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وزیر امور مهاجرین در جلسه گزارش گیری از مسئولین محلی این وزارت در والیات
شمال خواست که به تامین شافیت بیشتر تالش نمایند.
این جلسه روز پنجشنبه  23جوزای سال روان در اقامتگاه وزیر امور مهاجرین در والیت بلخ
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
کنندگان به وزیر امور مهاجرین ارایه نمودند.
وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان ضمن استماع گزارش والیات مذکور ،گفت که طی
چهار سال گذشته وزارت امور مهاجرین در امر مبارزه با فساد اداری موفقانه عمل نموده و
اکنون یکی از ادارات پیشگام در عرصه مبارزه با فساد اداری است .وی به مسئولین ادارات
محلی در والیات شمال هدایت داد که در امر خدمت رسانی به بیجاشدگان وعودت
کنندگان تامین شفافیت را بیشتر در نظر داشته باشند.
همچنان وزیر امور مهاجرین به مسئولین محلی اداره اش هدایت داد که زمینه مراجعه خانواده
ها را به صورت فردی در ادارات شان فراهم نموده و در اجراآت عرایض کسانی که به
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
دیدار های جداگانه روز جمعه  24جوزای سال روان با حضور در اقامتگاه وزیر امور
مهاجرین وعودت کنندگان ،تشریف آوری ایشان را به والیت بلخ خوش آمدید عرض
نمودند.
بازدید کنندگان از کارکردهای موفقانه وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در بخش
ارایه خدمات به بیجاشدگان و عودت کنندگان قدردانی نموده و در مورد مسایل مختلف از
جمله رسیدگی به وضعیت برگشت کنندگان ،بیجاشدگان و جامعه میزبان با ایشان صحبت
نمودند.
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اعضای نهاد جوانان شمال در دیدار که به با وزیر امور مهاجرین داشتند به پاس خدمت
گذاری های وی به بیجاشدگان وعودت کنندگان ،با اهدای تقدیرنامه از کارکرد ایشان
قدرانی نمود.

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در سفرش به والیت
بلخ ،روز پنجشنبه  23جوزای سال روان در شهرک بیجاشدگان ذبیح هللا شهید
حضور یافته و وضعیت ساکنان آن شهرک را بررسی نمود.
دراین شهرک که در ولسوالی نهرشاهی والیت بلخ موقعیت دارد 330 ،خانواده
بیجاشده والیت فاریاب زندگی می نماید و قبال از طرف موسسات و ریاست امور
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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وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان بیان نمود که این وزارت تالش نموده با
موسسات بینالمللی زمینه اسکان دائمی  170خانواده را با اعمار شلتر فراهم نموده
و برای حل مشکالت سایر خانواده ها نیز تالش می نماید .پیشنهاد اعمار مکتب در
ساحه مذکور به وزارت احیا و انکشاف دهات ارسال گردیده است.
وی از همکاری های اداره پناهندگان سازمان ملل متحد )(UNHCRمقیم والیت
بلخ در بخش ارایه خدمات به بیجاشدگان ساحه ذبیح هللا شهید قدردانی نموده
خواهان همکاری بیشتر آن اداره گردیده ،به ریاست امور مهاجرین والیت بلخ
هدایت داد که به مشکالت بیجاشدگان ساکن در ساحه مذکور رسیدگی بیشتر نمایند.

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در سفرش به والیت
بلخ ،روز پنجشنبه  23جوزای سال روان با بشیر احمد توحیدی معاون و سرپرست
والیت دیدار و در مورد مدیریت مشترک بیجاشدگان در آن والیت صحبت نمود.
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.
وی از مقامات والیت بلخ درخواست نمود که برای رفع مشکالت دائمی مسکن
بیجاشدگان ،به ریاست جمهوری پیشنهاد تشخیص زمین نماید ،وزارت امور
مهاجرین نیز از آن در کابل حمایت می نماید.
معاون والی والیت بلخ ،بیان نمود که یک تعداد خانواده ها در اثر ناامنی های اخیر
در والیات همجوار و ولسوالی های والیت بلخ بیجا گردیده اند و سروی مشترک
آن جریان دارد.

رئیس شورای والیتی والیت بلخ با تعدادی از اعضای آن شورا ،روز پنجشنبه 23
جوزای سال روان به منظور خوشامدگویی و استقبال از وزیر امور مهاجرین در
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
در قسمت رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان و عودت کنندگان ،خواهان توزیع کمک
های بشری وزارت در حاالت اضطرار به بیجاشدگان گردیدند.
وزیر امور مهاجرین در صحبت هایش در مقر والیت بلخ ،بیان داشت که بر اساس
پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی ،قانون حالت اضطرار و توافقنامه مشترک وزارت
امور مهاجرین و وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث ،مسئولیت رسیدگی به
حالت اضطرار را الی  72ساعت اولیه وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث
به عهده داشته و وزارت امور مهاجرین بعد از تثبیت بیجاشدگی دائمی آنان ،برنامه
های مشخصی را در بخش خدمات بشری و دائمی ارائه می دارد.
وی افزود که از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون سه میلیون و  700هزار نفر در
سراسر کشور از محالت اصلی شان بیجا گردیده اند و در اثر تالش های وزارت
امور مهاجرین هیچ مورد فاجعه انسانی و بشری اتفاق نیافتاده است.
وزیر امور مهاجرین از شورای والیتی والیت بلخ خواست که به منظور رسیدگی
بهتر به بیجاشدگان و ایجاد شفافیت بیشتر در توزیع کمک ها ،ضمن نظارت از
کارکرد های ریاست امور مهاجرین والیت بلخ ،عرایض فردی خانواده ها را به آن
ریاست راجع نمایند نه عرایض جمعی.
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این مطلب را سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان ،روز
پنجشنبه  23جوزای سال روان در نشستی با مسئوالن زون شمال موسسات بین
المللی بیان نمود.
در نشستی که به منظور گزارش گیری و بررسی کارکردهای مؤسسات همکار در
زون شمال در مقر ریاست امور مهاجرین والیت بلخ برگزار گردیده بود ،مسئوالن
موسسات بین المللی در زون شمال گزارش کارکرد های سال جاری ،برنامه های
تحت کارش ،مشکالت و چالش های فراروی اداره شان را به وزیر امور مهاجرین
ارائه نمودند.
یک مورد از مشکالت که توسط مسئوالن محلی موسسات در شمال عنوان گردید،
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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ها مشکل ایجاد نموده ،آمار بیجاشدگان را بلند نشان می دهد ،چالش ها و مشکالت
رسیدگی را می افزاید.
مسؤوالن محلی مؤسسات از وزیر امور مهاجرین خواست که راه حل مشترک
برای این معضل سنجیده و زمینه رسیدگی بهتر به بیجاشدگان را فراهم نماید.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به ریاست امور مهاجرین والیت بلخ و
مسئولین موسسات هدایت داد که در بخش توزیع کمک های بشری بر اساس
طرزالعمل جدید که وزارت امور مهاجرین با نمایندگی سازمان ملل متحد امضا
نموده ،عمل نمایند و برای توزیع شلتر ها اسناد قبلی توزیع کمک های بشری را
مبنای کار شان قرار دهند.
وی همچنان افزود که برای جلوگیری از سوء استفاده افراد و اشخاص استفاده جو،
پس ازین عرایض گروپی را از یک شخص تحویل نگیرند ،هر خانواده خود شان
باید عرایض شان به ادارات مهاجرین تحویل داده و مستقیما به ادارات مراجعه
کنند.
در مهمترین بخش های مؤسسات بین المللی آمده است که این ادارات در سال
گذشته به  38هزار خانواده بیجاشده در زون شمال کمک رسانی نموده است.

 ٢٥جوزا ١٣٩٨

خبرگزاری خامه پرس

شرکت برق رسانی افغانستان (برشنا) در تازهترین اقدام خود برق تلویزیون
خصوصی “یک” را قطع کرده است.
مسووالن شرکت برشنا میگویند تلویزیون خصوصی “یک” سه میلیون افغانی
پول باقیداری خود را نپرداخته است و به همین دلیل برق این تلویزیون قطع شده
است.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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در اعالمیهی شرکت برشنا که امروز (شنبه 2۵ ،جوزا) منتشر شده ،آمده است:
«هدف از این اقدام “برشنا” این بوده تا به همهی مشترکین واضح شود که این بار
در جمعآوری عواید/درآمد ،هیچ فرد و نهادی استثنا قرار نخواهد گرفت».
شرکت برشنا امسال حشر قطع کردن لین های برق و افشای باقیداران بزرگ برق
را به گونه جدی آغاز کرده است .در چند مورد هم نام های باقیداران بزرگ و
متخلفینی که پول صرفیه برق خود را نپرداخته اند نیز افشا و منتشر ساخت.
تلویزیون خصوصی یک به مالکیت فهیم هاشمی از شبکه های پر بیننده افغانستان
به شمار می رود .آقای هاشمی چندی قبل از سوی رییس جمهور به سرپرستی
وزارت مخابرات نیز معرفی شده بود.

 ٢٥جوزا ١٣٩٨

طلوع نیوز

با آنکه در حدود سه ماه به برگزاری انتخابات ریاستجمهوری باقی ماندهاست،
هنوز از سرنوشت بودجۀ برگزاری این انتخابات خبری نیست.
کمیسیون انتخابات ،تاکنون موفق نشدهاست که بودجۀ برگزاری انتخابات ششم ماه
میزان را نهایی کند و بدست آورد.
مسؤوالن کمیسیون مستقل انتخابات در این باره اطالعات به دست نمیدهند اما
میگویند که تمامی برنامههای شان بهگونۀ درست به پیش میروند.
حبیب الرحمان ننگ ،رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت:
«پالن عملیاتی تصویب شده .اکشن پالنها (پالنهای عملیاتی) تمامش جور شدهاند،
استیب به استیب (قدم به قدم) پیش میرویم».
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روز چهارشنبه هفتۀ گذشته ،کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود قرار است طرح
بودجۀ برگزاری انتخابات ریاستجمهوری تا روز جمعه نهایی شود – اما حاال که
یک روز از این موعد گذشته ،خبری از این طرح نیست.
داوود علی نجفی ،رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا
هنگامیکه بودجه نهایی نشود ،تمامی برنامهها بهشمول برنامههای عملیاتی
کمیسیون و حتا جدول زمانبندی انتخابات ناقص و تغییرپذیر استند.
آقای نجفی افزود[« :کارهای کمیسیون مستقل انتخابات] نمایانگر بیبرنامهگی،
نمایانگر بیتجربهگی و نمایانگر اینکه است یک پروسۀ ملی را به افتضاح
کشاندهاست».
از سویی دیگر ،شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات ،میگویند که کمیشنران
کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نامهای تقویتی رأی دهندهگان را – که هفتۀ
پیش آغاز شد – بیکارگیری از دستگاههای شناخت بایومتریک بهگونه غیرقانونی
آغاز کردهاند.
قرار بود به روزششم ماه میزان ،انتخابات ریاستجمهوری همزمان با
انتخاباتهای شوراهای والیتی ،شوراهای ولسوالیها و مجلس نمایندهگان والیت
غزنی برگزار شود ،اما کمیسیون انتخابات گفت که توان برگزاری انتخاباتهای
شوراهای ولسوالیها ،شوراهای والیتی و مجلس نمایندهگان غزنی را ندارد.

 ٢٥جوزا  ١٣٩٨روزنامه ماندگار
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صبر بدون هوش .بودن
هوش بدون صبر میدهد و به یکی
«خداوند به یک نفر
ِ
ِ
این دو خصوصیت با همدیگر معموالً نتیجه شگفتآوری خواهد داشت ».والتر
سی .کالین
«صبر همراه و همدم خرد است ».سنت آگوستین
«اگر تا به حال کشف ارزشمندی کرده باشم ،این بوده که به صبر توجه بیشتری
داشتهام تا به هر استعداد دیگر ».ایزاک نیوتن
یکی از مفیدترین خصوصیاتی که فرد عالقهمند به پیشرفت میتواند داشته باشد،
صبور بودن است .با صبر و پشتکار میتوانید به هر چیزی غلبه کنید .اما چرا
صبور بودن اینقدر دشوار است؟ چطور میتوانید صبر را در خودتان تقویت
کنید؟ و صبر چطور میتواند به زندهگی شما کمک کند؟
در زیر به  7ایدهیی اشاره میشود که کمکتان میکند پاسختان را به این سواالت
پیـدا کنید.
. 1برنامهریزی اجتماعی سنگ میاندازد
«چطور جامعهیی که روی پورۀ سیبزمینی فوری ،مخلوطهای کیک فوری ،شام
فریزشده و دوربینهای عکاسی فوری برقرار است ،میتواند به جوانان خود صبر
آموزش دهد؟» پاول سوینی
در جامعۀ امروز همهچیز به سرعت در حرکت است .رضایت فوری تنظیمات
پیشفرض ذهن بسیاری از ماست .اینها را نمیگوییم که با جامعۀ امروز مخالفت
کنیم .این فقط توضیحی برای ایناست که چرا درک صبر تا این اندازه سخت است.
برنامهریزی اجتماعی توجه چندانی به صبر نمیکند .اتفاقا ً از شما میخواهد کارها
را فورا ً و در لحظه انجام دهید .و بعد از سالها ممکن است بخواهید چیزهای
بیشتری در لحظه داشته باشید .و فکر به تأخیر افتادن احساس رضایت ،کمی
عجیب به نظر خواهد رسید.
. 2با صبر به دستش میآورید.
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«کسی که میتواند صبور باشد ،به هرچه میخواهد میرسد ».بنجامین فرانکلین
شاید این فکر چندان پُرطرفدار نباشد .آدمها دوست ندارند زیاد در مورد آن
بشنوند .اما این دقیقا ً همان چیزیست که همۀ افراد موفق به کار بستهاند .آنها
روزها و روزها تمرین کردهاند .معموالً اینطور به نظر میرسد که آنها هوش و
استعداد خارقالعاده یا شانس فوقالعادهیی داشتهاند که توانستهاند موفق شوند .البته
سر آن هوش و
ممکن است اینطور باشد اما مردم معموالً سالها تالشی که پشت ِ
شانس بوده را نمیبینند ،یا شاید هم نمیخواهند ببینند .با این روش دیگر الزم نیست
به این واقعیت فکر کنند که آنها هم باید به همان اندازه تالش داشته باشند.
. 3هنوز نباید تسلیم شوید.
«صبر ضروری است .نمیتوانید محصولی که همان لحظه کاشتهاید را برداشت
کنید ».سورن کی یرکگور
از آنجا که جامعه به ما میگوید به دنبال راهحلهای سریع باشیم ،ممکن است خیلی
راحت اشتبا ِه تسلیم شدن را مرتکب شویم .بعد از اینکه چند بار شکست خوردید،
تسلیم شدن به نظر کاری «نرمال» میآید .اما اگر کسی بازهم به راهش ادامه دهد،
چه اتفاقی میافتد؟ و با هر شکست چیزهای بیشتر و بیشتری را یاد میگیرد؟
من فکر میکنم آدمها معموالً زود تسلیم میشوند .ذهن شما احتماالً یک چارچوب
زمانی منطقی برای موفقیت دارد .البته ممکن است این با چارچوب زمانی واقعی
سازگاری نداشته باشد .خیلی خوب است که کمی نگاهتان را از دیدگاههای تبلیغی
گرفته و دیدگاههای واقعیتر را مد نظر قرار دهید .از آدمهایی که به جایی که شما
میخواهید برسید ،رسیدهاند درس بگیرید .با آنها حرف بزنید .در کتابها و
انترنت در مورد آن تحقیق کنید .این نه تنها کمک میکند یک برنامۀ خوب داشته
باشید ،بلکه دیدگاهی واضحتر در مورد چیزهایی که میخواهید به شما میدهد.
البته همۀ اینها به آن معنی نیست که هیچوقت نباید از کاری دست بکشید .اما بد
نیست که مدت طوالنیتری را در مسیری که انتخاب کردهاید بروید .و به این معنی
هم نیست که یک کار را باید دوباره و دوباره به همان طریق قبلی انجام دهید .باید
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تجربه کسب کنید .از تجربیات زندهگی درس واقعی بگیرید و بعد از این درسها
در تالشهای دوبارۀتان استفاده کنید.

 ٢٥جوزا ١٣٩٨

آژانس افغان خبر

نماینده ملکی ناتو گفته است که این سازمان و دیگر متحدان افغانستان از نزدیک
با هم کار میکنند تا شرایط را برای رسیدن به صلح فراهم کنند .
به گزارش افغان نیوز :نیکوالس کی نماینده ملکی ناتو در افغانستان طی یک پیام
ویدئویی که روز جمعه نشر شد ،گفته است که صلح به «خیر» مردم افغانستان
است و این مردم از طالبان انتظار دارند که به درخواست آنها احترام بگذارند.
نماینده ملکی ناتو همچنان از گروه طالبان خواسته است که در نشست بیناالفغانی
صلح با حکومت و دیگر گروههای افغانی شرکت کند تا به این ترتیب همه طرفها
به تفاهمی برسند که منجر به برقراری فوری صلح شود.
نیکوالس کی تاکید کرده است که ناتو و دیگر متحدان افغانستان از نزدیک با هم
کار میکنند تا شرایط را برای رسیدن به صلح فراهم کنند .او افزوده است:
"همکاران و متحدان ناتو در تعهداتشان یکپارچه ،قوی و استوارند تا به حمایت
شان از مردم افغانستان در لحظات تاریخی که منجر به پایان جنگ و تأمین صلح
میشود ،ادامه دهند".
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نماینده ملکی ناتو همچنان گفته است که نیروهای این سازمان به نیروهای امنیتی
افغان آموزش و مشوره میدهند تا آنها در میدانهای نبرد ،صلح را که خواست
مردم افغانستان است ،به دست آورند.
نماینده ملکی ناتو در حالی بر ادامه حمایت ناتو از افغانستان برای برقراری صلح
و همچنان آغاز گفتوگوهای بیناالفغانی تأکید میکند که گروه طالبان تاکنون
حاضر به گفتوگو با دولت نشده است.

 ٢٥جوزا ١٣٩٨

روزنامه هشت صبح

توقف نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان اینبار در کابل نسبتا ً به طول
انجامید .زلمی خلیلزاد دستکم یک هفته در این شهر ته و باال گشت تا تمامی
طرفها را برای گفتوگو با طالبان ترغیب کند .او همچنان به بلخ نیز سر زد.
محمد محقق ،معاون ریاست اجرایی و عطامحمد نور ،والی سابق بلخ را در آنجا
دید .او در سفرهای پیشین خود به این والیت نرفته بود.
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زلمی خلیلزاد در نزدهم جوزا وارد کابل شد و ابتدا با محمداشرف غنی دیدار
کرد .با حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین کشور ،نیز در همان روز دیدار داشت.
نماینده ویژه امریکا به تعقیب آن با مقامات شورای عالی صلح دیدار کرد .با عبدهللا
عبدهللا پس از بازگشت او از سفر لندن ،مالقات کرد.
دیدار با زنان نیز جزء برنامه سفر خلیلزاد بود .روز بیستویکم جوزا اعالم شد
که او با زنان دیده است.
همچنان زلمی خلیلزاد در این مجال با نمایندهگان سیاسی و دیپلماتهای کشورهای
مختلف از جمله روسیه ،چین و هند نیز دیدار داشته است .او در این دیدار ضمن
مهم خواندن نقش کشورهای منطقه در پروسه صلح افغانستان ،خواستار همآهنگی
بین آنها در این زمینه شده است .خلیلزاد در نشستی با میزبانی بانک جهانی در
کابل نیز شرکت و درباره نقش کشورهای کمککننده در روند صلح صحبت کرده
است.
خلیلزاد در بدو ورود به کابل اعالم کرد که گفتوگوهای صلح وارد مرحله
تازهای خواهد شد .او همچنان بر دخیل شدن بیشتر افغانها در این گفتوگوها
تأکید کرد.
نشست قطر
زلمی خلیلزاد در دیدار با سران حکومت وحدت ملی و مقامات شورای عالی صلح
درباره پیشرفتهای گفتوگوهای صلح معلومات داده است .یکی از این
پیشرفتها ،اعالم آمادهگی آلمان برای تسهیل زمینه برگزاری یک نشست
بیناالفغانی در قطر است .خلیلزاد ضمن ارایه معلومات در این باره ،ابراز
امیدواری کرده است که گفتوگوهای بیناالفغانی هرچه زودتر برگزار شود.
معلومات خلیلزاد درباره نشست بیناالفغانی قطر کلی بوده است؛ به همین دلیل،
زمان دقیق برگزاری این نشست تا کنون مشخص نیست .با این حال ،وزارت
خارجه کشور از نقش آلمان در گفتوگوهای صلح استقبال کرده است.
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تجربه ناروی
زلمی خلیلزاد در دیداری که با پیرالبرت ،مسوول امور سیاسی و شارژدافیر
سفارت ناروی در کابل داشته است ،تجربه این کشور را در شروع گفتوگوهای
بیناالفغانی صلح مؤثر خوانده است .نماینده ویژه امریکا گفته است که ناروی از
جمله کشورهایی است که در تسهیل شرایط گفتوگو برای حل بحران و همچنان
کمک به افغانستان تجربه طوالنی دارد .به گفته او ،حمایت و تجربه ناروی در
تالشها برای شروع گفتوگوها بین افغانها میتواند مؤثر باشد.
ناروی در سال  13۹۴نیز میزبان نشستی میان نمایندهگان دولت و گروه طالبان
بود .ابتکار این نشست را «مجمع اسلو» به دست داشت .به نمایندهگی از دولت،
یک هیأت شش نفری و به نمایندهگی از طالبان یک هیأت سه نفری در نشست اسلو
شرکت کرده بودند.
مجمع اسلو هر سال با همکاری وزارت خارجه ناروی برگزار میشود .در اجالس
این مجمع روی منازعات در سطح جهان گفتوگو و برای پایان دادن به آن راه حل
پیشنهاد میشود.
زنان و صلح
زلمی خلیلزاد در دیدارش با زنان ،بر حضور زنان در گفتوگوهای صلح تأکید
کرده است .او گفته است که سیاست امریکا حمایت از حضور زنان در این
گفتوگوها است.
پیش از این زنان از آنچه ابهام در پروسه صلح خواندهاند ،شکایت کردهاند .آنها
گفتهاند که در جریان جزییات پیشرفتهای صلح قرار ندارند و میترسند که با
سرنوشت آنها معامله شود.
گروه طالبان پیش از این گفتهاند که در چهارچوب دستورات اسالمی به حقوق
زنان احترام دارند .این گروه در دوره حاکمیت خود زنان را خانهنشین کرده بود.
به صورت کلی ،زلمی خلیلزاد در هشتمین دور سفرش به کابل گفته است که
گفتوگوهای صلح به پیشرفتهایی رسیده است و این گفتوگوها وارد فاز تازهای
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خواهد شد .این در حالی است که حکومت در بیستودوم جوزا اعالم کرد که ۴۹0
زندانی گروه طالبان را از بند رها کرده است .محمداشرف غنی ،رییس جمهور
کشور ،فرمان رهایی  887زندانی این گروه را در سیزدهم ماه جوزا صادر کرده
بود .ریاست جمهوری هدف از رهایی زندانیان طالبان را حسن نیت دولت برای
شروع گفتوگوهای بیناالفغانی خوانده است.
دور هشتم سفرهای نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در دهم جوزا
شروع شد .این دور از سفرهای او برای شانزده روز تا بیستوششم همین ماه
برنامهریزی شده است .خلیلزاد تا کنون به شمول افغانستان به پاکستان ،بلجیم و
آلمان سفر کرده است .او قرار است پس از افغانستان به امارات متحده عربی و
قطر نیز سفر کند.
مأموریت زلمی خلیلزاد برای تسهیل زمینه گفتوگوهای صلح افغانستان در سنبله
پارسال آغاز شد .او تا کنون شش بار با گروه طالبان دیده است .گفته شده است که
در پی این دیدارها ،دو طرف روی چهارچوب ابتدایی خروج نیروهای خارجی و
مبارزه با تروریسم به توافق رسیدهاند.
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 ٢٥جوزا ١٣٩٨

پاسبانان

وزارت امور داخله ی کشور اعالم کرد که نبی کوهبندی پس از بازداشت توسط
پولیس از اثر زخم های شدید کشته شد .نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور
داخله ی کشور به رسانه ها گفته است « :بی کوهبندی ،سرکرده یک گروه جنایت
کار ،دریک درگیری با نیروهای پولیس مبارزه با تروریزم ،درکابل نخست زخمی
و لحظات قبل جان داد ».آقای رحیمی می افزاید« :نبی کوهبندی ،از جنایت کاران
خطرناک و فراری یی بود که بخشی از جرایم جنایی درمربوطات حوزه های
شهر کابل ،توسط وی و افرادش سازماندهی میگردید».
سخنگوی وزارت امور داخله می افزاید « :این جنایت کار ،بعد ازظهر امروز ،در
مربوطات حوزه نهم امنیتی کابل ،با نیروهای پولیس به درگیری پرداخت و پس از
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،
چپاولگری نیز دست داشت ».پیش از این وزارت امور داخله نگاشته بود که او پس
از زخمی شدن از سوی پولیس بازداشت گردیده است.

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

http://www.morr.gov.af 22
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

 ٢٥جوزا ١٣٩٨

خبرگزاری دید

جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری دست کم یک ماه میشود
که در زادگاهش جوزجان حضور دارد و در این مدت چند باری از ناامنیهای
والیات شمال شکایت کرده و حکومت مرکزی را نسبت به این ناامنیها هشدار
داده است.
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری دست کم یک ماه میشود که
در زادگاهش جوزجان حضور دارد و در این مدت چند باری از ناامنیهای والیات
شمال شکایت کرده و حکومت مرکزی را نسبت به این ناامنیها هشدار داده است.
جنرال دوستم باری گفت که اگر حکومت کاری برای ناامنیهای شمال انجام ندهد،
خود او دست به کار خواهد شد و در کنار مردم در برابر گروه طالبان ایستادگی
خواهد کرد .جنرال دوستم در تازه ترین مورد تصریح کرده که یک گروه سی
هزاری نفری گروه طالبان برنامه دارند تا باالی والیات شمال حمله کنند.
جنرال دوستم در حالی از ناامنیهای شمال هشدار میدهد که با شروع کار
حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی و داکتر عبدهللا ،جنگ از والیات
جنوب و جنوب شرق به شمال کشور کشیده شد واز آن زمان تاکنون والیات شمال
به طور نمونه فاریاب ،جوزجان و سرپل به گونه جدی ناامن است و گروه طالبان
در این بخشهای کشور مسلط هستند .
براساس گزارشها ،روزی نیست که طالبان باالی نیروهای امنیتی و مردمی در
سرپل حمله نکنند .صدها خانواده از سرپل به علت همین ناامنیها به شهر
مزارشریف مرکز والیت بلخ مهاجرت کردهاند .
در کنار والیات نام برده ،طلبان همین اکنون در بسیاری از ولسوالیهای والیت
بلخ نیز برای مردم تهدید هستند و حتا در برخی از مساجد ولسوالی دولتآباد بلخ
برای مردم تبلیغ میکنند .این که طالبان در چه زمینه به مردم تبلیغ میکنند،
اطالعات وجود ندارد و احتماالً بدگویی حکومت را میکنند.
معاون اول ریاست جمهوری در اسد سال  13۹۴همزمان با ناامن شدن والیت
شمال ،کابل را به قصد شمال ترک و رسما ً رهبری جنگ را در برابر طالبان به
دوش گرفته بود .
با تمام اینها آنچه مایه نگرانی است ،بیتوجهی و سکوت حکومت مرکزی در قبال
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اظهارات هشدار آمیز و نگران کننده جنرال دوستم است .روسای نهادهای امنیتی و
دفاعی کشور در پیوند به گفتههای جنرال دوستم چیزی نگفتهاند .انتظار داریم که
حکومت مرکزی پاسخ سخنان معاون اول ریاست جمهوری را ارائه کند .اظهارات
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
بایستی اظهارات جنرال دوستم را رد یا تایید کند .اگر تایید میکند الزم است که
برای جلوگیری از یک فاجعه دیگر دست به کار شود .متاسفانه در این اواخر به
وضوح دیده میشود که حکومت در قبال طالبان موضع متناقض دارد .گاه سخن از
شکستن کمر طالبان میزنند و از طرف دیگر طالبان را از زندان رها میسازند.

 ٢٥جوزا  ١٣٩٨روزنامه اطالعات روز
روزنامه اطالعات روز  -مردم ساالری را پدید می آورد
نشست کشورهای عضو و ناظر سازمان
شانگهای روز جمعه ( 2۴جوزا) در بیشکیک پایتخت قرغیزستان برگزار شد.
افغانستان عضو
ناظر سازمان شانگهای است .رییسجمهور غنی در این نشست در رابطه به اجماع
منطقوی و
بینالمللی در خصوص صلح کشور و نقش افغانستان در اتصال منطقوی صحبت
کرد .
بر بنیاد اعالمیهی ارگ ریاستجمهوری،
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
گروههای کاری
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سازمان همکاریهای شانگهای بهمنظور جستوجو برای دستیابی به صلحی که
به رهبری و
مالکیت افغانها باشد ،سهیم شوند .
آقای غنی یک بار دیگر تأکید کرد که
قطعنامهی  23مادهای لویهجرگهی مشورتی صلح ،نقشهی راه دولت افغانستان در
گفتوگوهای
صلح خواهد بود .
رییسجمهور غنی همچنین گفت که
پیشرفت روند صلح افغانستان نیازمند اجماع منطقهای و شناخت وابستگی طالبان
به
حامیانش است .آقای غنی پیشنهاد کرد که نخست بهمنظور «غالبشدن بر خطر
رویکردهای
پراکنده برای صلح» یک ائتالف منطقهای و بینالمللی برای صلح شکل گیرد .او
تأکید
کرد که یک افغانستان امن و باثبات به سود تمام کشورها خواهد بود« :یک
افغانستان صلحآمیز
و امن ،دو یا سه برابر منفعت برای منطقه ،تمام کشورهای عضو و ناظر سازمان
شانگهای و
جهان در پی خواهد داشت .ما روی حمایت و همکاری شما برای بهدست آوردن
جایگاه حقیقی
خود بهعنوان چهارراه آسیا در براعظم اقتصادی اسیا و سیستم همکاری بینالمللی،
حساب
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میکنیم».
رییسجمهور غنی در مجمع عمومی این
نشست گفت که سازمان شانگهای بستری برای تحول تاریخی اوراسیا به یک
براعظم اقتصادی
«اقتصاد قارهای» فراهم کرده است .
رییسجمهور غنی گفت که سعی میکند
با تأمین صلح و وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور ،افغانستان را بهعنوان
محور
اتصال منطقهای و مرکز آموزشهای اسالمی ،چهارراه آسیا و بستری برای
همکاریهای
منطقوی و جهانی مبدل کند.
به گفتهی رییسجمهور غنی ،برگزاری
انتخابات ریاستجمهوری در ششم میزان ،تمرکز روی صلح ،تطبیق برنامهی
خودکفایی،
سرمایهگذاری بر اتصال منطقهای و تجدید همکاریهای منطقهای و بینالمللی
اقدمهای
خواهد بود که افغانستان برای دستیابی به آن تالش خواهد کرد .
او از ناظران بینالمللی و ناظران
کشورهای عضو و ناظر سازمان شانگهای دعوت کرد که از روند انتخابات
ریاستجمهور
نظارت کنند .
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آقای غنی گفت که افغانستان به سمت
خودکفایی حرکت میکند .رییسجمهور غنی گفت که اکنون در مصرف بودجه
منطقیتر عمل میکند
و انتظار میرود که تنها امسال در بخش امنیتی یک میلیارد دالر صرفهجویی
شود .
آقای غنی همچنین گفت که روند مبدلشدن
به چهارراه انرژی و دهلیز ترانسپورتی بین آسیای میانه ،آسیای جنوبی ،ایران و
خلیج در
حال تحقق یافتن است« :در مقایسه با پنج سال گذشته ،عوامل اساسی برای مصئون
ساختن آیندهی
افغانستان بهعنوان یک کشور باثبات و خودکفا در قلب آسیا ،در حال شکلگرفتن
است».
از سوی دیگر رییسجمهور غنی گفت که
مواد مخدر ،تروریسم و جنگ رفاه و امنیت افغانستان و کشورهای عضو و ناظر
سازمان
همکاریهای شانگهای را تهدید میکند .آقای غنی گفت که بهنظر میرسد کشت
تریاک و
پروسس مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته است .
«اخیرا نیروهای امنیتی طی عملیاتی
در فراه  ۵3کارخانهی پرورسس و تولید مواد مخدر را نابود کردند که بیش از یک
میلیارد دالر به قاچاقبران ضرر رسید».
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رییسجمهور غنی در حاشیه این نشست ،با شماری از رهبران عضو سازمان
شانگهای روی موضوعات مختلف از جمله تروریسم ،قاچاق مواد مخدر و
همکاریهای اقتصادی گفتوگو کرد .
شی جینگ پینگ ،رییسجمهور چین در
گفتوگو با رییسجمهور غنی ،ضمن حمایت از روند صلح به رهبری و مالکیت
افغانها،
همکاری پاکستان در خصوص صلح افغانستان را مهم خوانده و تعهد سپرده که
پاکستان را
در زمینهی همکاری در این روند تشویق میکند .
در عین حال رییسجمهور چین گفته که
سعی میکند در کنار همکاریهای انکشافی با افغانستان ،سطح خرید زعفران و
جلغوزه افغانستان
را بلند ببرد .
رییسجمهور غنی در دیدار با نرندرا
مودی ،نخستوزیر هند ضمن قدردانی از کمک و همکاری هند در عرصههای
مختلف به افغانستان،
گفت که صلح باعزت و پایدار خواست اساسی افغانها و اولویت و مسئولیت مهم
حکومت است
و کشورهای منطقه در خصوص پروسهی صلح همکاریشان را هماهنگ و منظم
کنند.
نخست وزیر هند ضمن حمایت از مذاکرات
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صلح بیناالفغانی تحت رهبری و مالکیت افغانها با اشاره به کمکهای هند در
عرصههای
مختلف با افغانستان ،از همکاریهای بیشتر این کشور به افغانستان اطمینان داده
است .در این دیدار هر دو طرف روی ،مبارزه با تروریسم ،اتصال منطقوی،
گسترش همکاریهای
اقتصادی و ترانزیتی و اجماع منطقوی در خصوص صلح افغانستان گفتوگو
کردند.
در دیدار رییسجمهور غنی با حسن
روحانی ،رییسجمهور ایران دو طرف در خصوص گسترش همکاریهای
افغانستان و ایران،
اجماع منطقوی ،در زمینهی صلح افغانستان و پروسه صلح به محوریت دولت
افغانستان
صحبت کردند .
حسن روحانی ،رییسجمهور ایران گفت
که ایران برای هرگونه کمک در پروسهی صلح به محوریت افغانستان آماده است .
آقای روحانی در خصوص بندر چابهار
نیز گفت« :بندر چابهار از نگاه اقتصادی برای ایران ،افغانستان و هند مهم است و
برای
انکشاف آن کار مشترک خواهیم کرد».
رییسجمهوری تاجیکستان در دیدار با
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رییسجمهور غنی گفته که تاجیکستان از پروسه صلح به رهبری و مالکیت
افغانها حمایت
میکند .
در عین حال رییسجمهور غنی ،با
اشاره به ظرفیت افغانستان در بخش انتقال انرژی و برق گفته که افغانستان
آسانترین
مسیر برای انتقال انرژی از آسیای میانه به آسیای جنوبی است و در این راستا
آمادهی
هرگونه همکاری است .
سورونبای جیین بیکوف ،رییسجمهوری
قرغیزستان ضمن حمایت از پروسهی صلح به رهبری افغانها گفته که قرغیزستان
میخواهد
از طریق دولت افغانستان با قرغیزهای افغانستان ،روابط دوامدار و حمایتی داشته
باشد .قرغیزهای افغانستان در بلندای پامیر بدخشان زندگی میکنند و بر مبنای
گزارشها
یکی از محرومترین اقلیتهای ساکن در افغانستان هستند .
در دیدار رییسجمهور غنی با قاسم جومرت
توکایف ،رییسجمهور قزاقستان محور گفتوگوهای دو طرف روی گسترش
همکاریها میان دو
کشور در بخش زراعت ،تجارت و سرمایهگذاری متمرکز بوده است .
سازمان همکاریهای شانگهای در سال
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 2001میالدی توسط رهبران ،چین ،روسیه ،قزاقستان ،قرغیزستان ،تاجیکستان و
ازبکستان
برای همکاریهای چندجانبه امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی تشکیل شد .سپس پاکستان
و هند
نیز در این سازمان عضو شد .مغولستان ،ایران ،افغانستان و بیالروس اعضای
ناظر این
سازمان هستند.
نوشته حمایت کشورهای عضو سازمان شانگهای از روند صلح به رهبری افغانها
اولین بار در روزنامه اطالعات روز پدیدار شد.

 ٢٥جوزا ١٣٩٨

خبرگزاری خاورمیانه

تیم ملی فوتسال  20سال افغانستان در دیدار نخست مسابقات قهرمانی آسیا ،با
اقتدار بر هانگ کانگ غلبه کرد.
به گزارش بخش ورزش خبرگزاری خاورمیانه ،اولین دیدار ملی پوشان جوان
کشورمان امشب (2۵جوزا) در شهر تبریز ایران برگزار شد.
در این دیدار 20 ،ساله های کشور با حساب  ۶بر یک از سد هانگ کانگ گذشته و
در صدر گروه قرار گرفت.
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ملی پوشان جوان کشور برای صعود به عنوان تیم اول ،در دیدار دومشان فردا با
ایران مصاف میدهند.
ایران روز گذشته هانگ کانگ را  7-3شکست داده بود و به این ترتیب دو تیم
ایران و افغانستان هر کدام با یک پیروزی راهی دور بعد شدند و  .هانگ کانگ از
گردونه رقابتها کنار رفت.
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