حمایتمردمولسوالیهای
جاغوری و مالستان والیت غزنی از تیم دولتساز

استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور و عضو رهبری تیم انتخاباتی
دولتساز در ادامه پیکارهای انتخاباتی انتخابات ششم میزان ،روز
پنج شنبه به نمایندگی از رهبری این تیم با هیئت همراهش به
ولسوالیهای جاغوری و مالستان والیت غزنی رفت و در همایش با شکوه مردم
این ولسوالیها که در حمایت از تیم انتخاباتی دولتساز و به طور جداگانه
برگزار شده بود ،اشتراک و سخنرانی کرد.
مردم ولسوالی جاغوری والیت غزنی با برگزاری همایش بزرگ و چندین هزار

نفری که قبل از ظهر روز پجشنبه در منطقه سنگ ماشه مرکز آن ولسوالی
برگزار شده بود ،حمایت خویش را از تیم انتخاباتی دولت ساز اعالم کردند.
استاد سرور دانش معاون تیم دولت ساز و هیأت همراه وی در این همایش
انتخاباتی شرکت کرده و سخنرانی کرد .وی از حضور پرشور و گسترده مردم
جاغوری دراین همایش انتخاباتی قدر دانی کرد .استاد دانش ضمن اتحاف
دعا به روان همه شهدای مردم افغانستان به خصوص شهدای
مردم جاغوری در جنگ سال گذشته راجع به ارتقای ولسوالی ...صفحه2

پیام داکتر صادق مدبر در پیوند
به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
...صفحه2

انتخابات نماد مهم دموکراسی و مردم ساالری است .براساس نگاه «معطوف به زمان» و قرائتهای جدید دینی اگر
نگریسته شود؛ انتخابات و خواستن رای و نظر مردم در مورد حاکم ،در متون دینی نیز وجود دارد .در نظام جمهوری
ه برابر و یکسان نگریسته میشوند ،حکومتها هر پنجسال تغییر میکند
ه شهروندان به گون 
اسالمی افغانستان ،هم 
و از اینرهگذر مشروعیت نظام سیاسی نیز بلند میرود ،چرخش نخبگان وجود دارد و مردم هر آن ،میتوانند حقوق
شهروندی خویش را از حکومت و نمایندگان که خود برگزیدهاند ،مطالبه نمایند.

از مقاله :انتخابات؛ نماد جمهوریت  /...صفحه3

استاد دانش :جاغوری والیت میشود
استاد سرور دانش در اجتماع بزرگ مردمی ولسوالی جاغوری اعالم کرد که
تیم دولتساز در دوره بعدی کام ً
ال آمادگی دارد برای این که جاغوری را به
عنوان والیت اعالم نماید.
مردم ولسوالی جاغوری والیت غزنی با برگزاری همایش بزرگ و چندین هزار نفری
که روز پجشنبه در منطقه سنگ ماشه مرکز آن ولسوالی برگزار شده بود ،حمایت
خویش ر از تیم انتخاباتی دولت ساز اعالم کردند.
در این مراسم ،آقای دانش گفت که جاغوری در طول تاریخ یکی از مناطق استراتژیک
و قلب تپنده هزاره جات بوده و امروز در سرتاسر افغانستان و برای همه مردم کشور،
جاغوری یک نام آشنا و شناخته شده و با افتخار است.
آقای دانش گفت« :به نمایندگی از رهبری حکومت و از شخص رئیس جمهور وعده
و تعهد جدی می سپارم که بخش عمده این خواسته ها را در دوره بعدی حکومت
عملی خواهیم ساخت».
معاون دوم رییس جمهور گفت« :هم از طرف خود و هم از طرف رئیس جمهور در
حضور شما مردم جاغوری اعالم کنم که ما در حکومت ،در دوره بعدی کامال آمادگی
داریم برای این که جاغوری را به عنوان والیت اعالم کنیم .این حق شما است .ما
در حکومت به این نتیجه رسیدهایم که طبق معیارهای قانون اساسی ،جاغوری
و ولسوالیهای اطراف آن از معیارهای تعیین شده در قانون اساسی برای والیت
برخوردار است .خوبست یادآوری کنم که در همین چند لحظه پیش در همین
همایش جاللت مآب رئیس جمهوری تلفنی گفتند که ما در آینده با والیت شدن

جاغوری هیچ مخالفتی نداریم و کامال موافق هستیم و تأکید کردند که این موضوع
را با هرزبانی که مناسب می بینید به مردم جاغوری ابالغ کنید».
وی با اشاره به ناامنی ها در مسیر مسیر جاغوری  -قره باغ گفت که ما هم برای
همه مناطق مرکزی افغانستان تدابیر خاص امنیتی در نظر گرفته
ایم و هم به طور خاص برای جاغوری و مالستان و مناطق اطراف آن... .صفحه3
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سرمقاله

محورهایمهمانتخابات
شفاف و فراگیر
تهای انتخاباتی
قرار است تا هشت روز دیگر رقاب 
پایان یابد؛ در جریان نزدیک پنجاهروز گذشته برخی
کاندیداها با برگزاری جلسات کمپاینی و دستگاههای
تبلیغاتی خویش ،دیدگاههای خود را مطرح کردهاند.
مردم هم با سبکوسنگین کردن این دیدگاهها ،در پای
صندوقهای رأی تصمیم خواهند گرفت.
در کنار این امر ،مسایل مهم دیگر نیز هستند که ضمن
کمک به تصمیمگیری دقیق مردم ،روی شفافیت و فراگیر
بودن انتخابات آینده ریاستجمهوری اثرگذار خواهد بود.
این محورها ،به صورت کلی به کارکرد دقیق نهادهای
انتخاباتی ،تأمین امنیت و رقابتهای سالم کاندیداها در
دورۀ مبارزات انتخاباتی برمیگردند.
از جانبیهم ،افزایش ناامنیها در روزهای اخیر برخی
نگرانیها را برانگیخته است و در صورت تداوم ،ناامنی
روی حضور مردم و موفقیت انتخابات تأثیر منفی خواهد
گذاشت .براساس گزارش نهادهای امنیتی در روز انتخابات
 ۴۳۱مرکز رأیدهی مسدود ۶۷۵ ،با تهدید بلند امنیتی،
 ۹۰۷با تهدید پایین امنیتی روبهرو بوده و  ۳۳۶۰مرکز
باز خواهند بود .نیروهای امنیتی باید در خصوص مراکز
بسته و مراکزی که تحت تهدیدهای بلند امنیتی قرار
دارند ،چارهسنجی کنند و در کل امنیت انتخابات را به
گونهای درست تأمین کنند تا مردم با خاطر آرام به پای
صندوقهای رأی حضور یابند .بدون شک ،پس از تأمین
امنیت انتخابات ،مهمترین مساله در بخش امنیتی ،حفظ
بیطرفی این نیروها است.
در همین حال ،گزارش شده که انتقال برخی از مواد
انتخاباتی به مراکز رأیدهی آغاز شده و قرار است این
روند تا هنگام برگزاری انتخابات تکمیل گردد .در حالی که
نیروهای امنیتی در انتقال و حفاظت از این مواد مسئولیت
جدی دارند ،باید کمیسیون مستقل انتخبات در توزیع
مواد انتخاباتی به ویژه برگ ههای رأی دقیق و عادالنه عمل
کند .تجربه دورهای گذشته نشان داده که در یک مرکز
رأیدهی ،مردم به دلیل کمبود بستههای رأی از انتخاب
کاندیدای دلخواه خود محروم شده و در مرکز رأیدهی
دیگر ،صدها برگه رأی بدون استفاده باقی مانده است.
اکنون نزدیک به دو هفته تا برگزاری انتخابات باقی مانده،
انتظار میرود که مسئوالن انتخابات با برآورد دقیق ،این
نقیصه را برطرف سازند .به همین ترتیب ،باید در دیگر
زمینهها نیز نهاد برگزارکننده انتخابات توجه جدی داشته
باشد.
گذشته از دو مساله فوق ،محور تأثیرگذار دیگر روی
انتخابات شفاف و فراگیر ،رقابت سالم کاندیداهای ریاست
جمهوری و طرفداران آنان است .کاندیداها باید از طرفداران
خود بخواهند تا در محوریت قانون عمل کنند و خود ،در
این راستا پیشگام باشند .به هر میزانی که کاندیداها و
ن اندازه ،زمینه
تیمهای آنان قانونمحور باشند ،به هما 
برگزاری یک انتخابات سالم فراهم خواهد شد در غیر آن،
ینظمی در روند انتخابات نامحتمل نخواهد بود.
بروز ب 
رویهمرفته ،برگزاری انتخابات شفاف و فراگیر به مسایل
مهمی از جمله ،آمادگی الزم و جدی کمیسیون مستقل
انتخابات ،تأمین امنیت این روند و حفظ بیطرفی نیروهای
امنیتی و در نهایت به رقابت سالم کاندیداها بستگی دارد.
هرگونه کوتاهی در مورد انتخابات از سوی مسئوالن،
پیامدهای سنگین برای کشور به بار خواهد آورد.

انسجام
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پیام داکتر صادق مدبر در پیوند
به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1398
بسم اهلل الرحمن الرحیم
کشور ما افغانستان ،در بره های حساس و سرنوشتساز
تاریخ معاصر خود قرار دارد و در این شرایط ،آرا و
تصمیم مردم بزرگ ما ،بیشتر از هر زمان دیگری،
تعیین کننده است .قرار است تا کمتر از یکهفته دیگر،
چهارمین دور انتخابات ریاستجمهوری برگزار شود و
مردم یکبار دیگر ،با حضور در پای صندوقهای رأی،
در خصوص انتخاب زعیم آینده کشور تصمیم بگیرند.
بیتردید ،برگزاری انتخابات سالم ،میتواند افغانستان را
از گردونه بحران و کشمکشهای خطرناک ،به سالمت
عبور دهد و متضمن ثبات و توسعه سیاسی پایدار باشد.
از این رو ،از برگزاری انتخابات قاطعانه حمایت میکنیم.
با این وجود ،حضور هرچه شکوهمند و پرشور شهروندان
به پای صندوقهای رأی به نهادینه شدن دموکراسی،
انتقال مسالمتآمیز قدرت سیاسی و مستحکم شدن
پایههای نظام مردمساالر در کشور خواهد انجامید.
بدین ترتیب ،شرکت گسترده و پررنگ رأیدهندگان
در انتخابات ،پاسخ دندانشکن به دشمنان صلح ،ثبات
و توسعه کشور خواهد بود.
مردم آگاه و سربلند افغانستان! حزب انسجام ملی
در انتخابات ریاست جمهوری  1398که شش روز به
برگزاری آن مانده ،از تیم «دولتساز» به رهبری دکتور
محمداشرف غنی ،حمایت میکند .در همین راستا،
مجالس متعدد حمایتی را در کابل و والیتها برگزار
کرده است .در این فرصت ،یکبار دیگر ،از تمام اعضا و
هواداران حزب در سراسر افغانستان خواسته میشود تا
در انتخابات سهم پُررنگ و بارز داشته باشند و به این

تیم رأی دهند.
حزب انسجام ملی ،تیم «دولتساز» را با دقت تمام و
به عنوان تنها تیمی که میتواند افغانستان را در شرایط
دشوار کنونی به خوبی رهبری نماید ،انتخاب کرده
است .دکتور محمداشرف غنی که زعامت این تیم را

به عهده دارد ،شخصیت با تجربه ،توانا و قاطع است.
خواهران و برادران عزیز! بدون تردید ،یک تیم
منسجم ،قاطع و پاسخگو میتواند از دستآوردهای
نظام کنونی به خوبی حفاظت کند و برای تحقق
خواستها و آرمانهای برحق مردم افغانستان ،حاضر به

ساخت سرک یکاولنگ  -دره صوف
 15فیصد پیشرفت کاری دارد
این سرک دارای  183.6کیلومتر طول 7 ،متر خط عبوری 3 ،متر شانه های
اسفالتی در دو طرف سرک 2 ،متر شانه خاکی و  389پایه پل و پلچک را دارا
می باشد که با یک شرکت ساختمانی خصوصی قرار داد گردیده است از سوی
بانک انکشاف آسیایی تمویل می گردد و تا کنون  15فیصد پیشرفت کاری
دارد.
سرک یکاولنگ  -دره صوف ،یک مسیر مهم و اساسی برای انتقال اجناس و
اموال تجارتی از شمال به جنوب کشور و ممالک همسایه بوده ،رول مهم در
رشد اقتصاد افغانستان داشته ،تسهیالت بیشتر و سیستم ترانسپورتی بهتر را
برای انتقال تولیدات زراعتی فراهم می سازد.
تطبیق این پروژه باعث ایجاد فرصت های کاری را برای تعدادی از باشندگان
مسیر سرک نیز گردیده است .سرک یکاولنگ -دره صوف ،یکی از پروژه های
مهم و اساسی اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت بوده که با احداث آن ،دهلیز
ارتباطی شمال به مناطق مرکزی افغانستان و بعد بطرف جنوب کشور ادامه پیدا
میکند و باعث پیشرفت و ترقی کشور میگردد.

انتظار میرود که کار ساخت این سرک ،بدون سکتگی و در موقع معین آن تکمیل
شود .از اداره تدارکات ملی و بانک انکشاف آسیایی توقع می رود تا در قسمت این
پروژه به صورت جدی همکاری نمایند.

گزارشمحرمانهخلیلزادبهکنگرهامریکا

نشست کمیته روابط خارجی کنگره امریکا درباره
سیاست دولت دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری این
کشور نسبت به افغانستان با حضور زلمی خلیلزاد،
نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان با محوریت
«مذاکرات صلح با طالبان» برگزار شد .نشست آقای
خلیلزاد با این کمیته اما پشت درهای بسته بود و
گزارش وی محرمانه بوده است.

این کمیته مجلس نمایندگان امریکا هفته گذشته،
آقای خلیلزاد را به نشست روز پنجشنبه رسما احضار
کرد تا دالیل شکست مذاکرات امریکا با طالبان را
برای نمایندگان مجلس توضیح دهد .الیوت اینگل،
رئیس کمیته روابط خارجی کنگره امریکا ،در
آغاز این نشست گفت که آقای خلیلزاد به آنها
توضیحاتی ارایه کرد.

نشست علنی این جلسه با آلیس ولز ،سرپرست
معاونت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و
مرکزی و کارن فریمن ،معاون اداره بخش افغانستان
و پاکستان نمایندگی امریکا برای توسعه بینالمللی
( )USAIDدرباره سیاست دولت ترامپ در قبال
افغانستان و مذاکرات صلح با طالبان برگزار شد و آنها
به سوالهای اعضای کمیته پاسخ دادند.
پیشتر پرسش و پاسخها در محور مذاکرات آمریکا
و طالبان و اهداف آن متمرکز بود .خانم ولز درباره
نگرانی از تکرار نقض حقوق بشر توسط طالبان در
صورت توافق گفت افغانستان نسبت به  ۲۰۰۱خیلی
تغییر کرده است.
او همچنین اضافه کرد که گروه طالبان به امریکا گفته
که از برخی اشتباهات گذشته شان درس گرفتهاند
و حفظ دستآوردهای چند سال اخیر موضوعی
از مذاکرات بوده است .خانم ولز همچنین گفت
نیروهای ائتالف تمام تالش شان را در افغانستان برای
جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان انجام میدهند
و طالبان عامل بیشترین تلفات غیرنظامیان هستند.
او همچنین درباره ضرورت برگزاری انتخابات و تاکید
امریکا برای شفافیت انتخابات ریاست جمهوری
پیشرو درافغانستان حرف زد.
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خدمتگزاری باشد .کشور ما ،از نگرشها و روشهای
غلط دولتداری آسیبهای جدی دیده است و با توجه
به تجربههای تلخ گذشته ،ایجاب میکند تا از تیم
دولتساز به عنوان تیم با برنامه ،منسجم و با پشتکار
حمایت جدیتر صورت گیرد و نباید گذاشت که
افغانستان بار دیگر به روزهای دشوار برگردد.
انتظار «ما» از دکتور محمداشرف غنی و تمام اعضای
تیم «دولتساز» این است که در فردای انتخابات ،خیر
و صالح مردم را در نظر بگیرند ،به آرای مردم بزرگ
افغانستان ارج و احترام بگذارند و به وعدههای انتخاباتی
خود درست عمل کنند.
همچنان ،از مسئولیتهای کمیسیون مستقل انتخابات
است تا بر بنیاد قانون ،زمینه برگزاری انتخابات شفاف و
فراگیر را فراهم سازد و به هیچ کسی فرصت سوءاستفاده
از آرای مردم را ندهد .ما ضمن تأکید بر تأمین امنیت
مطمین مراکز انتخاباتی توسط نیروهای امنیتی کشور،
از مردم عزتمند افغانستان میخواهیم تا با این نیروها،
همکاری جدی و همهجانبه داشته باشند و نیز ،در
خصوص نظارت از برگزاری انتخابات ،با کمیسیون
مستقل شکایتهای انتخاباتی ،همکاری نمایند.
در پایان ،از بارگاه خداوند بزرگ برای مردم افغانستان
بهروزی و سربلندی بیشتر و برای کشور ،صلح ،ثبات و
توسعه در تمام عرصهها ،استدعا داریم.
صادق مدبر
رئیس شورای رهبری حزب انسجام ملی
افغانستان
کابل ـ  31سنبله 1398
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حمایتمردمولسوالیهای...
جاغوری به والیت گفت« :امروز می خواهم بر عکس دوره قبلی
انتخابات ،هم از طرف خود و هم از طرف رئیس جمهور در حضور
شما مردم جاغوری اعالم کنم که ما در حکومت در دوره بعدی کامال
آمادگی داریم برای این که جاغوری را به عنوان والیت اعالم کنیم».
همچنین ،مردم ولسوالی مالستان با برگزاری همایش بزرگ انتخاباتی
در مرکز این ولسوالی حمایت خویش را از تیم دولتساز اعالم کردند.
در این همایش هزاران تن از باشندگان مناطق مختلف ولسوالی
مالستان غزنی اعم از چهرههای سیاسی ،علما ،متنفذان قومی،
فرهنگیان و اقشار مختلف مردم شرکت داشتند.
استاد دانش با ارائه بیانیهای در جمع مردم مالستان از اولویتهای
تیم دولتساز در رابطه با مناطق هزارهجات نیز سخن گفت« :وی
تامین امنیت ،انکشاف متوازن ،مشارکت عادالنه در حکومت و تعدیل
واحدهای اداری در سطح والیت و ولسوالیها را از جمله خواستههای
مردم و اولویت تیم انتخاباتی دولتساز اعالم کرد».
معاون رئیس جمهور افزود که در طول  18سال اخیر در هریک از این
اولویت ها پیشرفت هایی داشتهایم و اکنون در مناطق هزارهنشین به
قیمت صدها میلیون دالر پروژه های انکشافی در عرصه های مختلف
در جریان کار است.
استاد دانش گفت برخی از همین حاال می خواهند زمینهسازی کنند
که نتیجه انتخابات را نپذیرند و بحران ایجاد کنند به بهانه این که
گویا در انتخابات تقلب میشود .وی افزود« :شما از کجا خبر دارید که
در انتخابات تقلب میشود؟ فعال کمیسیونهای انتخاباتی برای یک
انتخابات شفاف و رأیگیری با سیستم بیومتریک آمادگی کامل گرفته
است که براساس آن هیچ کسی نمی تواند تقلب کند و یا تکراری رأی
دهد .چند روز پیش یوناما اعالم کرد که این اولین انتخابات است که
از نگاه تخنیکی بهترین آمادگی گرفته شده است».
معاون رئیس جمهور به مردم اطمینان داد که انتخابات هم برگزار
خواهد شد و هم یک انتخابات شفاف و عادالنه خواهد بود .وی تصریح
کرد« :ما به هیچ صورت اجازه نمی دهیم که کسی تقلب کند و از
شما مردم هم می خواهیم که جلو هرگونه تقلب و تقلب کار را با
شجاعتبگیرید».
استاد دانش خطاب به مردم ولسوالی مالستان« :به کسانی رأی ندهید
که تنها منافع شخصی خود را معیار حق و باطل می دانند و نه به
منافع ملی پایبند هستند و نه حتی به منافع قوم خود» .وی همچنین
افزود که به کسانی رأی ندهید که توان رهبری و مدیریت کشور
بحران زده مثل افغانستان را ندارند.
به گفت ه وی مردم افغانستان موقف شفاف ملی و صادقانه حکومت در
جریان پروسه صلح و مذاکرات ایاالت متحده آمریکا با طالبان دیدند.
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انتخابات؛ نماد جمهوریت و لزوم صلح
در چهارچوب جمهوری اسالمی
توگوهای سیاسی
همزمان با آغاز و پیشرفت گف 
میان آقای «زلمی خلیلزاد» فرستاده ویژه
ایاالت متحده امریکا و نمایندگان «گروه طالبان»
در قطر ،آمادگیها جهت برگزاری چهارمین انتخابات
ریاستجمهوری نیز گرفته میشد .پس ،این پرسش
جدی مطرح بود و تاهنوز هم مطرح است که «آیا
انتخابات مهم بوده و اولویت ملی است یا صلح؟
گروه طالبان موضع شان مشخص و واضح است .آنها
درصدد برهم زدن امنیت و اخالل روند انتخابات و
حتی در پی ایجاد فاصله میان جریانها و چهرههای
مطرح سیاسی و حکومتاند .حمالت پی هم آن گروه
در والیتهای کندز ،بغالن و حمالت مرگبار انتحاری
در کابل و زابل ،تایید کننده این سخن است .حتی ،این
پرسش« ،جریانهای سیاسی» درون نظام جمهوری
اسالمی افغانستان را نیز به دو دسته تقسیم کردهاست؛
دستهای که صلح را در اولویت کاری خویش قرار داده
و اعالم کردهاند که برای موفقیت فرایند صلح حاضراند
از انتخابات بگذرند ،اما دست ه دیگر انتخابات را به عنوان
یک «اولویت مهم ملی» تلقی کرده و بر لزوم گفتوگوی
سیاسی میان حکومت و طالبان از موضع قویتر و زیر
چتر نظام جمهوری اسالمی افغانستان تاکید مینمایند.
به نظر نگارنده ،در شرایط حاضر ،انتخابات اولویت
مهم ملی است .درست است که صلح نیز یکی از
آرزوهای دیرین ه مردم است و اساساً هر جامع ه نیازمند
فضای صلحآمیز است .فلسف ه وجودی دولت و طراحی
نظامهای سیاسی ،تامین صلح و آرامش و ارائه خدمات
برای مردم است ،اما باید مکانیزم را در نظر گرفت ،تا
صلح پایدار تامین گردد .گفتوگوهای که موجب صلح
کوتاه مدت و چند روزه شود؛ گذاشتن کلوخ در آب و رد
شدن و خاموشی موقت بحران است.
بی تردید ،بین جمهوریت و تامین صلح و ثبات پایدار
در کشور رابط ه تنگاتنگ وجود دارد .تامین صلح و
ثبات پایدار در افغانستان ،مستلزم مشارکت عادالنه و
درخورشأن هم ه اقوام و گروههای اجتماعی در ساختار
«حکومت و دولت» و ارائه «خدمات عادالنه» است و
این دو مهم ،تنها در چهارچوب نظام جمهوری اسالمی
ممکن و میسور است.
انتخابات نماد مهم دموکراسی و مردم ساالری است.
براساس نگاه «معطوف به زمان» و قرائتهای جدید
دینی اگر نگریسته شود؛ انتخابات و خواستن رای و نظر
مردم در مورد حاکم ،در متون دینی نیز وجود دارد.
در نظام جمهوری اسالمی افغانستان ،هم ه شهروندان
به گون ه برابر و یکسان نگریسته میشوند ،حکومتها
هر پنجسال تغییر میکند و از اینرهگذر مشروعیت
نظام سیاسی نیز بلند میرود ،چرخش نخبگان وجود
دارد و مردم هر آن ،میتوانند حقوق شهروندی خویش
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استاددانش:
جاغوری والیت میشود
ما هرگز اجازه نخواهیم داد که مردم شریف
جاغوری با خطر و تهدید جدی مواجه شوند.
آقای دانش گفت« :در زمینه پروژههای
دولتی ،ما در حکومت به دو پروژه مهم این
منطقه توجه بیشتر خواهیم کرد .سرک
جاغوری -قره باغ که به طول بیش از 30
کیلومتر کار آن از سال گذشته آغاز شده و
در حدود  13در صد پیشرفت دارد .قسمت
دوم این پروژه به طول  20کیلومتر دیگر
تحت تدارکات قرار دارد که امیدوارم زودتر
طی مراحل شود و در سال آینده کار آن
آغاز گردد .فعال پروژه جدید توسعه میدان
هوایی جاغوری به ارزش  45میلیون افغانی
برای سال جدید مالی در نظر گرفته شده و
هیأت سروی در همین روزها از کابل اعزام
شده و بعد از دیزاین در ظرف یک یا دو ماه
پروسه تدارکاتی پروژه جدید تمدید رنوی
میدان آغاز خواهد شد که با تمدید آن طول
میدان از  1200متر فعلی به  1700خواهد
رسید و امکان شروع پروازهای تجارتی فراهم
خواهد شد.

خبرهای هفته
ماموریت ملل متحد در افغانستان
تمدید شد

ماموریت ملل متحد در چهارچوب یوناما در افغانستان
برای یک سال دیگر تا  ۱۷سپتمبر  ۲۰۲۰میالدی
تمدید شد .این تصمیم هفته گذشته در نشست
عمومی ملل متحد در نیویارک اتخاذ شد .ملل
متحد گفته است که نقش یوناما در صلح و ثبات
در افغانستان مهم است و این ماموریت از رهبری
ت افغانها بر پروسه صلح و مصالحه سیاسی
و مالکی 
در کشور حمایت میکند .عادله راز ،نماینده دایمی
افغانستان در ملل متحد گفت که تمدید ماموریت
یوناما ،نشاندهنده حمایت شورای امنیت ملل متحد
از افغانستان در شرایطی است که مردم این کشور
وارد مرحله جدید میشوند و قرار است تا چند روز
آینده برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به
ی بروند .خانم راز افزود که افغانها
پای صندوقهای را 
همواره به تحکیم دموکراسی به عنوان «کلید مهم
افغانستان مرفه و پایدار» متعهد اند .به گفته وی،
حکومت و مردم افغانستان برای انتخابات آمادگی
کامل دارند ،انتخاباتی که ستون حکومتداری مشروع
و حاکمیت قانون را تقویت خواهد کرد.
****

پاکستان در تامین امنیت انتخابات
افغانستانهمکاریمیکند
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را از حکومت و نمایندگان که خود برگزیدهاند ،مطالبه
نمایند.
به نظر میرسد که هیچ کسی و هیچ جریان سیاسی
مخالف صلح با طالبان نیست .اما در مورد گفتوگو،
باید برخی مالحظات و به عبارت دیگر خطوط اساسی
وجود داشته باشد .مردم افغانستان اگر خط فکری ـ
سیاسی ،امارت را به بهای صلح و آرامش میپذیرفتند،
در همان اوایل ظهور این گروه پذیرفته و نیاز به این همه
جنگ و قربانی نبود .چرا در والیتهای مختلف و مناطق
کشور ،جبهات مردمی نظامی مقاومت در برابر حاکمیت

استبدادی این گروه شکل گرفت .چرا بعد از کنفرانس
بن ،در طول  ۱۹سال ،این همه مبارزه ،قربانی و شهید
تقدیم شد.
بنابراین،جمهوریتخطفکریـسیاسیمردمافغانستان
است .انتخابات نماد جمهوریت و مردمساالری و اولویت
مهم ملی و کشوری است .پس ،نباید با انتخابات در
عرض هم قرارداده شود .انتخابات باید برگزار شود و تیم
جدید برخاسته از آرای مردم؛ قدرت را در دست بگیرند
و در چهارچوب نظام جمهوری اسالمی؛ از موضع قویتر
و جدیتر گفتوگو صورت گیرد.

بیانیه حمایتی بیش از صد استاد مطرح دانشگاه
و روشنفکر مناطق مرکزی کشور ،از تیم دولتساز
بنام خداوند قلم و آگاهی
هموطنان گرامی ،شهروندان آگاه و مسئول!
اینک کشور در آستانه یک رخداد بزرگ قرار دارد تا مردم
با مشارکت گسترده و انتخاب آگاهانه شان ،سرنوشت کشور
را برای یک دوره بسیار حیاتی پنج ساله تعیین کنند.
خوشبختانه ،تیمهای متنوع با رویکردها و سالیق سیاسی
مختلف وارد عرصه گردیده به دنبال کسب اعتماد مردم
هستند .ما جمعی از فرزندان تحصیل کرده شما ضمن
استقبال از اصل برگزاری انتخابات شفاف و حضور گسترده
مردم در پای صندوقهای رأی ،و با احترام به تمامی رهبران و
اعضای تکتهای انتخاباتی و اذعان به این نکته که هیچ تیمی
عاری از عیب و نقص نیست ،به دالیل ذیل حمایت قاطع خود
را از تیم دولتساز اعالم میداریم:
 .1تیم دولتساز با برنامهترین تیم در عرصههای مختلف
جنگ ،صلح ،توسعه و استفاده از منابع و موقعیت جغرافیایی
کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور است .با
وجود که در پنج سال گذشته با چالشها و موانع جدی مواجه
بوده است ،دستآوردهای خوبی نیز از جمله در عرصه روابط
خارجی ،بهبود موقعیت ترانزیتی کشور و گرایش به سمت
نهادگرایی داشته است.
 .2یکی از موانع اصلی برای پیشرفت کشور تداوم گسستها و
جابجاییهای زودهنگام مدیریتی بوده است .این تیم با توجه
به تجارب پنج سال گذشته ،امروز دارای تجربه و دیدگاه نسبتا
روشن برای آینده کشوراست .انتظار میرود پالیسیهای
موفق را تقویت و رویکردهای چالشزا و ناکام را اصالح سازد.
 .3استاد دانش به عنوان نماینده بخش قابل توجهی از

مردم در این تیم ،با تجربه سیاسی موفق ،وجاهت علمی و
شخصیتی کمنظیر ،وسعت نظر و فکر استراتژیک ،بهترین
گزینه برای حضور در رهبری نظام ،در راستای تأمین منافع
ملی ،مبارزه با تبعیض ،بسترسازی ساختاری و قانونی برای
حضور و مشارکت عادالنه همه اقوام در قدرت است.
 .4تیم دولتساز دیدگاه و پالیسی روشن در باره روند صلح و
نحوه تعامل با متحدین بین المللی ما دارد .در صورت پیروزی
این تیم افغانستان از شانس بیشتری در راستای حفاظت از
جمهوریت نظام و سایر ارزشهای نوین که برای آن در طول
هجده سال قربانیهای فراوان دادهایم برخوردار است.
والسالم علیکم و رحمته اهلل
۲۶ /۶/۱۳۹۸
دکتر محمدجواد صالحی ،دکتر ناصرعلی رحمانی ،استاد
محمدعلی اخالقی ،دکتر محمدقاسم وفایی زاده ،دکتر
قنبرعلی تابش ،استاد محمد عزیز بختیاری ،استاد جواد
وقار  ،استاد یارمحمد باقری ،دکتر محمدحنیف طاهری،
دکتر محمدشفق خواتی ،استاد محمدجواد جلیلی ،دکتر
عوضعلی سعادت ،استاد قربانعلی رضوانی ،استاد حسن
فکور ،دکتر عبداهلل شفایی ،دکتر علیجان سعیدی ،استاد
علیاکبر ناصری ،استاد نادرشاه سها ،دکتر سیدابوطالب علوی،
دکتر محمدرضا اخالقی ،استاد علیجمعه شریفی ،استاد
محمدحنیف علی زاده ،استاد اسداهلل احسانی ،دکتر حدیثه
احمدی ،استاد محمدعلی اخالصی ،استاد محمدعلی امینی،
استاد دورانعلی محسنی(غفوری) ،دکتر محمدیونس صادقی،
دکتر محمدآصف حکمت ،دکتر محمدناصر عارفی ،استاد
محمدعلی حامدی ،استاد عیدمحمد احمدی ،دکتر علیشاه

عمران خان در یک تماس تلفنی با محمداشرف
غنی روی روند صلح و همکاری در تامین امنیت
روند انتخابات افغانستان ،صحبت کرده است .آقای
غنی روز پنجشنبه در دو تویت کوتاه گفته که
عمران خان شب گذشته با او تماس تلفنی برقرار
کرده است .رییس جمهور افزوده که آقای خان در
مورد تلفات حمالت تروریستی دو روز پیش پروان
و کابل که (مسوولیت آنان را طالبان برعهده گرفت)،
ابراز همدردی کرده است .همچنین گفته شده که دو
طرف روی مسایل صلح و انتخابات ریاست جمهوری
پیش رو در کشور نیز بحث کردهاند .غنی با اشاره به
همکاریهای پاکستان در کاهش خشونت در جریان
انتخابات گذشته از نخست وزیر پاکستان خواسته
که در انتخابات آینده نیز در این خصوص با دولت
افغانستان همکاری کند .به گفته او ،آقای خان وعده
داده است که کشورش در راستای کاهش خشونت در
جریان انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در حد توان
همکاری خواهد کرد.
****

امریکا خواهان انتخابات شفاف و با
اعتبار در افغانستان شد

وزارت خارجه امریکا در بیانیهای از حکومت ،نهادها
و کاندیداها در افغانستان خواسته تا انتخابات ریاست
جمهوری را به طور «شفاف» و «بااعتبار» برگزار کنند.
در بیانیه وزارت خارجه امریکا که روز چهارشنبه ،نشر
شده گفته شده که امریکا «همراه با سایر کشورهای
تمویل کننده افغانستان» به صورت مکرر از حکومت
افغانستان و نهادهای انتخاباتی خواسته شده که
مقدمات الزم برای یک انتخابات با اعتبار و شفاف را
فراهم بیاورند».

فایق ،دکتر مختارحسین حیدری ،استاد محمدباقر حسنی،
دکتر باقر زکی ،استاد ظاهر مدقق ،استاد سالم حسنی ،دکتر
امان فصیحی ،استاد حسن رضایی ،دکتر اسداهلل خدادادی،
دکتر غالمحسین نظری ،دکتر داوود میرزایی ،دکتر محمدتقی
مغربی ،استاد محمدامین حیدری ،دکتر اسحاق دانش ،دکتر
محمدطاهر قاسمی ،دکتر علیبخش نیکزاد ،دکتر مجتبی
نیکزاد ،استاد عبد اهلل دانش ،استاد سالم ناجی ،استاد محمد
احسان باتور ،استاد روح اهلل حسنی ،انجینر عبدالغفور صفا،
دکترمحمدجمعهامینی،دکترمحمدامینی،دکترمحمدعارف
صداقت ،داکتر عباس راموزی ،استاد محمدعارف کریمی،
استاد قاسم فردوسی ،استاد سیدحسن شهاب موسوی ،استاد
محمد ورسی ،استاد عبدالمجید برهانی ،استاد جعفر فهیم،
دکتر سیدمحمدرضا هاشمی ،استاد سیدمحمدباقر کاظمی،
استاد احمداهلل نوید ،استاد زهرا محمدیان ،دکتر محمد علی
جوادی ،دکتر عبدالرحیم اخالقی ،استاد حسنرضا خاوری،
استاد هادی باهنر ،استاد ضیا روشنگر ،استاد مختارعلی نستوه،
استاد محمدعزیز نشاط ،استاد حسین آشنا ،دکتر اماناهلل
شفایی ،دکتر محرابعلی صفدری ،استاد فضیله اوژن ،دکتر
عبدالقیوم آیتی ،دکتر محمدنعیم محمدی ،دکتر سلمانعلی
برهانی ،دکتر محمدیوسف تقدسی ،دکتر احمدعلی واحدی،
دکتر محمدقاسم محسنی ،دکتر قربانعلی هادی ،استاد
محمدنبی محمدی ،استاد اقبال صافی ،استاد علی جعفری،
استاد داود عالمی ،استاد محمدعلی احمدی ،دکتر ظاهر
توحیدی ،دکتر محمدحسن همتی ،دکتر سید محمدرضا
هاشمی ،استاد عبدالکریم سروش ،استاد رحیمه شفق ،استاد
ثریا روشن ،استاد علی دانش لزیر ،استاد خان محمدابراهیمی
غرجستانی ،استاد حبیب اهلل فهیمی ،استاد محمدنبی متقی،
استاد علی حبیبی ،استاد محمد حیدری.
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