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 ها واکنش و افغانستان از امریکا نظامیان خروج ناگهانی تصمیم
 از پس امریکا جمهور رئیس ترامپ دونالد آفتاب، پیام گزارش به

 باار  این سوریه از نظامی خروج بر مبنی کشور این تصمیم اعالم
 افغانساتان  در که را خود سربازان از نیمی تا است گرفته تصمیم
 .بازگرداند امریکا به را هستند مستقر
 افغانساتان  در امریکاایی  نظاامی  هزار 14 از بیش حاضر حال در

 هزار هفت ترامپ، طرح شدن اجرایی صورت در که دارند حضور
 .کرد خواهند ترک را افغانستان ها آن از نفر

 باا  زاد خلیا   ماااکرات  اداماه  در را امریکاا  تصامیم  این بسیاری
 راساتای  در امریکا عم  این دارند عقیده و کنند می تعبیر طالبان
 از امریکاایی  نیروهاای  خاروج  بار  مبنای  طالباان  رضاایت  جلب

 ریاسات  تصمیمات این دیگر سوی از. گیرد می صورت افغانستان
 باعا   افغانساتان  و ساوریه  از خاروج  بار  مبنی امریکا جمهوری
 اساتعفای  نهایات  در و امریکا دفاع وزیر متیس جنرال نارضایتی

 خاروج  باورناد  ایان  بار  تحلیلگران .است شده سمت این از وی
 دیگار  طالباان  تاا  شود می باع  افغانستان از امریکایی نیروهای
 و باشاند  نداشاته  افغانساتان  دولات  با جنگ ادامه برای ای بهانه
 .شوند حاضر مااکرات میز سر بر تر راحت

 امریکا تصمیم به افغانستان واکنش

 این افغانستان جمهوری ریاست سخنگوی «چخانسوری هارون»
 تااییر  بای  افغانساتان  امنیتای  وضعیت در را امریکا دولت تصمیم
 .داند می

 امنیتای  نیروهای به که نظامی هزار چند کرد، اعالم چخانسوری
 افغانساتان  اگر کنند، می کمک مشاوره و آموزش زمینه در افغان
 .داشت نخواهد افغانستان امنیت بر تاییری این کنند ترک را

 بخاش  خاروج  به اشاره با افغانستان جمهوری ریاست سخنگوی
 محاول  و 2014 ساال  در افغانساتان  از خاارجی  نیروهای عمده
 نیز میالدی 2014 سال در افغان نیروهای به امنیت تامین شدن
 نوشات،  خاروج  ایان  دربااره  هاا  نگرانای  دربااره  خاود  توئیتر در

 2014 ساال  در شاود  می مطرح افغانستان درباره که هایی گرانی
 از آمریکاایی  نظاامی  هازار  100 باه  نزدیاک  خروج زمان در نیز

 را افغانستان سقوط احتمال برخی و بود شده مطرح نیز افغانستان
 ملی حاکمیت از توانستند افغان امنیتی نیروهای اما بودند متصور

 .کنند دفاع کشور این ارضی تمامیت و

 مهمترین رویدادهای افغانستان در هفته گذشته

نامهپیامآفتابهفته
www.payam-aftab.com                                                1397قوس/آبان  30 جمعه؛ 4شمارهسال اول؛ 

http://www.payam-aftab.com/
http://www.payam-aftab.com/


 2هفته نامه پیام آفتاب/

 از امریکننای  نیروهننا  خننرو  بننه نننات  واکنننش

 افغانستان

: گفات  رابطه این در افغانستان در ناتو سخنگوی «النکسگ آنا»
 را کشاور  این در امنیت که سالهاست افغانستان امنیتی نیروهای
 . دارند برعهده
 را الزم تواناایی  و شاااع  افغانساتان  امنیتی نیروهای: افزود وی
 پارلمانی انتخابات در که آنچه همانند دارند کشور این اداره برای
 . بودیم آن شاهد

 نیروهاای  کماک  و آموزش به ناتو: گفت ادامه در ناتو سخنگوی
 ایان  در را صال   شارای   کناد  می تالش و داده ادامه افغانستان
 .کند فراهم کشور

 در امریکننا نظامیننان بننا اعننرا  جننایینین  طننر 

 افغانستان

شایه خلایف فاارر برخای از     با توجه باه پیشاینه کشاورهای حا   
کارشناسان بر این باورند که ممکان اسات اماارات و عربساتان     
سعودی به دعوت آمریکا و پاکستان به بهانه صال  باانی بارای    

های تکفیری و کمک به داعش باه افغانساتان    حمایت از جریان

 .نیرو اعزام کنند

 افغانساتان  پارلماان  در قنادهار  ماردم  نماینده «حمیدزی اللی»
 سااب   ارتاش  ساتاد  رئایس  «شریف راح » ژنرال: داشت اظهار

 کند می تالش داشت نقش یمن جنگ فرماندهی در که پاکستان
 باه  کاه  دهاد  قناعات  را متحاده  اماارات  و سعودی عربستان تا

 .کنند اعزام نیرو افغانستان
 پیشانهادات  از یکای  مویا   معلومات اسار بر کرد، تصری  وی

 و ساعودی  عربساتان  نیروهای اعزام ابوظبی نشست در پاکستان
 .است بوده افغانستان به اماراتی
 تاا  اسات  کارده  پیشانهاد  پاکساتان  کارد،  خاطرنشاان  حمیدزی
 تاا  شاوند  مستقر قندهار در سعودی عربستان و امارات نیروهای
 ار افغانستان در صل  برقراری از پس احتمالی های ناآرامی جلوی
 .بگیرند
 خاروج  صال   توافا   بارای  طالباان  اساسای  شروط از یکی زیرا

 .است افغانستان از ناتو و آمریکایی نیروهای
 و اماارات  جملاه  از عربای  کشاورهای  کاه  اسات  حاالی  در این

 افغانساتان  به نیرو اعزام برای نیز این از پیش سعودی عربستان
 .بودند کرده آمادگی اعالم

 صلحمذاکرات 

 بنرا   خ د م ردنظر گنینه معرف  خ استار طالبان

 شد حک مت سرپرست 

 زاد خلیا   زلمای  ماااکره  دور ساومین  ابوظبی، روزه سه نشست
 هااای راه از کااه اساات طالبااان گااروه بااا آمریکااا ویاا ه نماینااده

 .گرفت صورت افغانستان ساله 1۷ جنگ پایان برای دیپلوماتیک
 باه  روی نشسات  این در آمریکا نماینده که است گفته منبع یک
 میاان  مساتقیم  وگوهاای  گفت و ماهه شش بس آتش آمدن میان
 معرفای  روی چناین  هم و داشته تأکید افغانستان دولت و طالبان
 .است شده بح  آینده حکومت برای طالبان گروه نظر مورد فردِ
 از خارجی نیروهای راندن بیرون برای طالبان که است گفته منبع

 .کنند پیاده را اسالمی قانون تا جنگند می افغانستان
 اگار  کاه  اسات  گفتاه  رویتارز  باه  طالباان  گاروه  ارشد عضو یک

 ایااالت  و کنناد  ضامانت  پاکستان و امارات سعودی، کشورهای
 افغانساتان  حکومات  سرپرسات  را آناان  نظار  ماورد  فرد متحده
. کنناد  مای  فکار  باس  آتش مورد در آنان صورت آن در بگمارد،
 .است نگفته چیزی مورد این در کاب  در آمریکا سفارت

 افغانساتان  باه  سارباز  هازار  از بیش آمریکا سال، یک از کمتر در
 طالباان  موضاع  باه  را سرنشین بی هوایپماهای حمالت و فرستاد

 باه  کاردن  وارد فشاار  هاد   باه  کاار  این. است داده افزایش نیز
 .شوند حاضر مااکره میز به تا بود طالبان
 دولات  توافا   باه  بایاد  صال   که است گفته آمریکا وی ه نماینده

 از طالباان  گاروه  اماا  گیارد   صاورت  طالباان  گاروه  و افغانستان
 ادعاا  آناان . اناد  زده سرباز افغانستان دولت با مستقیم وگوی گفت
 .است شده ایااد ها بیرونی حمایت به حکومت این که دارند

 عمحن   نتیجنه  بندون  ابن بب   در صنح   مذاکرات

 یافت پایان

 روز طالباان  و آمریکاا  بین صل  وگوهای گفت روزه سه نشست
 .یافت پایان ابوظبی در عملی نتیاه به دستیابی بدون چهارشنبه

 عربساتان  و امارات پاکستان، نمایندگان حضور با که نشست این
 رغم به مطلع افراد گفته به که رسید پایان به حالی در شد برگزار

 «زاد خلیا   زلمای » .نداشات  عملی ای نتیاه طرفین خوشبینی
 نوشات  تاوئیتی  در افغانساتان  صل  امور در آمریکا وی ه نماینده
 پایان برای المللی بین همکاران با ای مالحظه قاب  های پیشرفت
 گاروه  ساخنگوی  «مااهاد  اهلل ذبای  » .اسات  آمده بدست جنگ
 خاروج  گوهاا  و گفات  اصالی  محاور : نوشات  توئیتی در طالبان
 .بود افغانستان از خارجی نظامیان
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 حماالت  باه  دادن پایاان  خصاو   در نشست این در افزود وی
 برگازاری  و دولات  نماینادگان  باا  وگاو  گفات  بس، آتش هوایی،
 .نشد وگویی گفت انتخابات

 را خاود  اولویات  مهمتارین  نشسات  درایان  طالبان وی گفته به
 .کرد عنوان خارجی نیروهای خروج
 در هام  پاکساتان  و طالباان  مساائ   کارشانار  «احمدسعیدی»

 باا  خاود  ماااکرات  در طالبان گروه نوشت خود اجتماعی صفحه
 از آمریکاایی  نظامیاان  شارط  و قیاد  بی خروج بر آمریکا نماینده

 بر طرفین: افزود وی. کرد تأکید هوایی بمباران قطع و افغانستان
 .کردند تواف  آینده در مااکرات ادامه
 آمریکا، نمایندگان مکرر تقاضای وجود با که گفت کارشنار این

 دولاات هیئاات بااا طالبااان مالقااات باارای امااارات و عربسااتان،
 آنهاا  باا  وگاو  گفات  به حاضر طالبان تاکنون متأسفانه افغانستان

 .است نشده
 روز هاا  خاارجی  آمده بدست اطالعات براسار که گفت سعیدی
 ،«محساود  لطیاف » مانناد  طالباان  مهم افراد از تعدادی گاشته

 مولوی» ،«خان علی حاکم» ،«محمد فدا ریقا» ،«حقانی انس»
 در وی. اناد  بارده  باخود افغانستان دولت زندان از را «عبدالرحمن
 .کرد اطالعی بی اظهار اقدام این از آمریکا اهدا  خصو 

 باه  نزدیاک  و سیاسای  کارشناساان  از دیگر یکی «م ده وحید»
 بسیار طالبان گروه و ها آمریکایی بین اختالفات که گفت طالبان
 موضوع یک روی بر طرفین که رسد می نظر به بعید و است زیاد
 .کنند تواف 
 صال   عاالی  شاورای  رهباری  اعضاای  کاه  اسات  حالی در این

 ابراز صل  وگوی گفت پیشرفت از کاب  در نشستی در افغانستان

 .یابد می تحق  بزودی صل  که اند گفته و کرده خوشبینی
 و صاال  عااالی شااورای دبیرخانااه رئاایس «محماادعمرداودزی»

 منطقاه  کشورهای با صل  بخش در جمهوری رئیس وی ه نماینده
 خاوش  خبری این و است نزدیک صل  که گفت گاشته روز هم
 در که داشت انتظار نباید که کرد اضافه اما است افغانستان برای
 .شود می تأمین صل  روز چند

انتصا  رئیس جدید داراالنشاء ش را  عال  صنح   

 و امیدوار  به روند مذاکرات

 باه  اکنون که داخله امور وزارت پیشین وزیر داودزی، عمر محمد
 ویا ه  نمایناده  و صال   عاالی  شاورای  داراالنشای رئیس عنوان
 اسات  معتقد شده گماشته صل ، ای منطقه امور در جمهور رئیس
 .شود می امضاء طالبان با صل  نامه تفاهم آینده های ماه طی

 آغااز  و معارفه مراسم در که داودزی آقای آفتاب، پیام گزارش به
 اجمااع » افزود گفت، می سخن کاب  در جدیدش پست در کار به
 باا  افغانساتان  صال   باا  ارتبااط  در «ملی و ای منطقه المللی، بین

 است  گرفته شک  طالبان

 کاه  اناد  کارده  درک اکناون  امریکا شمول به بزرگ کشورهای»
 طالباان  ناابودی  برای زور از استفاده در آنان ی ساله هفده شیوه
 افغانساتان  در جناگ  خاتم  بارای  مناسب راه صل  و بوده اشتباه
 خاود  سیاسات  در تغییار  ایاااد  حال در همسایه کشور. باشد می

 دیادگاه  یاک  در هاا  افغاان  تماام  و باشد می افغانستان به نسبت
 .«باشند می کشورشان در صل  خواهان مشترک

 از شااماری و صاال  عااالی شاورای  ریاایس خلیلاای، محمادکریم 
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 چهارشانبه،  روز  را داوودزی آقاای  حکومتی، ی بلندپایه های مقام
 .کردند معرفی پست این به رسما قور 2۸

 آنقادر  صال  : »گفات  صال   عالی شورای داراالنشای تازه رئیس
 دولات  راه نقشاه  تأییاد  باا  الملا   باین  جامعاه  کاه  است نزدیک

 چگاونگی  مساوده  روی کار پیشنهاد ژنو، کنفرانس در افغانستان
 را صاال  بااه آنهااا پیوسااتن از پااس جامعااه بااه طالبااان ادغااام
 .«است داده
 پالسای  در تغییار  افازود  صال   عاالی  شاورای  راالنشایدا رئیس
 باه  را ما که است تازه حالت یک طالبان و همسایگان المللی بین

 .سازد می امیدوار نزدیک ای آینده در صل  به رسیدن
 در اما نه که آینده های هفته و فردا و امروز: »گفت داودزی آقای
 !«رسیم می صل  به حتما دیگر ماه چند طی
 هاای  سیاست از برخی ای، منطقه اجماع بخش در کرد تأکید وی
 یاک  رسایدن  قدرت به یا امریکا فشارهای به بنا همسایه کشور
 رویااه بااه نظااامی و جنگاای سیاساات از االصاا ، افغااانی چهااره

 تغییار  دیگار  بخاش  یاک  اما کرده تغییر اقتصادی و دیپلماتیک
 .است نگرفته شک  ای منطقه کام  اجماع هنوز و  نکرده
 دچاار  هام  داخا   در کشاور  طرفای  از گفت داودزی عمر محمد

 ضارورت  بار  مشاترک  تأکید رغم علی ها افغان و است نابسامانی
 .اند نرسیده واحد نظر یک به آن اجرایی مکانیزم روی هنوز صل ،

 بوا  مووای   رننوهه  مواارهه  هیوتت  و مشووری   بورت

 ! نیست صلح عال  شورا 
 در. اسات  گرفتاه  ماردم  از را خود مشروعیت صل  عالی شورای»

 و شاد  تشکی  مشورتی جرگه لویی شمسی، هاری 13۸9 سال
 گیاری  پای  بارای  صل  عالی شورای تأسیس به مردم نمایندگان

  دولات  و شاد  برگازار  هاا  انتخاباات . دادناد  رأی کشور صل  امور
 را مشاروعیتش  چون ماند باقی صل  عالی شورای اما شد عوض

 .«است گرفته مردم از
 و مشورتی بورد تشکی  باال، جمالت بیان با داودزی عمر محمد
 با موازی را جمهور رئیس سوی از طالبان با کننده مااکره هیأت
 .ندانست صل  عالی شورای
 در کاه  طالبان با کننده مااکره هیأت تشکی  از هد  افزود وی
 گاروه  یاک  ایاااد  شاود،  می دیده مختلف احزاب نمایندگان آن

 نشود برداشت طور این تا است دولتی فکر هم و نظر هم متحد،
 .است کرده عم  جانبه یک طالبان با مااکره درآغاز دولت که
 شاریک  هاد   باا  هام  مشاورتی  باورد  کرد تأکید داودزی آقای

 باا  صال   وقتی: است صل  روند در مدنی جامعه و مردم ساختن
 در حابس  باد  خااطراتِ  یااد  کشور زنان آید، می میان به طالبان
 می طالبان زمان در شکناه و تحصی  برای نداشتن اجازه خانه،
 باا  ماااکره  روناد  در کاه  شاود  داده اطمینان مردم به باید. افتند
 .شود نمی قربانی ساله چندین دستاوردهای و ها ارزش طالبان

 کاه  نهاادی  عناوان  باه  صال   عاالی  شاورای : »کارد  تأکید وی
 کشاور  در صال   ی کااره  همه گرفته، مردم از را خود مشروعیت

 .«باشد می
 آنقادر  صال  : »گفات  صال   عالی شورای داراالنشای تازه رئیس
 دولات  راه نقشاه  تأییاد  باا  الملا   باین  جامعاه  کاه  است نزدیک

 چگاونگی  مسوده روی کار پیشنهاد ژنو، کنفرانس  در افغانستان
 را صاال  بااه آنهااا پیوسااتن از پااس جامعااه بااه طالبااان ادغااام
 .«است داده

 ننام ف   صح  عال  ش را  که ندارم قب ل: خحیح 

 است ب ده

 افغانساتان،  صال   عالی شورای رئیس خلیلی، کریم محمد استاد
 از صال   عالی شورای بودن ناکارآمد و ناموف  بر مبنی ادعاهای

 ایاااد  در شاورای  ایان  گوید می کرده رد را تاکنون تأسیس بدو
 دیادگاه  یاک  باه  رسایدن  بارای  طالباان  با تمار و ملی اجماع

 .است کرده عم  موف  صل  زمینه در مشترک
 آغااز  و معارفاه  مراسم در که خلیلی آقای آفتاب، پیام گزارش به
 داراالنشاای  تاازه  رئایس  عناوان  باه  داودزی عمر محمد کار به

 افازود  گفات،  می سخن کاب  در امروز کشور صل  عالی شورای
 یاک  گاشاته  سال ونیم یک در صل  عالی شورای جدید رویکرد
 برای خارجی و داخلی های تالش تمام از و بوده حمایتی رویکرد
 .است کرده استقبال افغانستان در جنگ ختم
 ختم برای المللی بین و ملی اجماع اکنون نمود تأکید خلیلی آقای
 آیناده  ساال  در و گرفتاه  شاک   افغانستان در ساله چه  بحران
 .شد خواهد برداشته صل  راستای در بلندی های گام
 از پاس  و خود حمایتی رویکرد با صل  عالی شورای: »گفت وی

 باا  دیدارها مردم، و داخلی های ارگان با متعدد  مشورتی جلسات
 طالبان، با مکرر های تمار همچین و خارجی کشورهای مقامات

 تأکیاد  منازعاه  پایاان  بر جنگ طر  دو که رسیده نتیاه این به
 دیگار  هاا  افغان جنگ، طر  دو در و یابد پایان باید جنگ. دارند
 .«شوند کشته نباید
 نظرداشات  در باا  خواسات  طالباان  از صال   عالی شورای رئیس
 است مندانه عزت رویکرد یک که صل  عالی شورای تازه رویکرد

 امار  یک طر  دو هر برای را صل  قرآنی های آیه به استناد با و
 باه  را صال   االفغاانی  بین روش یک در بیایند کند، می تلقی خیر
 .یابد ناات بحران از کشور تا ببرند پیش
 !«خواهیم نمی تسلیمی شما از ما: »گفت طالبان به خلیلی
 اجمااع  در خود موفقیت از حالی در صل  عالی شورای گفت باید
 کارشناسان از بسیاری که گوید می سخن طالبان با تمار و ملی

 از طالبان با کننده مااکره سیاسی هیأت و مشورتی بورد تشکی 
 اناااام در شااورا ایاان ناکارآماادی باار دلیلاای را حکوماات سااوی
 .دانند می اش وظیفه



 5هفته نامه پیام آفتاب/

 !امریکایی طعم با صلح
 و اباوظبی  در زاد خلیا   زلمی با طالبان نمایندگان نشست از پس

 صاورت  افغانساتان  صال   درباره طر  دو میان که های صحبت
 صافحه  در کشاور  ملای  امنیت مشاور محب، حمداهلل بود، گرفته

 اجاازه  افغانساتان  که است نوشته و داده نشان واکنش توئیترش
 .داد نخواهد کسی  به را صل  مورد در "عاوالنه معامله"
 صاال  درباااره امریکااا نماینااده زاد خلیاا  زلماای  بااه همچنااان او

 قضایه  باه  پیوناد  در کاه  کرده گوشزد تلویحی گونه به افغانستان
 و بگیرد کار استرات یک شااعت و تدبیر صبر، از افغانستان صل 
 !جهت گونه هیچ بدون فوری اقدام نه

 کشاور  یک عنوان به ":است کرده تاکید کشور ملی امنیت مشاور
 مورد در بح  برای اختیاری یا ح  فردی یا کشور هیچ مستق ،

 اختیاارات  جملاه  از افغانساتان  بارای  جدید حکومتی ساختارهای
 ".ندارد کند، می نقض را افغانستان اساسی قانون که سیاسی
 روی ای معاملاه  هایچ  کاه  اسات  افازوده  همچناان  محب آقای
 .گرفت نخواهد صورت افغانستان مردم های قربانی
 ایان  به تلویزیونی مصاحبه یک در زاد خلی  آقای حال، همین در

 زود" را آن و داده نشاان  واکانش  ملای  امنیات  مشاور های گفته
 . کرد تلقی "هنگام
 مبحا   در افغانساتانی  و امریکایی مقامات های دیدگاه از گاشته
  هاای  تالش که است مطرح هم هایی زنی گمانی افغانستان، صل 
 برناماه  ناوعی  را زاد خلیا   آقاای  فعلای  خواهاناه  صال   ظااهر  به

 افغانساتان  ماردم  ملای  و جمعی خواست با که دانند می دار جهت
 ناوعی  صال ،  فعلای  برناماه  حساب، این با. ندارد تمام همسویی

 امساال  امریکاا  جنگ های استرات یست که است امریکایی فشار
 ارتاش  بار  نظامی مالی، فشارهای. است گرفته دست روی را آن

 هاای  جریاان  از بسایاری  و ماردم  مخالفات  و ساو  یک از امریکا
 جناگ  در امریکایی سربازان حضور ادامه با کشور آن در سیاسی
 ایان  عماده  عاما   دو افغانستان، در دوستاورد بی و مدت طوالنی
 .آید می حساب به نشینی عقب

 محای   و داخلای  فضای در کشور، در صل  تامین به ها امیدواری
 ماردم  اینکاه  چاه  خاورد   مای  چشم به تر کم افغانستان اجتماعی
 جامعاه،  مختلاف  اقشاار  ساایر  و زنان سیاسی، احزاب افغانستان،

 دیگار  بار و نزند صدمه را منافع که خواهند می را ای واقعی صل 
 از آنچاه  اماا  ندهاد   برگشات  تاریک های گاشته به را افغانستان
 صل  ی پروسه   آید، می بر طالبان و زاد خلی  آقای کالم فحوای
 در آن حا   کلیاد  کاه  ماناد  مای  معماایی  یاک  به تر بیش فعلی

 از بازی این تماشاچی عنوان به فق  کاب  و آباد اسالم و واشنگتن
 .است صل  گر نظاره دور راه
 باا  صال   معاملاه  در امریکاا  متحاده  ایاالت بار این که شود دیده
 افغانساتان  جنگ باتالق از را خود و کند می عم  چگونه طالبان
 .کشد می بیرون چگونه

 انتخاباتیاخبار 

 قنندهار  و هحمنند  هرات، کندز، در انتخابات نتایج

 شد اعالم

 پیشاتاز  ناامزدان  لیست اعالم ضمن انتخابات، مستق  کمیسیون
 نتاایف  این که گوید می قندهار، و هلمند هرات، کندز، والیات در

 .آید میان به آن در تغییراتی است ممکن و باشد می ابتدایی

 ساوی  از کاه  ابتادایی  نتاایف  اساار  بار  آفتاب، پیام گزارش به
 ابراهیمای  عبادالروو   شاده،  اعاالم  انتخابات مستق  کمیسیون
 ،199۶ شایرزاد  خاان  شااه  ،22۷۶ صاافی  کماال  انانیر ،29۸۶
 حااجی  ،1۶99 بتاش محمداهلل ،190۵ همدرد محمدالدین انانیر
 جاللای  نیلوفر ،1۵۸۶ ایماق کریم فض  ،1۶31 خان عمر محمد
 جملاه  از رای 1042 کساب  باا  عزیز فاطمه داکتر و12۵۷ کوفی

 دسات  به کندز والیت در را آرا بیشترین تاکنون که اند نامزدانی
 .اند آورده

 محماد  ،1۶۷9۶ پادرام  الرحمن حبیب هرات والیت در همچنان
 ،10929 مااددی  نصایر  عمر ،1۶140 وطندوست خوشک رضا
 ،۸324 بهاادری  شااه  مناور  ،101۷1 قادری صادق محمد حاجی
 غاالم  ،۷30۶ آرویان  اهلل نقیب ،۷۶12 غوریانی فیضی احمد نثار

 شااه  حااجی  ،۶94۶ حنیف حمیداهلل استاد ،۷004 ماروح فاروق
 فااروق  غالم الحاج ،۶۵۸2 کبرزانی عظیم سید ،۶920 پوپ  پور

 ،2۸22 کرُخاای مسااعوده ،3۶۸۶ جااامی رحیمااه ،۶2۶3 نظااری
 شهابی شیرین استاد و 19۵9 فرید ناهید ،2323 بارکزی سیمین
 .هستند والیت این در پیشتاز نامزدان جمله از1۷۷3

 صاادقی  ظفار  محماد  انتخاباات،  کمیسایون  معلومات اسار بر
 ،3341 افغاان  ولای  غاالم  حااجی  ،3۵۷3 پوپ  میرویس ،4041

 عبدالرشاید  ،2۷9۸ ات  کریم محمد الحاج ،31۶4 خادم میرویس
 جمله از ۸1۸ سادات حبیبه و 14۶3 نیازی نسیمه ،2۵۸0 عزیزی
 .اند آورده دست به هلمند والیت در را آرا بیشترین که اند کسانی
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 مقتادا  ساید  ،۸1۸۶ خادم احمد سید حاجی نیز قندهار والیت در
 زاده خان اهلل روح ،۷041 نصرت خان محمود داکتر ،۷419 میران
 ساید  ،449۷ شایرزاد  عمر محمد ،۵0۸2 کمین احمد گ  ،۶4۷1
 فریباا  ،39۷۶ ناورزی  عاار   محمد انانیر ،4143 سیالب احمد

 صااافی آرزو و 2900 زی اسااح  ماللای  ،49۶۵ کاااکر احمادی 
 دسات  باه  والیات  این در را آرا بیشترین که اند نامزدانی 1۸4۸
 .اند آورده

 و سیاسای  احزاب اشخا ، که گفت انتخابات مستق  کمیسیون
 نشار  از بعاد  کااری  روز دو مدت خالل در توانند می نهادها سایر

 باودن  شارای   واجد عدم به رابطه در کاندیدان، ابتدایی فهرست
 .نمایند درج اعتراض انتخاباتی، شکایات کمیسیون در آنان

 ولسای  انتخاباات  ابتدایی نتایف این از قب  که است حالی در این
 آیناده  روزهاای  در تاا  است قرار و شده اعالن والیت 2۵ جرگه
 .شود اعالن مانده باقی والیات جرگه ولسی انتخابات نتایف

 ادامه اعتراضات به انتخابات پارلمانی

 پن ل  بیشتر کس  هر انتخابات در: همای ن همای ن

 آورد م  بیشتر  را  داد م 

 را انتخاباات  کمیسایون  نماینادگان  مالاس  اعضاای  از شماری
 پارلماانی  انتخابات در که گفتند و خواندند «تدارکات کمیسیون»
 توانست می سپرد، می کمیشنران به را پول بیشترین که کسی هر
 .بیاورد بیشتری رأی

 نشسات  در نماینادگان  مالاس  نخست معاون همایون، همایون
 کمیساایون» کااه گفاات مالااس ایاان قااور 2۶ دوشاانبه روز

 «داوطلبای » انتخابات در تدارکاتی های پروسه همانند «تدارکات
 .بود کرده اندازی راه
 در مداخلاه  باه  متهم را ملی امنیت عمومی رئیس همایون آقای

 نفر چند دستگیری با ستانکزی معصوم که گفت و کرد انتخابات
 .است شفافیت به متعهد که کند می وانمود رتبه پایین
 کمیسایون  فیصاله  باه  اشاره با نمایندگان مالس نخست معاون

 انتخابات آرای ابطال بر مبنی انتخاباتی های شکایت به رسیدگی
 حکومات  مداخلاه  باا  تصامیم  این که گفت کاب  حوزه پارلمانی
 نشاینی  عقاب  خاود  تصامیم  از رسیدگی کمیسیون و شد سیاسی
 در هارات  ماردم  نمایناده  شاهیدزاده،  خلیا   هم، سویی از .کرد

 «تاربگای  بای » به را انتخابات کمیسیون کمیشنران نیز مالس
 انتخاباات  برگازاری  عرصاه  در کاه  کساانی : گفات  و کرد متهم
 امکاناات  تماام  و کردناد  بادنام  را ملای  پروساه  نداشتند، تاربه

 .کردند یکسان خاک با را شده «گدایی»
 شما نام» که این های بهانه با کمیسیون که افزود شهیدزاده آقای
 ،«دهنادگان  رأی اکثار  کشایدن  سن زیر» و «نیست فهرست در

 .کردند «تراشی مانع» انتخابات برای
 در تقلباات  از نیاز  مالاس  دیگار  عضاو  ساودا،  ذکریاا  همچنان
 بدخشاان  در گفات  و کرد یاد بدخشان والیت پارلمانی انتخابات
 اماا  باود،  درصاد  30 از تر پایین انتخابات در مردم اشتراک سط 

 گفتاه  درصاد  ۶0 از بیش رقم این ابتدایی، نتیاه اعالم براسار
 .است شده

 در را  ها  صندوق: هرات  معترض کاندیداها 

 پنر  خنا   افنراد  نفع به هرات انتخابات کمیسی ن

 است شده

 شانبه  ساه  روز هارات  والیت در معترض کاندیداهای از شماری
 و آرا بازشااماری خواسااتار خبااری نشساات یااک در قااور 2۷

 قفاا  کااه گوینااد ماای آنااان. شاادند شکایاتشااان بااه رساایدگی
 بارای  و شده شکسته کمیسیون داخ  در دهی رای های صندوق
 .است گردیده پر خاصی افراد
 از تن یک ،«زیارتاایی جاوید» آفتاب، پیام خبرگزاری گزارش به

 اماروز  خباری  نشسات  از هاد   کاه  گفت معترض کاندیداهای
 .باشد می معترض کاندیداهای شکایات به رسیدگی درخواست

 از قبا   هاا  آن مادنی  اعتاراض  کاه  داشات  اظهاار  ادامه در وی
 ای گساترده  تقلب از ها آن و داشت جریان نیز انتخابات برگزاری

 .بوند داده خبر پارلمانی انتخابات پروسه در
 والیتای  کمیسایون  داخا   در گساترده  تقلب از زیارتاایی آقای

 در خاصای  هاای  حلقاه  که گفت و برداشت پرده هرات انتخابات
 قفا   نماوده،  باز را گدام دروازه شبانه انتخابات کمیسیون داخ 

 افاراد  نفع به را ها صندوق و شکستانده را دهی رای های صندوق
 .کردند پر خا 
 خا  افراد نفع به ماهرانه صورت به ها صندوق که کرد تأکید او
 .است سخت خیلی آن تشخیص و شده پر
 حقالت طر  از افراد این که است مدعی معترض کاندیدای این

 فارد  از وی اما. شوند می حمایت دارند، وجود کاب  در که خاصی
 .نگرفت نام خاصی
 به انتخاباتی شکایات سمع کمیسیون تاکنون که نمود عالوه وی

 رسایدگی  شاان  شاکایات  به اگر و نکرده رسیدگی شان شکایات
 .زد خواهند گسترده اعتراضات به دست نگیرد، صورت

 کاه  گفت معترض نامزدان از دیگر تن یک ،«طاها صادق سید»
 برگاازاری از قباا  مرحلااه، دو در هاارات در انتخاباااتی تقلبااات
 .است گرفته صورت انتخابات برگزاری از بعد و انتخابات
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 ت جه بحخ در ها شکایت به انتخابات  ها  کمیسی ن

 وجن د  پن ل  و زور مداخحنه  انتخابات در/ نکردند

 داشت

 والیت از نمایندگان مالس انتخابات معترض نامزدان از شماری
 بازشاماری  خواهاان  مزارشاریف  شاهر  در راهپیمایی یک در بلخ
 .اند شده والیت این آرای
 والیت از نمایندگان مالس انتخابات ابتدایی نتایف که این از پس
 از برخای  ساوی  از روند این به نسبت اعتراضاتی شد، اعالم بلخ

 .است آمده بوجود انتخابات این نامزدان
 ابتادایی  نتاایف  لیست در شان نام که معترض نامزدان از شماری
 ایان  در کاه  کنناد  مای  تأکید نیست، نمایندگان مالس انتخابات
 .است گرفته صورت ای گسترده های تقلب انتخابات

 مرکاز  مزارشاریف  شاهر  در راهپیماایی  یاک  باه  دست که آنان
 تاا  خواهناد  می انتخابات مستق  کمیسیون از اند، زده بلخ والیت
 معترض نامزد متین عبدالوکی  .کند بازشماری را بلخ کام  آرای

 در کاه  کناد  مای  تأکید بلخ والیت از نمایندگان مالس انتخابات
 پاول  و( افازار  جناگ ) تفناگ  زور با مردم آرای مناط ، از برخی
 ابتادایی  نتاایف  اعاالم  به نسبت که وی .است شده آورده بدست

 آرا فنتاای  در: »گفات  است، باور بی نمایندگان مالس انتخابات

 تغییار  را اصالی  آماار  تاا  اسات  گرفته صورت هایی اندازی دست
 .«دهد
 والیات  از نماینادگان  مالس انتخابات نامزد عبده محمد حاجی
 دارد، اعتاراض  پروساه  ایان  ابتادایی  نتایف به نسبت نیز که بلخ
 .کنند دفاع شان رای ح  از مردم باید که گوید می
 یاک  دهای  رای مراکاز  از برخای  در کاه  مطلب این بیان با وی

 شخص هر: »گفت است، کرده استعمال را رای چندین تا شخص
 .«را رای چندین ح  نه دارد را رای یک ح 

 یوجوه  بلو   در ها شکایت به انتخابای  ها  رمیسیون

 انه نکهده
 مساتق   کمیسیون مقاب  تا کاب  چوک از که کنندگان اعتراض
 ۸00 از بایش  کاه  ناد کن می تأکید کردند، تظاهرات بلخ انتخابات
 .است شده یبت بلخ در انتخاباتی شکایت
 از نماینادگان  مالاس  انتخاباات  معتارض  ناامزد  شامش  پریسا
 از کارهاای  دسات  انتخاباات  نتاایف  در کاه  افزاید می بلخ والیت
 .است گرفته صورت انتخابات مستق  کمیسیون سوی
 مالاس  انتخاباات  ناامزدان  کاه  نتایف کند می تأکید شمش بانو

 نتاایف  اماا  دهاد  مای  نشان را آمار یک دارند دست در نمایندگان
 .است کرده اعالم بلند برابر چند را آمار این انتخابات کمیسیون

 اسالمی حزب  سیاسی عمر زوال های نشانه
 نشسات  یک در افغانستان اسالمی حزب رهبر حکمتیار، گلبدین
 انتخابات در مستقالنه گونه به حزب این که گفت کاب  در خبری
 ساایر  باا  همساو  بلکه کند نمی شرکت رو پیش جمهوری ریاست
 . کرد خواهند کار انتخاباتی تکت یک با  سیاسی های جریان
 تاالش  انتخابااتی  تکات  ایان  که افزود همچنان حکمتیار آقای
 ارگ به را "دیکتاتور" نه "مسئول" جمهورِ رییس یک که خواهد
 . بفرستد جمهوری ریاست

 و رو پیش انتخابات درباره حکمتیار آقای های گفته رسد می نظر به
 و پیادا  زوایای نشانگر روند، آن در حزب این مستق  حضور عدم

 حکومتی و سیاسی میدان در آن افت دهند نشان که است پنهانی
 انتخاباات  در حکمتیاار  آقاای  حازب  کاه  نکنایم  فراموش. است
 حمایات  اعاالم  هالل الدین قطب از نیز جمهوری ریاست پیشین
 از گاشاته . خورد شکست و داشت ناچیزی رای که نامزدی کرد 
 انتخاباات  در اساالمی  حازب  کاه  دهناد  مای  نشاان  آمارها این،

 از کمای  تعاداد  و نداشات  خاوبی  درخشاش  نیز امسال پارلمانی
 حازب  روابا   هام،  ساوی  از. اناد  داشته بلندی آرای آن نامزدان
 هاای  ماه در و گراییده سردی به حدی تا نیز حکومت با اسالمی
 مخصوصاا  و حکومات  تلاویحی،  گوناه  باه  حکمتیاار  آقای اخیر،

 دیکتااتوری  و روی تاک  باه  متهم را غنی جمهور رییس شخص

 از اساالمی  حازب  رهبار  کاه  دارد وجاود  هایی گفته. است کرده
 در رو هماین  از و اسات  ناخشانود  جریان این با حکومت برخورد
 بتواناد  که کند حمایت اعالم تکتی از دارد تالش آینده انتخابات
 . کند کسب تری بیش امتیازات
 دهاد  مای  نشان کشور سیاسی میدان در اسالمی حزب گرد عقب
 حتاای و شااهروندان عمااومی اعتماااد جلااب در حاازب ایاان کااه

 فضاای  در اجتمااعی  اعتمااد  نتوانساته  و باوده  ناکام هوادارانش
 حزبی برای  اما همه این . آورد دست به کشور سیاسی و اجتماعی

 هزیناه  نادارد،  افغانستان مردم جمعی خاطره در نیکی سابقه که
 عمار  زوال هاای  نشاانه  کاه  بسا چه و آید می حساب به سنگینی
 . باشد آن اجتماعی های پایه تزلزل و سیاسی

 باه  توجاه  با نیز غربی کشورهای و جهانی جامعه دیگر، سوی از
 باا  روابا   برقراری به چندانی عالقه افغانستان، اجتماعی محی 
 . اند شده آن گی فرسوده متوجه و ندارد اسالمی حزب
 اساالمی  حازب  رهباری  باه  اساالمی  حازب  کلی، نگاه یک در

 سقوط سراشیب در و کند می تحم  را دشواری و سخت وضعیت
 حسار اوضاع در که است تکاپو در جریان این. است گرفته قرار
 اهادا   خواهد می دیگر بار فریبانه عوام ابزارهای استفاده با فعلی
 .کند دنبال را خود شوم
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 شدند غیرنظامیان کشتار یافتن پایان خواستار «آمریکا بر مرگ» شعار با معترضان

 گردهماایی  یاک  در نوین فص  ملی روند آفتاب، پیام گزارش به
 ملای،  شاورای  دروازه برابر در قور ،2۷ شنبه سه روز اعتراضی،
 ساوی  از کشاور  عاادی  شاهروندان  کشتار و بشری ضد جنایات
 .کردند محکوم را خارجی نیروهای

 تارک  را افغانستان آمریکا» ،«آمریکا بر مرگ» شعارهای با آنان
 یاافتن  پایاان  خواساتار  «بشار  حقوق کمیسیون بر مرگ» ،«کن

 .شدند کشور در خارجی نیروهای سوی از نظامیان غیر کشتار
 شاورای  کاه  گفت نوین فص  ملی روند رئیس رشتیا، عبدالنصیر

 افاراد  رحماناه  بای  کشاتار  قبال در بشری حقوق نهادهای و ملی
 تاا  و هستند کفایت بی ناتو و آمریکایی نیروهای سوی از ملکی
 ماردم  صادای  نباشاند،  میاان  در شاان  شخصای  مناافع  زمانیکه
 روند اعضای از یکی همدرد، داود محمد .شنوند نمی را افغانستان

 ملای  شورای دروازه مقاب  در امروز ما که گفت نوین فص  ملی
 غیار  عمدی کشتار جلوی که بخواهیم پارلمان از تا ایم شده جمع

 افازود  وی .بگیرند را آمریکایی و ناتو نیروهای سوی از نظامیان
 حماالت  بهاناه  باه  همواره گاشته سال 1۷ در ناتو نیروهای که
 باا  و زده کشور غیرنظامی شهروندان کشتار به دست کورانه کور

 .اند رسانیده شهادت به را آنان خود بشری ضد های جنایت
 و ملی شورای حکومت، گیری موضع عدم از انتقاد با همدرد آقای

 نهادهاا  ایان  اگار  کاه  داشت بیان بشر، حقوق مستق  کمیسیون
 نیروهاای  هدفمناد  حماالت  برابار  در گیاری  موقاف  کوچکترین
 کشاتار  شاهد امروز ما داشت، کشور نظامیان غیر علیه بر خارجی

 .نبودیم افغانستان شهروندان رحمانه بی
 ناوین  فص  ملی روند سخنگوی محمدی، اهلل سمیع هم سوی از
 تاماع  ملای  شاورای  ورودی درب برابر در امروز ما که گفت نیز

 ساوی  از نظامیاان  غیار  کشاتار  باه  دادن پایاان  برای اعتراضی
 .کردیم برگزار خارجی نیروهای

 افراد کشتار مورد در بشر حقوق کمیسیون سکوت از انتقاد با وی
 کمیسیون این سکوت که داشت بیان ناتو، نظامیان توس  ملکی
 .دهد پاسخ زمینه این در باید و است آور شرم جنایات این برابر در

 جنایات برابر در همواره نیز حکومت که کرد تأکید محمدی آقای
 نشان خود از اعتراضی گونه هیچ و کرده سکوت خارجی نیروهای
 .است نداده

 آمریکاا  رویکرد از شدید انتقاد با نوین فص  ملی روند سخنگوی
 کشور در صل  استقرار دنبال به کشور این که گفت افغانستان در

 افغانساتان  شاهروندان  رحماناه  بی کشتار به دست فق  و نیست
 .ندارد ما آینده برای مؤیری برنامه هیچ و زند می
 غیار  کشتار به بخشیدن پایان خواستار ای نامه قطع صدور با آنان

 خودسارانه  حماالت  توقاف  خاارجی،  نیروهای سوی از نظامیان
 .شدند ها آن محاکمه و جنایات این عامالن شناسایی آنان،
 انااام  در تاا  خواستند نیز دولت مسل  مخالفان از معترضان این

 از خاارجی  نظامیاان  و امنیتای  نیروهاای  باا  خاود  هاای  عملیات
 .نکنند استفاده نبرد سنگر عنوان به شهروندان های خانه
 و نکرده اختیار سکوت که خواستند ملی شورای از همچنان ها آن
 خارجی نیروهای جنایات برابر در المللی بین و داخلی ماراهای از

 .نمایند شکایت آنان علیه المللی بین محاکم در و بایستند
 حمااالت و خااارجی نیروهااای سااوی از نظامیااان غیاار تلفااات

 در برانگیز چالش موضوعات از یکی مورد همواره آنان، خودسرانه
 پیشاین  سران و مدنی جامعه تندی انتقادهای که بوده افغانستان
 .است داشته دنبال به را حکومت
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 ملی وحدت حکومت سکوت و دیورند در پاکستان حصارکشی
 باه  زاد خلیا   سافر  درگیار  افغانستان سیاسی فضای که درحالی
 انتخاباات  نتاایف  همچناین  و ابوظبی در صل  مااکرات و منطقه
 جااری  هفته ابتدای در پاکستان ارتش سخنگوی است، پارلمانی

 در سارحدی  حصاار  سااخت  پروژه پیشرفت از جزئیاتی انتشار با
 ساال  پایان تا پروژه این احداث که کرد اعالم دیورند خ  امتداد
 .شد خواهد تکمی  2019
 توئیتر صفحه در پاکستان ارتش سخنگوی «غفور آصف» جنرال
 و دارد اداماه  هاا  بارج  و حصاار  ایاااد  روی بر کار» نوشت خود

 .«است کیلومتر ۶11 و هزار 2 نیز پروژه این ک  مسافت
 ارتش اقدام این مقاب  در ملی وحدت حکومت است درحالی این

 ملای  وحدت حکومت رهبران. است کرده اختیار سکوت پاکستان
 نظار  اظهاار  ها ساعت کالنی و خرد موضوع هر درباره روزانه که
 ارتااش حصارکشای  مقابا   در چارا  نیساات مشاخص  کنناد  مای 

 کاب  میان ها بحران از بسیاری منشأ که دیورند خ  در پاکستان
 .اند مانده خاموش است، بوده آباد اسالم و

. شود نمی شنیده صدایی نیز کابینه وزرای از که است درحالی این
 اساتحکامات  از بازدیاد  بارای  حتی هفته این که ملی دفاع وزیر

 ای اشااره  حتی بود رفته پکتیا به دیورند خ  در امنیتی نیروهای
. نکرد کشور دو مشترک سرحد در پاکستان ارتش اقدامات به نیز
 ماورد  مالاس  نماینادگان  سوی از هفته این که هم داخله وزیر
 ساخنگوی  اظهاارات  باه  واکنشی نیز گرفت قرار تشکر و تقدیر
 .نداد نشان پاکستان ارتش

 بارج  233 روی بر کار: »گوید می غفور جنرال است درحالی این
 ۸02 احاداث  همچناین  و عدد ۸43 ماموع از امنیتی و دیدبانی

 تکمیاا  نیااز ساارحدی حصااار 1200 مامااوع از کیلااومتری
 .«است شده
 اسات  تالش در پاکستان ارتش» که گفت ادامه در غفور جنرال

 و برسااند  پایان به زودتر چه هر را سرحدی حصار این ساخت تا
 .«یابد پایان 2019 سال دسامبر تا پروژه این تکمی  انتظار
 وحدت حکومت المللی بین متحدان دیگر و آمریکا دیگر سوی از

 هایچ  نیاز  اناد  کرده امضا استرات یک پیمان افغانستان با که ملی
 نشاان  دیورناد  مارز  در پاکساتان  ارتاش  حصارکشی به واکنشی
 .دهند نمی
 اماا . اسات  نهفته ای معامله سکوت این پشت در رسد می نظر به
 و آمریکاا  در ترامپ دونالد آمدن کار روی با چیست؟ معامله این

 بار  اقادام  اولین در وی افغانستان در صل  برقراری به او تصمیم
 را ها آن و برداشته طالبان حمایت از دست تا آورد فشار پاکستان
 فاراوان  هاای  قاور  و کاش  ها ماه از پس. کند مااکره به راضی
 آمریکاا  باا  مااکره میز پای نیز طالبان و شد نرم پاکستان موضع
 دیورند خ  امتیاز گرفتن با پاکستان رسد می نظر به. شدند حاضر
 ای معاملاه . بفرستد مااکره میز پای را طالبان تا است شده حاضر
 از را خاود  تاا  اسات  کارده  تحمیا   افغانستان بر را آن آمریکا که

 .دهد ناات افغانستان باتالق

 بینند می جنسی آزار ها رسانه در زن خبرنگاران درصد ۱۰
 گزارش آسیا جنوب زنان شبکه و یونسکو همکاری با «گروپ کلید»

 انااام  افغانساتان  هاای  رساانه  در جنسایتی  تاوازن  مورد در تحقیقی
 نتاایف  .شد منتشر قور 2۷ شنبه سه روز گزارش این نتایف. است داده
 ایان  شاوندگان  مصااحبه  از درصاد  10: »دهاد  می نشان تحقی  این

 جنسای  اذیات  و آزار شان ای رسانه کار محی  در که اند گفته تحقی 
 آزار ناه  اما اند، دیده آزار که اند گفته دیگر درصد ۵ و اند کرده تاربه را

 پاساخی  هایچ  پرساش  ایان  باه  شوندگان مصاحبه درصد ۶ جنسی،
 جنسای  آزار تااهنوز  کاه  اناد  گفتاه  دیگار  درصاد  ۷9 ولای  اناد  نداده
 کااه اساات تحقیاا  آماااری بخااش تنهااا رقاام ایاان .«انااد ندیااده
 معلومات و کرده شرکت سروی این در اکراه بدون شوندگان مصاحبه
 هاای  محای   در جنسای  آزار قربانیان این سرنوشت اینکه اما اند، داده
 در چناان  هام  جنسای  آزار تارباه  از پاس  و اسات  شده چه ای رسانه
 گروپ کلید مسئول مبارز، محمود نه؟ یا اند مانده باقی ها رسانه همان
 ماورد  ایان  در خاود  شاغلی  امنیت مسای  خاطر به بسیاری که گفت
 تحقی  این شوندگان مصاحبه از درصد 3۶ همچنین .اند نگفته چیزی

 باا  کنناد  مای  دریافت مرد همکاران از تری پایین دستمزد که اند گفته
 درصاد  2۸ حادود  ها، رسانه در زن خبرنگاران این مالی امتیازات آنکه
 1۸) دالار  2۵0 از کمتر درصد ۶2 و( افغانی هزار ۷) دالر 100 از کمتر
 کاه  اناد  گفتاه  آناان  درصاد  30 هام  آن باا  دارند، معاش( افغانی هزار

 .اسات  شده انکار ای رسانه نهاد مالک یا رئیس جانب از شان امتیازات
 کاه  گفات  برناماه  ایان  در گاروپ  کلید عمومی رئیس ایوبی، نایبه
 کشاور  والیات  9 در تن 2۵9 با مصاحبه اسار بر تحقی  این نتایف
 و کنادز  بغاالن،  بدخشاان،  قنادهار،  ننگرهاار،  بلاخ،  هارات،  کاب ،)

 رسایده  نشار  باه  هایی گزارش این از پیش .است شده اناام( خوست
 تان  هازار  2 تا 1۷00 به افغانستان های رسانه در زنان حضور که بود
 در کاه  زناانی  دهاد  مای  نشاان  تحقیا   ایان  های یافته اما رسد، می
 93 کاه  هساتند  تن ۷۷0 کنند، می خبرنگاری کارهای عمالً ها رسانه

 درصاااد 19 رچناااده. اسااات شاااهری منااااط  از آناااان درصاااد
 پرچاالش  کار یک را ای رسانه کارهای تحقی  این شوندگان مصاحبه
 .هستند راضی کارشان از که اند گفته آنان درصد 4۷ اما اند، خوانده
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است خبرنگاران برای جهان منطقه مرگبارترین فغانستانا

 خود گزارش ترین تازه در( RSF) مرز بدون گران گزارش سازمان
 بارای  جهاان  منطقاه  «مرگباارترین » افغانساتان  که است آورده
 .است بوده میالدی 201۸ سال در نگاران روزنامه
 از خود ساالنه گزارش نشر با قور 2۷ شنبه سه روز سازمان این

 مایالدی  201۸ سال در افغانستان که است نوشته جهان، سراسر
 مرگباارترین  کاه  داده، دست از را ای رسانه کارمند و خبرنگار 1۵

 بادون  گزارشاگران  سازمان .است خبرنگاران برای جهان منطقه
 بار  یاور  10 حمله» که گوید می دارد، موقعیت فرانسه در که مرز

 در خبرنگااران  باه  حمله مرگبارترین تنها نه کاب ، در خبرنگاران
 باه  حملاه  مرگباارترین  که است طالبان سقوط از پس افغانستان
 میناندو جزیره در خبرنگار 30 کشتار از پس جهان در خبرنگاران

 جااری  سال یور دهم در .«آید می بشمار 2009 سال از فلیپین در
 9 کام  دسات  پیاپی، انفااری و انتحاری حمله دو در خورشیدی،
 صاورت  به دوم حمله. شدند زخمی دیگر تن ۶ و کشته خبرنگار
 بدون گزارشگران سازمان .بود گرفته هد  را خبرنگاران مستقیم
 و نگاران روزنامه علیه خشونت که است نوشته ک  صورت به مرز،
 این گزارش از نق  به .است یافته افزایش 201۸ سال در ها رسانه

 ناپدیاد  و هاا  گروگاان  زنادانیان،  شادگان،  کشاته  شمار سازمان،
 افزایشای  هاا  شااخص  برخای  در 201۷ ساال  باه  نسبت شدگان
 و مرد ۷۷) کشته خبرنگار ۸0 با 201۸ سال. است داشته چشمگیر

 ای حرفاه  خبرنگااران  بارای  هاا  ساال  مرگبارترین از یکی( زن 3
 اناام هدفمند صورت به آن مورد 49 که است جهان در ها رسانه
 34۸ ساال،  این در که گوید می مرز بدون گزارشگران .است شده

 ناپدیااد دیگار  خبرنگااار 3 و گروگاان  تاان ۶0 زنادانی،  خبرنگاار 
 خبرنگاار  ۵۵ ماماوعی،  طور به میالدی، 201۷ سال در .اند شده
 1۵ افازایش  از نشاان  مایالدی  201۸ سال آمار که شدند کشته

 .است خبرنگاران علیه خشونت درصدی
 گاشاته  سال 10 در ماموع در که کند می یادآوری سازمان این
 .اند شده کشته ای حرفه نگار روزنامه ۷02 جهان، در

 اند شده کشته منازعه بدون کشورهای در نگاران روزنامه از نیمی
 کشاور  ۶ میاان  در کاه  گوید می همچنین مرز بدون گزارشگران

 متحاده  ایااالت  و هناد  مکزیاک،  نگااران   روزناماه  برای مرگبار
 در خبرنگااران  از نیمی که هستند منازعه بدون کشور سه آمریکا
 ساازمان،  ایان  سااالنه  گازارش  اساار  بار  .اناد  شاده  کشته آن

 ،۸ یمان  ،9 مکزیک ،11 سوریه کشته، خبرنگار 1۵ با افغانستان
 هاای  رده در خبرنگاار  ۶ با کدام هر آمریکا متحده ایاالت و هند
 خبرنگااران،  بیشتر منازعه، بدون کشورهای در .دارند قرار بعدی
 هاای  جنایات  و ماداران  سیاسات  فساد از که اند شده کشته زمانی
 .اند برداشته پرده یافته سازمان

 زندان در خبرنیار ۳۴۸

 در در کاه  اسات  نوشاته  همچنین مرز بدون گزارشگران سازمان
 نیم از بیش که اند شده زندانی خبرنگار 34۸ میالدی 201۸ سال
 باا  چین سازمان، این گزارش اسار بر. هستند کشور پنف در آن
 عربساتان  ،33 با ترکیه خبرنگار، 3۸ با مصر زندانی، خبرنگار ۶0

 را زندانی خبرنگار بیشترین خبرنگار 2۸ با ایران و 2۸ با سعودی
 در کاه  اسات  نوشاته  همچنین سازمان این. اند داده جای خود در
 در آنان تن ۵9 که اند شده گرفته گروگان خبرنگار ۶0 سال، این
 ،31 سوریه در. هستند عراق و یمن سوریه،: خاورمیانه کشور سه
 گرفتاه  گروگاان  خبرنگاار  یاک  اوکاراین  و 11 عاراق  ،1۷ یمن
 گاروه  تارین  اصالی  همچناان  داعاش،  تروریساتی  گروه .اند شده

. دارند قرار ها حویی آنها، از پس و است خاورمیانه در گیر گروگان
 .دارند خود اسارت در را نگار روزنامه 1۶ گروه دو این

 در کاه  مسالحی  هاای  گاروه  که گوید می مرز بدون گزارشگران
 رباودن  طریا   از اینکاه  بار  عاالوه  هستند، فعال جنگی مناط 

 ترور کردن حاکم خدمت در ابزاری کنند، می گیری باج خبرنگاران
 .نباشد مناط  این بر بیرونی نظارتی هیچ تا است سانسور و
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 مروری بر عناوین برگزیده خبری

 شناخته کش ر نم نه پ لیس عن ان به هرات پ لیس

 شد

 کنفارانس  یاک  طای  داخلاه  امور وزارت امنیتی امور ارشد معین
 پاولیس  از کشاور،  والیات  34 پاولیس  هاان  فرمانده با ویدیویی
 .کرد یاد کشور سط  در نمونه پولیس عنوان به هرات
 معین ،«ابراهیمی محمد اختر» آفتاب، پیام خبرگزاری گزارش به

 ضمن کنفرانس ویدیو این در داخله امور وزارت امنیتی امور ارشد
 ملی پولیس از هرات، پولیس فرماندهی رهبری از تشکر و تقدیر
 .کرد یاد نمونه پولیس عنوان به هرات والیت

 صافو   در موجاود  هاای  چالش و مشکالت روی وی، همچنین
 تمامی نزدیک ٔ  آینده در که داد اطمینان و نمود صحبت پولیس
 .شد خواهد برطر  ها چالش و مشکالت این
 مختلاف  هاای  بخش در ساالری شایسته اص  بر ابراهیمی، آقای

 بخااش از همچنااین و نمااود تأکیااد هاارات پااولیس فرماناادهی
 خصاو   در نمونه مطبوعات عنوان به هرات پولیس مطبوعاتی
 ایان  مویریت دلی  شده، یادآور مردم و ها رسانه با ارتباط برقرای
 .دانست ورزیده و متخصص کدرهای جاباایی را بخش

 هارات  والیت پولیس فرمانده ،«امرخی  اهلل امین» هم، سویی از
 معاین  باه  هرات، پولیس کاری اجراات و گزارش ارایه ضمن نیز
 فرمانادهی  ایان  پرسون  تمامی که سپرد وعده امنیتی امور ارشد
 .هستند مصمم جنایی جرایم با مبارزه و امنیت تأمین راستای در

 خ د وبایف از پاکستان سفارت محافظ پ لیس سه

 شدند برکنار

 زون قومانادانی  ساخنگوی  مااهاد  بصیر آفتاب، پیام گزارش به
 معینیت تصمیم اسار به که گفت پ واک به کاب ، آسمایی 101
 ششام  تاولی  منسوبین از تن سه داخله، امور وزارت امنیتی ارشد
 از کابا ،  پاولیس ( 01) قطعاه  مربوط ها سفارت محافظت کندک
 .اند شده برکنار شان وظایف

 محولاه  امور در که پولیس مؤظفین از شماری که افزود موصو 
 سافارت  برابار  در ماردم  با بدرفتاری به متهم یا اند کرده کوتاهی
 ماورد  در وی، .شادند  برکناار  شان وظایف از باشند، می پاکستان
 وظیفاه  ایفاای  پاکساتان  سفارت برابر در پولیس تعداد چه اینکه
 در موظاف  افراد این که گفت اما نکرده  ارائه جزئیات کردند، می

 .اند بوده پاکستان سفارت امنیت تأمین های پوسته

 ایان  کاه  اسات  نشده مشخص حال به تا که کرد نشان خاطر او
 خیار؟  یاا  دهند می ادامه پولیس صفو  در شان وظایف به افراد،

 هاای  دوسایه  جانبه، همه های بررسی از پس ایبات صورت در اما
 .شد خواهد سپرده عدلی های ارگان به شان نسبتی

 شهروندان شکایت اسار بر: »گفت دیگر منبع یک حال، این با
 ششام  تاولی  پرساون   تماام  نظارتی  تیم های گزارش و محترم
 .«شدند منفک داخله امور وزارت سوی از پولیس،

 «نفاس  پااک » افاراد  یادشاده،  منساوبین  جاای  به که افزود وی
 پاکسااتان ٔ  ویاازه دریافاات بخااش در تااا شااوند ماای برگزیااده
 .سازند فراهم شهروندان برای را الزم های سهولت

 بود رسیده هایی گزارش داخله امور وزارت رهبری به او، گفته به
 پاول  ماردم  از پاکساتان،  سافارت  برابار  در موظاف  پاولیس  که
 .شد گرفته جدی اقدام این اسار، همین بر و گیرند می

 از قب  پاکستان، ویزه متقاضیان از شماری که است درحالی این
 ایان  و گیرباوده  زماان  خیلای  ویزه دریافت روند که اند گفته این

 100 بادل  در کااران،  کمیشان  از تعداد یک تا شده سبب مسئله
 .بگیرند ویزه روز یک در متقاضی برای دالر

 شد رها مح  امنیت بند از هرات  معترض

 زازی رئایس  کاه  گویناد  مای  هارات  والیات  مقاام  در مسئولین
 نیروهاای  بناد  از الجاورد،  راه افتتاحیاه  مراسم معترض شهروند
 .است شده منتق  کاب  به و رها امنیتی

 ساخنگوی  ،«فرهااد  جیالنی» آفتاب، پیام خبرگزاری گزارش به
 منتقا   کابا   به مادرش با «زازی رئیس» که گفت هرات والی
 مشاک   حا   ماورد  در غنای  جمهاور  رئیس که است قرار و شد

 .کند همکاری وی حقوقی

 سااخنرانی مراساام پایااان در گاشااته، هفتااه شاانبه پاانف روز
 رئیس هرات، در الجورد راه افتتاحیه برنامه در غنی جمهور رئیس
 باا  را خاود  حقاوقی  مشاک   بلناد  صدای با که خواست می زازی
 نگهباناان  شدید واکنش با که بگاارد میان در غنی جمهور رئیس
 .شد مواجه جمهور رئیس

 از حاکی است رسیده نشر به اجتماعی های شبکه در که ویدیویی
 و لت مورد را معترض شهروند این امنیتی نیروهای که است آن

 .اند داده قرار کوب

 باشاد  می پکتیا والیت از اص  زازی رئیس که است درحالی این
 کاه  کنناد  مای  زندگی هرات در خود خانواده با حاضر حال در اما
 .شد زندانی و گرفتار امنیتی نیروهای توس  شنبه پنف روز
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 بنه  متعحن   قندیم   م تر عراده یک دادن تح یل

 دکتنر  ت سط مح  م زه به غاز  خان اهلل امان شاه

 عکس/عبداهلل

 کاه  غاازی  خاان  اهلل اماان  شاه به متعل  قدیمی موتر اراده یک
 باا  شاد،  مای  حفاظات  تااکنون  جهادی قومندانان از یکی توس 
 تحویا   کشاور  ملای  موزه به رسمی طور به عبداهلل دکتر حضور
 .شد داده
 تحویا   مراسام  در عباداهلل  عبداهلل داکتر آفتاب، پیام گزارش به

 تالش ها خیلی گفت ملی موزه به قدیمی( ماشین)موتر این دادن
 از را ماوتر  ایان  باال مبلغ پیشنهاد چون مختلف های راه از کردند
 باه  زاده صوفی سعید محمد سکون قومندان اما کنند خارج کشور
 پناشایر  والیات  در منازلش  در ملای  قادیمی  ایار  این از خوبی

 .کرد محافظت
 نابساامان  اوضاع دلی  به زاد صوفی قومندان افزود اجرایی رئیس
 در خود شخصی منزل به را موتر شد مابور کاب  روز آن امنیتی
 .دهد انتقال پناشیر
 باود  شاده  گرفته تصمیم نیز این از قب  کرد تأکید عبداهلل داکتر
 ماوزه  شرای  اما شود داده تحوی  ملی موزه به قدیمی موتر این
 . نبود مناسب موتر این نگهداری برای ملی
 بای  و جناگ  هاای  دوران در قادیمی  ماوتر  این است ذکر قاب 
 کشور مشرقی بنادر به منتهی راههای از یکی در کاب  در نظمی
 .گردید ضب   و شناسایی مااهدین فرماندهان از یکی توس 

 کاار  همچناان  اما گارد می سال هفتاد از بیش موتر این تولید از
  .کند می

 مهاجران برا  پاسپ رت ت زیع روند: بحخ  عالم 

 ش د م  آغاز زود  به پاکستان در

 ساال  جریاان  در کاه  گویاد  می کنندگان عودت و مهاجران وزیر
 ساوی  از انساان  قاچاق باند 100 از بیش اعضای میالدی جاری

 .اند شده دستگیر امنیتی نهادهای
 کننادگان  عودت و مهاجرین امور وزیر بلخی عالمی حسین سید
 جهانی روز از داشت گرامی مراسم در( قور 2۷ شنبه سه) دیروز

 قاچااق  باناد  صاد  یاک  اعضاای  دستگیری از کاب  در مهاجرت
 .داد خبر انسان
 براساار  مایالدی  جااری  ساال  جریان در که گفت بلخی آقای
 باناد  100 از بایش  اعضاای  انساان،  قاچااق  با مبارزه ملی پالن
 و جناوبی  مرزهاای  در عمدتاً که مهاجران قاچاق و انسان قاچاق
 .اند شده دستگیر کردند می فعالیت افغانستان غربی
 را خود محاکمه مراح  انسان قاچاقبران این اکثر که افزود بلخی
 .اند شده محکوم گوناگون های ماازات به و گارانده سر پشت
 کرد اشاره پاکستان و ایران در مهاجران وضعیت به همچنان وی
 ایاران  مقایم  افغان مهاجران به پاسپورت توزیع روند که گفت و

 پاکساتان  در است قرار روند این و شده آغاز نفر هزار ۸00 برای
 .شود آغاز نیز
 

 ش د م  برق  افغانستان ترافیک  سیستم

 ای نامه تفاهم معلوماتی تکنالوژی و مخابرات و داخله های وزارت
 افغانساتان  ترافیکای  سیستم آن، براسار که رساندند امضا به را

 .شد خواهد برقی
 ایان  امضاای  مراسام  در دیاروز  داخلاه  وزیر برمک، احمد ویس
 از جزیی افغانستان، ترافیکی سیستم سازی برقی: گفت نامه تفاهم
 تادوین  ساال  چهاار  بارای  کاه  اسات  جدیاد  اصاالحات  برنامه
 .است شده
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 فسااد  کااهش  باعا   ترافیکای  سیستم سازی برقی: »گفت وی
 اساناد  بادون  افغانستان شهرهای در امروز موتر ها ده. شد خواهد
 و گشات  از سیساتم  ایان  تطبی  با و دارند گاار و گشت قانونی
 اساناد  تزویر و جع  روی چنان هم. شود می جلوگیری ها آن گاار

. شاود  می وضع کنترل موترها برخی توس  مواد انتقال و موترها
 بهبود سیستم این از استفاده با که هست هم دیگری موارد خیلی
 .«یابد می
 داخلاه  وزارت ساازی  برقای  روناد  کاه  گفت چنان هم داخله وزیر
 شادت  کاار  ایان  شادن  پرسارعت  برای ها تالش و دارد جریان
 .است یافته
 تکنااالوژی و مخاابرات  وزیاار آریاوبی  شااهزادگ  هام،  ساوی  از

 از ناماه،  تفااهم  ایان  امضای با که گفت نشست این در معلوماتی
 .شد خواهد جلوگیری نیز ترافیکی تخلفات

 آن شود، برقی سیستم وارد موترها معلومات که وقتی: »افزود او
 خیلای  از و کنایم  مای  نصاب  مخفی و امنیتی های دوربین زمان

 .«کرد خواهیم جلوگیری ها خودسری و تخلفات
 با کاب  شهر در افگنانه هرار رویدادهای بیشتر ها گزارش بربنیاد
 و شاود  مای  اناام است جعلی اسنادشان که موترهایی از استفاده

 اداره و نظاارت  تاا  شاده  سابب  درسات  سیساتم  یاک  نباود  نیز
 برقای  باا  ممکن که ای مسئله. گردد دشوار اسناد بدون موترهای
 .گردد ح  آن از بزرگی بخش ترافیکی، سیستم سازی

 دارند نیاز زمستان  ها  کمک به فامیل هنار ۸۳

 کاه  گویاد  مای  طبیعای  حاوادث  باه  رسیدگی امور در دولت وزیر
 .است کم خانواده هزار 30 برای زمستانی های کمک
 طبیعای  حاوادث  به رسیدگی امور در دولت وزیر فهیم آقا نایب
 حادود  کاه  کرد تأکید کرد می صحبت سنا مالس نشست در که

 .هستند نیازمند زمستانی های کمک به فامی  هزار ۸3
 زمستانی، های کمک مورد در دولت برنامه براسار: »گفت فهیم
 پاول  هازار  1۵ اسات  قرار فامی  هزار 12 برای مهاجران وزارت
 نقاد  پاول  دالر 200 فامی  هزار 21 برای آر. سی.اچ.ان یو و نقد

 ساوختی  ماواد  و زمساتانی  البساه  خاود  برای آنان تا کند توزیع
 .«کنند خریداری

 20 بارای  حاوادث  باا  مباارزه  امور در دولت وزارت وی، گفته به
 30 باه  کمک برای اما کرده، دریافت منابع هم دیگر فامی  هزار
 .ندارد وجود منبعی هیچ دیگر فامی  هزار
 30 باه  کمک برای خارجی مؤسسه کدام یا دولت فهیم، گفته به

 اماا  نادارد،  برناماه  در زمساتانی  هاای  کمک توزیع خانواده هزار
 .دارد جریان هم مشک  این ح  برای تالش

 شاده  بیااا  هازار  ۵00 میلیون یک برای که کرد نشان خاطر او
 مااه  تاا  روند این و شده توزیع غاایی غیر و غاایی کمک داخلی
 2٫۶ بارای  تاا  داشات  خواهاد  ادامه خورشیدی آینده سال حم 
 .گردد توزیع کمک شده بیاا میلیون
 شاروع  را هاا  فعالیات  سلسله یک ما: »گفت همچنان فهیم آقای
 برابار  در را افغانساتان  کا   پایری آسیب اطلس یک تا ایم کرده
 گاویم  مای  وقتای  کاه  معناا  این به بکنیم  تدوین طبیعی حوادث
 تهدیدهایی کدام با ولسوالی کدام و دارد موقعیت کاا در ارزگان
 .است شده آوری جمع اولیه اطالعات او، گفته به.« اند مواجه
 مادیریت  بارای  مرکاز  یاک  کاه  کارد  نشاان  خااطر  فهیم آقای

 10 هناوز  تاا  کاه  شده درست کاب  در طبیعی حوادث اطالعات
 14 اسات  قارار  دوم مرحلاه  در و شده وص  مرکز این با والیت
 پیش زمستان پایان تا هم دیگر والیت 10 و گردد وص  والیت

 .شد خواهد وص  مرکز این به رو


