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!است رسیده فرا «مهم لحظه: »زاد خلیل/  آمریکا و طالبان گفتگوهای دور پنجمین
 دوحه،   در آمریکا نمایندگان و طالبان وگوهای گفت دور پنجمین
شد و بیش از یه  هفته،    حوت آغاز ۶ دوشنب، روز قطر پایتخت

نهوی    رغم اخباری مبنی بر تهیه، پهیش   ب، طول انجامید و علی
طالبهان و نماینهدا امریکها هنهوز از ات یهات ایهن        توافقنام، بین

 مذاکرات اطالعات موثقی در دست نیست.
 روی نشسهت   ایهن  در اسهت  قهرار  که،  انهد  گفت، طالبان مقامات
 «افغانستان اشغال» ب، دادن خاتم، امل، از قبلی نشست ااندای
 دیگهر  کشهورهای  به،  افغانسهتان  خاک از نشدن حمل، تضمین و

 .گیرد صورت بحث
 مهال » امله،  از طالبهان  صهالحیت  بها  نمایندگان نشست این در
 بنیانگهذاران  از و قطهر  در گهروا  این سیاسی دفتر معاون  «برادر
 مهال  که،  رسهاند  می ها گتارش. اند کردا اشتراک نیت طالبان گروا

 قطهر  سهوی  به،  پاکسهتان  از آغاز مذاکرات از پیش روز دو برادر
 .است کردا حرکت

 مهم لحظه
 پیش افغانستان صلح امور در آمریکا ویژا نمایندا اد ز خلیل زلمی
 «مهم لحظ،» ک، نوشت توییترش در نشست  رسمی برگتاری از
 .است رسیدا فرا
 ی  با تا شدا قطر وارد ک، گفت توییتش ادام، در زاد خلیل آقای
 که،  اسهت  افهتودا  او. کنهد  وگو گفت و دیدار طالبان معتبر هیئت
 .شد خواهد آغاز «ادی کارهای اکنون»
 مهال  حضهور  از دیگهری  توییهت  در زاد خلیل آقای این  دنبال ب،
 .داد خبر نیت نشست این در برادر
 . بیند می نتدی  از را مالبرادر است بار نخستین ک، گفت وی
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 صلح برای ملی اجماع
 تها  خواهند می طالبان از صلح عالی شورای مقامات حال  عین در
 داوودزی  محمهدعمر . کنند اکاشتر آتی صلح مشورتی ارگ، در

 که،  گفت کابل در نشستی در صلح عالی شورای دبیرخان، ر ی 
 اسهت   صلح مشورتی ارگ، در طالبان اشتراک خواهان حکومت
 برگهتاری  کمیسهیون  را گروا این نمایندگان دعوت صالحیت اما
 صهورت  در که،  افهتود  ارگ، این ب، پیوند در او .دارد ارگ، لوی،
 دیگهر  روز دو بهرای  نشست ها  بحث رسیدن یج،نت ب، برای نیاز
 شهمار  نیهت  «بهودن  شهمول  همه، » برای و است تمدید قابل نیت

 .شود بیشتر ممکن کنندگان شرکت
 و تهممین  بهرای  ملهی  اامها   ب، رسیدن ک، گفت داوودزی آقای
 دبیرخانه،  ر هی   گفته،  ب،. است نشست این هدف صلح تحکیم
 غیررسهمی  ذاکراتمه  چگهونگی  مورد در تصمیم: »صلح شورای
 صهلح  استراتژی ی  ترتیب رسمی  مذاکرات در شدن ممد برای
 اساسهی  خطهو   تعیهین  و دسهتاوردها  و هها  ارزش حفظ بر مبنی
 بحهث  مورد اصلی موضوعات از طالبان با صلح احتمالی توافقات
 .«بود خواهد ارگ، لوی، این در
 عنهوان  به،  طالبان و حکومت مستقیم مذاکرات از داوودزی عمر

 به،  مختله   ههای  اناح با طالبان مذاکرات از و رسمی مذاکرات
 .کرد یاد غیررسمی مذاکرات عنوان

 صلح چارچوب
 روزنامه،  هها   امریکهایی  و طالبهان  وگوههای  گفت آغاز با همتمان
 روی نشسههت ایههن در کهه، اسههت دادا گههتارش تههایمت نیویههارک
 و اسهت  شدا ترسیم گذشت، ماا مذاکرات در ک، صلحی چارچوب
 .شد خواهد وگو گفت افغانستان خاک از کشورها نشدن دتهدی
 گذشت،  های ماا های نشست در ک، افتودا آمریکایی روزنام، این

 و به   آتهش  با غربی نظامیان خروج ک، گفتند آمریکایی مقامات
 اما است  وابست، طالبان با افغانستان دولت مستقیم مذاکرات آغاز

 وگوی گفت آغاز برای کرامذا صالحیت ک، گفتند طالبان مقامات
 .ندارند را ب  آتش اعالم و افغانستان دولت با مستقیم
 دو ایهن  روی بتواند شاید مالبرادر ک، است نوشت، تایمت نیویورک
 طالبان وگوهای گفت آغاز از پ  مالبرادر. بگیرد تصمیم موضو 
 رهها  پاکستان در زندانی از متحدا ایاالت درخواست ب، آمریکا  با
 ملهل   سهازمان  سهیاا  فهرسهت  در او نهام  واود دلیل ب، اام شد 
 بها  مالبهرادر  شهود  مهی  گفته، . کننهد  سهفر  قطهر  ب، توانست نمی

 .است رفت، دوح، ب، پاکستان از خاص هواپیمای

 برادر مال حضور
 صلح با پیوند در طالبان نمایندگان و طالبان نشست پنجمین این

 قطر دوح، در ۲۰۱۸ اکتبر ۱۲ نشست  نخستین. است افغانستان
 دوحه،   در بهازهم  ۲۰۱۸ نوامبر ۱۶ در نشست دومین. شد انجام

 امههارات  ابههویبی در ۲۰۱۸ دسههامبر ۱۷ در نشسههت سههومین

 نشست آخرین و دوح، در ۲۰۱۹ انوری ۱۹ در نشست چهارمین
 .شد برگتار قطر دوح، شهر در بازهم ۲۰۱۹ فبروری ۲۵ دیروز
 به،  هها  امریکایی و طالبان صالحیت با نمایندگان کنونی نشست
 قابهل  پهیش  از بیش اهلل هیبت مال معاون برادر  مال حضور خاطر
 انجامیهد  طول ب، روز شش ک، چهارم نشست. است گردیدا توا،
 در را افغانستان دولت منفی واکنش امل، از مختل  های واکنش
 غنهی  محمداشهرف  بها  زاد خلیل توافق براساس بار این. داشت پی
 .برود پیش مشورا با لمسای هم، است قرار
 به،  را نفهری  ۱۴ هیئهت  طالبهان  ایهن   از پهیش  ک، است گفتنی

 کردا تعین وگو گفت برای ستانکتی عباس شیرمحمد سرپرستی
 آخهرین . اند داشت، دیدار آمریکا نمایندگان با مرتب، چهار ک، بودند
 شش مدت دوح، در زاد خلیل آقای با طالبان های نمایندا نشست
 .رسیدند توافق ب، صلح کلی چارچوب روی ک، تیاف ادام، روز

 است نزدیک طالبان با امریکا صلح نهایی توافق

 توافهق  ابتهدایی  مسهودا  گوینهد   مهی  قطر دوح، در طالبان منابع
 سهوی  از اسهت  قهرار  و شهدا  آمادا طالبان و امریکا میان نهایی
 درههای  پشهت  که،  نشست ات یات .شود امضا زودی ب، طرفین
 آزادی» شهود  مهی  گفته،  امها  نشهدا  نشهر  هنهوز  شد برگتار بست،
 طهرفین  وگوههای  گفت محور «ب  آتش اعالم و طالب زندانیان
 افغانستان از خارای نیروهای خروج موضو  .است بودا وگو گفت
 .است شدا گرفت، وگو گفت و بحث نیت ب،
 از خهود  نیروههای  خهروج  خواسهتار  امریکا طالبان  منابع گفت، ب،

 حالیکه،  در اسهت  شهدا  سال ۵ تا 3 زمانی بازا ی  در افغانستان
 مهاا  شهش  طهی  خواهد می امریکا از درخواست این رد با طالبان
 .کند خارج افغانستان از را خود نیروهای
 روی امریکها  و طالبان توافق احتمال ها بینی پیش برخی براساس
 سهال  یه   زمانی بازا در افغانستان از امریکایی نیروهای خروج
 روی امریکها  و طالبان توافق صورت در شود می گفت، .دارد واود

 پایهان  به،  امهروز  دوحه،  نشسهت  قبلهی   شهدا  مطرح موضوعات
 اهاری  هفته،  پایهان  تها  مذاکرات این اینصورت غیر در رسد  می
  .یافت خواهد ادام،
 صهلح  امهور  در امریکها  ویژا نمایندا زاد  خلیل زلمی هم سویی از

 سهوی  از تهازا  کننهدا  اکرامهذ  هیهمت  ی  تشکیل از افغانستان 
 .دهد می خبر کابل در افغانستان حکومت
 ایهن  در نیهت  غنهی   امهور ر ی  سخنگوی چخانسوری  هارون
 مهذاکرا  هیهمت  ترکیهب  گرفته،  تصهمیم  حکومت گوید می مورد
 هیهمت  ی  راستا این در و دهد تغییر را طالبان با حکومت کنندا
 تشهکیل  حهال  در حکومهت  سوی از طالبان با کنندا مذاکرا تازا
 . است
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 !ناهماهنگ رویداد سه و افغانستان صلح پروسه
 

 خهود  داغ روزههای  ب، حالی در روزها این افغانستان صلح پروس،
 ای فرامنطقه،  و ای منطقه،  داخلهی   حوادث برخی بروز ک، رسیدا

 فهرو  ابههام  از ای هاله،  در را مههم  رونهد  ای موفقیت ناهماهنگ
 .است بردا

 رقابدت  میددان  مشورتی؛ جرگه هلوی: اول رویداد

 سیاسی های شخصیت و احزاب رهبران با حکومت

  منتقد

 براسهت،  ههای  شخصهیت  و احهتاب  سهران  برخی طرف  ی  از
 اخهتالف  هنهوز  صهلح  مسهمل،  روی حکومت با افغانستان سیاسی
 داوودزی عمهر  محمد پیش  چندی ک، غنی امهور ر ی  دارند؛
 ویهژا  نماینهدا  و صهلح  الیع شورای دبیرخان، ر ی  عنوان ب، را
 خواسهت،  داووزی از نمهود   منصوب ای منطق، ااما  امور در خود
 .کند برگتار وقت اسر  در را صلح مورد در مشورتی ارگ، لوی،

 برای خود اقدامات غنی امهور ر ی  از اطاعت در نیت داوودزی
 در و کهردا  آغهاز  را صهلح  بهرای  مشهورتی  ارگه،  لوی، برگتاری
 تمییهد  و  دادا شهکل  را ارگ، لوی، تدویر  یسیونکم گام نخستین
 .است گرفت، غنی امهور ر ی  از را آن
 کابهل  در خبهری  نشسهت  یه   در پهیش  روز دو داوودزی  آقای
 دولتهی  غیهر  بایهد  ارگه،  لوی، تدویر کمیسیون ترکیب ک، گفت
 ارگه،  لویه،  برگهتاری  بهرای  داوودزی آقهای  بعهدی  گهام  .باشد

 باشهد؛  مهی  ارگه،  لویه،  در دگانکنن شرکت لیست تهی، مشورتی
 مهورد  ایهن  در افغانسهتان   صهلح  عهالی  شهورای  دبیرخان، ر ی 
 براسهاس  مشهورتی  ارگه،  لویه،  ایهن  کننهدگان  شرکت گوید می

 .شد خواهند انتخاب والیات بندی سهمی،
 ارگه،  لوی، ساختن پذیر هم، و شمول هم، برای داوودزی  آقای
 ههای  شخصیت و حتابا رهبران با دیدارهایی گذشت، روزهای در

 وحهدت  حهتب  رهبر محقق  محمد استاد امل، از سیاسی کالن
 .است  داشت، نیت افغانستان  مردم اسالمی
 در افغانستان صلح عالی شورای دبیرخان، ر ی  اقدامات کنار در
 نیهت  غنهی  امههور  ر هی   مشهورتی   ارگ، لوی، برگتاری زمین،
 ههای  شخصهیت  با خود بازدیدهای و دید و  شدا کار وارد شخصا
 .است کردا آغاز را افغانستان کالن
 عبهدالرب  دیهدار  ب، گذشت، روز غنی امهور ر ی  راستا  این در

 افغانسهتان  در اههادی  براسهت،  ههای  شخصیت از سیاف رسول
 ریاسهت  خواسهت،  وی از غنهی  امهور ر ی  شود می  گفت، رفت؛
 . بگیرد برعهدا را مشورتی ارگ، لوی،

 حامهد  گویهد  مهی  نشهدا  تمیید ایهارات یبرخ چارچوب همین در
 طهور  به،  سهیاف  آقای و افغانستان  پیشین امهور ر ی  کرزی 
 .داشت خواهند برعهدا را ارگ، لوی، ریاست مشترک
 یه   حکومهت  بهرای  مشهورتی  ارگ، لوی، برگتاری در موفقیت
 ارگه،  لویه،  کننهدگان  شهرکت  توافق بود؛ خواهد بترگ دستاورد
 اسهت  حکومهت  نظهر  مورد ک، ولیاص روی صلح برای مشورتی
 به،  تواه،  بهدون  و کامهل  صهالحیت  بها  حکومت شود می سبب
 مهذاکرات  نتهای   ب، و ببندد را ملی ااما  پروندا مواود انتقادات
 .ببندد چشم افغانستان صلح مورد در طالبان با امریکا
 لویه،  در کننهدگان  شهرکت  لیسهت  تکمیهل  برای حکومت تالش
 برخهی  که،  گیهرد  می صورت الیح در صلح برای مشورتی ارگ،
 به،  مثبهت  دید با بترگان و سیاسی های شخصیت احتاب  سران
 .کنند نمی نگاا مشورتی ارگ، لوی،
 در پهیش  روز چنهد  که،  مسهکو  وگهوی  گفت در ک، منتقدین این

 کننهد  مهی  تمکیهد  بودند  کردا شرکت شد  برگتار روسی، پایتخت
 ندارد را الزم تشفافی مشورتی ارگ، لوی، ترکیب و کاری برنام،
 اهای  به،  اسهت  ممکن مشورتی ارگ، این در کنندگان شرکت و

 صهالحیت  و شوند منصوب امهور ر ی  سوی از شدن انتخاب
 .باشند نداشت، را اساسی نقا  روی بحث برای الزم
 پهی  در مشهورتی  ارگه،  لویه،  برگتاری با حکومت آنان  باور ب،

 مهذاکرات  کامهل  گهرفتن  دراختیهار  بهرای  الزم مشروعیت کسب
 . است طالبان با صلح
 و سیاسههی رقبههای بهها امهههور ر ههی  انجههال هرصههورت بهه،

 دارد ادام، کماکان صلح پروس، امتیاز تصاحب سر بر ش منتقدین
 رهبهران  بگهوییم  اگهر  نیست ارتبا  بی مواود شواهد براساس و

 ی  لحظ، این تا حکومت منتقد سیاسی های شخصیت و احتاب
 از متشهکل  حکومهت  منتقهد  گهروا : اند داافتا الو حکومت از گام

 وگهوی  گفهت  در براست، سیاسی های شخصیت و احتاب رهبران
 اتفهاقی  کردند  دیدار طالبان نمایندگان با مستقیم طور ب، مسکو
 . است نیفتادا حکومت برای هنوز تا ک،

 بدا  امریکدا  مسدتقی   مداارر   پنجمین: دوم رویداد

  قطر دوحه در طالبان

 افغانسهتان   صهلح  پروسه،  بهرد  پیش با ارتبا  در دوم مهم رویداد
 نماینهدگان  بها  امریکها  مسهتقیم  مهذاکرات  دور پنجمین برگتاری
 .باشد می قطر دوح، در طالبان
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 دوشهنب،  روز از که،  طالبان با امریکا رودرویِ مذاکرات پنجم دور
 داشهت،  ادامه،  روز پهن   مهدت  ب، است قرار شد آغاز ااری هفت،
 .باشد
 حضهور  طالبهان   بها  امریکها  مذاکرات از دور این ،براست ی نکت،

 ایهن  حکومهت  زمهان  در طالبهان  دوی شمارا فرد برادر  مالغنی
 باشهد؛  مهی  طالبهان  کننهدا  مهذاکرا  هیمت در افغانستان  بر گروا
 .دارد برعهدا را طالبان کنندا مذاکرا تیم رهبری برادر مالغنی
 مهذاکرا  تهیم  در برادر مالغنی رهبری ای  اعالمی، نشر با طالبان
 گفتنهد  و کردنهد  تمیید را قطر دوح، در امریکا با طالبان ی کنندا
 کنهونی  رهبهر  آخونهدزادا   اهلل هبهت  مهال  راسهت  بازوی مالبرادر
 . است برخوردار کامل صالحیت از و رود می شمار ب، طالبان 
 نشسهت  دور پنجمهین  در اگهر  انهد  کهردا  تمکیهد  همچنین طالبان
 نظامیهان  خهروج  روی قطهر   دردوحه،  لبهان طا با امریکا مستقیم
 وگوی گفت زمین، گیرد  صورت نهایی توافق افغانستان از خارای
 . شد خواهد فراهم افغانستان دولت با طالبان مستقیم
 که،  طالبان نمایندگان با زاد خلیل زلمی ی گذشت، روز نشست در
 در طالبان با امریکا مستقیم وگوی گفت دور پنجمین چارچوب در
 خارای نیروهای خروج زمانی ادول روی شد  برگتار قطر ح،دو
 به،  تروریسهتی  ههای  گهروا  با طالبان تماس قطع و افغانستان از

 از اسهتفادا  عهدم  از اطمینهان  منظهور  ب، داعش و القاعدا شمول
 و امریکا امل، از دیگر کشورهای ب، حمل، برای افغانستان خاک

 .شد نظر تبادل و بحث متحدانش 
 اعالم روی است قرار نیت امروز الس، در ها  رسان، عالما براساس
 دولهت  بها  طالبهان  مسهتقیم  وگهوی  گفهت  و طهوالنی  به   آتش

 .شود وگو گفت و بحث افغانستان
 پیشهین  دیپلمهات  از و سیاسهی  مسها ل  کارشهناس  مهژدا   وحید
 میهان  نشسهت  نخسهت  روز در گویهد  مهی  مورد این در طالبان 
 از خهارای  نیروههای  خهروج  ویر امریکها   نماینهدگان  و طالبان
 و امریکها  علیه،  افغانسهتان  خهاک  از اسهتفادا  عهدم  و افغانستان
 .است شدا حاصل خوبی  پیشرفت متحدانش 

 خهروج  زمانی ادول» روی مختل   کاری های تیم وی  گفت، ب،
 ههای  گروا با طالبان ارتبا  قطع و افغانستان از خارای نیروهای
 را خهود  ههای  مسودا است قرار و هستند کار حال در «تروریستی

 امریکها  مستقیم نشست پنجمین عمومی مجل  ب، شنب، پن  روز
 . کنند ارا ، طالبان با

 نسهبت  بینان، خوش نظری ابراز در نیت قطری و امریکایی مقامات
 ههی   اند گفت، طالبان با امریکا مستقیم مذاکرات دور پنجمین ب،
 انهدازا  به،  غانسهتان اف صهلح  پروس، موفقیت برای انتظارات وقت
 بهاال ( طالبهان  بها  امریکها  مسهتقیم  نشسهت  دور پنجمهین ) امروز
 .است نبودا

 قطهر  دوحه،  در حهالی  در طالبان با امریکا مذاکرات تازا دور این
 مهذاکرا  از ههدف  اسهت  گفته،  همهوارا  امریکا ک، شود می برگتار
 مسهتقیم  وگهوی  گفت سازی فراهم طالبان با کشور این مستقیم
 .باشد می افغانستان دولت با گروا این

 پارستان و هند تنش :سوم رویداد

 افغانستان صلح پروس، شدن داغ با همتمان ک، رویدادی سومین
 هها   افغهان  بهرای  مهم روند این روی است ممکن و افتادا اتفاق
 پاکسهتان  و هنهد  میهان  تنش بگذارد  منفی تمثیر اهان و منطق،
 .است
 کاروان بر تروریستی حمل، از ،ک پاکستان و هند لفظی های تنش
 گهروا  توسه   هنهد  کنترل تحت کشمیر منطق، در هند نظامیان
 روز بهود   شدا شرو  پاکستان در مستقر محمد ایش تروریستی
 در محمهد  اهیش  مواضهع  به،  هنهد  های انگندا حمل، با گذشت،
 میهان  نظهامی  های درگیری سبب و رسید اوج ب، پاکستان خاک
 .گردید کشور دو این
 اقهدامی  در امروز پاکستانی هواپیماهای ها  رسان، اعالم اساسبر

 .کردند بمباران را هند خاک اویان، تالفی
 کشهمیر  مرزی نقا  در نیت پاکستان و هند نظامیان بین درگیری
 .است داشت، پی در تلفاتی تاکنون و دارد ادام،

 قهرار  ههدف  را هند انگی هواپیمان دو امروز همچنین پاکستان
 .نمود دستگیر را هندی خلبان ی  و داد
 افهتایش  روبه،  حهالی  در منطق، در اتمی دوکشور این میان تنش
 بهود  گفته،  کابهل  در پاکسهتان  سهفیر  پهیش  روز چنهد  که،  است
 خواههد  تهمثیر  افغانسهتان  صلح روند بر پاکستان و هند های تنش
 .داشت
 که،  مجاههد  اهلل ذبهیح  از نقهل  به،   رویتهرز  خبرگتاری نیت امروز
 ههای  تهنش  اسهت  نگاشهت،  شود  می پنداشت، طالبان یسخنگو
 .کرد خواهد متاثر را افغانستان صلح روند هند و پاکستان
 نظامی های حمل، ادام، از است خواست، هند از طالبان سخنگوی

 .کند داری خود پاکستان برابر در
 نقطه،  یه   واود عدم تصور ست نگرانی مواب آنچ، هرحال ب،

 اگر محض بینی خوش ی  در است؛ ادروید س، این بین مشترک
 ملهی  اامها   یه   به،  رسهیدن  با شود موفق غنی امهور ر ی 

 حهل  را افغانسهتان   در صهلح  مکهانیتم  مورد در مواود اختالفات
 بها  مسهتقیم  مهذاکرا  میهت  ب، طالبان کشاندن در نیت امریکا کند 
 گذشت، روال ب، نیت پاکستان و هند و شود موفق افغانستان دولت
 بهاردیگر  ی  را کشمیر منطق، سر بر خود دیرین، ومتخص آتش
 که،  گفت توان می آنگاا کنند  پنهان آشتی و تعامل خاکستر زیر
 .شود می حاکم افغانستان در صلح
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 بماند افغانستان در ابد تا خواهد نمی آمریکا: خلیلزاد زلمی
 آمریکها  گوید می افغانستان صلح مذاکرات در آمریکا ویژا نمایندا
 توافهق  ی  دنبال ب، آمریکا. بماند افغانستان در ابد تا خواهد ینم

 که،  سهازد  قهادر  را آمریکا تواند می صلح توافق اما. نیست خروج
 .کند خارج کشور این از یا دهد کاهش را خود نیروهای
 در افغانستان صلح مذاکرات در آمریکا ویژا نمایندا خلیلتاد زلمی
 افغانسهتان  در صهلح  رونهد  رباراد آناتولی خبرگتاری با وگو گفت
 مشهارکت  با اامع مذاکرات شرو  چالش بترگترین اکنون: گفت
 و افغانسهتان  دولهت  طالبهان   میان مذاکرات یعنی. است همگان
 .زنان نمایندگان و مدنی اامع، سیاسی  رهبران
 و طالبهان  میهان  توافهق  ب، دستیابی لتوم اهمیت بر تمکید با وی
 برگهتاری  بهرای  فرمهولی  دنبهال  به،  امه : گفهت  افغانستان دولت

 چهالش  بترگترین اکنون این. هستیم گروا دو این میان مذاکرات
 .است ما
 مهذاکراتی  تاکنون طالبان ک، شود می بیان حالی در ایهارات این
 آمریکهایی  مقامات و افغانستان سیاستمداران و اهادی رهبران با

 خهودداری  ابلک حکومت با مذاکرات برگتاری از اما کردا برگتار
 گونه،  ههر  که،  اسهت  کردا تمکید کابل دیگر سوی از. است کردا
 دولهت  رهبهری  بها  و افغهان  ههای  طهرف  بهین  بایهد  صلح برنام،

 .گیرد انجام افغانستان
 بر حضور این: گفت نیت افغانستان در آمریکا حضور دربارا خلیلتاد
. اسهت  خهودش  پای روی ایستادن برای افغانستان ب، کم  پای،
 و شورشهیان  بها  مبهارزا  در افغانسهتان  ب، کم  برای ضورح این

 در ابهد  تها  خهواهیم  نمهی  مها . اسهت  المللهی  بهین  ههای  تروریست
 امها . نیسهت  خروج توافق ی  دنبال ب، آمریکا. بمانیم افغانستان
 را خهود  نیروههای  که،  سهازد  قادر را آمریکا تواند می صلح توافق
 خهوب  روابه   هانخوا ما. کند خارج کشور این از یا دهد کاهش
 .هستیم پیشرو آیندا در افغانستان با
 اقهدامات  ترکیه، : گفهت  ترکیه،  نقهش  از تقهدیر  با همچنین وی

 ترکیه،  حمایهت  قدردان ما. است دادا انجام افغانستان در بسیاری
 نقهش  قهدردان  آنها. دارند ترکی، ب، ای ویژا نگاا ها افغان. هستیم
 .هستند افغانستان صلح در ترکی،
 کهالین  ابهراهیم  با اش اداگان، دیدار از پ  خلیلتاد اراتایه این

 کهابولوف   ضهمیر  و ترکیه،  امههوری  ریاسهت  دفتهر  سخنگوی
 دربارا اانب، دو دیدار در کالین و خلیلتاد. شد بیان روسی، نمایندا
 .کردند گفتگو افغانستان صلح رو پیش مذاکرات
 چه،  آنکارا ک، این دربارا ای ترکی، همکاران با من: گفت خلیلتاد
. کهردم  گفتگو دهد انجام صلح روند در تواند می بیشتری کارهای
 را صهلح  رونهد  تها  کنند لحاظ را بیشتری تدابیر توانند می ها ترک
 کمه   صهلح  توافق ب، دستیابی برای ها افغان ب، و کردا تسهیل
 کامهل  یکپهارچگی  و اسهتقالل  ب، افغانستان شکل بدین تا. کنند
 .یابد دست ترور از تصویری گون، هی  بدون
 وزیهر  معهاون  اونهال   صدات از تو یتر در پیامی در سپ  خلیلتاد
 در آنکهارا  تعهد و حمایت خاطر ب، کالین ابراهیم و ترکی، خارا،
 .کرد تشکر ناتو پشتیبانی ممموریت

 سیاه لیست از طالبان خروج برای روسیه و آمریکا تالش
 خهروج  دنبهال  به،  وسهی، ر و آمریکا ک، کردند اعالم خبری منابع
 بتواننهد  افهراد  ایهن  تها  هستند ملل سازمان سیاا لیست از طالبان
 .کنند سفر کشور این از خارج ب، صلح گوهای و گفت ادام، برای

 سهیاا  لیست در طالبان کنندا وگو گفت هیئت اعضای از شماری
 توانند نمی آن مواب ب، ک، دارند قرار آمریکا و متحد ملل سازمان
 .کنند سفر هاکشور ب،

 گروا کنندگان مذاکرا اعضای معافیت برنام، ها گتارش براساس
 در آمریکها  ویهژا  نماینهدا  زاد خلیهل  زلمهی  دیهدار  از بعد طالبان
 صهلح  امهور  در روسهی،  ویهژا  نمایندا کابلوف ضمیر با افغانستان
 .است گرفت، قرار کار دستور در افغانستان

 پهیش  هفته،  دو نشسهت  در طالبهان  نمایندا ۱۰ حضور دنبال ب،
 بهارا  ایهن  در متحهد  ملهل  سهازمان  به،  افغانسهتان  دولت مسکو 
 .کرد شکایت

 بروند پاکستان ب، پیش هفت، دوشنب، طالبان  هیئت این بود قرار
 به،  بهازهم  افغانستان دولت اما کنند  دیدار آمریکا نمایندگان با و

 .نشد برگتار نشست این نتیج، در و کرد شکایت ملل سازمان

 شمول هم، تیم ی  ایجاد دربارا وی ک، گوید می زاد خلیل میزل
 وگهو  گفهت  کابلوف با نیت صلح روند پیشبرد برای ها افغان ملی و

 .است کردا

 بهار  افغانسهتان   صهلح  بهرای  آمریکها  ویژا فرستادا براین  عالوا
 تمکیهد  افغانسهتان  بهرای  روسهی،  فرسهتادا  بها  دیهدارش  در دیگر
 ک، باشد این کنندا ضمانت صلح نهایی توافق باید ک، است کردا

 ها تروریست و نشود المللی بین تروریسم مرکت دیگر بار افغانستان
 .ندهند قرار هدف مورد را دیگر کشورهای افغانستان خاک از

 نههایی  توافهق  در که،  کردیم توافق همچنان ما خلیلتاد  گفت، ب،
 های تروریست طرف از گاا هی  افغانستان خاک ک، شود ضمانت
 .شد نخواهد استفادا دیگر کشورهای علی، المللی بین
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 ترسند می انتخابات از موقت حکومت حامیان: غنی جمهور رئیس
 در شهنب،  پهن   روز غنهی  امههور  ر هی   آفتهاب   پیام گتارش ب،

 در صهلح  افهتود  کابهل  در «صلح برای زنان ملی ااما » نشست
 مشههروعیت مواههب انتخابههات نههدارد  قههرار انتخابههات بهها تضههاد
 معنهای  انتخابهات  بهدون  افغانسهتان  اسالمی امهوری گردد  می

 انتخابهات  از کسهانیک،  امها  دههد  مهی  دست از را خود امهوریت
 امههور  ر ی  .کشند می پیش را موقت حکومت بحث ترسند می
  تهرس  اگهر : »گفهت  خهود  منتقهدان  از دست، این ب، خطاب غنی
 .!« کنید تحانام را خود شان  انتخابات در بیایید ندارید

 ! هرقیمتی به نه اما خواهیم می را صلح
 پروسه،  به،  خود سخنان از دیگری بخش در غنی امهور ر ی 
 منطقه،  نفع ب، افغانستان صلح گفت و کرد اشارا افغانستان صلح
 کهار  افغانسهتان  در صهلح  های تضمین روی باید و است اهان و
 دسهت  رد بایهد  صهلح  رهبهری  و مالکیهت  افتود غنی آقای. شود

: گفهت  غنهی  امههور  ر هی   .باشهد  افغانسهتان  مشرو  حکومت
 !« قیمتی هر ب، ن، اما خواهیم می را صلح»

 را صلح برای تالش و خبیث، حلق، کار را انگ ادام، غنی  آقای
 امهروز  زنهان  پیهام  کهرد  تمکیهد  و دانسهت  نجیب، حلق، مسئولیت
 تاروکش کشت های صحن، دیگر ک، است این طالبان ب، افغانستان

 به،  آمیهت  مصهالمت  زندگی ی  در و نکنند تکرار را زدن شالق و
 . کنند فکر کشور آبادانی
 زنان شود  گذاشت، احترام زنان حقوق ب، باید گفت امهور ر ی 
 از نیمهی  ک، زنان و بگیرند نقش و شوند شری  صلح پروس، در

 ملهی  اامها    تشهکیل  در باید دهند می تشکیل را کشور امعیت
 . دهند انجام را خود  سعی تمام است  صلح برای برمم نیاز ک،
 برگتاری ب، خود سخنان از دیگری بخش در غنی امهور ر ی 
 ارگ، لوی، این گفت و کرد اشارا صلح برای مشورتی ارگ، لوی،
 اهات  قریه،  از حتهی  افغانستان مردم تمام و باشد شمول هم، باید
 . باشند داشت، نمایندا آن در بتوانند
 قهرار  ارگه،  لویه،  در که،  موضوعاتی و مباحث افتود یغن آقای
 .باشد روشن و شفاف باید شود مطرح است
 مسههلح افههراد کلمهه، بایههد کههرد تمکیههد ادامهه، در امهههور ر ههی 

 مهردم  ااتمهاعی  و سیاسهی  فرهنهگ  از همیش، برای غیرمسئول
 را مهردم  و گذارنهد  مهی  زیرپا را قانون زور با کسانیک، شود؛ محو
 .شوند مجازات باید دکنن می وکوب لت
 دیهروز  زنان دیگر افغانستان امروز زنان گفت همچین غنی آقای
 و نگهر  آینهدا  مهدبر   مهدیر   افغانستان امروز زن نیستند؛ پریروز و

 .باشد می ملی وحدت ب، معتقد
 نههم  به،  خهود  سهخنان  از دیگری بخش در غنی امهور ر ی 
 روههای نی گفهت  و کهرد  اشهارا  امنیتهی  نیروهای ملی روز حوت
 مشهرو   نظهام  بقهای  ضامن و کشور اساسی قانون حافظ امنیتی
 .باشد می افغانستان
 شود می ایران حالی در صلح مورد در غنی امهور ر ی  سخنان
 قطر در طالبان نمایندگان با امریکا مستقیم نشست ب، امیدها ک،
 .است یافت، افتایش کابل دولت با طالبان مستقیم مذاکرا مورد در

 منفور همیشه برای بدهند دست از را صلح فرصت طالبان: عبداهلل رعبداهللداکت

 بود خواهند مردم
 نههم  از تجلیل مراسم در ک، عبداهلل دکتر آفتاب  پیام گتارش ب،

 افهتود  گفت  می سخن کابل در امنیتی  نیروهای ملی روز حوت 
 شهکل  افغانسهتان  صهلح  بهرای  اههانی  و ای منطق، ملی  ااما 
 همیشه،  بهرای  بدهند دست از را فرصت این طالبان اگر و گرفت،
 .ماند خواهند باقی منفور افغانستان  مردم نتد در

 عنهوان  به،  صهلح  مذاکرات ب، طالبان اگر: »گفت اارایی ر ی 
 بایهد  بگیرنهد   آمادگی انگ برای و کنند نگاا تبلیغ برای مکانی
 آن در و افتهد  مهی  اتفاق افغانستان در ک، حوادثی تمام مسئولیت
 عهدا ب، را شوند می زخمی و شهید شهروندان و امنیتی نیروهای
 .« باشند پاسخگو خدا درگاا و افغانستان ملت برابر در و بگیرند

 صهلح  ههای  تالش در اگر طالبان کرد تمکید عبداهلل عبداهلل دکتر
 بهرای  باشهند   داشهت،  تبلیغهاتی  اههداف  و نکننهد   عمل صادقان،
 .گرفت خواهند قرار مردم فیمن قضاوت مورد همیش،
 اصهلی  مجهری  حکومهت  افتود ملی وحدت دولت اارایی ر ی 
 .است کشور در صلح
 امنیتهی  رتبه،  عهالی  مسهئولین  از ادامه،  در عبهداهلل  عبداهلل داکتر
 دفهاعی  و امنیتهی  نیروههای  تلفهات  کاهش راهکارهای خواست
 .کنند تطبیق و بررسی را انگ در افغانستان
 نظهامی   اههداف  بهرای  هها  شهفاخان،  و کاتهب م از اسهتفادا  عدم
 و هها  کمه   توزیهع  هنگهام  خیری، مؤسسات کارمندان طرفی بی

 بود نکاتی دیگر از بشری حقوق مسا ل ب، توا، و قوانین رعایت
 .کرد اشارا آنها ب، عبداهلل دکتر ک،



 7هفته نامه پیام آفتاب/

 از متحدانش و آمریکا آیا/  نماندن یا ماندن سر بر اروپا و آمریکا رایزنی

 شوند؟ می خارج ستانافغان

 ایهاالت  دفها   وزارت که،  داد گهتارش  تهایمت  نیوریهارک  روزنام،
 پیشهنهاد  طالبهان  بها  صهلح  مذاکرات در را طرحی آمریکا متحدا
 سه،  مهدت  در کشور این نظامی نیروهای آن  اساس بر ک، کردا
 سهایر  طهرح   ایهن  اسهاس  بهر  .کننهد  تهرک  را افغانسهتان  پن  تا

 پن  تا س، یعنی مشاب، زمانی محدودا در نیت المللی بین نیروهای
 .کرد خواهند ترک را افغانستان آیندا سال
 در سهرباز  ۱۴۰۰۰ حهدود  حاضهر  حهال  در آمریکها  متحدا ایاالت

 در خههارای سههربازان سههایر شههمار حالیکهه، در دارد افغانسههتان
 ایهن  به،  واکهنش  در .رسهد  مهی  نفهر  ۸۶۰۰ حهدود  ب، افغانستان
 چنین ک، کردند اعالم ای اعالمی، شارانت با طالبان گروا گتارش 
 .است نشدا گرفت، بحث ب، آمریکا با گفتگوهایشان در طرحی
 ایهن  در آمریکا دفا  وزارت ک، است دادا گتارش تایمت نیویارک
 ماا چند در افغانستان در آمریکایی سربازان شمار تا خواست، طرح
 تهی امنی نیروههای  آموزش ممموریت و یابد کاهش نص  ب، آیندا
 .باشد اروپایی کشورهای و استرالیایی سربازان عهدا ب، افغان
 سهربازان  شهمار  که،  زمهانی  شدا پیشنهاد همچنین طرح این در

 اصهلی  ممموریهت  یافت  کاهش نص  ب، افغانستان در آمریکایی
 .شود متمرکت تروریسم با مبارزا های عملیات روی سربازان این

 گهتارش  اروپهایی  و مریکاییآ های مقام از نقل ب، تایمت نیویارک
 مذاکرات ب، کم  خاطر ب، آمریکا دفا  وزارت طرح این ک، داد
 .است شدا پیشنهاد طالبان گروا با ااری

 متحهدین  و واشهینگتن  بهین  ههم  هنهوز  طرح این روی ها بحث
 تها  طهرح  ایهن  که،  گفته،  تایمت نیویارک و دارد ادام، آن اروپایی
 قهرار  نهاتو  و آمریکهایی  های مقام «گستردا پذیرش» مورد کنون
 دونالهد  که،  انهد  دادا هشهدار  آمریکهایی  های مقام اما .است گرفت،
 طهرح  این زمانی هر در است ممکن آمریکا امهور ر ی  ترامپ 
 .دهد تغییر را
 گفهت  آمریکها  دفا  وزارت سخنگوی فاکنر  کان حال  همین در
 تصهمیم  کنهون  تها [ قطر در] صلح مذاکرات داشت نظر در با ک،
 .است نشدا گرفت، طرح این مورد در ایینه

 تمههام» وزارت ایههن کهه، افههتود آمریکهها دفهها  وزارت سههخنگوی
 در آمریکهایی  سهربازان  «حضهور  ادامه،  و شمار مورد در ها گتین،

 .دارد بررسی زیر را افغانستان
 زلمهی  رهبهری  ب، آمریکایی هیئت مذاکرات ک، حالیست در این
 بها  افغانسهتان  صهلح  رونهد  ایبهر  آمریکا ویژا فرستادا زاد  خلیل

 «داخلهی  ههای  مشورا» انجام دلیل ب، قطر در طالبان نمایندگان
 آغهاز  دوبهارا  حهوت  ۱۱ شهنب،  روز و بهود  شهدا  متوق  امروز تا
 .شود می
 سهربازان  خهروج  ک، بودند گفت، این از پیش آمریکایی های مقام
 گهروا  توسه   به   آتهش  اعهالم  ب، بستگی افغانستان از خارای
 .دارد افغانستان دولت با طالبان مستقیم مذاکرات آغاز و طالبان
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 شد مشخص انتخاباتی های کمیسیون جدید اعضای
 نهامتد  ۱۷ میتبهان  امههوری  ریاسهت  ارگ( حوت ۱۰) امع، روز

 اعضای مراسمی طی تا بود امهوری ریاست آیندا سال انتخابات
 .برگتینند را انتخاباتی های کمیسیون ادید
 بهرای  را فهرد  ۸۴ مجمهو   در مهدنی  نهادههای  و سیاسی احتاب
 ایهن  از ک، بودند کردا معرفی انتخاباتی های کمیسیون در حضور
 یافتنهد  حضور امهوری ریاست ارگ در تن ۸۱ گذشت، روز تعداد
 بههرای شههان هههای برنامهه، همچنههین و کههاری سههوابق خالصهه، و

 ۱۷ پروس، این از پ . دادند ارا ، را انتخابات برگتاری چگونگی
 ر هی   غنهی  اشهرف  همهراا  ب، امهوری ریاست انتخابات امتدن

 ایهن  بهین  از اارا یه،  ریاسهت  عبهداهلل  داکتهر  افغانستان  امهور
 .نمودند انتخاب را ادید اعضای اشخاص 
 بلنهدترین  ک، انتخاباتی های کمیسیون نامتدان از تن ۱۴ شهرت
 :اند آوردا دست ب، را آرا
 مل اهلل عصمت سید -۱

 پشتو: ملیت
 بلخ: یتوال
 افغانستان ملی روشنگران ااما  حتب: کنندا معرفی نهاد
 ۹: آرا
 عبداهلل موالنا -۲

 پنجشیر: والیت
 تاا : ملیت
 مدنی اامع،: کنندا معرفی نهاد
 ۹: آرا
 الیاسی محمدقاسم -3

 غتنی: والیت
 هتارا: ملیت
 افغانستان متحد اسالمی حرکت حتب: کنندا معرفی نهاد
 ۸: آرا
 بزی اورنگ -۴

 پکتیا: والیت
 پشتون: ملیت

  افغانستان ملی وحدت حتب: کنندا نهادمعرفی
 ۸: آرا
 قوقندی مسافر _۵

 فاریاب: والیت
 ازبی : ملیت
 ملی اعتدال حتب: کنندا معرفی نهاد
 ۸: آرا
 نورستانی علم هوا -۶

 نورستان: والیت
 پشتون: ملیت
 افغانستان نجات ملی ابه،: کنندا معرفی نهاد
 ۸: آرا
 ننگ رحمان حبیب -۷

  لغمان: والیت
 پشتون: ملیت
 مدنی اامع،: کنندا معرفی نهاد
 ۸: آرا
 طغرا یون  محمد -۸

 فاریاب: والیت
  ازبی : ملیت

 افغانستان ملی انبش حتب: کنندا نهادمعرفی
 ۸: آرا
 اعتمادی شاا چمن -۹

 غتنی: والیت
 هتارا: ملیت
 افغانستان اسالمی وحدت حتب: کنندا معرفی نهاد
 ۸: آرا
 زکی ذاکر محمد -۱۰

  سمنگان: والیت
 هتارا: ملیت
  افغانستان مردم اسالمی وحدت حتب: کنندا معرفی نهاد
 ۷: آرا
 دانشیار محمدحنی  -۱۱

 غتنی: والیت
 هتارا: ملیت

 افغانستان ملی انسجام حتب: کنندا نهادمعرفی
 ۷: آرا
 گیتی -۱۲

 کاپیسا: والیت
 تاا : ملیت

  افغانستان ملی کنگرا بحت: کنندا نهادمعرفی
 ۷: آرا
 شینواری بیان زهرا -۱3

  پروان: والیت
 پشتون: ملیت

  افغانستان اسالمی ملی صلح حتب: کنندا نهادمعرفی
 ۷: آرا
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 رویدار الدین سیدقطب -۱۴
 کاپیسا: والیت
 پشتون: ملیت
 افغانستان مردمی حرکت حتب: کنندا معرفی نهاد
 ۷: آرا

   ۶ پشهتون  افغانسهتان  اقهوام  تناسب ب، تن ۱۴ میان از: خالص،
 .۲ تاا   ۲ ازبی   ۴ هتارا

 سدوی  از انتخاباتی های رمیسیون رمیشنران تعیین

 جمهور رئیس

 کمیسهیون  اعضهای  اداگانه،  احکهامی  در غنهی  امههور  ر ی 
 و انتخابهاتی  شهکایات  به،  رسیدگی کمیسیون انتخابات  مستقل
. نمهود  عیهین ت را انتخابهات  مسهتقل  کمیسیون داراالنشای ر ی 
 :باشد می ذیل شرح ب، صادرا های فرمان متن

 :انتخابات مستقل کمیسیون اعضای✔
 سال؛ پن  مدت برای مل  اهلل عصمت سید.     ۱
 سال؛ پن  مدت برای عبداهلل  محمد موالنا.     ۲

 سال؛ پن  مدت برای زیب  اورنگ.     3
 سال؛ پن  مدت برای دانشیار  حنی  محمد.     ۴
 سال؛ س، مدت برای قوقندی  مسافر  .   ۵
 سال؛ س، مدت برای نورستانی  علم حوا.     ۶
 .سال س، مدت برای یریفی  رحیم،.     ۷

 الرحمن حبیب: انتخابات مستقل کمیسیون داراالنشای ر ی ✔
 ننگ

 :انتخاباتی شکایات کمیسیون اعضای✔
 سال؛ پن  مدت برای الیاسی  قاسم محمد.     ۱
 سال؛ پن  مدت برای شینواری  بیان زهرا.     ۲
 سال؛ پن  مدت برای عظیمی  محمد دین مولوی.     3
 سال؛ س، مدت برای طغرا  یون  محمد.     ۴
 .سال س، مدت برای رویدار  الدین قطب سید.     ۵

 شهاا  چمهن : انتخابهاتی  شکایات کمیسیون داراالنشای ر ی ✔
  اعتمادی
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 !خواند می رجز ها افغان برای سد،ر نمی هند به پاکستان زور
 پاکسهتان  و هنهد  اخیهر  روزهای های درگیری و لفظی های تنش
 افکهار  بهرای  صراحت ب، را نکت، ی  دیگر اماواگرهای از ادای
 و حکهومتی  مقامهات  .سهاخت  روشهن  اههان  و ها افغان عمومی
 افغانستان انگ زنند می فریاد ک، سالهاست افغانستان شهروندان
 امهن  ههای  پناهگهاا  و هها  النه،  زمانیکه،  تها  و دارد نیبیرو ریش،

 به،  افغانستان در انگ نشود  نابود پاکستان خاک در تروریستان
 در افغانسهتان   پیشین امهور ر ی  کرزی  حامد .رسد نمی پایان
 اای ب، بود گفت، امریکا ب، ای درتوصی، حکومتش پایانی سالهای
 های الن، افغان  رنظامیانغی کشتار و افغانستان اات قری، بمباران

 .بگیرد هدف را پاکستان خاک در تروریستان
 چراکه،  نیامهد  خهوش  ها امریکایی مذاق ب، کرزی نظر ایهار این
 تروریسهتان  از نیتهی  چه،  با پاکستان دانست می خوبی ب، امریکا
 ایهن  اسهتخباراتی  سازمان و پاکستانی انراالن . کند می حمایت
 ایهن  دیپلماسهی  دستگاا با فکری تضاد ی  در( آی اس آی)کشور
 اکنون هم و کردا آغاز را افغانستان در نیابتی انگ نوعی کشور
 .برند می پیش ب، نیت
 با صادقان، مبارزا بر مبنی امریکا فشارهای از بعد حتی آباد اسالم
 راسهتای  در که،  حقهانی   شهبک،  شهمول  ب، تروریستی های گروا

 انجهام  افغانسهتان  و سهیا آ انهوب  قبهال  در امریکا تازا استراتژی
 تروریسهتی  ههای  گهروا  حمایهت  از دست نشد حاضر نیت شد  می
 ههای  مهاا  در طالبان انتحاری و تهاامی حمالت افتایش .بردارد
 دسهتگیری  و مهیالدی  اهاری  سهال  و گذشت، میالدی سال آخر

 و امنیتهی  نیروههای  سوی از طالبان صفوف در پاکستانی افسران
 .مدعاست نای گواا خود افغان دفاعی
 و هها  ولسهوالی  گرفتن برای طالبان ک، هایی انگ از بسیاری در

 راا بهه، و بودنههد انداختهه، راا بهه، افغانسههتان در والیههات برخههی
 در خهارای  انگجویهان  و پاکسهتان  نظامی مشاوران اندازند  می
 به،  ابهتاری  نگهاهی  بها  پاکستان .خورد می چشم ب، طالبان میان
 ضهرب،  و افغانسهتان  بهر  تسل  برای گروا این از هموارا طالبان 
 فریادههای  .اسهت  کهردا  استفادا افغانستان در هند منافع ب، زدن
 پاکستان حمایت بر مبنی افغانستان حکومت سران و مظلوم ملت
 در افغانسهتان  در انهگ  آتهش  نگهداشتن ور شعل، و تروریست از

 المللهی  بهین  و داخلهی  مههم  ههای  نشست و مدنی های تظاهرات
 وحامیهان  پاکسهتان  نظهامی  مقامات سوی از درستی ،ب هیچگاا
( پرنهدا  نهوعی )کپکی همانند پاکستان .نشد شنیدا اش المللی بین
 همهوارا  و زد نهادانی  به،  را خود باشد  کردا فرو برف در سر ک،
 نیهت  از و گرفهت  نشنیدا را افغانستان  مظلوم مردم برحق فریاد
 قبههال در خههود خهارای  سیاسههت و برنداشههت دسهت  خههود پلیهد 

 مردم فریادهای شدن نشنیدا از آباد اسالم .نداد تغییر را افغانستان

 انتحهاری  و تهاامی حمالت قربانی هموارا ک، افغانستان مظلوم
 کهرد  مهی  تصور پاکستان: نمود غل  برداشت ی  اند  بودا طالبان
 ایهن  حمایهت  مورد افکن هراس های گروا تروریستی حمالت ک،
 پهی  در را ها افغان واکنش همان نیت ردیگ کشورهای علی، کشور
 بهد  عواقهب  متواه،  زمهانی  پاکسهتانی  انهراالن  .داشهت  خواهد
 گهروا  مواضهع  هنهدی  های انگندا ک، شدند خود زشت کارهای
 .کردند بمباران را پاکستان خاک در محمد ایش تروریستی
 در کشهور  ایهن  نظامیهان  کاروان ب، تروریستی حمل، از پ  هند
 داد خواههد  پاکستان ب، شکن دندان پاسخی ،ک بود گفت، کشمیر
 ههوایی  حمل، پاکستان خاک ب، اخطار این از پ  روز چند تنها و
 نیهت  پاکسهتان  بها  ایهران  برخهورد  مورد در مشابهی داستانی .کرد
 بلوچسهتان  و سیسهتان  والیهت  در تروریسهتی  حمل، افتاد؛ اتفاق
 مهی زخ و کشهت،  پاسهداران  سهپاا  سهرباز  چندین آن در ک، ایران
 پاکسهتان  ب، تند واکنشی در ایران ارشد مقامات شد باعث شدند 
 خهود  برنهدارد   تروریسهتان  حمایهت  از دست اگر ک، دهند اخطار
 حمله،  پاکسهتان  خهاک   به،  هها  گهروا  این سرنگونی برای ایران
 را ایران بلوچستان و سیستان والیت در تروریستی حمل، .کند می
 برعههدا  پاکسهتان  خهاک  در فعهال  العهدل  ایش تروریستی گروا
 روبرو هند نظامی اقدام ب، این  ک، پاکستان نظامیان .بود گرفت،
 خهود  خهارای  دوسهتان  کمه    به،  تا اند افتادا تکاپو ب، اند  شدا
 .کنند حل را مشکل
 افغانسهتان  دیگهر  ایهران  و هنهد  که،  داند می خوبی ب، آباد اسالم
 چهوب  اینه   که،  پاکسهتان  .کننهد  اکتفها  گپ ب، تنها ک، نیست
 خهورد  مهی  را تروریسهتی  های گروا از حمایت در خود های نادانی
 ابهتاری  استفادا ب، همچنان و  نکردا اعتراف خود اشتباا ب، هنوز
 خود اهداف برد پیش برای تروریستی های گروا دیگر و طالبان از

 اقدام بود گفت، پیش چندی کابل در پاکستان سفیر .است امیدوار
 ب، را افغانستان صلح مذاکرات تواند می تانپاکس علی، هند نظامی
 اهلل ذبهیح  نیهت  امروز رویترز  از نقل ب، راستا  این در .بیندازد خطر
 پاکسهتان  علیه،  خهود  نظهامی  حمالت از خواست هند از مجاهد
 آسهیب  افغانسهتان  صهلح  مذاکرات غیراینصورت در بردارد دست
 نشهان  اکسهتان پ از حمایت در طالبان نظر ایهار اینگون، .بیند می
 همه،  پاکسهتانی   مقامهات  اعتراف برخالف سرانجام ک، دهد می
 گهروا  ایهن  از اسهتفادا  و طالبهان  از پاکستان حمایت متوا، دنیا
 . شدند افغانستان صلح پروس، در مشکل ایجاد  برای

 در اسهت  بهتهر  سیاسهیت  و دیهدگاا  اینگونه،  اهای  به،  پاکستان
 اینکه،  .کنهد  نظهر  تجدیهد  تروریسهتی  ههای  گروا از خود حمایت
 از بخواههد  را خهود  خهاک  ب، هند نظامی حمالت انتقام پاکستان
 .است بترگ اشتباا ی  بگیرد  مظلومش مردم و افغانستان
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 شد هند -افغانستان پروازهای مانع پارستان

 خود هوایی حریم پاکستان ک، کردا اعالم ملکی هوانوردی ادارا
 .است کردا سدودم هند – افغانستان پروازهای روی بر را
 اعالمیه،  یه   نشهر  بها ( حهوت  ۸ چهارشهنب،  ) دیهروز  ادارا این

 به، ( FRI) پاکسهتان  فضهایی  بخهش  که،  است نوشت، مطبوعاتی
 حهریم  که،  دادا اطهال   افغانستان هوایی ترافی  کنترول بخش
 .است مسدود عبوری پروازهای روی بر کشور این هوایی
 از که،  پروازههایی  تمهام  که،  کهردا  اعالم ملکی هوانوری ادارا 

 تعلیهق  حالهت  به،  ثانوی اطال  تا کرد  می عبور پاکستان فضایی
 شد می انجام کابل و دهلی میان پرواز هشت روزان،. است درآمدا
 .است شدا لغو آنها تمام ک،

 به،  نیهت  ملکهی  هوانهوردی  ادارا ر هی   زادا  وفایی قاسم محمد
 یها  هند ب، ک، هواپیماهایی ب، تنها ن، پاکستان ک، گفت ها رسان،

 برای بلک، ندادا  پرواز ااازا کردند  می پرواز افغانستان ب، هند از
 فضههای از کشههورها سههایر از کهه، پههرواز ۵۰۰ الههی ۴۰۰ حههدود
 کردنهد   مهی  عبهور  پاکستان خاک از بعد و گذشتند می افغانستان
 .است کردا وضع پرواز ممنوعیت
 روی بر هند  با تنش افتایش از بعد را خود هوایی حریم پاکستان
 .است کردا مسدود کشور  این فضای از عبوری پروازهای تمام
 عبهوری   پروازههای  روی بر پاکستان فضای شدن مسدود پی در

 پاکستان فضای از ایر  کام خصوصی شرکت هواپیمای ی  دیروز
 .شد برگرداندا کابل ب،
 پروازهههای تمههام امههارات هواپیمههایی خطههو  حههال همههین در

 لغهو  را پاکستان و افغانستان ب، شرکت این پنجشنب، و چهارشنب،
 به،  پروازههایش  ههم  بحرین هواپیمایی شرکت ایر  گل  و کردا

 .است درآوردا تعلیق حالت ب، را پاکستان

 !بگیرید را دزد گوید می که دزدی

 طی پنجشنب، روز افغانستان اسالمی حتب رهبر حکمتیار گلبدین
 افغانسههتان فعلههی مههتحکو که،  گفههت کابههل در مراسههمی یه  
. کنهد  تهامین  کشهور  در را صلح تواند نمی و است «نشاندا دست»

 نههاتو هههم و ههها شههوروی هههم کهه، افههتود همچنههان حکمتیههار
 .کردند تحمیل مردم بر را خود نشاندا دست های  حکومت
 در را خهارای  نیروههای  حضهور  سیاسهی  -اههادی  ی چهرا این

. خوانهد  کشهور  در انهگ  دوام اصهلی  دالیهل  از یکهی  افغانستان
 کهه، شههود مههی بیههان  درحههالی حکمتیههار آقههای هههای صههحبت
 و دارد اریهان  طالبهان  و هها  یهی  امریکا میان صلح وگوهای گفت

 ا آمهدا  پدیهد حهدی   تا کشور در صلح برقراری ب، های امیدواری
 کننهدا  مهذاکرا  های  طرف سوی از صلح سازوکارهای اینک،. ست
 که،  ایهن  اما است  بحث یسو ی  شود می  گرفت، کار ب، چگون،
 چنهین  طالبهان  ایهد ولویی   و فکری ی نحل، داران طرف از یکی
 نشهان  خهود  از سیاسهی  حسهاس  فصل این در های گیری موضع
 آقای رسد می نظر ب،. بود نخواهد سنجش بی هم چندان دهد می

 دارد صهلح  تصمیم طالبان شدا متوا، ک، این محض ب، حکمتیار

 ی  با بار این بود  خواهد قدرت ری ش کشور سیاسی آیندا در و
 فکری متحد دیگر بار را خود ک، است مصمم سرانگشتی حساب
 قومی پوشش ی  افغانستان در متاسفان، ک،– طالبان عقیدتی و
 بها  همهاهنگی  در بتوانهد  بعهدها  تها  دههد  نشان -است مذهبی و

 .دهد ادام، اش سیاسی حیات ب، طالبان
 و خوانهد  مهی  نشهاندا  دست را فعلی حکومت اسالمی  حتب رهبر
 چنهد  اما اینجا. داند می خارای نیروهای هم را انگ دوام عامل
 که،  صهورت  بهدین  شهود  مهی  حکمتیار آقای متوا، ادی پرسش
 نیروههای  تمامی واقعی استقاللیت ب، اگر حکمتیار آقای شخص
 انهگ  دوران در ک، بود چگون، است  باورمند حکومت و سیاسی
 مههالی و نظههامی هههای کمهه  وروی شهه امههاهیر اتحههاد علیهه،

 از یکهی  ک، اسنادی پیش چندی کرد؟ می دریافت را ها امریکایی
 حکمتیهار  آقای ک، داد می نشان کرد فاش  امریکایی معتبر مراکت
 امریکها  کلیهدی  و اصهلی  بگیران موااب امل، از اهاد  دوران در
 حکمتیهار  آقای هم پیش سال س، نکنیم ک، فراموش. است بودا
 حاضر وی  ارتباطی عناصر و امریکایی های قوت فشار ج،نتی در
 زنهدگی  هها  سهال  از په   و شهد  افغانسهتان  دولت با مصالح، ب،

 بها  روز آن که،  کردا فراموش وی شاید. برگشت وطن ب، مخفی 
 وصه    ایهن  بها . شد کابل وارد امریکایی های چرخبال اسکورت
 آیها  باشد  داشت، را گان بیگان، ب، دهی تن ی سابق، خود ک، کسی
 و شهود  مهردم  دلگرمهی  مای، تواند می او سیاسی اندرزهای و پند
 بگشاید؟ افغانستان صلح و انگ ی فروبست، کار از گرا
 پهلهوی  یه   حکمتیهار  آقهای  ههای  گیهری  موضع دیگر  سوی از

 آینهدا  سال انتخابات مسئل، آن و دارد نیت دیگری مبهم و تاری 
 که،  دادا نشان افغانستان در سیاست اخیر چهارده، تجرب،. است
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 کهه، سیاسههی هههای چهههرا مرمههوزترین از یکههی حکمتیههار آقههای
 کهردن  مطهرح  از اسهتفادا  بها  و ای پهرویا  شهکل  به،  ترینه،  بیش
 اهههت ایههن در و کنههد مههی کههار مههذهبی- ملههی داغ هههای سههویا
 بها  حکمتیهار  آقهای . آورد می دست ب، نیت را مقطعی های موفقیت
 احساسهات  افغانسهتان  از ناتو نیروهای خروج مسئل، کردن مطرح
 بتوانهد  تها  زند می شبیخون را افغانستان سنتی و مذهبی ی اامع،

 اینک، چ، کند؛ کسب ااتماعی محبوبیت مردم از بخشی میان در
 سیاسهی  ادیهد  فضهای  وارد حکمتیار آقای ک، اخیر سالی س، در

 در ملهی  گاهها   و زبانی قومی  مباحث خلق با هموارا شدا کشور
 ی ا چههر  و دههد  قهرار  تهاثیر  تحت را عمومی تاافکار ابود تالش
 .کند هاترمیم بحث این خلق با را اش گذشت، ناخوشایند سیاسی

 رژیم ضد بر جهاد جرقه اولین کابل مردم حوت سوم قیام: عبداهلل عبداهلل دکتر

 بود افغانستان در کمونیستی

 کابهل  شهروندان خوداوش و مردمی قیام  ۱3۵۸ حوت سوم در
 مهردم  و گرفهت  شهکل  کمونیسهتی  رییم انایت و استبداد علی،
 عقایهد   تفتهیش  یلهم   تجهاوز   به،  نسهبت  را انتاارشان و نفرت
 سهابق  شهوروی  نشاندا دست کمونیستی رییم اختناق و خشونت
 اامعه،  اقشهار  تمهام  حهوت  سوم در .داشتند ابراز را افغانستان در

 رییهم  پیش، نایتا و مستبد دستگاا برابر در دست ی  و متحدان،
 . دادند سر آزادی و عدالت فریاد و ایستادند کمونیستی
 قیهام  ملهی   وحهدت  حکومت اارایی ر ی  عبداهلل  عبداهلل دکتر
 علیه،  افغانسهتان  مهردم  اهاد و مبارزا ارق، اولین را حوت سوم
 سراسهر  در بعهدها  که،  دانهد  می سرخ قشون و نشاندا دست رییم
 حهوت  سوم روز در گوید می ییاارا ر ی . یافت گسترش کشور
 آخهرین  بها  که،  کمونیستی نظام برابر در را شان سین، کابل مردم
 از را دنیها  تها  کردند سپرد بود  مجهت مدرن تجهیتات و ها سالح
 امعهی  دسهت،  گورههای  و هها  قتهل  ریهتی   خهون  فااعه،   عمق
 در هها  آن شهامت و رویارویی این. نمایند آگاا گناا بی های انسان
 و بودا نظیر کم و عط  نقط، ی  افغانستان مردم بارزاتم تاریخ
 . بود خواهد ماندگار و بخش الهام همیش، برای

 و سهرکوب  بهرای  گهر  اشغال رییم متاسفان، : »افتود عبداهلل دکتر
 تها  زد ننگین و وحشیان، انایت هر ب، دست اعتراضات الوگیری
 نمایند؛ تضمین طریق این از را شان  مردمی ضد حکومت استقرار
 ابهر  ی  حمایت با حتی  کسی ک، دادند نشان افغانستان مردم اما

 تصهمیم  عقایدشهان  و سیاسی سرنوشت بارا در تواند  نمی قدرت
 .« بگیرد
 تها  زمهان  همهین  از گر اشغال رییم نظامیان: »گفت عبداهلل آقای
 دربهر  را سهال  دا که،  شهان  خروج و شوروی سرخ قشون تجاوز
 و تهو   به،  و سهالخی  سهرکوب   را ردممه  قدرت تمام با گرفت 
 ایسهتادگی  و شجاعت ایمان  برابر در نهایت در ولی بستند تان 
 . «شدند سرافکندا و تسلیم افغانستان مردم
 ابر ی  قربانی و شهادت با افغانستان مردم اارایی ر ی  باور ب،

  ارادا از بهاالتر  قدرتی هی  چون . درآوردند زانو ب، را زمان قدرت
 . نیست و نبودا مردم
 مناسب ب، خود اعالمی، از دیگری بخش در عبداهلل عبداهلل دکتر
 یکپهارچگی   و وحهدت  گویهد  مهی  کابهل  مهردم  حهوت  سوم قیام

 ارادا و ایمهان  رنگهی   یه   آزادگهی   روحی، ایستادگی  و شهامت
 ی  اوان نسل ویژا ب، ما مردم برای حوت سوم های کنندا قیام
 و اتحهاد  ایمهان   با تا است آمیت عبرت و پُرافتخار ی نمون، و الگو
 . برآیند ملی کالن مشکل هر عهدا از بتوانند همدیگر ب، تکی،
 دلیههران  آفرینههان  حماسهه، آن خههاطرا و یههاد افغانسههتان مههردم
 به،  و دارند می گرامی همیش، برای را کشور واقعی دوستان وطن
 به،  تینراس مجاهدین و شهدا طلبان، عدالت و خواهان، آزادی قیام
 فرود تعظیم سر و بالند می حوت سوم خونین حادث، شهدای ویژا
 . آورند می
 مسهتبد   مردمهی   ضهد  های حکومت کند می تمکید اارایی ر ی 
 مهردم  بهرای  و بهودا  باطهل   نسهخ،  یه   دیکتهاتور  و گهر  آشوب

 .نیست پذیرش قابل افغانستان
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 رهایی به راهی چابهار؛

 
 ماش تن ۲۰۰ شامل افغانستان یصادرات تنی ۵۷۰ محمول، اولین
 حضهور  بها ( ۱3۹۷ حهوت  ۵) یکشنب، روز تال  سنگ تن 3۷۰ و

 امهوری کشورهای سفرای  «غنی اشرف محمد» امهور ر ی 
 بنهدر  رهسهپار  ترکیه،  امههوری  و هند امهوری ایران  اسالمی
 بنهدر  ایهن  به،  حهوت  هفتم تا محمول، این است قرار. شد چابهار
 .برسد ایرانی
 غربی شمال در و ایران شرقی انوب در چابهار اتیژی استر بندر

 ایهران  اقیانوسهی  بنهدر  تنهها  چابههار . دارد موقعیت هند اقیانوس
 به،  تجهارتی  کاالههای  ورود برای ای دروازا عنوان ب، و باشد می
 .است شدا گرفت، درنظر منطق،
 وزیر نخست و افغانستان و ایران امهوری روسای ۱3۹۵ سال در
 چابههار  بندر محوریت با ادیدی ترانتیتی مسیر جادای سر بر هند
 ترسهیم  ادیدی ترانتیتی مسیر توافق این براساس. کردند توافق
 بنهدر  ب، هند اقیانوس مسیر از را هندی تجارتی کاالهای ک، شد

 طریههق از سههپ  هنههدی کاالهههای. رسههاند مههی ایههران چابهههار
 والیهت  ب، ایران بلوچستان و سیستان والیت زمینی های شاهراا
 سرتاسههر بهه، حلقههوی سههرک طریههق از و شههدا منتقههل نیمههروز
 بها  گرفته،   صهورت  توافقهات  براساس. شود می منتقل افغانستان
 نیهت  مرکهتی  آسهیای  ب، ترانتیتی مسیر این چابهار پرویا تکمیل
 هنهد  اتصال نقط، ب، افغانستان ترتیب بدین و یافت خواهد ادام،
 .شد خواهد یلتبد میان، آسیای کشورهای ب، ایران و

 ایران امهوری ر ی  از قدردانی با گذشت، روز غنی اشرف محمد
 چابههار  دربارا مشترک دیدگاا ی  با: »گفت هند وزیر نخست و
 شاهد امروز و رفتند عمل ب، توافقنام، ی  از و رسیدند نتیج، ب،

 روی بحث ک، گفت وی.« هستید چابهار نام، توافق شدن عملی
 در ایهران  و شهد  آغهاز  کشهورها  ایهن  ینبه  پیش سال ۱۸ چابهار
 زرن  -دالرام اادا هم هند و کرد گذاری سرمای، «ابریشم اادا»
 استفادا و مشترک منافع دولت  با دولت مناسبات وی. ساخت را
 و ایهران  بهین  همکهاری  کلیهدی  نقط، را مشترک های فرصت از

 ای منطقه،  های همکاری: »گفت غنی اشرف. دانست افغانستان
 کشهور  ب، ارتبا  بدون اتیرا از افغانستان دهد  می تغییر ار نقش،
 .«است شدا مبدل هندوستان و ایران کم  با ترانتیتی راا چهار
 آن بهر  نیهت  امههور  ر هی   ک، طور همان چابهار بندر کار ب، آغاز
 توانهد  مهی  ای منطقه،  ههای  همکهاری  که،  داد نشهان  کرد  تمکید
 از تنهها  گذشهت،  در غانستاناف. دهد تغییر را اغرافیایی های نقش،
 و صهادر  را خهود  تجهارتی  کاالههای  توانسهت  می پاکستان مسیر

 مسیر ب، افغانستان وابستگی. کند وارد را خود نیاز مورد کاالهای
 و گهاا  آبهاد  اسهالم  مقامات ک، بود شدا مواب پاکستان ترانتیتی
 تهااران  باری موترهای کردن متوق  یا مسیر این بستن با بیگاا
 فشهارها  این عموم. کنند وارد فشار کابل حکومت بر نستانی افغا
 داخلهی  و ای منطق، مسا ل در افغانستان رفتار تغییر هدف با نیت

 تجهارت  زمینه،  در پاکسهتان  به،  کشور اتکای. گرفت می صورت
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 کابل مقامات. بود دادا قرار پذیری آسیب موقعیت در را افغانستان
 ایهن  بها  رابطه،  در اکسهتان پ ناگهانی های تصمیم نگران همیش،
 .بودند خود برای حیاتی مسیر
 خهود  کار آغاز روزهای اولین از غنی اشرف محمد روی همین از
 ایهن  از را افغانسهتان  تها  بهود  تهالش  در امههور  ر ی  عنوان ب،

 در اسهاس  بهرهمین . دههد  نجات تاریخی و دردسرساز وابستگی
 بنهدر  رویاپه . برآمهد  افغانسهتان  رههایی  برای هایی راا استجوی
 کهردن  قطع برای امهور ر ی  ک، بود هایی طرح امل، از چابهار
 بها  و اکنهون . گرفهت  دسهت  روی افغانسهتان  از پاکسهتان  دست
 که،  یافهت  دست موقعیتی ب، افغانستان امهور ر ی  های تالش
 منطقه،  در وصهلی  نقطه،  به،  و نیسهت  وابست، پاکستان ب، دیگر
 .است شدا تبدیل

 سه برتر اراد  محصول چابهار: رابل در ایران سفیر

 است افغانستان و هند ایران، رشور

 در ک، کابل  در ایران اسالمی امهوری سفیر بهرامی  محمدرضا
 از هند ب، افغانستان صادراتی محمول، اولین ارسال افتتاح مراسم
 گفهت   مهی  سهخن  نیمهروز   والیهت  در امروز چابهار  بندر طریق
 چابههار  بنهدر  انهدازی  راا برای ها تالش نشستن بار ب، کرد تمکید
 .باشد می ای منطق، مشارکت از بارزی ی نمون،
 محصهول  چابههار  افهتود  بهرامهی  آقهای  آفتهاب   پیام گتارش ب،
 مقامههات و افغانسههتان و هنههد ایههران  کشههور سهه، عههالی ی ارادا
 .باشد می کشورها این رتب، عالی
 پیونهد  و دارد خهوبی  یرفیت منطق،: »گفت کابل در ایران سفیر
 خشهونت   و منفهی  ههای  رقابت از پرهیت تعامل  طریق از منطق،
 خواهد دنبال ب، را منطق، مردم برای ثروت تولید و منطق، توسع،
 .« داشت
 آینهدا  های سال در چابهار بندر بعدی فازهای افتود بهرامی آقای
 و افغانستان هند  تنها ن، ک، گرفت خواهد قرار برداری بهرا مورد
 از مرکتی آسیای از فراتر و مرکتی آسیای کشورهای ک،بل ایران
 . شد خواهند مند بهرا آن متایای
 بر مبتنی و نمود توصی  عالی را افغانستان و ایران مناسبات وی
 و دولهت  دو متقابهل  احتهرام  دولهت   دو بین مناسبات» اصل س،
 . خواند «مشترک منافع
 ههای  گهروا  نپیوسهت  از کشورش کرد تمکید کابل در ایران سفیر
 مردم برای بهتر ای آیندا ساخت برای افغانستان دولت ب، مخال 
 .کند می حمایت افغانستان

 دیگدر  به نسبت چابهار: صنایع و تجارت اتاق معاون

 است نزدیکتر افغانستان به ترانزیتی مسیرهای

 محموله،  اولهین  ارسهال  مراسهم  در صنایع و تجارت اتاق معاون
 تااران از نمایندگی ب، هند ب، چابهار یرمس از افغانستان تجارتی

 از را خهود  واردات و صادرات خواهند می ک، کرد اعالم افغانستان
 .دارد آنها برای زیادی های متیت زیرا دهند انجام چابهار
 چابهار ک، گفت مراسم این در یکشنب، روز «الکوزی اان خان»
 نسهتان افغا به،  ترانتیتهی  مسیرهای دیگر ب، نسبت کیلومتر ۸۰۰

 الهب  خود ب، را تااران عالقمندی موضو  این و است نتدیکتر
 .کند می
 وصل دنیا نقا  دیگر ب، مسیر این از آسانی ب، تااران: گفت وی

 چابههار  در خود تعهدات ک، خواست هند و ایران از و شد خواهند
 .کنند عملی را

 چابههار  بنهدر  کشهور   هرسه،  تعههدات  براسهاس : افهتود  الکوزی
 و بینهدازد  لنگهر  بنهدر  در باال تنای با ها کشتی شود دادا گسترش
 برداشت، نیت دیگر مشکالت و شدا دادا توسع، روز ب، روز چابهار
 .شود
 از دالر میلیهون  ۹۰۰ تا ۸۰۰ بین ساالن، افغانستان ک، گفت وی
 افغانسهتان  وارد بنهدرعباس  از ایهن  از پیش ک، دارد واردات هند
 بیشهتر  هتین، دالر ۵۰۰ تا ۸۰۰ ینب چابهار ب، نسبت و کردند می
 از واردات این خواهند می این از پ  و شد می تحمیل تااران بر

 .شود انجام چابهار
 و صهادرات  امهر  چابههار  شهدن  فعهال  بها  ک، کرد اضاف، الکوزی
 امیهدواریم  و شهد  خواههد  انجام بندر این از افغان تااران واردات
 .شود دادا ارتقا باید آن های یرفیت
 افغانسهتان  بهرروی  دیگر بنادر اگر این از پ  ک، کرد مکیدت وی
 تجهارتی  کاالههای  قیمهت  در تغییری کوچکترین شود هم بست،
 امتیاز این الاورد مسیر و چابهار شدن گشودا با ک، آید نمی پدید
 .است آمدا بدست
 ۹۰۰ سهاالن،  پاکسهتان  کراچهی  بنهدر  مسیر از ک، گفت الکوزی
 اخهذ  مختله   ههای  عنهوان  تحهت  غهان اف تااران از دالر میلیون
 .کردند می
 ههتار  ی  تاکنون ربانی الدین برهان دولت زمان از وی گفت، ب،

 کراچی بنادر در مختل  های بهان، ب، افغان تااران اموال کانتینر
 حهق  در انصهافی  بهی  چنهین  و است متوق  پاکستان «قاسم» و

 .است شدا داشت، روا افغان تااران
 امههوری   ر هی   غنی اشرف اقدامات با نافغانستا ک، گفت وی

 بهه، شههرق و غههرب شههمال انههوب  مسههیرهای از اکنههون
 مسهیر  تنهها  از و شهدا  وصهل  منطقه،  و همسای، های کشورهای
 .است یافت، رهایی پاکستان

 که،  گفهت  مراسهم  ایهن  در ههم  ترانسهپورت  وزیهر  «یاری یما»
 دالر هههها میلیهههون چابههههار بنهههدر در افغانسهههتانی شهههرکتهای
 در خهود  گهذاری  سهرمای،  گسترش حال در و کردا گذاری سرمای،
 سهاخت،  انبار س، و تولیدی شرکت ۱3 تاکنون و هستند بندر این
 .است شدا
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 یافت، افتایش درصد 3۰ ب، نسبت افغانستان صادارت: گفت یاری
 بهها چابهههار طریههق از را خههود تجههارت خواهههد مههی افغانسههتان و

 .دهد رشگست و آغاز افغانستان پرچم با های کشتی
 رههایی  ترانتیتهی  وابسهتگی  از را افغانسهتان  بندر این: افتود وی

 متیت ک، داشت خواهد پی در را انتقال هتین، کاهش و بخشیدا
 .بود خواهد کنندگان مصرف و تااران برای

 بندر امکانات از گیری بهر : ترانسپورت وزیر معاون

 است حکومت مه  های برنامه از چابهار

 مراسهم  حاشهی،  در( دوشهنب، ) گذشت، شب «ماجوری محمد امام»
 امههع در چابهههار بنههدر اسههتراتژی  تجهیههتات از بههرداری بهههرا

 بنهدر  یرفیهت  از اسهتفادا  تطبیقی طرح: داشت ایهار خبرنگاران
 هیئهت  به،  طهرح  ایهن  زودی ب، و شدا نهایی ما طرف از چابهار
 ایهن  تصهویب  بها  افغانسهتان  امیدواریم و شد خواهد ارا ، وزیران

 برای هند اقیانوس و عمان دریای کنار در بندر این از بتواند رحط
 .کنند استفادا خود کاالهای صادرات
 -خهواف  آههن  خ  تکمیل برای افغانستان دولت: کرد بیان وی
 مهذاکرا  وارد پهرویا  این مالی تممین برای اهانی بان  با هرات
 .است شدا
 شهاهد  اربه  نخسهتین  بهرای  امروز: گفت ترانسپورت وزیر معاون
 .هستیم هند کشور ب، چابهار بندر طریق از صادرات
 و حبوبهات  شهامل  تهن  ۷۵۰ وزن به،  محمول، این: داد ادام، وی

 .است شدا صادر هندوستان ب، افغانستان از قیمتی سنگهای
 بهرای  افغانسهتان  دولهت  منهدی  عالقه،  نشان، این شد یادآور وی

 بهرای  اریمامیهدو  و اسهت  شهرق  محهور  در بنهدر  این از استفادا
 بنهدر  ایهن  از شهرقی  انهوب  آسهیای  کشورهای ب، کاال صادرات
 .کنیم استفادا

 رسید خود حد بیشترین به ۲۰۱۸ سال در افغانستان در غیرنظامیان تلفات
 گذشهت،  سال ملل  سازمان آمار طبق  'نشنال' روزنام، از نقل ب،
 تهن  ههتار  ۱۱ به،  افغانسهتان  انهگ  ههای  زخمهی  و کشت، تعداد
 یه   ب، نتدی  افغانستان در کشت، ۸۰۰ و هتار س، از د؛رسی می
 .بود گتارش ی  در آمار باالترین ک، بودند کودک تن هتار
 تلفهات  تعهداد  ملهل   سهازمان  نمایندگان از «یاماموتو تادامیچی»

 عنهوان  قبهول  غیرقابهل  و کننهدا  نگران شدت ب، را غیرنظامیان
 ضهد  عناصهر  ،به  را تلفهات  این بیشتر ملل سازمان گتارش .کرد
 3۷ بها  طالبان و درصد ۲۰ در داشتن دست با داعش مانند دولتی
 .داد نسبت تلفات  این از درصد
 گتارش ب، نسبت داعش تروریستی گروا حمالت از ناشی تلفات
 .است داشت، افتایش درصد ۱۱۸ از بیش پیش  سال دو
 تعهداد  نظامیهان   غیر تلفات شمار افتایش در مهم عوامل از یکی
 غیرنظهامی  منهاطق  در سهاز  دست منفجرا مواد از استفادا یباال
 .است

 اکتبهر  ۲۰ روز ۲۰۱۸ سهال  روزههای  مرگبارترین گتارش این در
 شهر در یانوی، ۲۷ روز گذاری بمب و مجل  انتخابات با همتمان
 .گذاشت براا کشت، ۹۵ و ۵۶ ترتیب ب، ک، شد اعالم کابل
 از پهیش  رسهت د( حهوت  ۵) فوریه،  ۲۴ یکشنب، روز گتارش این

 ۲۵ دوشنب، فردا است قرار ک، طالبان نمایندگان و آمریکا نشست
 .شد ارا ، ملل سازمان توس  شود برگتار( حوت ۶) فوری،
 افغانستان دولت و طالبان نیروهای ک، دهد می نشان گتارش این
 امها  انهد   کهردا  تالش کشورشان غیرنظامیان تلفات کاهش برای

 غیرنظامیهان  میهر  و مرگ تایشاف مسئول طرف دو هر همچنان
 .هستند ۲۰۱۷ سال ب، نسبت
 در طالبهان  و آمریکها  میهان  مهذاکراتی  فوری،  ماا اوایل بود قرار

 در طالبان نمایندگان داشتن قرار دلیل ب، اما شود  انجام پاکستان
 دیهدار  و سفر این آنها  سفر ممنوعیت و ملل سازمان سیاا لیست
 .شد موکول دیگر زمانی ب،

 

 است دشمن تبلیغات طالبان توسط افغانستان نصف کنترل ادعای: صالح مراهللا
 فیسبوک رسمی صفح، در( حوت ۵ یکشنب، ) دیروز صالح  آقای
 که،  ههایی  حلقه،  و ما بیگان، دشمن های نفوذی" ک، نوشت خود
 کهار  افغانسهتان  داخهل  در طالبان برای نهایی گیری امتیاز برای
 خهاک  نهیم  طالهب  که،  دارنهد  ادعها  دوامهدار  بصورت نمایند  می

  ".دارد اختیار در را افغانستان
 والیهت  را فرضی، این بودم داخل، وزیر وقتی من": ک، گفت وی
 بین طالب ک، هویداست آنچ،. نمودم تدقیق و تحقیق والیت ب،

 ایهن  و دارد کنترول در را افغانستان نفوس درصد بیست تا پانتدا

 ادارات با دوامدار بصورت مختل  دالیل بنابر بازهم درصد بیست
 تحصهیالت  تذکرا  بخاطر مثال دارند  مراودا دولتی های نهاد و

 کمتهر  باالی طالب یعنی. دیگر مسایل و تداوی ح   سفر  عالی 
 وههی   دارد ترور و تفنگ سلط، افغانستان نفوس درصد بیست از
  ".کند نمی ارا ، خدمات نو 
 که،  را نظهامی  های عملیات تات یا نیت شما اگر ک، افتود صالح
 ضهعی   دشهمن  ک، برد خواهید پی بدانید  شود می انجام روزا هر
 ".پالند می سوراخ موش مانند" و است
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 به،  دشهمن  پروپاگنهد  و تبلیغهات  رد با بیایید" ک، کرد تمکید وی
 مهورال  و روحیه،  ماسهت   همه،  عتت مدافع ک، خویش نیروهای
 محض دروغ طالب توس  افغانستان نص  کنترول. بدهیم بیشتر
 پیشین سرپرست گفت، ب، ".ماست ملی روحی، شکستن بخاطر و

 و داخله،  امور های وزارت پیژند و اذب بخش داخل،  امور وزارت
 نشهان  این و اند ادارات این های بخش ترین متدحم از ملی  دفا 
 نیهرو  کمبهود  دچار خود خاک از دفا  برای افغانستان ک، دهد می

 کلمهات  کنیم نگذاریم می دفا  خون با وقتی": دافتو وی. نیست
  ".بدهد شکست را ما

 و بهود  داخل، امور وزارت سرپرست روز ۲۷ مدت ب، صالح امراهلل
 ریاسهت  انتخابهات  کارزارههای  در شهدن  وارد دلیل ب، آن از بعد

 .داد استعفا وزارت این از آیندا  سال امهوری
 امنیهت  عمهومی  ر ی  میالدی  ۲۰۱۰ سال تا ۲۰۰۴ سال از او
 .بود کشور ملی

 

 غیرمسئول مسلح افراد با دولت کنونی و پیشن های مقام برخی :ندیم اسداهلل

 هستند همدست
 کارشهناس  و تحلیلگهر   «نهدیم  اسهداهلل » آفتاب  پیام گتارش ب،

 افهراد  شورشهی   های گروا کنار در ک، است معتقد نظامی مسا ل
 مهواد  قاچهاق  و کشهت  از را شهان  عایدات نیت غیرمسئول مسلح
 . آورند می دست ب، مخدر
 از برخهی  که،  گوید می اما برد  نمی نام کسی از ک، حالی در وی
 در غیرمسهئول  مسهلح  افهراد  بها  دولهت  کنونی و پیشن های مقام
 .هستند تبانی
 مخدر مواد ساالنۀ عایدات ک، این بیان با نظامی مسا ل آگاا این
 ۹۰ حهدود  ک، گفت است  افغانی میلیارد ۶ از باالتر افغانستان در

 به،  افغانسهتان  در مخدر مواد قاچاق منابع از ک، هایی پول درصد
 شود می آوری امع امریکا و انگلستان های بان  در آید  می دست
 .رود می کشورها همان ایب ب، نیت آن مفاد و

 به،  نسهبت  افغانسهتان  حکومت های مقام ک، گوید می ندیم آقای
 مبهارزا  استراتیژی و بودا توا، بی افغانستان در ناامنی عامل این
 . ندارند میت روی نیت مخدر مواد با

 طرح مخدر مواد با مبارزا استراتیژی تا خواهد می حکومت از وی
 خهارای   و داخلهی  نهادهای سایر آهنگی هم و همکاری با و کند
 .بگیرد را افغانستان در مخدر مواد گسترشِ و رشد الو
 در افغانسهتان  بازسهازی  برای امریکا ویژۀ ازرسیب ادارۀ یا سیگار
 گفته،  افغانسهتان  مخهدر  مواد با مبارزا وزارت از نقل ب، گتارشی
 مهواد  بها  مبهارزا  بهرای  گذشت، سال ی  در وزارت این ک، است
 .است نکردا دریافت پولی مخدر
 به،  گذشهت،  سال ی  در آمریکا ک، است آمدا سیگار گتارش در
 افغانسهتان   مخهدر  مهواد  بها  مبهارزا  توزار ب، نقدی کم  اای
 در مخهدر  مهواد  تولیهد  ههای  کارخانه،  برابر در را هوایی حمالت
 .است کردا بیشتر افغانستان
 چههار  در مخهدر  مواد با مبارزا پولی  حکومت  گتارش براساس
 ههای  گهاا  مخفی نابودی برای را عملیات ۱3۰۰ بیش گذشت، ماا
 .است دادا انجام دموا این بران قاچاق نیر و مخدر مواد

 است زده آسیب داخله امور وزارت به اداری فساد
 مبارزا ارزیابی و نظارت مشترک کمیت، یا م  نهاد در مسئوالن

 خبهری  نشسهت  یه   در( حوت ۷ شنب، س،) دیروز اداری فساد با
 عنههوان تحههت را داخلهه، وزارت در فسههاد از خههود هههای بررسههی

 .کردند منتشر «داخل، امور وزارت اداری فساد های پذیری آسیب»
 و «سهههازمانی ههههای ارزش»  «مقهههررات» گهههتارش  ایهههن در
 منهابع  مدیریت و لواستی  تدارکات  های بخش در «ها قابلیت»

 ارایهه، پیشههنهاداتی و شههدا تحقیههق داخلهه، امههور وزارت بشههری
 فتیکهی  ههای  داشهت،  فهرسهت  گتارش  این بربنیاد. است گردیدا
 که،  اسهت  شهدا  سبب امر این و نیست مواود داخل، امور وزارت
 .شود تاراج وزارت این های داشت، از بسیاری

 واهود  که،  اسهت  آن بیهانگر  همچنهان  گهتارش  ایهن  های یافت،
 هها   آن بهاالی  توافق و کار دادن انجام برای پیچیدا های پروس،
 افراد دخالت شدا  وضع مقررات و ها پالیسی ب، اتفاقی تواهی بی

 سیسهتم  بهودن  ضعی  تطبیق  پروس، و گیری تصمیم در بیرونی
 بههرای ناکههافی معیارهههای وضههع و بنههدی دوسههی، و بایگههانی
 .است وزارت این در فساد واود عمدا عوامل از ها  گیری تصمیم
 که،  گفهت  دیهروز  نشسهت  در مه   کمیته،  ر هی   سالم  باری
 ۲۰۱۸ سهال  اکتهوبر  تها  فبهروری  ههای  ماا بین آنان های بررسی
 ههای  یافته،  براساس ک، گوید می مسال آقای. است گرفت، صورت
 بشهری  منهابع  و لواسهتی   تدارکات  های بخش آنان  نهاد این
 .است آغشت، گستردا فساد ب، داخل، امور وزارت
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 انتقهاد  داخله،  وزارت تهدارکات  کارشیوا از م  نهاد مسئول این
 آهنگهی  ههم  و ریهتی  برنامه،  تدارکات  بخش در ک، گفت و کرد
 شهکل  به،  اکثهرا   هها  دواطلبی ک، افتود او .واودندارد الزم اداری
 به،  هها  داوطلبی اتییات نیت و شود می سپردا اعالن ب، نامساوی
 .گیرد نمی قرار ها شرکت دسترس ب، یکسان شکل
 در نیههت واحههد منبههع از اسههتفادا کهه، ایههن بیههان بهها سههالم آقههای
 که،  داشهت  بیهان  است  شدا بدل معمول امر ی  ب، ها قراردادی
 مواهب  بازدارنهدا  و مشخص سیستم ی  نبود رد مشکالت این
 تهدارکات  مشهکل  ک، دارد می ایهار سالم باری. است شدا فساد

 سهال  3 تا مواردی در ها پرداخت در ک، است شدا سبب همچنان
 .بتند آسیب نیت را پولی  اکماالت و بیاید میان ب، تمخیر
 به،  اداری فساد با مبارزا ارزیابی و نظارت مشترک کمیت، ر ی 
 انگشهت  نیهت  وزارت ایهن  لواسهتی   بخهش  ههای  پذیری آسیب
 وزارت ههای  مواهودی  از مشخصهی  فهرسهت : »گفت و گذاشت
 نهادههای  میهان  نیسهت   وزارت این دسترس در اکنون هم داخل،

 نیهت  و نهدارد  واهود  همهاهنگی  مختل  های زون در لواستیکی
 .«کنند می فعالیت لواستی  بخش در ناهماهنگ ادارا چندین
 لواسهتی   بخهش  در هها  چالش این ک، داشت بیان سالم باری
 شهکل  به،  پهولی   امکانهات  از سوءاسهتفادا  ک، است شدا سبب
 داخل، وزارت لواستی  بخش: او گفت، ب،. بگیرد صورت گستردا
 ههای  مقهام  اختیهار  در وزارت ایهن  رنجهر  عهرادا  3۵ ک، گوید می

 ایهن  داخله،  پیشهین  وزیهران  از یکی انک، حال است  غیرمسئول
 و تناقض ی  این او  گفت، ب،. بود کردا عنوان رنجر ۷۰ را شمار
 .است آشکار فساد
 اسهتخدام  و بشری منابع بخش ک، است باور این ب، سالم آقای
 بیش ک، کرد تصریح او. است فساد ب، معروض نیت داخل، وزارت
 بشهری  منهابع  استخدام در مختل  ادارا س، در کارمند هتار ۴ از
 که،  هسهتند  مشغول داخل، وزارت نظامی و یملک های بخش در
 .است کردا آغشت، فساد ب، را بخش این
 استخدام در افغانستان نظامی و سیاسی های مقام ک، گوید می او

 گفته،  به، . دارنهد  گسهتردا  دخالت وزارت این کارمندان و پولی 
 ویهژا  یها  عهادی  ترفیهع  بهرای  واضح میکانیسم نبود: سالم آقای
 متقاعدان بخش در معیاری بایگانی نبود و ی پول سربازانِ برای
 ههای  چالش از را کار وزارت و داخل، وزارت بین هماهنگی نبود و

 .است بخش این در دیگر

 ک، است شدا مواب بخش این در ها مقام دخالت ک، گوید می او
 نیروهای و شود بدل عادی امر ی  ب، دلیل  بدون ویژا ترفیعات
 ر ی . شوند اذب پولی  سکتور در امعی شکل ب، یرفیت کم
 وزارت در اداری فسهاد  از پذیر آسیب ساحات مجمو  م  کمیت،
 بهین  از بهرای  که،  داشهت  بیان و کرد عنوان ساح، ۷۵ را داخل،
 در اصهالحی  سهفارش  ۷۴ اسهت  نیهاز  ها پذیری آسیب این بردن
 .شود تطبیق داخل، وزارت
 ایجاد  تدارکات و لواستی  های ریاست میان هماهنگی بهبود»

 تطبیهق  استخدام  های سیستم سازی سادا ها  دارایی ثبت سیستم
 «ویهژا  ترفیعات بهتر مدیریت و بشری منابع مقررات هم، کامل

 بها  مبهارزا  ارزیابی و نظارت مشترک کمیت، ک، اند پیشنهادهایی
 طهرح  داخله،  وزارت ههای  آسهیب  اصهالح  و بهبهود  بهرای  فسهاد 
 .است کردا

 فسهاد  بها  مبهارزا  ارزیهابی  و نظارت کمشتر کمیت، در مسئوالن
 داخله،  وزارت بها  را شهان  پیشهنهادات  ک، گفتند همچنان اداری
 که،  انهد  سپردا تعهد هم وزارت این مسئوالن و اند ساخت، شری 
 .کنند می ادی اقدام زمین، این در
 پیش سال دو این  از پیش ک، شود می نشر حالی در بررسی این
 در «فساد قلب» را داخل، امور وزارت ملی وحدت حکومت ر ی 
 ملهی  وحهدت  حکومت ر ی . بود خواندا کشور های خان، وزارت
 ایهن  در گسهتردا  و ادی اصالحات ک، بود سپردا وعدا مردم ب،

 شهدن  سهپری  بها  ک، شود می دیدا اما شد  خواهد اعمال وزارت
 کنهونی  تها  غنهی   محمداشهرف  وعدا این از سال س، ب، نتدی 
 صهورت  کهاری  ههی   وزارت ایهن  از فساد زدودن و اصالح برای
 .است نگرفت،
 در آمریکها  متحهدا  ایهاالت  دفها   وزارت یا پنتاگون این از پیش

 داخلهه، و دفهها  هههای وزارت در کهه، بههود شههدا مههدعی گتارشههی
 یها  سهیگر  آن  دنبهال  به، . دارد واود ای گستردا فساد افغانستان
 به،  که،  ددا گتارش افغانستان بازسازی برای آمریکا ویژا بازرس
 داخله،  و دفها   ههای  وزارت رنهگ  کم های بررسی و نظارت دلیل

 و ارتهش  آمهوزش  خهاطر  به،  که،  دالهر  میلیون صدها افغانستان 
 بارهها  آمارها این. رفتند هدر بود شدا دادا اختصاص ملی پولی 
 .است شدا رد داخل، وزارت مسئوالن توس 
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 مروری بر گزیده مهمترین عناوین خبری

 شدورای  در پارسدتان  از: جمهدور  یسرئد  سخنگوی

 رردی  شکایت ملل سازمان امنیت

 سوی از خود حاکمیت نقض ک، آنچ، دلیل ب، افغانستان حکومت
 ملهل  سهازمان  امنیت شورای ب، کشور این از شد اعالم پاکستان
 .کرد شکایت دوم بار برای متحد

 به،  طالبهان  هیئهت  سهفر  با رابط، در نیت گذشت، هفت، افغانستان
 که،  دلیهل  این ب، پاکستان وزیر نخست با مذاکرا برای آباد ماسال
 خهارج  به،  شهود  دادا ااازا نباید طالبان تحریم تحت اعضای ب،
 .بود کردا شکایت ملل سازمان ب، کنند  سفر
 که،  گفهت  امههوری  ر هی   سهخنگوی  «چخانسهوری  هارون»

 را افغانسهتان  ملی حاکمیت دا ما  تاکنون  ۲۰۱۲ سال از پاکستان
 و «کنهر » ههای  والیهت  در کشهور  مهرزی  منهاطق  و کردا نقض
 .دهند می قرار راکتی حمالت هدف را «ننگرهار»
 بررسهی  بها  متحد  ملل سازمان ک، است کردا امیدواری ابراز وی
 .دهد نشان ادی واکنش پاکستان ب، شکایت این

 راکههت توقهه  بههرای افغانسههتان کهه، اسههت افههتودا چخانسههوری
 به،  امها  رفته،  پهیش  دیپلماتیه   های اار از پاکستان های پراکنی
 ملهل  سازمان امنیت شورای ب، بار این مشکل  نشدن حل خاطر
 .است کردا شکایت
 فهرا  را پاکسهتان  سهفیر  رابط، این در بارها تاکنون خارا، وزارت
 .است خواندا
 میالدی ۲۰۱۷ سال تا ۲۰۱۲ سال از ک، گفت، افغانستان حکومت
 پرتاب افغانستان خاک ب، پاراخم و راکت ۸۰۰ و هتار۲۸ از بیش
 از بهیش  و باخت، اان نفر ۸۰ از بیش آن نتیج، در ک، است شدا
 .اند شدا زخمی دیگر تن ۱۸۰

 آن جدواز  تداری   رده  هدایی  اسلحه: داخله وزارت

 شود می آوری جمع یافته پایان

 که،  ههایی  سهالح  تمامی ک، است کردا اعالم داخل، امور وزارت
 .کند می آوری امع را یافت، پایان آن ینگهدار و حمل اواز تاریخ
 ابالغیه،  یه   نشهر  بها  حهوت  ۵ یکشنب،  روز داخل، امور وزارت
 آن تاریخ ک، قبلی اسلح، نگهداری و حمل اواز  تمام ک، نوشت
 توسه   آن سهالح  بها  هها  کهارت  ایهن  و بهودا  باطل گردیدا ختم

 .شود می ضب  و امع پولی  امنیتی مؤیفین
 از که،  ههای  اسهتعالم  تمهام  ک، است ،نوشت همچنین وزارت این
 سهایر  یها  و کابهل  گارنیتیون قومندانی داخل،  امور وزارت ادارات
 و اسهت  باطهل  شهدا   صادر اسلح، حمل منظور ب، دولتی مرااع
 اقهدام  هها  اسهلح،  ایهن  ضهب   و آوری امع برای امنیتی مؤیفین
 هی  ک، است آمدا همچنین داخل، امور وزارت ابالغی، در.  کنند

 حمهل  اهواز  صدور حق اسلح،  توزیع طرزالعمل مطابق اعیمر
 اهواز  شهرای   وااد متقاضیان و افراد و ندارد را استعالم و سالح
 امهور  وزارت شهدا  تعیهین  پهیش  از مجهاری  از توانند می اسلح، 
 داخله،   امهور  وزارت. بکننهد  اسلح، حمل اواز درخواست داخل، 
 این. است کردا غی،ابال این تطبیق ب، مؤی  را پولی  نیروهای
 تهممین  و ااتمها   در نظم ایجاد منظور ب، ک، است نوشت، وزارت
 که،  کند می هایی اسلح، آوری امع ب، اقدام مردم  روحی آرامش
 .است یافت، پایان آن اواز تاریخ

 کشور ملی امنیت شورای در گذشت، سال اسلح، حمل طرزالعمل
 میهل  ی  رددا ااازا فق  فرد ی  آن اساس بر ک، شد تصویب
 زیهادی  افراد کابل شهر در شود می گفت، اما کند  حمل را اسلح،
 .دارند اختیار در اسلح، میل چندین ک، هستند

 حقدانی  شبکه انفجاری مواد ریلوگرام ۷۷۵۰ رشف

 ملی امنیت توسط لوگر در

 عملیهات  یه   در که،  کهردا  اعهالم  ملی امنیت عمومی ریاست
 وزارت 333 قطعه،  و ریاسهت  این خاص قطع، نیروهای مشترک
 شهبک،  به،  مربهو   انفجهاری  مهواد  کیلهوگرام  ۷۷۵۰ داخل،  امور

 .است شدا ضب  و کش  حقانی تروریستی
 دوشنب،  روز ملی امنیت عمومی ریاست ک، ای خبرنام، اساس بر
 شهبک،  قرارگهاا  یه   بهاالی  عملیهات  ایهن  کرد  منتشر حوت ۶

 والیهت  «ازرا» ولسهوالی  «راغه، » منطقه،  در حقانی  تروریستی
 نیهت  تروریسهتی  شبک، این اعضای از تن ی  و شدا انجام لوگر

 ملهی  امنیهت  عمهومی  ریاسهت  خبرنامه،  در .اسهت  شدا بازداشت
 انجام و سازماندهی اهت حقانی تروریستی شبک،» ک، است آمدا

 مهواد  گهرام  کیلهو ( ۷۷۵۰) مقهدار  انفجهاری  و انتحهاری  حمالت
 در و انتقهال  پاکسهتان  رکشهو  از را نایتریهت  امونیم نو  انفجاری،
 ازرا ولسهوالی  در عینه   اهلل عهتت  مولوی های مخفیگاا از یکی
 .«بود نمودا اابجا لوگر والیت
 داخله،  امهور  وزارت و ملهی  امنیت نیروهای ک، افتود ملی امنیت
 یه   و کردنهد  کشه   را گاا مخفی این مسلحان،  درگیری از بعد

 میهل  یه   بها  «مهد مح نور فرزند محمد  اهلل» بنام را تروریست
 و تهاب  لهپ  کهامپیوتر  پای، ی  تفنگچ،  میل ی  کالشینکوف 
 .اند کردا بازداشت نظامی  وسایل و مهمات مقداری
 از بسهیاری  مسهئول  را حقهانی  تروریستی شبک، افغانستان دولت
 شهبک،  ایهن  که،  گوید می و داند می کشور در تروریستی حمالت
 در را خود های عملیات پاکستان  استخبارات حمایت با تروریستی
 .کند می طراحی افغانستان
 در تروریسهتی  شبک، این ک، است گفت، نیت آمریکا متحدا ایاالت
 به،  دسهت  کشهور  این خاک از و دارند امن های پناهگاا پاکستان
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 آمریکهایی  نیروههای  و افغانسهتان  دولهت  علیه،  نظهامی  عملیات
 را خهود  رتبها  ا ک، است خواست، پاکستان از بارها آمریکا. زند می
 از پهیش  ملی امنیت نیروهای. کند قطع تروریستی  شبک، این با
 و بازداشهت  کشهور  در را گهروا  ایهن  ارشهد  اعضای بارها نیت این
 .اند کردا تخریب را آنها های پایگاا و ها گاا مخفی

 وزارت رارمندددان و معلمددان بایومتریددک رونددد

 شد آغاز معارف

 کارکنهان  بایومتریه   و ریبشه  منابع اطالعات مدیریت سیستم

. شهههد آغهههاز معهههارف وزارت در( HRMIS) ملکهههی خهههدمات
 این رهبری تیم و معارف وزارت سرپرست بلخی  محمدمیروی 

 ایهن  مقهر  در حوت ۷ شنب، س، روز ک، بودند کسانی اولین وزارت
 و ثبت ملکی خدمات و اداری اصالحات کمیسیون توس  وزارت

 .شدند بایومتری 
 براسههاس: »گفههت برنامهه، ایههن در عههارفم وزارت سرپرسههت
 اصالحات کمیسیون و معارف وزارت میان قبال  ک، ای نام، تفاهم
 تها  کمیسهیون  ایهن  است قرار شدا  امضا ملکی خدمات و اداری
 ثبهت  را معارف وزارت کارمندان و معلمان تمامی دیگر سال ی 
 یه   حدود ادارا دو این همکاری نام، تفاهم.« کند بایومتری  و
 .بود شدا امضا قبل ماا نیم و

 میهان  همکهاری  نامه،  تفاهم براساس گفت چنین هم بلخی آقای
 تعلمیهات  و معهارف  وزارت کارمند و معلم هتار ۲۷۲ نهاد  دو این

 و ثبههت خورشههیدی ۱3۹۸ سههال خههتم تهها مسههلکی و تخنیکههی
 تهوخی   احمدمسهعود  حهال   همهین  در. شهد  خواهنهد  بایومتری 
 کمیسهیون : »گفهت  برنامه،  این در ملکی خدمات عمومی ر ی 
 پروس، این انجام برای ملکی خدمات و اداری اصالحات مستقل
 توسه   آن کهاربردی  سیسهتم  و کردا تویی  را کارمندش ۱۰۰

 .«است شدا آمادا افغانستانی انجینیران
 کارمنهدان  و معلمهان  بایومتریه   پروس، ختم از پ  او  گفت، ب،

 وزارت MSF تمسیسهه بهها( HRMIS) سیسههتم معههارف  وزارت
 معهارف  وزارت کارمنهدان  و معلمان معاش تا شود می وصل مالی،

 .شود واریت فرد خود حساب در و واقعی هویت براساس

 وزارت در آن انههدازی راا و( HRMIS) سیسههتم ایجههاد از هههدف
 راسهتا   ایهن  در شفافیت و خیالی معلمان با مبارزا کشور  معارف
 والیههات  و مرکههت حسههط بهه، مههالی هههای پرداخههت در شههفافیت
 ههای  مؤلفه،  از یکهی  عنهوان  به،  هها  سیسهتم  سهازی  الکترونی 
 انسانی نیروی برای استراتژی  ریتی برنام، و خوب حکومتداری

 .است شدا خواندا نهاد این در
 سیسههتم ایههن انههدازی راا کهه، گفههت معههارف وزارت سرپرسههت

 حسهابدهی  و شهفافیت  راسهتای  در معهارف  وزارت گام ترین مهم
 نخواههد  واود دیگر خیالی کارمندان و معلمان یکسو از ک، است

 اصهالحات  ابتهدایی  ممموریهت  درصد ۷۰ دیگر  سوی از و داشت
 .رسید خواهد انجام ب، نیت ملکی خدمات و اداری
 نفهر  ههتار  ۲۶۴ معهارف  وزارت کارمنهدان  و معلمان کل مجمو 
 ۲۷۲ به،  رقهم  این مسلکی و تخنیکی تعلیمات شمول ب،. هستند
 کارمنهدان  کهل  درصهد  ۷۰ حهدود  مجموعا  ک، رسد می نفر هتار
 .دهند می تشکیل را کشور ملکی خدمات

 هلمندد  در طالبان قرارگا  سه: ملی امنیت ریاست

 شد تخریب

 عملیهات  یه   در که،  کهرد  اعهالم  ملهی  امنیت عمومی ریاست
 هلمنهد  والیت در را طالبان تروریستی گروا قرارگاا س، هدفمند 
 .است کردا تخریب امال ک کشور  انوب در
 سه،  روز ملهی  امنیهت  عمهومی  ریاست ک، ای خبرنام، اساس بر
 قطعهات  نیروههای  توس  عملیات این کرد  منتشر حوت ۷ شنب،
 نهوزاد  ولسوالی در مواد با مبارزا خاص قطع، و ملی امنیت خاص
 .است شدا اارا هلمند  والیت
 مخهدر  وادم دیپوهای علمیات  این در ک، است نوشت، ملی امنیت
 .است دادا قرار هدف هلمند  والیت در را طالبان تروریستی گروا
 اهورا  3۰ انفجهاری   مهواد  کیلوگرام ۵۵۰ عملیات  این نتیج، در

 دسهت  به،  تلفهن  پایه،  3 و زرههی  کهالا  عدد ۲ نظامی  دریشی
 کامال  طالبان  گروا قرارگاا باب س، و افتادا ملی امنیت نیروهای
 .است شدا تخریب
 تولیهد  مراکهت  بردن بین از برای عملیات چندین نیت این زا پیش
 نیروههای  سهوی  از هلمنهد  والیهت  در طالبهان  گروا مخدر مواد
 .است شدا اندازی راا المللی بین نیروهای و کشور امنیتی
 تولید مراکت بار اولین برای خورشیدی  گذشت، سال عقرب ماا در
 گرفت قرار حمل، هدف هلمند والیت در طالبان گروا مخدر مواد
 .شد تخریب گروا این مخدر مواد تولید مرکت هشت و
 نیروههای  توس  مشترک صورت ب، و هوا طریق از عملیات این
 موسی سنگین  مناطق در المللی بین نیروهای و افغانستان امنیتی
 .شد انجام هلمند  والیت نوزاد و کجکی قلع، 

 کشهور   در کنهونی  انهگ  که،  کنهد  می تمکید افغانستان حکومت
 اساسهی  منبع مخدر مواد قاچاق و تولید و است مخدر مواد انگ
 .رود می شمار ب، تروریستی های گروا تمویل
 مراکهت  بهردن  بهین  از برای نیت دیگر عملیات چندین پ   آن از

 امنیتی نیروهای و است شدا انجام طالبان گروا مخدر مواد تولید
 سهایر  و هلمند والیت در واگر این های گاا پناا و قرارگاا ب، بارها
 و تخریهب  را هها  قرارگهاا  این از شماری و اند کردا حمل، والیات
. انهد  کهردا  ضهب   را تروریسهتی  ههای  گروا مهمات و مخدر مواد

 گههروا اصههلی مراکههت از یکههی کشههور انههوب در هلمنههد والیههت
 از ههای  بخهش  در گهروا  این و رود می شمار ب، طالبان تروریستی

 .هست فعال والیت  این
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 نظامیددان توسددط افغانسدتان  تدداریخی آثددار سدرقت 

 شد افشا آمریکایی

 دارد  دسهت  در که،  شهواهدی  به،  اسهتناد  بها  میل دیلی روزنام،
 نظامی دستی صنایع و شخصی اموال ها امریکایی ک، است نوشت،
 را بهود  ۱۹ قهرن  در انگلی  انایت شاهد ک، قندهار والیت از را
 .بردند سرقت ب،
 تهاریخی  اشیای آمریکایی نظامیان روزنام،  این شواهد اساس بر

 کنهار  در که،  «میوند انگ» ب، موسوم انگ میدان از را نظامی
 با انگ این. بردند سرقت ب، بودند شدا دفن انگ این قربانیان
 این در آنها همراا قربانیان نظامی اشیای و بود درگرفت، انگلی 
 .بود شدا دفن میدان
 رهبهری  ب، مجاهدین بین شدیدی انگ میالدی ۱۸۸۰ سال در
 «بهاروز » فرماندهی ب، انگلیسی نیروهای و «خان ایوب محمد»

 بترگتهرین  که،  گیهرد  درمهی  میونهد  ولسهوالی  در انگلیسی انرال
 .زند می رقم را انگلیسی نیروهای تاریخ شکست

 نظامیههان کههرد اعههالم افغانسههتان دفهها  وزارت دیگههر سههوی از
 بهردا  سهرقت  به،  که،  افغانستان تاریخی آثار فروش با آمریکایی
 .اند کردا نقض را الملل بین قانون بودند 
 .بودند درآمدا نمایش ب، اینترنت در اشیا این از برخی
 سهرقت  به،  آثار ب، مربو  مدارک و اسناد افغانستان  دفا  وزارت
 از یکهی  به،  مربهو   آثهار  ایهن . است کردا ارای، آمریکا ب، را رفت،
 .است ریختا های انگ ترین خونین
 دوربهین   مثل آثار این از برخی ک، اند گفت، داران مجموع، برخی
 که،  آمریکایی سرباز ی  از را اسلح، ی  از هایی بخش و سک،
 .اند خریدا داشت،  حضور افغانستان در

 انگلهی   دفها   وزارت که،  کرد تمکید نیت «تایمت سندی» روزنام،
 خواسهتار  و سپردا آمریکا دفا  وزارت ب، مورد این در را مدارکی
 .است شدا گری غارت این دربارا تحقیق
 در پیروزی از پ  افغانستان مجاهدین تاریخی شواهد اساس بر
 نبرد محل در آنها وسایل با همراا را ها انگلی  ااساد میوند نبرد
 .است نکردا غارت را آنها اموال و کردا دفن

 ایهن  به،  متروریسه  با مبارزا عنوان تحت ک، آمریکایی نیروهای
 .کردند غارت را تاریخی اموال این حفاری با شدند اعتام منطق،
 آثهار  غهارت  از المللهی  بهین  ههای  رسان، از برخی نیت این از پیش
 کشهور  در نهاتو  و ها امریکایی نیروهای توس  افغانستان باستانی
 .بودند دادا خبر

 اسهت  پرباری میراث دارای تاریخی و فرهنگی نظر از افغانستان
 نیروههای  حمله،  دلیهل  به،  افغانستان باستانی آثار از بسیاری اام

 .شدند تخریب هم یا اند رفت، تاراج ب، یا گذشت، در خارای

 آغداز  را خود رار وردک میدان زن شهردار اولین

 ررد

 شههر   میدان شهردار عنوان ب، پیش ماا هشت ک، غفاری یریف،
 به،  را خود کار رسما  بود  شدا انتخاب وردک میدان والیت مرکت
 .کرد آغاز وردک میدان شهردار عنوان
 یکهی  ک، گفت سی بی بی ب، غفاری خانم آفتاب  پیام گتارش ب،
 آن خهاطر  به،  گذشهت،  مهاا  هشهت  مهدت  در که،  عمدا موانع از

 .بود اامع، در «مردساالران، نگاا» کند  آغاز را کارش نتوانست،
 شههردار  عنهوان  ب، رسما  ک، بود قرار نیت قوس ۲۴ تاریخ در وی
 شههرداری  ساختمان ب، او ورود مانع مسلح افراد اما شود  معرفی
 .شدند شهر میدان
 زن شهردار ی  ک، کردند می فکر ها خیلی غفاری  خانم گفت، ب،
 آنهها   بهاور  به، : »افهتود  او. کند ادارا را شهر ی  ک، نیست قادر
 .«ها یریگ تصمیم میت پشت در تا باشند ها آشپتخان، در باید زنان
 رسهیدن  برای روز شبان، ماا هشت اینک، بیان با زن شهردار این
 ایهن  در: افهتود  اسهت   کهردا  تالش حقش از دفا  و مقام این ب،
 آنان نظر تا کردا گفتگو نیت محلی نفوذ با افراد و بترگان با مدت
 .کند الب کارش آغاز برای را
 کابهل  از رسهمی  نامه،  سه،  ک، بود گفت، قبال  اوان شهردار این
 تمهام  به،  و اسهت  بردا وردک میدان والیت ب، خود معرفی برای

 .کنند کم  او ب، کارش آغاز برای تا سرزدا دولتی نهادهای
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 خدانواد   هزار سه و سانچارک در خانواد  یکهزار

 اند شد  بیجا قلعه دشت در

 پهیش  روز چنهد  از ک، گویند می کشور شمال در محلی های مقام
 ولسهوالی  در ناامنی و انگ علت ب، «خانوادا نهتارا» اینسو  ب،

 آوارا سرپل والیت سانچارک ولسوالی و تخار والیت قلع، دشت
 ولسهوال   «دقیهق  اهلل نقیهب » آفتهاب   پیهام  گهتارش  ب، .اند شدا

 ای مصهاحب،  در حهوت  ۸ چهارشنب، روز سرپل والیت سانچارک
 تدشه  ولسهوالی  از خانوادا هتار س، حدود ک، گفت سی بی بی ب،
 سهانچارک  ولسوالی از خانوادا ۲۵۰۰ از بیش و تخار والیت قلع،
 .اند شدا آوارا سرپل والیت
 و تبهر  روستاهای از خانوادا هتار ی  از بیشتر تنها ک، گفت وی

 در تهر  امهن  مناطق ب، هستند  انگ اصلی مناطق ک، تغارخواا،
 مسهااد  و اههالی  ههای  خانه،  در اکنهون  و اند کردا فرار ولسوالی
 .شدند اا ،ااب
 مرکهت  به،  ها خانوادا از زیادی شمار ک، کند می تمیید دقیق آقای
 .اند رفت، نیت سرپل والیت
 آنهها  و دارد اریهان  منطقه،  در شهدت  به،  انهگ  وی  گفته،  ب،
 ایهن  از را مسهلح  مخالفهان  هوایی و زمینی عملیات با کوشند می

 .برانند عقب مناطق
 عنهوان  ب، مردم های ،خان از مسلح مخالفان گوید می دقیق آقای
 الهوگیری  برای دولتی نیروهای تالش و کنند می استفادا سنگر
 سهبب  آنهها   امهوال  به،  نرسهاندن  آسیب و غیرنظامیان تلفات از

 .است شدا منطق، در عملیات کندی
 ۲۰ از بیشهتر  گذشهت،  روز سه،  در مسهلح  مخالفان وی  گفت، ب،

 امنیتهی  وههای نیر تلفهات  اما داشتند زخمی ۴۰ از بیشتر و کشت،
 .است بودا زخمی دوازدا و کشت، ی  تنها
 در عملیهات  اریهان  نیهت  سهرپل  والهی  سخنگوی امانی  اهلل ذبیح

 منطقه،  در هها  درگیهری  گفهت  و کرد تمیید را سانچارک ولسوالی

 کهه، کههرد تمکیههد وی .اسههت سههاخت، اهها بههی را خههانوادا صههدها
 .هستند فوری های کم  ب، نیازمند ااشدگان بی
 ب، رسیدگی امور در دولت وزارت سخنگوی عظیمی  متمی احمد
 در ااشدگان بی شمار از آنها ابتدایی آمار گوید می طبیعی حوادث
 این احتماال  اما بودا خانوادا هتار ی  از بیش سانچارک ولسوالی
 .برسد خانوادا ۲۶۰۰ ب، سروی انجام از پ  آمار
 دلهو  مهاا  راواخه  از خانوادا هتار س، حدود گوید می همچنین وی

 .اند شدا اا بی نیت تخار والیت قلع، دشت ولسوالی از تاکنون
 هها  خانه،  تخریهب  سبب ولسوالی این در ها درگیری وی  گفت، ب،
 .شدند امن مناطق ب، فرار ب، مجبور اهالی و شدا
 آغهاز  ااشهدگان  بهی  ب، رسانی کم  روند گوید می عظیمی آقای
 .دارد واود ربیشت های کم  ب، نیاز هم هنوز اما شدا

 شدهید  افغدان  سدرباز  23/هلمندد  نبرد خونین پایان

 شدند

 واشهیر  ولسهوالی  در ارتش های پایگاا از یکی گذشت،  شب نیم،
 انتحاری ها آن نفر ۸ ک، گرفت قرار طالب ۲۰ هجوم مورد هلمند
 .بودند
 دارنهد  حضور هم امریکایی نیروهای پایگاا این در شود می گفت،
 حمله،  قربهانی  افغهان  سهرباز  ۲3 تنهها  له، حم این نتیج، در ولی
 .شدند طالبان
 پایگهاا  در هها  درگیهری  در که،  کرد اعالم افغانستان دفا  وزارت
 دست از را خود اان سرباز ۲3 هلمند والیت در واقع میوند ۲۱۵
 .شدند زخمی نیت امنیتی نیروی ۱۶ و دادا
 اعهالم  و گرفتنهد  برعههدا  رسهما  را حمله،  این مسئولیت طالبان
 بمباران و هوایی حمالت سازماندهی محل پایگاا این ک، دندکر

 .است بودا طالبان مواضع
 خالد اسداهلل شدن منصوب زمان از حمل، ترین خونین رویداد این
 .باشد می دفا  وزارت سرپرست عنوان ب،

 
 
 
 
 
 
 
 
 


