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بانبا طالپیش نویس توافقنامه امضای یک قدمی صلح/ر د
مراحل حساا  و  های اخیر وارد  صلح افغانستان در ماهمذاکرات 

ای  لما    سرنوشت ساا  خاود شااه اسات و سا رهای م   ا       
 ن ین دور چهارم گ تگوهای مست یم با نمای ااگا  اد و همچ خلیل

و ا  سوی دیگار ایاااد یغییار در کاادر ماذاکره      ر طالبان در ق 
های رسیان ب  یوافق را ی ویات   برادر  مزم  طالبان و معرف  مال

 نمای ااگان  ک  است آن ا  حاک  غیررسم  خبرهای .کرده است
و ظااهرا   اناا  رسایاه  یوافاق  با   هام  با ق ر در آمریکا و طالبان
نویس یواف  ام  صلح با طالبان امضاء شاه است ول  ه او    پیش
 . ت رسم  در مورد م اد آن گزارش  م تشر نشاه استبصور
 نمای ااگان  کا   باود  حااک   شااه  م تشر های گزارش هم پیشتر
 ک  ا  م  خارج افغانستان ا  را خود نیروهای ک  انا پذیرفت  آمریکا

 گروه و ال اعاه حمالت جلو ک  انا کرده یوافق هم طالبان گروه و
 خاارج   نیروهاای  علیا   را( داعاش ) اساالم   دولات  ب  موسوم
 .بگیرنا افغانستان در مست ر
 رو  دو بارای  باود  قارار  ابتاا ک  مذاکرات دور این شان طوالن 
 را یوافاق  یا   با   یاافتن  دسات  ماورد  در انتظاارات  یابا، ادام 

 ماذاکرات  در نیست ا حاضر یاک ون طالبان گروه اما داده افزایش

 هام  افغانساتان  حکومت.ک  ا شرکت افغانستان دولت با مست یم
 موقا   اماا  اسات،  ناااده  نشان واک ش ها گزارش این ب  یاک ون
 ماذاکره  و وگو گ ت هرگون  ک  بوده این همواره حکومت رسم 
 حکوماات حضاور  بااون  افغانساتان،  ج اا  پایاان  با   پیوناا  در

 .بود خواها حکومت برای قبول غیرقابل و نتیا  ب  افغانستان،
 نشسات  ایان  در افغانساتان  حکومت ک  است این دیگر واقعیت
 دعاوت  نشست این در افغانستان نمای اه هیچ. است شاه  ده دور
 حکومات  باا  هام  دیااار  ایان  یوافاق  و جزییاات  ظااهرا   و نشاه

 انتخاباات  آساتان   در دیااار  ایان . اسات  نشااه  شری  افغانستان
 شاان   رو ا  پاس   اا  ئم م و اسات  شااه  برگزار جمهوری ریاست
 خواهاا  را خاود  اثارات  هام  انتخاباات  رونا بر خبر، این جزییات
  دن دور باا  هاا  امریکاای   کا   اسات  باار  چهاارمین  ایان . داشت

 کا   نمایاا  ما   چ ین. شونا م  طالبان اب مذاکره وارد افغانستان،
. نیسات  مهام  هایچ  افغانساتان  ماردم  نگرانا   ها امریکای  برای

 ماردم  موقا   طالباان،  با شان وگوهای گ ت در آمریکا نمای اگان
 .انا گرفت  نادیاه را افغانستان

 

 مهمترین رویدادهای افغانستان در هفته گذشته
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 در طالبان سیاسی دفتر رئیس «برادر عبدالغنی مال»

 قطر

 دفتار  رئیس ع وان ب  برادر عباالغ   مال آفتاب، پیام گزارش ب 
 .است رسیاه ق ر ب  وی و شاه یعیین ق ر در طالبان سیاس 
 طا   ا  پاس  و پایش  مااه  سا   حاود را برادر غ   مال پاکستان
 .کرد آ اد  ناان، سال هشت
 پروسا   ی ویات  بخااطر  اقاام این» ک  گ ت ای بیانی  در طالبان
 صاورت  آن بهتار  انااام  و آمریکاای  ( طرف) جهت با مذاکرات
 .«است گرفت 

 سیاسا   دفتار  رئیس ع وان ب  برادر مال شان یعیین با همزمان
 در مختلا   های پست در طالبان گروه شاه گ ت  ق ر، در طالبان
 .است کرده ایااد یغییرای  گروه این چارچوب

 در ک  انا گ ت  س  ب  ب  ب  طالبان گروه ا  م بع  حال همین در
 ا  شاماری  طالباان  گروه و افغانستان حکومت گذشت  ه ت  ی 

 .کردنا مبادل  را طالبان  ناانیان
  ناان ا  اردو و پولیس سربا  ۳۴ او گ ت  ب  مبادل ، این اسا  بر

 .انا شاه آ اد بگرام  ناان ا  طالبان عضو ده و طالبان
 نکتا  . شاا  دستگیر پاکستان کراچ  در ۲۰۱۰ سال در برادر مال
 در  ماان  آن در ظااهرا   وی کا   بود این دستگیری این در مهم
 م اماات  ا  برخا   با های  یما  برقراری و مذاکرات اناام حال
 در او حضاور  دلیال  و باود  طالبان با مذاکرات چارچوب در افغان
 .است بوده مسایل همین با راب   در نیز کراچ 

 ا  خاارج  و نوع  ب  برادر آقای پاکستان، دولت م ت اان گ ت  ب 
 با   و باوده  دخیل مسایل این در پاکستان  های دستگاه انتظارات
 .شا با داشت او دلیل همین
 قاوم   یعلق خاطر ب  ویژه ب  وی ک  دارد وجود نیز های  گزارش
 نزدیا   افغانستان دولت در سابق ارشا م امات ا  برخ  ب  خود
 .است بوده

 !امریکا؟ با «برادر» یا «برادر» با بردار صلح
 شکسات  با   دیگر استرایژی، یغییر ی  در امریکا متحاه یاالتا

 راها   دنباال  با   بلکا   ک اا  نما   فکار  ج   میاان در طالبان
 بارای  طالبان، با صلح وگوهای گ ت بر ویژه یمرکز با دیپلمایی 

 دولات  و باشاا  ما   افغانساتان  در خود ج   یرین طوالن  پایان
 باا  صالح  مذاکرات راه ا   افتاده یکاپو ب  سخت  نیز  مل  وحات
 .ک ا برقرار افغانستان در را وثبات صلح طالبان،
 صالح  پروسا   برد پیش چگونگ  ب  مربوط اماواگرهای ا  جاای

 همااه گ   عاام  یاا  همااه گ   میزان و امریکا یوسط افغانستان
 با   صالح  با   مرباوط  اقاامات در مل  وحات دولت با واش گتن

 طالباان  نمای ااگان  با امریکا مست یم های نشست محتویات ویژه
 یوجا   ماورد  بایاا  میان این در ک  مهم  ی نکت  ق ر، دوح  در
 دیگر بین در آنها صالحیت میزان و طالبان نمای اگان گیرد، قرار

 . باشا م  گروه این ج گاویان و ارشا اعضای
 دوح ، در طالبان با امریکا مست یم های نشست قبل  دوره س  در

 ریاسات  ق ار،  در طالباان  سیاس  دفتر رئیس استانکزی، عبا 
 .داشت برعهاه را  اد خلیل  لم  با گروه این ک  اه مذاکره گروه

 افدزاش   هدا  امیدوواری /استانکزی جای به برادر مال

  است شافته
 چ اا  نشسات  چهاارمین  در طالباان،  اعاالم  براسا  حالیک  در 

 ی ه ت  ک   اد خلیل  لم  با گروه این نمای اگان مست یم ی رو ه

 گاروه  ب یانگذاران ا  یک  برادر، عباالغ   مال شا، برگزار گذشت 
 . بود امریکا با طالبان ک  اه مذاکره گروه رئیس طالبان،
 باا  امریکاا  مسات یم   نشست اول دور ا  پس برادر مال گ ت بایا

 ا  طالباان،  ب  امریکا بیشتر دادن نشان سبز چراغ برای و طالبان
 . شا رها  ناان ا  پاکستان سوی
 یوساط  بارادر  مال آ ادی ا  هاف کارش اسان، ا  بسیاری باور ب 

 ابتااا  هماان  ا  گرفات  صورت امریکا درخواست ب  ک  پاکستان
 . بود مشخص

 ای کا   افغانساتان  دولت م امات و غرب  های دیپلمات ی گ ت  ب 
 باا  خاود  ک  ااه  مذاکره گروه رئیس ع ون ب  را برادر مال طالبان

 صلح مذاکرات گروه این دها م  نشان گزی  ا، م  بر ها امریکای 
 .  انا گرفت  جای را
 هاای  چهاره  ا  طاوالن   ماات  ب  برادر مال م امات، این باور ب 

 با   طالباان،  ی درگذشت  رهبر عمر، مال نزد ن وذ با و اعتبار مورد
 ک  ااه  مذاکره ییم رئیس ع وان ب  وی انتخاب و رفت م  شمار
 جلاوه  یار  قباول  مورد را صلح مذاکرات یوانا م  امریکا با طالبان
 با   گذشت  سال هشت در ک  را افغانستان صلح ی پروس  و دها

 احتماال   نتاای   با   را اسات  شاه برگزار گریخت  و جست  صورت
 .ک ا نزدی 
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 امریکاا  با طالبان نمای اگان اخیر مست یم ی رو ه چ ا نشست در
 ویاژه  نمای ااه   اد، خلیال   لما   سا ر  چهاارمین  چارچوب در ک 

 دوحا   در گذشات   ه تا   افغانستان، صلح امور در متحاه ایاالت
 و یافات  دسات  یواف ای  ب  امریکا و طالبان گرفت، صورت ق ر

 خاروج  بارای  طالباان  شارط  امریکاا  هاا،  رساان   اعالم براسا 
 قباول  با نیز طالبان و پذیرفت را افغانستان ا  امریکای  نیروهای
 در داعااش فعالیاات ا  جلااوگیری و ال اعاااه بااا همکاااری عااام

 .  داد مثبت پاسخ متحاه ایاالت ام یت  های  نگران  ب  افغانستان
 گاروه  رئایس  ع اوان  ب  برادر مال انتخاب کارش اسان، اذعان ب 

 ی ه تا   در ق ر دوح  در  اد خلیل  لم  با  طالبان ک  اه مذاکره
 در گذشات   آور شرم ای اقات ا  برخ  یکرار جلو یوانا م  گذشت ،
 خود دار دکان ی   مانیک  مان ا ای اقای  بگیرد، را صلح مذاکرات

 را خاود  کا   هیاتی   یاا  کارد  معرفا   طالبان دوی  شماره فرد را
 چ ااین  عمر مال حالیک   در خوانا عمر مال صالحیت با نمای اه
 . بود درگذشت  پیش سال
 چهاارمین  پایاان  در غربا   های دیپلمات و طالبان م امات ی گ ت  ب 

 یا   با   طارف  دو امریکاا،  باا  طالباان  مست یم ی رو ه چ ا نشست
 خاود  اریباط شانا متعها طالبان آن براسا  ک  رسیانا نهای  یوافق
 خاک ا  ناه ا اجا ه و ک  ا ق ع را الملل  بین یروریست  های گروه با

 شود، است اده امریکا علی  یروریست  حمالت  طراح برای افغانستان
 جهاان   یااارت  مراکز ب  ۲۰۰۱ سپتامبر یا ده یروریست  حمل  مان ا
 عاو   در نیز امریکا. است گرفت  صورت ال اعاه  یوسط شا گ ت  ک 

  مان  جاول ی  افغانستان ا  خود نیروهای خروج برای سپرد وعاه
 .  ک ا اعالم ش اف

 طالباان  مست یم نشست چهارمین مورد در ک  شخص  هم، طرف  ا 
 فااش  نامش خواست و داد م  اطالعات ها رسان  ا  یک  ب  امریکا با

 قباول  شاامل  صالح  اساسا   مساائل  ه او   گ ت گذشت  رو  نشود،
 دولات  باا  مسات یم  ماذاکره  روی یوافاق  و طالباان  یوسط بس آیش

 سیاسا   قارت در طالبان حضور نوع شان مشخص برای افغانستان
 .  ست باق  خود قوت ب  کماکان آی اه،

 جنگ و صلح
 انتحااری  و یهااجم   حماالت  ک  شاه گرم حال  در صلح مذاکرات
 اسات   نیافتا   کاهش هرگز افغانستان والیات دیگر و کابل در طالبان
 ساخن  ساوئیس  داوو  اقتصادی نشست در ک  غ   جمهور رئیس
 پاائیز  در ملا   وحاات  دولات  کارآمان روی آغا  ا  افزود گ ت، م 

 میاادین  در افغانستان دفاع  و ام یت  نیروی هزار ۴5 یاک ون ۲۰۱۴
 .  است شاه کشت  طالبان با ج  
 نیاز  نشاود  فاش نامش خواست ک  طالبان ریب  عال  م امات ا  یک 
 حماالت  افزایش  ب  را امریکا طالبان، ک  اه مذاکره نمای اگان گ ت
 ماذاکرات  در امریکاا  باا  یوافاق  برای طالبان بر فشار هاف با هوای 
 .  ک  ا م  متهم صلح،

 در هلم اا  والیات  در ها امریکای  هوای  حمل  دو در وی، ی گ ت  ب 
 بودناا،  کودکاان  و  ناان  بیشترشاان  ک  ملک  فرد ۲9 اخیر رو های
 .شانا کشت 
 عاال   شورای داراالنشای رئیس داوود ی، عمر محما هم، سوی  ا 

 ای، م   ا   اجمااع  در جمهاور  رئایس  ویژه نمای اه و افغانستان صلح
 ا  یکا   برادر مال گ ت و خوانا بزرگ یغییر ی  را برادر مال انتخاب

 رهباری  را صالح  ماذاکرات  او اگر و است طالبان ی برجست  رهبر دو
 .  بگیرد یصمیم  یر سریع یوانا م  ک ا،
 صاالحیت  طالباان  پیشاین  ی ک  اه مذاکره ییم گ ت داوود ی آقای

 یماام  مورد در یکلی  کست برای بود مابور و نااشت گیری یصمیم
. ک اا  مراجعا   پاکساتان  کویت  در گروه این رهبری شورای ب   امور
 باا  صالح  پروسا   کا   سات  مع   این ب  برادر مال حضور افزود وی

 یا   صالح  روناا  بارای  این و رفت خواها پیش ب  بیشتری سرعت
 هم طالب ج گاویان و فرماناهان دیگر، طرف در. است خوش خبر
 ریبا   عاال   م اماات  ا  یکا   اناا   کارده  است بال برادر مال انتخاب ا 

 چ این ک  صلح مذاکرات برد پیش ب  برادر مال ق عیت گ ت طالبان
 .  ک ا م  کم  دارد، سهاماار

 گذشته و برادر مال
 بارد،  م  سر ب  خود سالگ  پ ااه در اک ون ک  بردارد مال گ ت، بایا
 با   شاوروی  جمااهیر  ایحااد  یاااو   باا  همزمان و ۱98۰ ی ده  در

 علیا   دو هار  و باود  عمار  محماا  ماال  ب  نزدی  فردی افغانستان،
 در طالباان  حکومات   مان در. ج گیانا م  شوروی متااو  نیروهای
 و والا   جملا   ا  کلیاای  ن اش  چ این برادر مال نیز ،۱99۰ ی ده 

 .  نمود ای ا را بودن نظام  ارشا ی فرماناه
 مال ،۲۰۰۱ سال در افغانستان ب  امریکا حمل  ا  بعا ها رسان  گ ت  ب 

 بردنا م  سر ب  فرار وضعیت در ک  طالبان رهبران ا  گروه  و برادر
 اگار  نوشات ا  موقات،  دولات  وقت رئیس کر ی، حاما ب  ای نام  در
 رد بارادر  مال درخواست این. شونا م  یسلیم گردد، یضمین شان جان
 باا  صالح  ن  و ج   میاان در طالبان شکست  مان آن در چون شا
 .  بود م رح امریکا سوی ا  آنان
 در طالباان  دوم شاماره  فرد ب  برادر مال طالبان، دوباره گیری قوت با 

 در کا   فضاای   و امکاناات  ا  اسات اده  باا  و شاا  یباایل  فرماناه 
 طراحا   در باود  شااه  فراهم برایش پاکستان خاک در امن های الن 

 هاای   موف یات  با   افغانساتان  خاک در انتحاری و یهاجم  حمالت
 .  یافت دست

 طا   میالدی ۲۰۱۰ سال در برادر مال افغان، م امات اعالم براسا 
 اقااام   کارد،  آغاا   را صلح مذاکرات افغانستان دولت با های  یما 
 ا  ابازاری  ی اسات اده  خواساتار  کا   پاکساتان  نظامیاان  مذاق ب  ک 

 خاوش  بودناا،  افغانساتان  در خود نیابت  ج   برد پیش برای طالبان
 یوساط  مشاترک  طور ب  شا م  گ ت  ک  عملیای  در برادر مال. نیاما

  .شا دستگیر بود، شاه طراح  امریکا و پاکستان استخبارات
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 گشت رها زندان از گذشته میالدی سال اکتبر در پاکستان، بر امریکا فشارهای دلیل به برادر مال

  برادر مال آزادی
 ساوی  ا  مایالدی  ی گذشات   ساال  اکتبار  در سراناام برادر مال

 باا  افغانساتان  صالح  ماذاکرات  بارد  پایش  ب  یا شا آ اد پاکستان
 و اقتصاادی  فشارهای کارش اسان، ا  بسیاری ک ا، کم  طالبان

 ماثثر  برادر مال آ ادی در را پاکستان بر یرامپ دولت دیپلمایی 
 ا  شان رها برای دوگان ، با ی ها سال  ا  پس پاکستان. دان ا م 
 ماال  یروریازم  باا  مباار ه  در خود کاری کم بر مب   امریکا ایهام
 .  کرد آ اد را برادر
 صاالح امااور در متحاااه ایاااالت ویااژه نمای اااه  اد، خلیاال  لماا 

 ماال  خواست پاکستان ا  خود ای م     س ر اولین در افغانستان،
 پاکستان ام یت  م امات. پذیرفت نیز پاکستان و ک ا آ اد را برادر
 پاکساتان  اریاش  ی ریبا   عاال   فرماناهان و و یر نخست گ ت ا
  افغانساتان  صالح  پروسا   در امریکاا  با   ک  اا  م  یالش سخت
 . ک  ا کم 
 عملا   و مثبت گام  را برادر مال آ ادی امور، آگاهان ا  بسیاری
 صلح مذاکرات برد پیش برای پاکستان سوی ا  نیت حسن با یوأم

 نشاان  ناوع   با   شاود  باور اگر ک  ای نکت  دان ا، م  افغانستان
 .است افغانستان در مسیرش یغییر درصاد پاکستان دها م 
 ساال  در کا   شاا  آ اد کاری همان اناام برای بار این برادر مال

 .بود شاه دستگیر آن اناام ایهام ب  ۲۰۱۰

 ن اوذ  میازان  کارد  فراماوش  نبایاا  کا   دیگاری  مهم  ی نکت 
 و روسای   باا  گروه این ک  شرای   در هم آن طالبان بر پاکستان
 و ماال   امکانات سالها پاکستان. باشا م  گرفت ، اریباط نیز ایران

 ایان  بارای  خاود  خاک در و داد قرار طالبان اختیار در یسلیحای 
 کا   نیسات  مشاخص  امرو  اما کرد ایااد امن های گاه پ اه گروه
 .باشا پاکستان دست در ی ها طالبان ک ترل لاام
 مورد این در پاکستان، اریش سخ گوی غ ور، آص  ج رال میار
 ا  امریکاا  جمهاور  رئایس  ا  نمای ااگ   با    اد خلیل  لم  گ ت

 یسهیالی  مذاکره میز ب  طالبان کشانان در یا خواست پاکستان
 .کرد آ اد را برادر مال جواب در هم پاکستان و ک ا فراهم را
 یایم  رئایس  سامت  در بارادر  ماال  انتخااب  ای ک  هرصورت، ب 

 میزان چ  یا کابل دولت احیانا و امریکا با طالبان ی ک  اه مذاکره
 ه او   را ک اا  کم  افغانستان صلح پروس  برد پیش ب  یوانا م 
 یاربیاات  براساا   کا   دان اا  ما   هم  اما دانا نم  کس  هیچ

 حام  و رهبری ی  دارای گذشت  همان ا اک ون طالبان گذشت ،
 بارادر  ماال  انتخاب یتثیرگذاری ب  بتوان ک  نیست واحا خارج 
 .بود امیاوار خیل 
 کاردن  عاو   همان اا  بارادر  ماال  با   اساتانکزی  عباا   یغییر
 العاالج  بیمااری  درماان  هاف با سرطان  بیمار ی  های لبا 
 خاواهیم،  نما   خر گوییم م  ما» شعار  شبی  چیزی باشا، م  وی
 .«شود م  عو  خر پاالن
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 افغانسرتان  در امنیر   برقررار   به تمایلی پاکستان

 ندارد

 در آباد اسالم سابق س یر مهم ا شاه رستم آفتاب، پیام گزارش ب 
 و کارد  انت ااد  افغانستان قبال در کشور این های سیاست ا  کابل
 هار  ا  بایش  افغانساتان  در ام یات  برقراری ای ک  وجود با گ ت
 در یماایل   آبااد  اساالم  اماا  است، پاکستان ن ع ب  دیگری کشور

 .ناارد کشور این در ام یت و ثبات برقراری
 بااای  آبااد  اسالم ک  داشت اظهار پاکستان  سابق دیپلمات این

 کاردن  محااود  دنبال ب  افغانستان در ام یت برقراری ا  حمایت
 .است کشور این در ه ا ن ش
  یارا  اسات  نادرسات  پاکساتان  سیاسات  ایان  کا   کرد یتکیا او

 میلیارد چ ا و دارنا سال  هزار ۲ فره گ  روابط ه ا و افغانستان
 م اماات  اعتارا   ب ابراین، است  کرده کم  کشور این ب  دالر
 .است نادرست اقاام  افغانستان و ه ا روابط ب  آباد اسالم
 و ارت ساخ گوی  فیصال  محماا  اخیارا   کا   است حال  در این

 کارده  انکاار  را افغانستان در ه ا ن ش گون  هر پاکستان خارج 
 آمریکا اگر ک  بودنا گ ت  پاکستان  م امات نیز این ا  پیش .بود
 در ج ا   پایان ب  نیز پاکستان ک ا کم  کشمیر مستل  حل ب 

 اظهار کابل در پاکستان سابق س یر .کرد خواها کم  افغانستان
 این خاک ک  بخواها افغانستان ا  دارد حق ی ها پاکستان: داشت
 .نگیرد قرار است اده مورد پاکستان برابر در کشور
 یاا  آشاکارا  صاورت  با   چا   افغانساتان  خاک ا  نبایا: گ ت وی

 پاکساتان  آن ا  گذشات   اماا  شاود  است اده پاکستان علی  پ هان 
 .باشا نگران افغانستان در کشورها سایر ن وذ ا  نبایا

 صلح مانع پاکستان در طالبان ها  پناهگاه: عبداهلل

 اس 

 کا   گ ات  ملا   وحاات  دولات  اجرایا   رئایس  عبااهلل عبااهلل
 بار  مهام  ماانع  بزرگترین پاکستان در طالبان بزرگ های پ اهگاه

 .است افغانستان در صلح یتمین راه سر
 ع اوان  با «داوو » اجال  حاشی  در نشست  در عبااهلل داکتر
 صاالح باارای: گ اات «ق باا  چ ااا جهااان در آشاات  و صاالح»

 .شود برچیاه پاکستان در طالبان های پایگاه است ال م افغانستان
 و طالباان   ی کار  ب یاادین  های ی اوت درباره نشست این در وی

 هاای  ار ش و ساالری مردم ب  طالبان: گ ت افغانستان حکومت
 ا  اماارت  برقراری ب  ک  را خود اهااف و ناارنا باور دموکرایی 

 طریاق  ا  اسات،  اساتوار  امیار  ا  م لاق  اطاعات  و بیعت طریق
 .ک  ا م  دنبال یروریست  اعمال ب  یا یان دست و خشونت

 حکومات  و شاهروناان  یماام  خواسات  صالح  کا   گ ت عبااهلل
 ح ا   شارط  با   صالح  ب  رسیان برای هم  ک  است افغانستان

 .هست ا متعها گذشت  سال ۱8 دستاوردهای
 آشت  و صلح عرص  در مت اقض های سیاست ک  کرد یتکیا وی
 ک ا م  فراهم را یروریست  های گروه فعالیت  می   طرف ی  ا 
 .ک ا نم  کم  صلح ب  رسیان در هم طرف  ا  و

 در افغانساتان  بارای  ک  الملل  بین یوافق ک  گ ت اجرای  رئیس
 وجاود  ای م   ا   و المللا   باین  باا یگران  بین ۲۰۰۱ های سال
 هاای  سیاسات  کشاورها  ا  برخا   اک ون و برداشت  یرک داشت
 هاای  سیاسات  ک  گ ت وی .ک  ا م  دنبال م     در را مت اوی 
 مسایرهای  در حاضار  حاال  در آمریکاا  و روسی  ایران، پاکستان،
 در طالباان  ی ویات  هرگونا   کا   کرد یتکیا و دارد ادام  مت اوی 
 است میان  آسیاس  کشورهای و ایران روسی ، ضرر ب  افغانستان

 باا  مخاال   دلیال  با   کشاورها  ا  برخ  واقعیت این رغم ب  اما
 .ک  ا م  رفتار دیگری طور آمریکا سیاست

 شناسیم می رسمی  به را طالبان: چین

 یسهیل در پاکستان ن ش آباد، اسالم در چین س یر «جی   یائو»
 ماذاکرات  یساهیل  جهت در یالش جمل  ا  افغانستان صلح رونا

 افغانساتان  در ج ا   پایان ب  کم  همچ ین و آمریکا و طالبان
 نیاروی » ع اوان  با   را طالباان  چاین  ،«یائو» گ ت ب  .ستود را

 نیاز  طالباان  حاضار  حال در  یرا ش اسا م  رسمیت ب  «سیاس 
 سیاسا   هاای  نگرانا   و است افغانستان سیاس  رونا ا  بخش 
 دولات  و طالباان  باا  چاین  کا   گ ات  ادام  در وی .دارد را خود

 دفتار  ا  نیاز  پکان  ویژه فرستاده و است بوده یما  در افغانستان
 .است کرده دیاار دوه  در طالبان سیاس 
 برقاراری  راستای در ها یالش یمام  ا  پکن گویا م  چین س یر
 الیاق  افغاسا تان  ماردم   یارا  ک ا م  حمایت افغانستان در صلح
 « اد خلیال   لما  » ژانویا ،  چهاردهم رو  .هست ا ثبات و صلح

 با   سا ر  ط  افغانستان صلح امر در متحاه ایاالت ویژه نمای اه
 یوئیت  در دیاار این ا  پس وی .کرد دیاار چی   م امات با پکن
 متعهاا  ک  چی   ارشا م امات با خوب  بسیار مذاکرات: »نوشت
 موضاوع  شاا   برگازار  هست ا، افغانستان صلح رونا در یالش ب 
 و افغانستان صلح رونا ا  ای م     حمایت درمورد مذاکرات این

 صاح    با   کشاور  ایان  دوباره نشان یبایل ا  اطمی ان حصول
 گذشات   ساال  دساامبر  هاا،  گازارش  اساا   بار  .«باود  یروریسم
 و طالباان  میاان  ناادر  دیاااری  دادن یرییب ا  پاکستان میالدی،
 ج ا   فصال  و حل و مذاکرات برای را راه یا داد خبر واشی گتن

 .سا د هموار افغانستان در سال  ۱8
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 اخبار از انتخابات در افغانستانآخرین 

 شرر را  اعضررا : انتخابرراتی شرریایا  کمیسرری ن

 دخال  انتخابا  ام ر در دولتی نهادها  و والیتی

 کنند می

 کا   گ ات  ای اعالمیا   انتشاار  باا  انتخابای ، شکایات کمیسیون
 روناا  در والیت  شورای اعضای شمول ب  دولت  متموران مااخل 
 انتخاباات  با   شاکایات،  با   رسایاگ   و انتخابای  امور برد پیش
 .شا خواها نهادها این اعتباری ب  سبب و  نا م  صام 
 مااخالت گون  این یکرار صورت در ک  داد هشاار کمیسیون این
 ک  ااگان  مااخلا   بابات،  ایان  ا  گزارش  یا شکایت مواصلت یا

 .شا خواها قانون  و جای برخورد آنان با و ش اسای 
 با   کا   خواست دولت  نهادهای ا  انتخابای ، شکایات کمیسیون
 عادالنا   و مساوی[ شرایط] سا ی  می   و یالتیسه آوری فراهم
 طرفا   ب  و باش ا محاود انتخابای  باقیماناه رونا برد پیش برای
 .ک  ا ح   را خود
 نتاای   در یافت  راه نامزدان ک  کرد یتکیا همچ ان کمیسیون این

 با   شاان  رفاتن  راه ک  نیست ا افرادی پارلمان ، انتخابات ابتاای 
 با   باشا، شاه یضمین قانون  نهاد کاام سوی ا  نهای  فهرست
 در انتخاباای   هاای  کمیسایون  ب  کردن وارد فشار با دلیل همین
 .باش ا نهای  نتای  م تظر و نکرده مااخل  انتخابات عادی رونا

 ابتااای   نتاای   اعالم ک  کرد یتکیا انتخابای  شکایات کمیسیون
 را نهاای   اگانبا نا  و برناگان ع وان هیچ ب  پارلمان ، انتخابات
 یماام  با   رسایاگ   ا  بعاا  نهاای ،  نتاای   و سا د نم  مشخص
 .شا خواها اعالم ها آن بر مبت   های گیری نتیا  و شکایات

 ا  پارلماان   انتخاباات  ناامزدان  ا  شماری ک  است حال  در این
 ی لباات  با   را انتخاباات  کمیسیون کابل، والیت انتخابای  حو ه

 در شااه  اسات اده  آرای کا   دارنا یتکیا و ک  ا م  متهم گسترده
 .گردد اعالم باطل بایا کابل والیت پارلمان  انتخابات
 انتخابااای  شااکایات کمیساایون سااخ گوی روحااان ، رضااا علاا 
 و کابال  حاو ه  ابتااای   نتاای   شاان  اعاالم  ا  بعاا : »گویاا  م 

 کمیسیون ا  شکایت ثبت فورم صاها معتر  نامزدان ها، کوچ 
 گونا   با   را شاان  شاکایات  ن ر صا کم دست حال ای و انا گرفت 
 .«انا کرده ثبت رسم 
 ابتااای   فهرسات  با   کا   کابال  در معتر  نامزدان ا  ین ها ده

 با   دسات  ساو  این ب  رو  چ ا ا  انا، نیافت  راه پارلمان  انتخابات
 را کابل شهر ب  ورودی دروا ه چهار دیرو  صبح و  دنا اعترا 
 .بست ا
 ا   یاادی  شامار  نیز والیات ا  شماری در بلک  بل،کا در ی ها ن 

 پارلماان   انتخابات ابتاای  نتای  فهرست در شان نام ک  نامزدان 
 .انا  ده گسترده اعتراضات ب  دست است، نیاماه

 سرا   جمهر ر   ریاس  انتخابا  برا  کاندید 18

 کاندیرداها  اسرناد  بررسی/اند کرده نام ثب  آینده

 اس  شده آغاز

 مست ل کمیسیون رئیس صیاد، عباالبایع آفتاب، پیام گزارش ب 
 اصاالحات  گ ات  هاا  رساان   با   کابل در ش ب  س  رو  انتخابات،
 و آغاا   والیات و کابل در کمیسیون سیستم و ساختار در اساس 

 .است  شاه  گذاشت اعالن ب  کلیای بست ۱۲۰ اول گام در
 و شااه  یکمیال  کمیسایون  اصالحات های بست  نمود یتکیا وی
 .باش ا م  حکومت اقاام م تظر آنها
 هاای  مصالحت  مع اای  با   اصالحات افزود ادام  در صیاد آقای

 باشا ا،  خاود  ن ع ب  ها چهره برخ  جای  جاب  پ  در ک  شخص 
 .نیست انتخابات مست ل کمیسیون پذیرش مورد
 بایست م  کمیسیون سیستم و ساختار در یغییر هرگون  گ ت وی
 .گیرد صورت آن قانون  مارای ا 

 والیت 9 در جرگ  ولس  انتخابات نهای  نتای  افزود صیاد آقای
 بارای  دیگار  والیات  ۳ شااه  بررس  شکایات و شاه اعالم قبال

 کمیسیون ب  انتخابای  شکایات کمیسیون سوی ا  نهای  یصمیم
 ایان  در نهاای   نتای   ودی ب  و است شاه داده یحویل انتخابات

 .شا خواها اعالم نیز والیت س 
 یعیین جاول م ابق خواست انتخابای  شکایات کمیسیون ا  وی
 و بررسا    ودیار  هرچ  را والیات سایر ب  مربوط شکایات شاه،
 .دها یحویل انتخابات مست ل کمیسیون ب  را نتیا 
 و والیاات  در  کمیسایون  دفایر بستن فره   محو بر صیاد آقای
 خواسات  ام یتا   نیروهای ا  و کرد یتکیا معترضین یوسط مرکز
 در کمیسایون  کارم ااان  و دفاایر  ام یت یتمین در جای طور ب 

 .ک  ا اقاام والیات و کابل
 معت اناا  کارش اساان  ا  بسایاری  کا   سات  حاال   در هما   این

 درعمال  انتخاباات  مسات ل  کمیسیون کار در دخالت با حکومت
 ایان  با اگر و کرد مه اس  خود ن ع ب  را اخیر پارلمان  انتخابات
 جمهاوری  ریاست انتخابات سراغ ب  کمیسیون سیستم و ساختار
 .داشت خواها دنبال ب  باری اس  ی نتیا  برویم، آی اه سال
 رأی نهاای   لیست در مشکالت ده اگان، رأی خیال  های لیست

 مشاخص،  سااعت  در  دها  رأی مراکز با گشای  عام ده اگان،
 هااای دسااتگاه نکااردن کااار و انتخابااای  حسااا  مااواد کمبااود

 بود ای عماه مشکالت جمل  ا  گیری رأی رو های در بایومتری 
 .  برد سئوال  یر را انتخابات مست ل کمیسیون عملکرد ک 
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 ۹ در نماینرردنان مجلررس انتخابررا  نهررایی نتررای 

 شد اعالم والی 

 های والیت در پارلمان  انتخابات ی نها نتای  انتخابات کمیسیون
 و بامیان جو جان، سم گان، پروان، نیمرو ، لغمان،  ابل، ار گان،
 .کرد اعالم را دایک ای
 در پارلماان   انتخاباات  نهاای   نتاای   کمیسایون،  ایان  مسئوالن
 سام گان،  پاروان،  نیمارو ،  لغماان،   ابال،  ار گاان،  های والیت

 .کرد اعالم را دایک ای و بامیان جو جان،
 هریارود،  عبااالعزیرهمایون  انتخاباات،  کمیسیون اعالم براسا 

 عبااالظاهر  الحااج  عثماان ،  احماا  صاایق  رحمان ، رحمن میر
 افارادی  ساادات  عزیازی  سامع  ماستر و س گین ذکی  سال گ ،
 .انا یافت  راه نمای اگان مالس ب  پروان والیت ا  ک  هست ا

 ایشاچ ،  اشبکتا  دوساتم،  باایور  جو جاان،  والیت ا  همچ ین
 در کریما   صااف  حلیم  و ال ت  عزیزاهلل جو جان ، محماکریم
 .انا گرفت  قرار پارلمان  انتخابات نهای  فهرست

 محما ممو ی، رفیع محما خیل، یره عباالم یر لغمان، والیت ا 
 راه نمای ااگان  مالاس  ب  انا یوانست  صاف   ی  ون و قرار عالم
 .یاب ا

 ناصاری،  داود محما سیا ک  گ ت نهمچ ی انتخابات کمیسیون
 والیات  ا  محسا    شارین  و جمشایای  اکبار  عل  آ اد، ریحان 

 .انا یافت  راه مالس ب  دایک ای
 قالیاوال،  عباال ادر انتخابات مست ل کمیسیون اعالم  اسا  بر

 و حمیاای  فریااه  و  ابل والیت ا  یوخ   هرا و یوخ  حمیااهلل
 دست ب  را مالس کرس   مرو نی والیت ا  نیز نور اد احما گل
 .انا آورده

 محماا  سایا  آغا، جان ظهیرالاین یار، عل  رحیم محما همچ ین
 کا   هسات ا  کساان   فهیما   نیکبخات  و بهشت  فکوری جمال

 فریااه  و انا داده اختصاص خود ب  بامیان والیت در آرا بیشترین
 مالاس  کرسا   ب  نیمرو  والیت ا  نیز نور اد احما گل و حمیا
 .انارسی
 اهلل اباااال مخاااوم ساام گان ، اهلل حیااات ساام گان، والیاات در

 اهلل حیااات رحماات محبوباا  اسااتاد ضاایا، ضاایاالاین محمااای،
 اساتاد  و ضایا  ضایاالاین  محماای،  اهلل اباال مخاوم سم گان ،
 .آوردنا دست ب  را مالس های کرس  رحمت محبوب 

 حماا، م جاان  اهلل بسم ک  گویا م  همچ ین انتخابات کمیسیون
 ک  هست ا افرادی نیز محمای گالل  ب  ب  و رحیم  اهلل قارت
 .انا یافت  راه مالس ب  ار گان والیت ا 

 جمهوری ریاست کرسی طمع در «کابل قصاب»

 او هاا  بسیاری ک  افغانستان اسالم  حزب رهبر حکمتیار گلباین
 هاای  ج ا   در کابلیاان  کشتار و قتل در داشتن دست جرم ب  را

 انتخابات نامزد ۱8 جزو ش اس ا م  «کابل قصاب» نام ب  داخل 
 باا  پایش  رو  دو حکمتیاار  آقاای . اسات  کشور جمهوری ریاست
 ناام  ثبات  رسام   گونا   ب  انتخابات مست ل کمیسیون در حضور
 نزدیا   ک  است کشور سیاس  و جهادی سران ا  یک  او. کرد
 ی  ع وان ب  همواره افغانستان ا  خارج و داخل در سال پ ااه ب 

 ک ا  والیت وی  ادگاه. است بوده م رح ج اال  سیاس   چهره
 در. اسات  یسا ن  ماذهب  پیارو  مذهب  نظر ا  و است افغانستان
 خصوصا   یحصیالت و فراگرفت  را مه اس /انا یری دانشگاه،

 .است داشت  حای یا هم دی   حو ه در

 و ج گیاه سرخ اریش م ابل در ک  است کسان  ا  یک  حکمتیار
 بختا   نگون. است بوده وقت آن در جهادی ب ام فرماناهان جزو
 مااهااین  دولات  اسات رار  ا  پس اما حکمتیار آقای کاری سی  و

 ا  پاس  حکمتیاار،  آقاای . دارد ادام  امرو  یا و شا شروع یر بیش
 ریایس  رباان ،  الااین  برهان رهبری ب  مااهاین حکومت آنک 

 آن م ابال  در دالیلا   با   ب ا گرفت، شکل کشور پیشین جمهور
. شا سرگرم وقت دولت با رویاروی  و ج   ب  و کرد گ  ایستاده

 و کردناا  ایاااد  سا گر  افغانساتان  جاای  جاای  در او فرماناهان
 .نشانانا خون و خاک ب  را گ اه ب  انسان صاها
 جملاا  ا  کاباال شااهر فاارا  باار حکمتیااار هااای پراک اا  راکاات
 با   را آن کابل شهروناان هم یاک ون ک  ست یلخ  های داستان

 حازب  ج گاویاان  کا   کشاتاری  و خاون  و سیل ا  و دارنا یاد
 ا  او. ک  اا  ما   یااد  یلخا   با   بودناا،  انااختا   راه با   اسالم 
 را خاود  و ک ا م  کمای  را «کابل قصاب» ل ب ک  جاست همین

 .گردانا م  عام و خاص ی شهره سیاه ی کارنام  با
 دست  آن فکری متحا ک  هم حکمتیار طالبان، حکومت س وط با

 باویژه  و المللا   بین نیروهای م ابل در ج   ب  شا م  محسوب
 آن ا . گاردد  ما   متواری وطن ا   شکست ا  پس و پرداخت نایو
 با   اساالم   حزب ج گاویان یروریست  و نظام  یحرکات بعا،

 حکومت و خارج  نیروهای م ابل در هرا گاه  حکمتیار رهبری
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 بیگ ااه  هاای  انساان  ماورد  چ این در و داشت جریان افغانستان
 .شانا کشت 
 امضاای  نتیاا   در اماا  حکمتیاار  گلبااین  پایش  ساال  دو حاود

 نوطا  با   ناامعلوم   جاای  ا  افغانستان، دولت با صلح یواف  ام 
 و گذاشات  ک ار را اش نظام -م    یحرکات ظاهر در و برگشت

 دولاات صاالح، یواف  اماا  طبااق. آورد روی سیاساا  فعالیاات باا 
 در نیز فراوان  امکانات و کرد حمایت حکمتیار آقای ا  افغانستان
 با   نیاز  حکمتیاار  آقاای  دیگر، سوی این در. گذاشت وی اختیار

 و صالح  یامین ب  ک  دبو سپرده وعاه افغانستان مردم و حکومت
 مارور  با   اماا ... کارد  خواها کم  جای گون  ب  کشور در ثبات
 هام  آن بارعکس  ک  نشا عمل  ی ها ن  حکمتیار وعاه این  مان
 خشاونت   دن دامان  با   یلاویح   گونا   با   باار  این وی و داد رخ

 طا   و شاا  مشاغول  لساان   یعصاب  و ای فرقا   ج   مذهب ،
 و اجتمااع   سیاس ، محیط در فراوان  های ج اال مورد چ این
 .کرد پا ب  کشور مذهب 
 ا  اسات اده  باا  کا   گرفتا   یصامیم  اک اون  اساالم   حزب رهبر
 شود جمهوری ریاست انتخابات کارو ار وارد دموکرایی  ی وجه 

  نا  یکی  جمهوری ریاست کرس  ب  شود یارش بخت اگر چ  و
 را صات فر ایان  گاه  حکمتیار آقای آیا ک  ای ااست اما پرسش
 را خاود  ار شام ا  مایا   دسات  کااامین  با بپرسا خود ا  ک  یافت 

 بود بهتر رسا م  نظر ب  دانا؟ م  مل  رونا این نامزدی مستحق
 با   ریختا    ماین  بار  ک  های  خون هم  آن بابت حکمتیار آقای
 کا   ایان  نا   داد ما   پس حساب افغانستان رناایاه ملت حضور
 !شا م  انتخابات نامزد

 «صدارتی» و «ریاستی» نظام حامیان رقابت ی عرصه افغانستان، آینده جمهوری ریاست انتخابات

 جمهاوری  ریاسات  انتخاباات  بارای  ک  کانایای هااه میان ا 

 نظاام  یغییر شعار با نامزد چهار انا، کرده نام ثبت افغانستان آی اه

 ا  دیگر نامزد چهارده و انا شاه انتخابای  کارو ارهای میاان وارد

 . انا کرده حمایت ک ون  ریاست  نظام

 شایا مل ، وحات دولت اجرای  رئیس ،عبواهلل عبواهلل دکتر

 آی اه سال جمهوری ریاست انتخابات نامزدان یرین درشت دان  ا 

 عباااهلل  دکتار  .اسات  صاااری   نظام طرفاار ک  باشا افغانستان

 انتخاباات  بارای  نام ثبت ا  پس لحظای  پیش رو  چ ا عبااهلل،

 ا  نظاام  یغییار  طرف ب  رفتن گ ت ها رسان  ب  جمهوری ریاست

 و ثبات» انتخابای  ییم اصل  های برنام  ا  اساس  قانون مارای

 بااون  ام یات  عبااهلل، عبااهلل دکتر باور ب  . باشا م  «همگرای 

 ساختن فراهم با صااری  نظام و شود نم  میسر اجتماع  عاالت

 کما   خوب داری حکومت ب  مردم بهتر سیاس  مشارکت  می  

 رئایس  بارای  معااون  دو عبااهلل، دکتر انتخابای  ییم در. ک ا م 

 است  شاه گرفت  نظر در اجرای  ریاست برای معاون دو و جمهور

 اساالم   ملا   ج ابش  حازب  ا  نمای ااگ   ب  فرهم ا بابر دکتر

 ا  نمای اگ  ب  سعادی  اسااهلل و اول معاون ع وان ب  افغانستان

 انتخاب جمهور رئیس دوم معاون ع وان ب  اسالم  وحات حزب

 اسات  قارار  انتخابای ، ییم این ارشا اعضای ی گ ت  ب  و انا شاه

 رئایس  حیا   با   معاونش دو همراه ب  کر ی حکمت  ودی ب 

 .بپیوناد ییم این ب  اجرای 
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 و افغانساتان،  ملا   ام یات  پیشاین  مشاور ،اتمر حنیف محمو

 باا  کا   افغانساتان  آی اه جمهوری ریاست انتخابات ک ون  نامزد

 دیگار  ا  شااه  انتخاباای   پیکارهای وارد «اعتاال و صلح» شعار

 .است شاه ک ون  ریاست  نظام یغییر خواهان ک  ست کسان 

 ناام  ثبات  ا  پایش  خباری  ک  رانس در پیش رو  چ ا ایمر آقای

 هاا  رسان  ب  کابل در آی اه سال جمهوری ریاست انتخابات برای

 خ ار  چهار با افغانستان فعل ، حکومت ک ایت  ب  علت ب  گ ت

 هاای  رقابات » ،«ملت بر ظالمان  و یحمیل  ج   یااوم» حیای 

 ممکان  کشاور  در را نیاب  ج   امکان ک  ثبای  ب  و الملل  بین

 ثرویم اایرین  ک  حال  در نظیر ب  محرومیت و ف ر» ،«سا د م 

 مرکازی  آسایای  در ماادی  لحاظ ا  ف یریرین و مع وی لحاظ ا 

 یهایااات  دفاع  در  «موجود حکومت نایوان » خ ر  و ،«هستیم

 و خوانا ک ایت ب  را ک ون  حکومت وی .است شاه مواج  ک ون 

 بااون  رود ما   دسات  ا  طالیا   های فرصت رو  هر کرد یتکیا

 ایمر، رهبری ب  اعتاال و صلح ییم در.  شود دفع یهایاات ای ک 

 حزب ارشا عضو و جهادی سرش ا  های چهره ا  قانون  یونس

 وحات حزب رهبر مح ق، محما و اول معاون اسالم ، جمعیت

 انتخاباای   یایم  در .باشا م  دوم معاون افغانستان، مردم اسالم 

 معااون،  س  همراه ب  و یری نخست پست بر عالوه ایمر، ح ی 

.اساات شاااه یعریاا  سااوم معاااون نیااز جمهااور رئاایس باارای

 یایم  رهبر و مسعود شاه احما ب یاد رئیس ،معسود ولی احمو

 .باشا م  نظام یغییر حام  نامزدان دیگر ا  مل ، وفاق انتخابای 

 دانشاگاه  اساتاد  نظری، ل ی  دکتر مل ، وفاق انتخابای  ییم در

 دوم معااون  موم اا  فریااه  دکتار  خاانم  و اول معاون غرجستان،

 خباری  ک  ارانس  در پایش  رو  چ ا مسعود ول  احما. باشا م 

 آی ااه  سال جمهوری ریاست انتخابات برای خود نام ثبت ا  قبل

 چهره شش بر مل  وفاق انتخابای  ییم گ ت ها رسان  ب  کابل در

 با   معااونش  دو و جمهاور  رئایس  شامل ک  است شاه نهاده ب ا

 .باشا م  وی معاون دو و و یر نخست همراه

 و پارلماان،  در باخشان مردم نمای اه ،پورام عبوالطیف دکتر

 ا  هام  افغانساتان،  آی اه جمهوری ریاست انتخابات ک ون  نامزد

 وی .باشاا  ما    ک اون   نظام یغییر خواهان ک  است کسان  دیگر

 .باشا م  افغانستان در فارال  نظام طرفاار

 بدر  جمهدوری  رشاسدت  انتخابات دشگر نامزد چهارده

 اجراشدی  رشاسدت  حذف و کنونی رشاستی نظام تواوم

 .کننو می تآکیو

 جمهاوری  ریاسات  انتخاباات  ناامزدان  دیگر ا  تورسن حکیم

 نظام گویا م  کرده حمایت ریاست  نظام ا  افغانستان آی اه سال

 و افاراد  اسات  نیاا   کا   چیازی  ی هاا  ب  و ناارد مشکل  ک ون 

 . ک ا ی بیق را نظام این بتوانا ک  است الی   اشخاص

 ریاست انتخابات نامزدان بین در عماه گروه دو گیری شکل

 نوع  ب  افغانستان در سیاس  نظام نوع مورد در آی اه جمهوری

 نظام کارش اسان ا  ای عاه: است شاه سبب نیز را یحلیل دوگون 
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 آی اه حکومت برای را صااری  نظام دیگر ای دست  و ریاست 

 در دانشگاه، استاد فاروق ، حمیااهلل .دان ا م  م اسب افغانستان

 با اک ون افغانستان گویا م  کشور در ریاست  نظام کارای  یتییا

 های اناا ی دست و روبروست  یادی های چالش و ها گسست

 مرکزی نظام ی  نیا م ا ها چالش این مهار و دارد ادام  بیرون 

 جع ر دکتر طرف ، ا . باشا م   اساس  قانون محوریت با قوی

 ملت حزب رئیس و پارلمان در کابل مردم نمای اه مهاوی،

 رئیس دستان در قارت انحصار سبب را ریاست  نظام افغانستان،

 ساختار این نام اگر گویا م  مهاوی جع ر .دانا م  جمهور

 ک یم، یوج  هایش صالحیت ب  ف ط و نگیریم نظر در را سیاس 

 سل ان ی  بلک  نااریم جمهور رئیس افغانستان در ک  بی یم م 

 مردم م لوب ریاست  نظام افزایا م  وی! داریم شاه ی  یا

 جمهوری ریاست انتخابات نامزدان شعارهای و نیست افغانستان

 .است مردم م البات ا  متاثر

 بزرگ با ی ب  ک  است کشوری افغانستان گ ت بایا هم  این با

 کارده  ا  ن    این در همواره بزرگ های قارت ک  است مشهور

 ناکاام   و شکسات  ک  میزان همان ب  .انا خورده شکست  مین

 شاوروی  جماهیر ایحاد و کبیر بریتانیای چون بزرگ  های قارت

 افغانساتان  شاهروناان  غارور  و مباهات مای  افغانستان در سابق

 م  ا   هاای  رقابات  یاتثیرات  ی مشااهاه  انااا ه  همان ب  است،

 ماردم  برای افغانستان در آنها شوم پاهای رد و بزرگ های قارت

 در شکسات  ا  پاس  حتا   بازرگ  هاای  قارت .است بوده یلخ ما

 یاالش  و اسات  برنااشت  کشور این مردم سر ا  دست افغانستان

 ناوع   با   سیاسا   های شخصیت برخ  نمودن اجیر با انا کرده

 .برس ا افغانستان در خود طرفاار سیاس  نظام

 
 قاوم  یاا  فرد رهبری ب  سیاس  نظام ا  بزرگ های قارت حمایت

 و گیارد  قارار  خااص  ای عاه انحصار در قارت شاه سبب خاص

 بیرونا   هاای  قاارت  کامال  حمایات  ماورد  را خود ک  عاه این

 در و انا  ده قوم  های حساب یسوی  ب  دست یاری  ب  بی  ا، م 

 در شاان  ساهم  ا  را اقاوام  دیگار  حکومت  ها پالن و ها استرایژی

 .انا کرده محروم ب ای   یر های پروژه حت  و قارت

 وقتا  : ک ا م  صاق نیز مل  وحات حکومت مورد در نکت  این

 کارد  مشاهاه را خود ا  امریکا م لق حمایت غ   جمهور رئیس

 مشارکت و قانون حاکمیت گرای ، جوان چون واه  های بهان  ب 

 .نمود پیاده را خود قوم  های سیاست همگان 

 کا   باود  کبکا   همان ا خود جمهوری ریاست سال چ ا در غ  

 فکار  دیاا  نما   را مردم خودش چون و بود برده فرو برف در سر

 .بی  ا نم  را او نیز مردم کرد م 

 رئایس  عملکردهاای  یحلیل و امر کارش اسان ا  بسیاری باور ب 

 بگاوییم،  اگار  نیسات  بیهاوده  اخیار  ساال  چهار در غ   جمهور

 پریگااه  با   را افغانساتان  اطارافش  ی حل   و غ   انحصارگرای 

 جای ب  غ   موجود، شواها براسا . کرد نزدی  قوم  ی ی رق 

 باارای انایشاا  چاااره و حکااومت  کااالن مسااائل روی یمرکااز

 صارف  را خاود  انارژی  یماام  بیرون  و داخل  بزرگ های چالش

 .نمود ها چوک  فیزیک  ی سیم
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 ریاست انتخابات در پیرو ی صورت در گویا م  غ   ای ک 

 ایخاذ در کلیای فرد چهار وی آی اه حکومت در آی اه جمهوری

 یوانا م  نوع  ب  خود داشت، خواه ا ن ش کالن یصامیم

 .ک ا م  یتییا را وی حکومت سال چهار در غ   انحصارگرای 

 اناا  شاه یشکیل نهادهای  و ا فراد ش  باون انتخابای  های ییم

 هاای  صاالحیت  ا  است اده سوء و جمهور رئیس های عملکرد ک 

 نتیاا   ایان  با   و انا کرده یحلیل و مشاهاه را جمهوری ریاست

 قاارت  حاا  ا  بایش  یمرکاز  سابب  ریاسات   نظام ک  انا رسیاه

 درایان  جمهور رئیس های یا ی یک  ک ترل برای راه  و شود م 

 .است نشاه س ایاه نظام

 با   نیاز  ک  ا م  حمایت صااری  نظام ا  ک  نامزدان  طرف ، ا 

 وجاود  یضمی   چ  ناارنا  اشراف سیاس  سیستم این ابعاد یمام

 و یار  نخسات  صااری ، نظام آمان کار روی صورت در ک  دارد

 و نشاود  یباایل  یشاری ای   م ام ی  ب  قانون  یعری  رغم عل 

 . نی تا متعاد اختیارات پیچیاه دام در کشور

 نظاام  ناوع  ایان  ا  دلیال  ایان  ب  شایا صااری  نظام طرفااران

 معااون  دو و و یاری  نخسات  پسات  وجاود  ک  ک  ا م  حمایت

 ک ا م  فراهم را قارت ب  بیشتری اقوام نمای اگان رسیان  می  

 سیاه  ک  باش ا نکرده یوج  قضی  م    بعا ب  شایا حالیک  در

 ا  بهتار  ج گ  مرد ی  و آیا نم  کار ب  موارد بسیاری در لشکر

 .است ک ایت ب  سربا  هزار صا

 داشت  یوج  افغانستان نخبگان و مردم بایا آنچ  هرصورت ب 

  ی  ب  شان یبایل یاب دیگر افغانستان ک  است این باش ا

 نظام ی  کارآی  عام یا کارآی  س اش برای دیگر آ مایشگاه

 را صلح بتوانا ک  موثر و شمول هم  نظام ی  و ناارد را سیاس 

.است مردم نیا  مورد ک ا دفع را موجود یهایاات و برقرار

 !«جمعیت» در انشقاق

 جمعیاات حازب  مایالدی  ۱9۷۱ سااال در رباان ،  الااین  برهاان 
 حزب این بالم ا ع رهبر عمرش آخر یا و کرد یاسیس را اسالم 
 باود  جهاادی  پرقارت حزب دو ا  یک  جمعیت حزب. مانا باق 
 اشاغال   ماان  در قاوی  نظاام   شااخ   و ما ظم  سااختار  باا  ک 

 حزب. ج گیا آن با سابق شوروی جماهیر ایحاد یوسط افغانستان
 خیزهاای   و افات  باا  شصات  ی دها   ا  بعا اما اسالم  جمعیت
 . دیا رفت  دست ا  را خود گذشت  قارت رفت  رفت  و شا روبرو
 با   را کابال  شاا  موفاق  جمعیات  حزب نیز میالدی نود ده  در

 جهادی دیگر احزاب ا  شماری مشارکت با و درآورد خود یصرف
 ا  دیگار  شاماری  ولا   دها، یشکیل را افغانستان اسالم  دولت
 را جمعیات  باود،  اسالم  حزب آنها مهمترین ک  جهادی احزاب
 ک  ها ج   این در ج گیا  آن علی  و کرد متهم انحصارگری ب 
 و دیاا   یاادی  خسارات کابل است، موسوم داخل  های ج   ب 

 .شانا  خم  و کشت  ن ر هزاران

 اختالف آغاز

 اسالم ، جمعیت حزب ب یانگذار ربان ، الاین برهان مرگ ا  بعا
 و رهبار  ع اوان  با   رباان ،  الاین برهان فر نا ربان  الاین صالح

 شاورای  رئایس  ع اوان  ب  بلخ، «مستع  » وال  نور، ع امحما
 .شانا یعیین حزب این اجرای 
 جمعیات  حازب  یاا ه  رهبار  ع اوان  با   ربان  الاین صالح یعیین

 هاای  چهره ا  برخ  مذاق ب  رسیا م  نظر ب  افغانستان اسالم 
 خاوش  «انسااام  شاورای » اعضاای  شمول ب  حزب سرش ا 

 الااین  صاالح  رهبری ا  انساام شورای اعضای نارضایت . نیاما
 کا   باود  ایان  آنها دلیل اولین: داشت را خود خاص دالیل ربان 
 و شا م  انتخاب حزب این اعضای سوی ا  بایا حزب این رهبر
 رباان   الااین  برهاان  پسار  ای ک  دلیل ب  ی ها ربان  الاین صالح
 .شا م  برگزیاه نبایا است،
 رهبااری بااا انساااام شااورای اعضااای نارضااایت  دلیاال دوماین 
 رهبار  ع اوان  با   رباان   الاین صالح بود این ربان ، الاین صالح
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 کا   کارد  یهیا   «جمعیت رهبری شورای» نام  ب  فهرست  جایا
 وجاود  آن در جمعیات  اعضاای  یارین  سااب    باا  ا   یاادی  یعااد
 در حازب  ایان  اعضاای  ا  یک  ریگستان ، محما صالح .نااشت
 و قرار اسا  بر» رهبری شورای اعضای ا  بعض  نوشت م لب 
 و سردی باع  موضوع این. گرفت ا قرار فهرست این در «ماارها
 .شا حزب داخل در مختل  های طی  میان فاصل 
 ایان  اجرایا   رئایس  نور، محما ع ا پررن  ن ش دلیل، سومین
 آن و رهباری  باین  کا   بود حزب امور دادن وسو سمت در حزب
 رهباری  بارای  را خاود  کا   حازب  ی بایاربا   اعضاای  ا  دست 

 . شا دیانا، م  الاین صالح ا  یر شایست 

 جایا رهبری ا  انساام شورای اعضای نارضایت  دلیل چهارمین
 رئایس  اک اون  کا   عبااهلل عبااهلل مورد در ها دیاگاه اختالف ب 

 اعضاای . گشت م  بر شا م  محسوب مل  وحات دولت اجرای 
 با   کا   عباااهلل  عبااهلل دکتر بودنا معت ا جمعیت حزب ناراض 
 شاه کانایا جمهوری ریاست انتخابات در حزب این ا  نمای اگ 

 جمعیات  حازب  ا  حکومات  در ای شایست  طور ب  نتوانست  بود،
 رهباری  با   م ابال  یایم  با   را چیز هم  ی ریبا و ک ا نمای اگ 
 .است کرده واگذار غ   اشرف

 

 نرف  شیل چگ نه «جمعی  انسجام ش را »

 و حازب  این انشعاب  شاخ  «جمعیت انساام شورای» گ ت بایا
  ماان  با   آن یشکیل یاریخ و نیست جمعیت حزب کل  مخال 
 دوره آغا  و  مان گذشت با: گردد م  بر ربان  الاین برهان حیات
 جمعیات  حازب  ک گاره  نخستین برگزاری ب  نیا  طالبان، ا  پس
 ۱۳8۷ ساال  در رباان   الاین برهان و شا احسا  پیش ا  بیشتر
 ای کمیت  جمعیت حزب امورات انساام هاف با شمس ، هاری
 برگازاری  مسائولیت . داد یشاکیل  حازب  ایان  دبیرخان  نظر  یر

 . رفت م  شمار ب  حزب امورات ا  جزئ  نیز حزب ک گره
 اعضای جمل  ا  رحیم عباالرحیم مه ا  و معصوم  اکرام سیا
 ایان  آغاا   در شاود  ما   گ تا  . بودناا  «ن اره  شش» کمیت  این

 شاورای  با   بعاا اما شا م  یاد «انساام کمیت » نام با ماموع 
 .داد نام یغییر انساام
 یااارک  کمیسایون » رباان   الااین  برهان ،۱۳9۰ سال در سپس
 باا  را جمعیات  حازب  سراسری ک گره همان یا «عموم  مامع
 .کرد ایااد حزب این اعضای ا  صاین ا  بیشتر عضویت

 روناا  یساهیل  کمیسایون،  ایان  اصال   مسائولیت  شود م  گ ت 
 ساال،  آن نخساتین  هاای  مااه  در باود  قرار. بود ک گره برگزاری
 س بل  ماه در. نگردیا برگزار دالیل  ب  ب ا ک  شود برگزار ک گره
 .شا یرور کابل در حزب این رهبر ربان  الاین برهان ،۱۳9۰
 ول . انا موافق هم با داستان بخش  این یا انساام گروه اعضای
 با   شاود،  بارده  نامش نخواست ک  حزب پای  بل ا افراد ا  یک 
 ک گاره،  برگازاری  کمیسایون  ایاااد  ا  بعاا  گ ات  سا   با   با  

 و شاا  واگاذار  کمیسایون  ایان  با   انساام کمیت  های صالحیت
 .گردیا م ت   عمال انساام کمیت 
 اعضاای  جملا   ا  کا   مالاس  نمای ااه  مااروح،  فااروق  غالم
 و پاذیرد  نم  را انساام شورای انحالل است، «انساام شورای»
 انسااام  شورای های صالحیت ک  نیست درست این: »گویا م 
 شاورای  کار. بود شاه واگذار عموم  مامع یاارک کمیسیون ب 

  «.داشت خواها ادام  سراسری ک گره برگزاری یا انساام
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 جمعی  کن نی رهبر  با انسجام ش را  اختالف

 نظار  با   یشاکیل،   مان در انساام شورای اهااف بادرنظرداشت
 جمعیت، حزب این ک ون  رهبری با ادام  در شوری این رسا م 
 بازرگ  رویااادهای  ماایریت  و جایاا  رهباری  انتخااب  شیوه با

 . باشا کرده پیاا اختالف جایا رهبری یوسط سیاس 
 ایان  موق  ب  اریباط در مالس، در مردم نمای اه ماروح، آقای
 ک گاره  برگازاری  ماا  خواسات : »گویاا  م  حزب داخل در شورا

 درون انتخاباات  برگازاری  و اساالم   جمعیات  حازب  سراسری
 .«است رهبری انتخاب م ظور ب  حزب 

 برا  تقابل و ارگ با انسجام ش را  اعضا  مذاکره 

  جدید رهبر 

 غ ا   جمهاور  رئایس  باا  اسالم  جمعیت حزب اختالف اوج در
 حازب  اجرایا   رئایس  ناور،  محماا  ع ا برک اری موضوع روی

 اعضاای  ا  شاماری  بلخ، والیت وال  سمت ا  اسالم ، جمعیت
 .کردنا دیاار ارگ در غ   جمهور رئیس با «انساام شورای»
 در جمهاور  رئایس  یصمیم ا  شوری این اعضای نشست این در

 حمایات  بلاخ  والیات  والا   سمت ا  «نور محما ع ا» برک اری
 رهباری  با   اسالم  جمعیت حزب اصل  بان  حالیک  در نمودنا
 ارگ یصامیم  باا  افغانساتان،  خارجا   و یار  رباان ،  الااین  صالح
 .  نمود یعیین شرای   ارگ برای کار اصالح برای و کرد مخال ت
 باا  اعضاای  ا  شاماری  ساوی  ا  ارگ یصامیم  ا  حمایت اعالم
 نظار  ایحاد انساام شورای قالب در اسالم  جمعیت حزب ساب  

 ساا    می ا   و بارد  ساثال   یار  را حزب این در عمل همسوی  و
 .گردیا جمعیت حزب درون در اختالف مورد در های   مزم 
 شاورای  اعضاای  گیاری  موضاع  ا  حازب  اصل  بان  در شماری
 حازب  برجسات   اعضاای  ا  یکا  . هست ا  ناراحت شایاا انساام
 و حزب ا  یا  نشست  کمین در انساام شورای: »گویا م  جمعیت
 .« بگیرد باج حکومت

 دولتا ،  هاای  پسات  ب  رسیان و افراد شخص  م افع افزود وی
 باشا م  ارگ ا  حمایت اعالم در انساام شورای اصل  محرک

 .نیست م رح مردم صالح و خیر میان این در و
 در انسااام  شورای اعضای ا  ماروح آقای ک  ست حال  در این
 ایان  اعضای گیری موضع گویا م  شوری این م ت این ب  پاسخ
 ماردم  مصالحت  جاز  چیازی  ناور،  آقای برک اری قبال در حزب

  نیست  افغانستان
 ا  ماا  باشاا،  مردم مصلحت و ن ع ب  چ  هر: »ک ا م  یتکیا وی
 .« ک یم م  حمایت آن
 اعضاای  حاق  ایان  افزایاا  م  انت ادها ب  پاسخ در ماروح آقای

 محصال  حکومات  ایان  باشا، شری  دولت در ک  است جمعیت
 . است جمعیت  حمات

 ریاسررر  انتخابرررا  در دودسرررتگی و جمعیررر 

  جمه ر 

 سیاس  احزاب دیگر همان ا نیز افغانستان اسالم  جمعیت حزب
 بیما   اختالفاات  و هاا  دودساتگ   برابار  در افغانساتان  در کالن
 جمهاوری  ریاسات  انتخاباات   مان در اختالفات این است، نشاه
 . دها م  نشان را خود بیشتر
 عضاو  دو کام  دسات  گذشات ،  جمهوری ریاست انتخابات س  در

 انتخاباای   پیکارهاای  وارد مخاال   ج اح دو در جمعیت برجست 
 . شانا
 مساعود،  احماضایا  ،۲۰۰۴ ساال  جمهاوری  ریاست انتخابات در

 الااین  برهاان  دامااد  و جمعیات  حازب  برجست  اعضای ا  یک 
 در شاا،  انتخاباات  وارد کار ی  حاما اول معاون ع وان ب  ربان ،
 با   فهایم  قسایم  محما حمایت با قانون ، یونس محما ک  حال 
 .رفت انتخابات سوی ب  جمهوری ریاست نامزد ع وان
 محماا  مارشاال  نیاز  ۲۰۰9 ساال  جمهوری ریاست انتخابات در

 ا  عباااهلل  عباااهلل  و باود  کار ی  آقاای  اول معاون فهیم، قسیم
 هار  شا، م  محسوب افغانستان جمهوری رئیس رقیب نامزدهای

 .بودنا جمعیت حزب برجست  اعضای ا  ن ر دو
 برگازار  ۲۰۱۴ ساال  در کا   افغانستان انتخابات یرین ج اال  در
 ک ار در مسعود ضیا احما انتخابای ، مبار ات آخر رو های در شا،
 اجرایا   رئایس  نور، محما ع ا و گرفت قرار غ   اشرف محما
 . ایستاد عبااهلل عبااهلل ک ار در جمعیت، حزب

 ترداوم  و آینرده  سرا   جمه ر  ریاس  انتخابا 

 جمعی  در  اختالف

 افغانساتان  جمهاوری  ریاست انتخابات ب  شان نزدی  با اک ون
 دیگار  باار  یا   انتخابای ، های ییم گیری شکل و آی اه سال در
 ساربا   اساالم   جمعیات  حازب  درونا   اختالفات چرکین  خم
 .است کرده
 انتخابای  ییم ا  اسالم ، جمعیت حزب رهبر ربان ، الاین صالح

 دکتار  آن در کا   ییما   ک اا،  ما   حمایات  «همگرای  و ثبات»
 باابر  و کانایاا  مل ، وحات دولت اجرای  رئیس عبااهلل، عبااهلل
 معااون  افغانساتان،  اساالم   مل  ج بش حزب نمای اه فرهم ا،

 افغانساتان،  اسالم  وحات حزب نمای اه سعادی ، اسااهلل و اول
 . باش ا م  دوم، معاون
 اسالم ، جمعیت حزب اجرای  رئیس نور، محما ع ا حالیک  در
 ک ار در جمعیت، رهبری شورای عضو قانون ، یونس محما و

. انا ایستاده مل ، ام یت پیشین مشاور ایمر، ح ی  انتخابای  ییم
 و قانون  و کانایا ایمر  ،«اعتاال و صلح» انتخابای  ییم در

 .هست ا دوم و اول معاون یرییب ب  مح ق
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 جمعی  رهبر  ش را  در اختالف

 جمعیات  حزب یا ه رهبری با انساام شورای اختالفات بر عالوه
 در حازب  ایان  اعضاای  یاا ه  هاای  گیاری  جبه  یحلیل اسالم ،
 دودساتگ   کا   دهاا  ما   نشان آی اه جمهوری ریاست انتخابات

 وجاود  با   جمعیات  حازب  رهباری  شاورای  در باار  ایان  ای یا ه
 رسیان و ربان  الاین برهان مرگ ا  پس ک  شورای  است، آماه
 . شا یشکیل جمعیت حزب رهبری ب  ربان  الاین صالح

 رهباری  شاورای  عضاو  و جمعیت اجرای  رئیس نور، محما ع ا
 اساالم   جمعیات : »نوشت بوکش فیس ی ص ح  در حزب، این

 ال م یاابیر  با خویش، سیاس  اهااف ب  رسیان جهت افغانستان
 وج  ب  را یاریخ  رسالت این یا نمایا م  عمل دقیق محاسب  و

 شورای اعضای قاطع اکثریت رو همین ا  رسانا، اناام ب  احسن
 ریاسات  انتخاباات  در یاا  نمودنا فیصل  اسالم  جمعیت رهبری

 و صاالح انتخابااای  یکاات ا  خورشاایای ۱۳98 سااال جمهااوری
 .«نمایا جانب  هم  حمایت اعتاال
 ریاساات انتخابااات در افغانسااتان، اسااالم  جمعیاات افاازود وی

 داکتار  خورشایای  هااری  ۱۳9۳ ساال  و ۱۳88 سال جمهوری
 و معرفا   افتخاار  پر حزب این کانایاا حی  ب  را عبااهلل عبااهلل
 دو در عباااهلل  عباااهلل  متتسا ان   اماا  نماود  جانبا   هم  حمایت
 اجرائا   ریاسات  پسات  یصاای  رغام  علا   و گذشات   انتخابات
 موفاق  خاویش  وظاای   اناام در نتوانست مل  وحات حکومت
 مختلا   دالیال  و گذشات   یااارب  ب اابر  دیگر جانب ا  و باشا
 جمهاوری  ریاسات  انتخابات برای مست ل کانایاا نمودن معرف 
 اساالم   جمعیت رهبری شورای طرف ا  خورشیای ۱۳98 سال
 .نگردیا یوجی 
 خاود  باوک  فایس  در م لب ا  دیگری بخش در نور محما ع ا

 ب  خورشیای، ۱۳۳6 سال در افغانستان، اسالم  جمعیت نوشت
 ک اون  یاا   مان آن ا  و گرفت شکل جامع  و نظام اصالح خاطر

. باشاا  ما   و باوده  سا وح  هما   در خاواه   عااالت  بردار علم
 در عااالت  یح اق  بااون  کا   است باور این بر اسالم  جمعیت
 وجاود  با   همیشگ  ثبات و ام یت نظام، و جامع  س وح یمام 
 در پایااار  ثباات  اصل  عامل یوانا م  نظام  همچ ان و آیا نم 
 هم و دولت ساختار در هم مردم، واقع  مشارکت ک  باشا جامع 
 مح ق را مردم اراده مارای ا  مل  کالن های گیری یصمیم در

 .سا د

 اراده گارفتن  قارار  اصل خواست، این یامین برای کرد یتکیا وی
 رهباری  هاای  ناکارای  و ها یا ی ی  ا  رهای  و مردم اساس 
 رو  یشایا جمل  ا  مختل ، های بخش در مل  وحات حکومت
 مبرم نیا  قوم ، یعصبات افزایش و اقتصادی رکود ناام  ، افزون
 و نمایاا  یغیار  گیاری  یصمیم مرجع و فعل  نظام ساختار یا است
 .باشا م  و بوده ما همیشگ  خواست این

 ناور  محماا  ع ا اظهارات این ب  جمعیت رهبری یاک ون اگرچ 
 س وح در اختالف برو  است واضح آنچ  اما نااده نشان واک ش
 دیگار  در کا   ای پایااه  باشاا،  ما   جمعیت حزب رهبری کالن
 .نیست ناش اخت  نیز افغانستان سیاس  بزرگ احزاب
 آی اااه جمهااوری ریاساات انتخابااات واگرهااای امااا ا  جاااای

 ناوع  باشاا،  ما   آفتااب  ا  یار  روشان  کا   نکتا   ی  افغانستان،
 .باشا م  انتخابای  های ییم یشکیل در ها گیری جبه 

 ع اا  اناا،  شاه یبایل امرو  دوستان ب  دیرو  دشم ان ا  بسیاری
 کارد،  ما   ماتهم  شمال در ناام   ب  را ایمر دیرو  ک  نور محما
 .است ایستاده او ک ار  در امرو 
 بزرگ  احزاب در ک ون  های دودستگ  آیا دیا و نشست بایا
 یا است انتخابات وهوای حال ب  پاسخ در و موقت  جمعیت چون

 ییرهای و است جای ا ب  و هزاره یاجی ، اقوام در انش اق
. است خورده هاف ب  قارت جزایر شکستن در غ   نامرئ 
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 ها شخودسرانی محمدمحقق و واکنعزل 

 ریاسات  دوم معااون  «مح اق  محماا » آفتااب،  پیام گزارش ب 
 عازل  خاود  سامت  ا  رو  پ اش ب  مل  وحات حکومت اجرائی 
 بیشتری جزئیات مورد این در هرچ ا جمهوری ریاست ارگ .شا

 آقاای » کا   اسات  نوشات   ای اعالمیا   انتشار با اما نکرده، م تشر
 عازل  اساسا   قاانون  6۴ ماده ۱۳ ف ره حکم ا  یتس  ب  مح ق
 وظاای   و هاا  صاالحیت  با   اساسا   قانون 6۴ ماده .«است شاه
 ی اعا، یعیین،» ماده این ۱۳ ف ره در. ک ا م  اشاره جمهور رئیس
 پولیس مسلح، قوای م صبان صاحب قضات، عزل و استع ا قبول
 ا  «قاانون  احکاام  با   م ابق ریب  عال  متمورین و مل  ام یت و

 بارای   اق مح محماا  .باشاا  ما   جمهاور  رئایس  های صالحیت
 محماا » انتخاباای   ییم در آی اه سال جمهوری ریاست انتخابات
 .است کرده اشتراک دوم معاون ع وان ب  «ایمر ح ی 

 غنرری: افغانسررتان مررردم اسررالمی وحررد  حرر  

 ندارد را محقق برکنار  صالحی 

 یا   در دلاو  5 جمع  رو  افغانستان مردم اسالم  وحات حزب
 ک  است گ ت  برک اری این ب  واک ش در کابل در خبری نشست
 محماا  برک ااری  صاالحیت  جمهوری، رئیس غ   اشرف محما
 پایان یا مح ق آقای و ناارد را اجرائی  ریاست دوم معاون مح ق
 .داد خواها ادام  خود کار ب  مل  وحات حکومت کار

 خباری  نشسات  این در مردم وحات حزب معاون ناط  ، محما
 ک  کرده فیصل  افغانستان مردم اسالم  وحات حزب» ک  گ ت
 حکومت کار پایان یا سیاس  مواف ت ام  چارچوب در مح ق آقای
 خاود  کاار   با  جمهوری ریاست انتخابات برگزاری و مل  وحات
 ی  اسا  بر مل  وحات حکومت ک  افزود ناط   .«دها ادام 
 ملا   وحات حکومت فرمول ک  وقت . است آماه وجود ب  ی اهم
 اداره کا   دیگاری  های گزی   و دیگری های راه بایا بخورد، بهم
 .شود فکر آن روی و طرح است، موقت

 حکومات  ناما   ی ااهم  اساا   بر مح ق آقای کرد، یصریح وی
 دسات  با   جمهوری ریاست گذشت  انتخابات در ک  مل  اتوح
 ناامزد  ع اوان  ب  عبااهلل آقای دوم معاون ک  ای ک  دلیل ب  آما

 اجرائی  ریاست دوم معاونت پست بود، جمهوری ریاست انتخابات
 .آورد دست ب  را

 محماا  برک ااری  پ  در نیز مل  وحات حکومت اجرائی  ریاست
 بار  مب ا   ارگ یصامیم  کا   باود  ت گ  ای اعالمی  نشر با مح ق
 وحات حکومت یشکیل مواف ت ام  خالف مح ق، آقای برک اری

 .است مل 
 بارای  ملا   وحات حکومت ک  آماه اجرایی  ریاست اعالمی  در

 روحیا   ایاااد  هااف  با   و کاارا  و مشاروع  حکومت ی  ایااد
 ایاااد » و شااه  نهااده  ب ا مشترک های گیری یصمیم و همکاری

 یاا گ   با   مح اق  محما .«نیست ج اح  هیچ ن ع ب  ثبای  ب 
 بار . اسات  شااه  ایمار  ح یا   محما انتخابای  ییم در دوم معاون
 بایاا  انتخابات در شان نامزد  مان دولت کارم اان قانون اسا 

 مورد در چیزی کشور های قانون در اما ده ا استع ا شان سمت ا 
 .است نشاه گ ت  مل  وحات حکومت یشکیل
 وحاات  حکومات  اجرائیا   رئیس عبااهلل، عبااهلل ا  این، ا  پیش
 انتخاباات  مباار ات   مان در ک  شا پرسیاه نام ثبت ه گام مل 

 یوضایح  نا ؟  یاا  رفات  خواهاا  ک اار  قارت ا  جمهوری ریاست
 یهیا   طر العملا   یاا  ک اا  م  یالش ک  گ ت اما نااد مشخص 

 دیگر طرف ا  و نشود یع یل داری حکومت طرف ی  ا  ک  شود
 .باشا فراهم نامزدها هم  برای برابر رقابت می   
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 ف ر  لغ  خ استار «اعتدا  و صلح» انتخاباتی تیم

 شد محقق ع   حیم

 انتخاباای   ییم ای  ماده چهار ی اعالمی  در آفتاب، پیام گزارش ب 
 حمایات  باا  شااه  خواسات   الملل  بین ی جامع  ا  اعتاال و صلح
 دیکتاایوری  ذه یات  جلو افغانستان، در دموکراس  رونا ا  بیشتر
 آسایب  ایان  ا  بایش  قانونم اای  و دموکراس  یا بگیرد را حاکم
 . نبی ا
  :است  یر صورت ب  اعالمی  دقیق متن
 انتخاباای   رقیاب  های یکت ک  ه گام  ساالر مردم های نظام در

 ناامزد  هام  کشاور  م تخاب  جمهاوری  رئایس  و شونا مشخص
 را هاایش  تصاالحی  قاانون  ای ک  ک ار در باشا، آی اه انتخابات
 اخاالق  مب   بر نیز جمهور رئیس شخص خود سا د م  محاود
  ماان  یاا  و ساا د  ما   محااود  را خاویش  اجرای  قارت سیاس 
 و مع اول  فره ا   ی  این ک  ک ا نم  است اده آن ا  مشخص
 .است جهان  شاه قبول
 فره ا   با   ک  ی ها ن  افغانستان جمهوری رئیس بابختان  اما،

 و حااود  ن اض  باا  بلکا   نیست، متعها  اخالق اصول و سیاس 
 صالحیت و قانون نام  یر را خویش شخص  سلی   قانون، احکام
 .نیست قبول قابل صورت هیچ ب  ک  نمایا، م  اعمال
 و چهال  مااده  خالف ک  ی ها ن  مح ق محما استاد ج اب عزل
 باشاا،  م  انتخابات کمیسیون طر العمل و انتخابات قانون چهارم
 نیاز  اساسا   قاانون  ام 6۴ ماده سیزدهم ف ره فخال عمل بلک 
 بایاا  ریبا   عاال   ماامورین  ماورد  در یصمیم ایخاذ  یرا،. باشا م 

 مالحظاات  اساا   بار  نا   گیارد  صورت قانون احکام با م ابق
 .انتخابای  و سیاس 
 اخیر اقاام دلیل پیشرو انتخابات در مح ق استاد ج اب ن ش اگر

 و باشاا  ما   آی ااه  تخاباات ان ناامزد  جمهور رئیس شخص باشا،
 هاای  مثقا   در دو هار  آنهاا  و همچ اان  کشاور  اجرایی  رئیس
 خاالف  ک  اجرایی  ریاست اول معاون حت  مانانا، باق  خویش

 یکااا  نام ثبت رو  در انتخابات قانون 98 ماده اول ف ره ۱۳ ب ا
 خاود  مثق  در بود، رفت  انتخابات کمیسیون ب  جمهور رئیس با

 عمال  انااام  دلیال  با   اداره این دوم معاون ک حالی در باقیست
 غیار  حکومات  اقاام این ک  شود م  عزل شان موق  ا  مشاب 
 .است غیرعادالن  و م    
 ناما   یوافاق  طباق  ک اون   حکومات  کا   کارد  نشان خاطر بایا

 طرف ی  صورییک  در باشا، م  دوام قابل مل  وحات سیاس 
 دسات  ا  را خاود  مشاروعیت  دیگار  طارف  گردد، حذف نظام ا 
 .یابا م  پایان مل  وحات حکومت عمر ای گون  ب  و إدها م 
 هاای  شخصایت  ا  دیگار  عااه  یا   عازل  اخیرا  دیگر جانب ا 

 «روشان » محما سردار و «فراه » نب  غالم شمول ب  سیاس 
 و ارت و یار   سرپرسات  مان اا  دیگار  عااه  ی  ی رر م ابل در و

 با   مسات یم  ورتصا  با   کا   هارات  وال  و اوقاف و ح  ارشاد،
 هماین   ماره  ا  نیاز  دارد، اریبااط  آی ااه  های کمپاین و انتخابات
 قابل ک  باشا م  جمهوری رییس اصول  غیر و سیاس  اقاامات
 اسات اده  خاود  صاالحیت  ا  ی ها ن  جمهوری رئیس. نیست قبول
 در ی لاب  بارای  انصااف  و عااالت  ن اض  باا  بلک  ک ا، م  سوء

 هماین  با   کار اگر. ک ا م  شاه  س مه ا اجراآت آی اه انتخابات
  اداما   ا،.ا.ج اساسا   قاانون  6۱  مااده  اسا  بر یابا، ادام  م وال
 .نیست قبول قابل کاراش

 :ک  خواهیم م  جایت ب  ما فوق موارد ذکر با
 "مح ق" محما حاج  استاد الحاج مورد در شاه صادر فرمان. ۱
 شود لغو فرصت  ودیرین ب 
 ،۱۳98 جمهاوری  ریاسات  انتخاباات  نهاای   نتاای   اعالن ال . ۲

 حکاومت   هاای  پست عزل و یبایل  پروس  سیاس ، های ی رری
 سلسل  گرفتن مانظر با ناارنا، رئیس ک  ادارای  آن. گردد متوق 
 .شود یعیین سرپرست آنها برای اداری مرایب

 صاورت  اسات اده  هاا  کمپااین  در دولتا   امکاناات  و نهادها ا . ۳
 نگیرد 

 ک ایم  ما   خاواهش  افغانستان الملل  بین متحاین ا  انهمچ . ۴
 ذه یات  یاا  ساا نا  یار  جای ساالری مردم ا  را شان حمایت ک 

 خ ار  با   را قانونم ای و دموکراس  سالمت ، دیکتایوری حاکم
 نسا د  مواج 
 احازاب  جمهاوری،  ریاسات  دیگار  ناامزدان  باا  هماه گ  در ما

 خاواهیم  کاار  کمشتر مکانیزم ی  روی مان  جامع  و سیاس 
 اصول و گردد محاود حاکم ییم کانایاای های صالحیت یا کرد،

 . شونا یامین انتخابات رونا در عاالت و ش افیت
 احترام با
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 به مهمترین عناوین خبری دیگرگاهی ن

 تریم  بره  پی سرتن  از پرس  حی مر   ارشد مقام دو

 شدند برکنار «اتمر»

 نبا   غاالم » اساپوی ی ،  ا  ن ال  با   و آفتااب  پیاام  گزارش ب 
 ،«فضال  کاریم  فضال » و یوریسام  امور در دولت و یر ،«فراه 
 .شانا برک ار کار ا  جمهور رئیس مشاور
 متحاااین ا  کاا  حکوماات م ااام دو ایاان کاا  شااود ماا  گ تاا 
 ریاست انتخابات در بودنا، غ   نپیشی انتخابات در جمهور رئیس

 .انا کرده حمایت اعالم ایمر ح ی  محما ا  آی اه جمهوری
 اجتمااع   هاای  شابک   در فراها   آقای ا  یصویری پیش چ ای
 ح یا   محماا  ناام  ثبت جریان در وی حضور ک  بود شاه م تشر
 .داد م  نشان را جمهوری، ریاست انتخابات نامزد ع وان ب  ایمر
 و یار  و فره   و اطالعات و ارت معین پیشتر اه فر نب  غالم
 و مثساس  نیاز  «فضل کریم فضل. »بود پارلمان  امور در دولت
 .باشا م  شمشاد یلویزیون رئیس

 منتقرل  افغانستان به داعشی ه ار شش: ایران ارتش

 اند شده

 در داعاش : گ ات  ایاران  اریاش  راهبردی م العات مرکز رئیس
 همچاون  هاای   اساتان  در را رکای یح و است نرفت  بین ا  عراق
 حال در عربستان و امارات حمایت با ها یروریست این دارد، دیال 

 .هست ا افعانستان در یارگیری
 رو  «تانپوردساا احمارضااا» ج اارال آفتاااب، پیااام گاازارش باا 

 یاا  شاش : گ ات  یهران در مراسم ی  در سخ ان  در چهارش ب 
 اموال با و انا شاه مست ر افعانستان در داعش  نیروی هزار ه ت
 و ایاران  علیا   اهرما   یاا  ک  اا  م  یارگیری عربستان و امارات
 .باشا روسی 
 نیسات ا،  ایاران  مر هاای  نزدیا   هاا  آن کا   ایان  بیاان  با وی

 مر های در کامل حضور با[ ایران]  می   نیروی: دکر خاطرنشان
 باا  شاود  انااام  حرکتا   اگر و دارنا کامل  اشراف[ خود] شرق 
 .شا خواه ا رو روب  کوب اه پاسخ
 باا  مباار ه  در را ایاران  اریاش   می ا   نیروی ن ش ادام  در وی

 ا  عاراق  در کامل طور ب  داعش: گ ت و کرد ع وان مثثر داعش
 دیالا   والیت در یروریست  های عملیات گاه  ا  هر و نرفت  بین
 شاش  حااود  س گی   حام دشمن حت  و ده ا م  اناام عراق
 باا  و اناا  کارده  م ت ل افغانستان ب  را داعش  ع اصر ا  ن ر هزار
 .شونا م  یاهیز استکبار و عربستان و امارات های پول

 دکتارین  بار  مبت ا   ماا  دفااع   دکترین: افزود پوردستان ج رال
 یاا  گاذاریم  نما   دسات  روی دسات  ما دیگر و است با دارناگ 
 ان االب  ایان  برکت ب  و دها اناام دارد دوست هرکاری دشمن

 بارای  حرفا   کا   ایام  یافتا   دست دفاع  قارت ا  ای مرحل  ب 
 .دارد گ تن

 یاف  پایان نمایندنان مجلس کار  سا  هشتمین

 با   گرفات  دربار  را ساال  هشت حاود ک  مالس شانزدهم دور
 احتمااال  . رفت ا  مستان  های رخصت  ب  اننمای اگ و رسیا پایان
 .شونا معرف  جایا نمای اگان مالس، آی اه کاری سال در

 در سال  هشت کاری دوره ی  گزارش ارائ  با نمای اگان مالس
 شاانزدهم  دور با   رساما   مالاس  جاای  ۲9 شا ب   رو  نشست
 .داد پایان مالس این کاری اجال 

 مااه  چهاارونیم  در  ااگان نمای مالاس  گازارش،  ایان  اسا  بر
 8 استیضااحی ،  جلسا   ۴ شامول  با   عموم  جلس  ۴۷ گذشت ،
 برگازار  عاادی  جلسا   ۳۲ و استماعی  جلس  ۴ استاوابی ، جلس 
 .است کرده
 یتییا و ی  ی   فرمان دو و قانون ی  یصویب مصوب ، ۱۷ صاور

 .است بوده مالس اجال  این کار حاصل الملل  بین س ا 9
 598 خاود،  کاری گذشت  سال 8 در مای اگانن مالس همچ ین،
 ۷۱ اساتاوابی ،  جلسا   ۱۴۴ استیضاحی ، جلس  ۲6 عادی، جلس 
 9 و احتااجیا   جلسا   ۲۴ العاده، فوق جلس  ۳۲ استماعی ، جلس 
 .است کرده برگزار سری جلس 

 الملل  بین س ا ۱۴۲ و قانون طرح ۱9۳ مالس، گزارش براسا 
 .است شاه ییایت و یصویب مالس کاری سال 8 در
 نمای اگان مالس رئیس ابراهیم  عباالرئوف جمهور، گزارش ب 

 در ویاژه  با   و شاه سپری موف یت با مالس دوره این ک  گ ت
 و خاوب  دساتاوردهای  مردم ا  نمای اگ  و گذاری قانون عرص 

 .است شاه حاصل چشمگیری
 ک  شا سپری حال  در مالس سال  8 دوره افزود ابراهیم  آقای
 ریاسات  پرچاالش  هاای  انتخاباات  چاون  هاای  چاالش  باا  کشور

 اوضااع  و باود  همراه ب  جاری، سال پارلمان  و ۱۳9۳ جمهوری
 آنهام  باا  ولا   باود  مواج  اجتماع  و سیاس  اقتصادی، ام یت ،
 .دادنا اناام را خود وظای  پایااری با مالس اعضای

 ایان  در ملا   شاورای  نمای اگان مالس همچ ین وی، گ ت  ب 
 باوده  مواجا   حکومت های همکاری کاهش و مهری ب  با دوره
 خاالف  و را ناامزد  شا، یوج  کمتر آن، های فیصل  ب  ک  طوری
 یشاکیالت  و دادناا  اداما   خود کار ب  سرپرست شکل ب  قانون
 .نشا فرستاده مل  شورای ب  یصویب م ظور ب  دولت اساس 
 را  ملا  شورای  مستان  یع یالت حال  در ما: »گ ت ابراهیم 

 است راه در مالس انتخابات نتای  نهای  اعالم ک  ک یم م  آغا 
 مالااس شااانزدهم کاااری دوره انتخابااات، نتااای  اعااالن بااا و

 .«رسیا خواها پایان ب  نیز نمای اگان
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 کا   نمای اگان  ام یت ب  راب   در ک  خواست داخل  و ارت ا  او
 دارناا  رارقا  دشمن هاف در احتماال  و است کارشان پایان  دوره
 .ک ا یوج 

 را مالاس  ساال   8 دور کاار  پایاان  حاال   در نمای اگان مالس
 ۲8 در یاتخیر  ساال  سا   ا  پس پارلمان  انتخابات ک  کرد اعالم
 ایان  نهاای   نتاای   ه او   یاا  اماا  شاا   برگزار جاری سال میزان

 .است نشاه اعالم انتخابات

 بره  را داخلره  وزار  سرپرسرتی  «محب حمداهلل»

 صرالح  دوره در کره  رونرد  : غنری /  نرف  عهده

 یابد می ادامه شد آغاز

 ش ب  ی  غ   اشرف محما جمهور رئیس آفتاب، پیام گزارش ب 
 و ارت ایان  رهباری  هیئات  با و رفت داخل  و ارت ب  جای ۳۰
 .کرد گ تگو و دیاار
 یابا م  ادام  داخل  و ارت در مایریت  اجماع رونا ک  گ ت غ  
 .رود نم  ع ب ب  و

 کا   ایان  خاطر ب : »نوشت غ   ا  ن ل ب  جمهوری ریاست ارگ
 امور مل ، ام یت مشاور محب، حمااهلل داکتر نیایا، وجود ب  وق  
 .«دها م  اناام جایا، داخل  و یر یعیین یا را داخل  و ارت
 داخل  و ارت نامزدو یر و سرپرست صالح، امراهلل ک  است گ ت  
 ا  و ارت، این در سرپرست  رو  ۲۷ ا  پس جاری ه ت  ش ب  رو 
 .رفت ک ار خود م ام
 ب  را «ضیا یاسین» غ   آقای ک  بود شاه گزارش آن، دنبال ب 

 م اابع  حاال،  همین در. است کرده یعیین داخل  و ارت سرپرست 
 معرفا   سار  بار  عبااهلل و غ   ک  بودنا گ ت  ها رسان  ب  موثق
 حیا   با   وی معرف  رو همین ا  و شاه فاختال دچار ضیا آقای

 .است افتاده یعویق ب  داخل  و ارت سرپرست
 معاون بارکزی، جانان دیاار این در ک  است آماه ارگ اعالمی  در
 هاای  بخش در و ارت این اجراات گزارش داخل  امور و ارت اول

 طریاق  ا  یعیی اات  اکمااالت،  سا ح  فساد، با مبار ه اصالحات،
 یو یاع   ناان،  مشاارکت  جرایم، با مبار ه ساالری،  شایست بورد،
 مصارف  روناا  و شاهاا  هاای  فامیل برای کوپون اجرای و  مین
 .است کرده ارای  جمهور رئیس ب  را بودج 

 در صاالح  اماراهلل  ماایریت  دوره در کا   روناای  گ ات  نیز غ  
 فارد  ا  بایاا  یصاامیم  و یافتا   ادام  بود، شاه آغا  داخل  و ارت
 .شود یبایل نهادمحوری ب  محوری

 اماور  و ارت در مشخصا   و واحا دیاگاه ک  گ ت همچ ین وی
 یباایل  یعرضا   با   دفااع   ا  دیاگاه این و آماه وجود ب  داخل 
 .است شاه
 ام یات  ماایریت  م ظاور  با   کااری  گارو   یا   ک  گ ت غ  

 بارای  جانبا   هم  یرییبات و شود ایااد داخل  و ارت در انتخابات
 .شود گرفت  نیز تانتخابا ام یت

 وجر د  اعالم افغانستان ثبا  اسالمی حرک  ح  

 کرد

 مردم ، اجماع بر یمرکز با افغانستان ثبات اسالم  حرکت حزب
 ساااالری، مااردم نظااام پایاااار، یوسااع  اساساا ، قااانون رعایاات
 .کرد موجودیت اعالم گرای  عمل و گرای  واقع
 رو  افغانستان ثبات اسالم  حرکت حزب آفتاب، پیام گزارش ب 

 یغییار  خواستار خود، موجودیت اعالن با  مان هم( دلو ۱) دوش ب 
 صاالح  وگوهااای گ اات و انتخابااات مساات ل کمیساایون اعضااای

 .شا االفغان  بین
 اساالم   حرکت حزب رهبری یشورا رئیس کامل، ابراهیم سیا
 شاهروناان  خواسات  با   ب اا  حزب این ک  گ ت افغانستان ثبات
 با   گازاری  خاامت  و صالح  راستای در و است شاه ساخت  کشور

 .کرد خواها کار ما هموط ان
 برای افغانستان ثبات اسالم  حرکت حزب در ک  کرد یتکیا وی
 گاروه  هم  رروی ب  آن دروا ه و هست جا جامع  قشرهای  هم 
 .است با  مذهب  و  بان  قوم ، های
 یصاریح  و دانست کشور برای جای نیا  ی  را صلح کامل آقای
 ک  هست ا پایاار و عزت با صلح خواهان افغانستان مردم ک  کرد
 ح   ها آن سال  ۱۷ دستاوردهای و شهروناان یمام ح وق آن در
 .شود
 کا   داشات  بیاان  افغانساتان  ثباات  اسالم  حرکت حزب رئیس

 ثباات  و صالح  اسات رار   می   در بایا جهان و م     کشورهای
 همکااری  دولت و مردم با صادقان  گون  ب  افغانستان، در دائم 
 .نمای ا
 کا   گ ات  نمای ااگان  مالس انتخابات برگزاری ب  اشاره با وی
 ماایریت   ضاع   و باود  شااه  مه اسا   پایش  ا  انتخابات این

 .برد میان ا  کل  ب  را رونا این اعتبار ها، کمیسیون اعضای
 یمیاز  س یا ا  را سیاه های رای یا خواست حکومت ا  کامل آقای
 ماورد  نمای ااگان  مالاس  آرای نتاای   صاورت  آن غیر در نمایا،
 .بود نخواها ما قبول
 افغانساتان  ثباات  اساالم   حرکات  حزب رهبری شورای رئیس
 و یاا نیا وجاود  با   انتخاباای   جای اصالحات اگر ک  داد هشاار
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 برگزار مل  شورای انتخابات مان ا نیز جمهوری ریاست انتخابات
 .برد خواها بحران طرف ب  را کشور ی ی ا  شود،
 افغانساتان  ثباات  اساالم   حرکت حزب معاون رحمان ، اهلل امان
 قاانون  رعایت مردم ، اجماع بر یمرکز با حزب این ک  گ ت نیز

 و گرایاا  واقااع ساااالری، مااردم نظااام پایاااار، یوسااع  اساساا ،
 .است شاه ایااد گرای  عمل
 ثباات  اساالم   حرکات  حازب  در ماا  هااف  ک  کرد یتکیا وی

 شاهروناان  هم  دسترس  و انسان  جامع  ب  رسیان افغانستان،
 حازب  ک  داشت بیان رحمان  آقای .است آنان اساس  ح وق ب 

 و یعصبات و اداری فساد برابر در افغانستان ثبات اسالم  حرکت
 با   و کارد  خواهاا  مباار ه  ج سایت   یبعیض ویژه ب  ها، ضیبعی

 .است قایل احترام  نان ح وق
 سااخت  خاطرنشان افغانستان ثبات اسالم  حرکت حزب معاون
 هاا  افغانساتان   رهباری  ب  مذاکره طریق ا  صلح آوردن ا  ما ک 

 نظاام  ا  ماا  کا   کارد  یتکیاا  حال عین در وی .ک یم م  حمایت
 سیاس  احزاب آن در ک  ک یم م  حمایت حزب  چ ا دموکرایی 

 .باش ا داشت  فعال  ن ش
 ثباات  اساالم   حرکات  حازب  کا   کارد  عاالوه  رحماان   آقای

 با   جهاان،  کشاورهای   هما   با نی  رواب   خواهان افغانستان
 رهبر اکبری، محما هم سوی  ا  .است م     کشورهای با ویژه
 حرکات  بحاز  یااریخ   های فعالیت ا  یادآوری با حراست حزب

 و جهااد  در ماثثری  بسایار  ن اش  حازب  این ک  گ ت اسالم ،
 .داشت افغانستان ب  شوروی یااو  و کمونیست  نظام با مبار ه
 نظام آمان کار روی و طالبان  نظام س وط ا  پس ک  افزود وی

 هام  ا  و انشاعاب  دچاار  سیاسا   احازاب  یمام  ی ریبا  م تخب،
 ایان  ا  نیاز  نساتان افغا اساالم   حرکات  حزب ک  شا پاشیاگ 
 .نبود مستث   قاعاه
 هاای  ائاتالف  ایاااد  با یا خواست سیاس  احزاب ا  اکبری آقای
 باا ی  ام یات  و صلح یوسع ، اصالحات، در مثثری ن ش بزرگ،
 .ک  ا
 ۱۱۰ ا  بیشاتر  ساو  ایان  با   ۲۰۰۱ سال ا  ک  است حال  در این
 حازب  ۷۲ میاان  ایان  ا  و شااه  ایاااد  کشاور  در سیاس  حزب
 .انا کرده اخذ را عالی  و ارت رسم  جوا  نیز  سیاس

 فرراهم  منابع و پناهگاه طالبان برا  پاکستان: غنی

 افغانسرتان  در خر د  امنیر   برا  آمرییا/  کند می

 جنگد می

 یلویزیاون  مااری   کریا، فریا با گ تگوی  در غ   جمهور رئیس
 شاا،  اناام اقتصاد جهان  مامع نشست حاشی  در ک  ان ان س 
 .دارد الملل  بین روابط ماموع  ی  طالبان ک  گ ت
 یروریسات   شااه  شا اخت   های گروه هم  با آنها» ک  افزود غ  
  ماین  روی در مافیاا  ج اای   گروه بزرگترین با آنها دارنا  اریباط
 آنهاا . اسات  هیاروئین  مافیاای  کوکاائین،  ا  بعا ک  دارنا اریباط
 هاا  آن  با [ پاکستان] ک  دارنا پاکستان دولت با ارگانیگ  راب  
 .«ک ا م  فراهم م ابع و پ اهگاه
 کا   گ ت افغانستان صلح رونا مورد در سئوال  ب  پاسخ در غ  

 رونااا در بایااا و اساات مختل اا  ابعاااد دارای افغانسااتان قضاای 
 کاا  افاازود او. شااونا شاامل  نیااز م   اا  کشااورهای گ تگوهاا، 

 نخواهاا  دوام نشاود،  م   ا   کشاورهای  شاامل  ک  گ تگوی »
 ابعااد  ملا ،  ابعاد افغانستان قضی » ک  افزود جمهور سرئی.«کرد

 خلی  کشورهای یا روسی  و ه ا ا  ک  ای م     ابعاد همسایگ ،
 ماا  اگار . دارد المللا   باین  ابعاد و اسالم  ابعاد شود، م  شامل را

 کااف   ی هاای   با   ق عا   یا   نچی ایم،  درست را ق عات هم 
 ا  افغانستان ا  مریکاآ نظام  خروج مورد در  کریا فریا .«نیست
 در آمریکاا » کا   گ ت پاسخ در غ   و کرد سئوال جمهور رئیس

 در آمریکاا  ج گاا،  ما   آنااا  در ک  نیست این بخاطر افغانستان
 .«ج گا م  خود ام یت برای افغانستان

 اما ک ا، یرک را افغانستان یوانا م  متحاه ایاالت» ک  افزود وی
 افغانساتان  با   را متحااه  یااالت ا ک  اهااف  آیا ک  بپرسیم بایا

 «است؟ آماه باست آورده،
 ا  را خود جان افغانستان در آمریکای  سربا ان  ب  ک  گ ت غ  
 آغاا   باهم ک  را متموریت  اما ک ا، م  احترام ادای انا داده دست
 .برود جلو ب  بایا کردیم،
 یل ااات آمااار ان، ان ساا  بااا گ تگااو در همچ ااین جمهااور رئاایس
 ا  گ ات  او. کارد  اعالم گذشت  سال چهار در را ام یت  نیروهای
 ا  یان  هازار  ۴5 ک اون،  یا رسیاه جمهوری ریاست ب  ک   مان 

 .انا داده دست ا  ج   در را خود جان افغانستان ام یت  نیروهای
 یان  ۷۲ المللا ،  باین  نیروهاای  یل اات  مات این در ک  افزود او

 در ج گیاان  حال رد کس  چ  ک  دها م  نشان این و است بوده
 .است افغانستان

 بساا یم   ثباات  با را افغانستان هستیم نیا م ا ما» ک  گ ت غ  
 کشاورها  دیگار  و اروپاا  آمریکاا،  ام یت طرف ی  ا  ک  طوری
 دموکرایی  نهادهای و ح وق اساسا  دیگر سوی ا  و شود یتمین
 .«شود یضمین آمیز صلح  ناگ  برای ما حق و ما
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 در عمر مال فرزند شدن کشته از نقیض و ضد اخبار

 پاکستان

 ا  پاس  مالیع اوب  کا   کردنا اعالم شب دوش ب  خبری م ابع 
 کا   بود آماه پیشاور شهر ب  کویت  شورای در ویتعض ا  استع ا
 .داد جان سپس و  خم  ناش ا  مسلح افراد یوسط
 کشات   آن ا  پاس  و ربوده اول وی ک  کردنا اعالم م ابع برخ 
 رهبران ا  یک  رحمان  حسن مال اریباط همین در اما است، شاه

 .کرد یکذیب را عمر مال فر نا شان کشت  خبر طالبان
 افغانستان غرب در مالیع وب با مریبط های اطالعی  ینا ا  پیش
 وگاوی  گ ات  عاام  دلیال  ب  طالبان گروه ا  ک  بود شاه م تشر
 را نام  این طالبان اما بود کرده انت اد افغانستان دولت با مست یم
 .بود دانست  جعل 
 در طالباان  رهباران  ا  شماری با داشت ا  ها رسان  گذشت  ه ت 

 اریاش  فرمانااهان  و طالباان  رهباران  شسات ن ا  پس پاکستان
 .بودنا داده خبر ل ظ  ی ش و پاکستان
 نظاری  اظهاار  بااره  این در یاک ون مست ل م ابع و طالبان گروه
 .است نکرده

 آترش  بره  فرراه  در را دخترانره  میتب یک طالبان

 شدند محروم تحصیل از دختر ه ار یک/ کشید

 عضاو  ،«نعیما   محمود شاه» آفتاب، پیام خبرگزاری رشگزا ب 
 گذشت  شب مسلح طالبان گروه ک  گویا م  فراه والیت  شورای
 آیاش  ب  فراه شهر غرب کیلومتری ۲۰ در را دختران  مکتب ی 

 .سو انانا آیش در را مکتب این درس  امکانات یمام و کشیانا
 حاق  دیگار  ک  دادنا هشاار مردم ب  مسلح طالبان وی، گ ت  ب 

 .ب رست ا مکتب ب  را شان دختران ناارنا
 ایان  یاییا با فراه معارف ریاست معاون ،«حلیم  صادق محما»
 هزار ی  حاود «ب  ش  شهیا» متوس   مکتب در ک  گ ت خبر
 ایان   دن آیاش  باا  کا   بودناا  آماو ش  فراگیری مصروف دختر
 .انا شاه محروم آمو ش ا  مکتب،
 فاراه  خااک  ا  درصا 8۰ بر مسلح لبانطا ک  است حال  در این

 دختران رفتن با خاص  مشکل  طالبان یاک ون اما هست ا مسلط
 کا   اسات  بار اولین این سال چ این ا  بعا. انا نااشت  مکتب ب 
 کشایاه  آیش ب  طالبان گروه یوسط فراه در دختران  مکبت ی 
 .شود م 

 در ایرران  کمرک  برا  هررا   صنعتی شهرک: خادم

 اس  ت سعه حا 

 رئایس  ،«خاادم  حمیاااهلل » آفتااب،  پیاام  خبرگازاری  گزارش ب 
 ایاران  سرک ساول  باا  دیااار  در هارات  معادن و ص ایع های ایاق

 و یاااری  خامات ارائ  ا  قاردان  ابرا  و آماگوی  خوش ضمن
 داشات  اظهاار  کشاور،  غرب حو ه گران ص عت ب  ایران ک سول 

 و ص ایع های ایاق و ایران گیری ک سول بین مالقات میندو این
 مارور  دیااار  ایان  ا  هاف ک  است جاری سال در هرات معادن

 .باشا م  مابین ف  های همکاری
 شاهرک  و باشاا  ما   افغانستان ص عت  ق ب هرات ک  افزود او

 شااه  ایاااد  ایران اسالم  جمهوری کم  با نیز هرات ص عت 
 .اشاب م  یوسع  حال در ک 
 روناا  این ادام  خواهان ما» ک  داشت اظهار ادام  در خادم آقای
 .«باشیم م  مات بل ا های همکاری در

 مااورد در اشاااره بااا هاارات معاااون و صاا ایع هااای ایاااق رئاایس
 داخلا   صا ایع  ا  حمایات  در مل  وحات حکومت های سیاست
 با   آغاا   حاال  در نیاز  هارات  ص عت  شهرک دوم فا  ک  گ ت
 .اان فعالیت
 این در ایران  های طرف و یاار یاربیات ا  است اده خواستار وی
 .گردیا راب  

 صا عت   شاهرک  احااا   در ایاران  هاای  کم  ا  وی همچ ین
 و خاام  ماواد  یتمین ص عت ، شهرک نیا  مورد برق یتمین هرات،
 ایان  یاااوم  خواساتار  و قااردان   هارات  کارخانااات  نیاا   مورد

 .گردیا ها همکاری
 در ایاران  سرک ساول  ،«رشایای  افخم  محمود» م،ه سوی  ا 

 اقتصادی شکوفای  و یوسع  ام یت، ک  گ ت دیاار این در هرات
 ایاران  یوساع   و ام یات  م زلا   ب  هرات، بخصوص و افغانستان

 .است
 جمهاوری  کا   کارد  یتکیاا  هاایش  حارف  ادام  در افخم  آقای

 وصاا  مخص و افغانساتان  گاذاران  سرمای  ا  همواره ایران اسالم 
 .ک ا م  و کرده حمایت هرات
 ایاااد  دلیال  با   افغانساتان  صا ایع  بخاش  ا  ایران ک  افزود او

 .نمایا م  حمایت ها مهاجرت کاهش و اشتغال
 کااهش  و  ایا   اشاتغال  کا   کارد  یتکیاا  افخم  آقای همچ ین
 در موضوع این ک  شا خواها ام یت یحکیم ب  م ار ها مهاجرت
 .اشاب م  کشور دو م افع راستای

 ایااد در کشورش ک  همانگون : افزود پایان در ایران سرک سول
 و یک ولاوژی  انت اال  آمااده  داشات ،  ن ش هرات ص عت  شهرک
 .باشا م  هرات ص عت  شهرک دوم فا  در خود یاربیات

 ۲۰۰ ا  بایش  هارات  صا عت   شهرک در ک  است حال  در این
 آنااا  در یان  هازار  ۲5 بار  باال   و دارنا فعالیت یولیای کارخان 
 .هست ا کار مشغول

 


