههای مشاهداتی دستگاههای
هایدرولوژیکی و پیشبینی ادارات هواشناسی معتبر جهانی به دست آمده است.
این ریاست همچنان گفته است که از دهم تا سیزدهم جوزا سیالبهای ناشی از
بارندهگی ،آبخیزی در برخی از ساحات حوزه دریایی پنج آمو ،هریرود مرغاب و
حوزه دریایی کابل جاری خواهد شد .به نقل از اطالعیه ،بارندهگی پراگنده از
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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جمعهشب ( ۱۰جوزا) در حوزه کابل آغاز و در روزهای ( ۱۲تا  ۱۳جوزا) اکثرا ً
در حوزه پنج آمو گسترش مییابد.
ریاست منابع آب ،نقشهای را نیز از ساحات معروض به خطر در جریان این روزها
منتشر کرده است .بر اساس این نقشه ،احتمال آبخیزی در مسیر دریاهای کوکچه،
پنج ،تالقان ،بغالن ،بامیان ،غور ،غزنی ،کابل ،لوگر ،لغمان ،کنر و ننگرهار
پیشبینی شده است.
ریاست منابع آب وزارت انرژی و آب در این اطالعیه از مردم پاییندست این دریاها
خواسته است که در جریان آبخیزی از زندهگی در کنار دریاها خودداری کنند .از
مردم باالدست این دریاها نیز خواسته شده است که به محض مشاهده نشانههای
آبخیزی ،به مردم پاییندست از این واقعه اطالع بدهند تا به این ترتیب از وارد
آمدن تلفات به مردم جلوگیری شود.

 ١٠جوزا ١٣٩٨

روزنامه اقتصادی وادصم

یك تجار افغان به هزینه  ٥۰۰هزار دالر توانست نخستین فارم گژدم را در هرات
بناء سازد .در افغانستان ،این نخستین بار است كه زهر گژدم تولید میشود.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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در این فارم بیش از  ۲۲هزار گژدم مختلف النوع وجود دارد كه از نقاط مختلف
هرات جمع آورى شده است.
زهر گژدم از جمله با ارزشترین مایعات جهان بشمار میرود .این زهر بیشتر به
كشور هاى امریكا ،اروپا و كشور هاى عربى صادر میگردد.
اكبر درویش رئیس این فارم به طلوع نیوز گفت كه زهر گژدم به مقاصد مختلف
چون تداوى سرطان و ساخت انتى بیوتیك در طبابت استعمال دارد.
این فارم هر سه ماه بعد  ۳۰۰گرام زهر تولید میكند كه هر گیلن (بیش از  ۳لیتر)
زهر گژدم در بازار هاى جهانى  ۳۹میلیون دالر قیمت دارد.
زهر گژدم حاوى كلوروتوكسین بوده كه در شناسایى اندازه و موقعیت تؤمر هاى
سرطانى بسیار مفید میباشد .همچنان دانشمندان از زهر گژدم براى از بین بردن
مالریا از پشه ناقل آن استفاده میكنند.
تحقیقات كه روى موش هاى البراتوارى انجام شده است نشان میدهد كه زهر گژدم
حاوى كلیتو توكسین بوده كه این ماده در تداوى امراض استخوان به این موش ها
كمك كرده است.

 ١٠جوزا ١٣٩٨

پاسبانان
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مقام های محلی غور می گویند ،از اثر ریزش باران و سرازیر شدن سیالب های
ویرانگر در این والیت تلفات جانی و خسارات مالی برای باشنده گان غور وارد
گردیده است .عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید« :از اثر رعد و برق
در شهر فیروزکوه مرکز این والیت دو عضو یک خانواده جان باخت و سه تن
دیگر شان زخم برداشتند .زخمیان این رویداد به شفاخانه والیتی غور منتقل شده و
تحت درمان قرار دارند».
آقای خطیبی همچنان می افزاید« :از اثر ریزش باران و سرازیر شدن سیالب های
شدید در شهر فیروزکوه ده ها منزل مسکونی تخریب شده و خسارات هنگفت مالی
برای مردم وارد گردیده است ».از سوی هم باشنده گان شهر فیروزکوه مرکز
والیت غور می گویند که از اثر این سیالب ها آنان تمامی امکانات شان را از
دست داده اند ،این باشنده های غور خواهان کمک های فوری هستند.

 ١٠جوزا  ١٣٩٨خبرگزاری افق
رییسجمهور اشرفغنی با عمران خان؛ نخستوزیر پاکستان روز گذشته (جمعه،
 ۱۰جوزا) در شهر مکه عربستان سعودی در مورد روند صلح گفتگو کرد.
بر بنیاد اعالمیه ارگ ریاست جمهوری ،آقای غنی و عمران خان در حاشیه نشست
سران کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسالمی باهم دیدار کردهاند.
بر اساس اعالمیه دفتر نخست وزیر پاکستان ،عمران خان و اشرفغنی ،تالش در
زمینه آغاز گفتگو با طالبان را بررسی کردهاند.
در اعالمیه آمدهاست که اسالمآباد از روند صلح به رهبری افغانها اعالم حمایت
کردهاست.
افق را در تلگرام دنبال کنید
نخستوزیر پاکستان گفتهاست که سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان ،زمینهساز
گفتگو در ابعاد سیاسی ،اقتصادی و امنتیی خواهد بود.
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هفته گذشته ،حمدهللا محب؛ مشاور امنیت ملی رییسجمهوری با قمر جاوید باجوا؛
رییس ستاد ارتش پاکستان در راولپندی ،مالقات کردهبود.
پاکستان از حامیان اصلی گروه طالبان عنوان میشود .بارها حکومت افغانستان از
اسالمآباد خواستار مبارزه جدی با هراسافکنی شدهاست؛ اما پاکستان همواره این
اتهام را رد کردهاست.
مالقات اشرفغنی و عمران خان در حالی صورت گرفته که هنوز هم حریم
هوایی پاکستان به روی پروازهای افغانستان مسدود است و این موضوع باعث
خسارت هنگفت مالی به شهروندان افغان شدهاست.
بر اساس اعالمیه ارگ ریاست جمهوری ،رئیس جمهور غنی این موضوع را با
عمران خان در میان گذاشته و از وی خواستهاست تا به هواپیماهای افغانستان
اجازه عبور از حریم هوایی این کشور داده شود.
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