
 1هفته نامه پیام آفتاب/

 

 

 

!صلح برای سیاسی های جریان و دولت رقابت/ گذشت؟ چه مسکو وگوهای گفت در
شکبه  و   سک   افغانسکاا   صکح   موضکو   بکا  مسکوو  وگوهای گفت

 . چهارشبه  هفا  گذشا  برگزار شد
 بکا  افغانساا  پیشین جمهوری رئیس کرزی، حامد نشست دراین

 محمکد  عطکا  محقق، محمد قانونی، یونس حامیانش، از نفر ها ده
 و حومایککار اسکممی  حکز   نمایبکدگا   اسکماعی،،  محمکد  نکور، 

 .دارند شرکت اجاماعی و سیاسی های چهره از دیگر شماری
 پیشین خارج  وزیر ماوک،، احمد وکی، چو  هایی چهره برعموه
 کک   طالهکا   پیشین عمده اعضای از ضعیف عهدالسمم و طالها 
 ریاست.اند رفا  نشست این ب  هم، کببد می زندگی کاب، در حاال
 محمکد  شکیر  را مسوو وگوهای گفت در طالها  کببده مذاکره تیم

 بک   قطکر،  دوح  در طالها  سیاسی دفار رئیس اساانوزی، عهاس
 .دارد عهده
وها خودداری کرد و نسهت ب  وگ دولت از شرکت در این گفتاما 

های سیاسکی   حضور شخصیت ناایج عمحی آ  ابراز تردید نمود و
بکرای آ  هیگگونک     وگوهکا اناقکاد نمکوده،    حاضر در ایکن گفکت  
 مشروعیای قائ، نشد.

مسکووگوهایگفتدرطالبانهایخواسته

 شکرو   و هکا  خواسکا   مسوو، وگوهای گفت روز اولین در طالها 
 .کردند مطرح را صح  مذاکرات در خود اصحی
 بست بن ک  است باور این بر طالها  گفت اساانوزی محمد شیر

 .دارد سیاسی ح، راه یک افغانساا  کبونی سیاسی
 در اسکممی  امارت تأسیس خواها  طالها  نمود تأکید اساانوزی
 سوی از جبگ ند، مخالف قدرت انحصار با اما باشبد می افغانساا 

 طالک   مجاهکدین  و شکده  تحمی، طالها  گروه بر ماحده ایاالت
 . دانبد می مقدس را جبگ این در نهرد

 خواساار مسوو، وگوهای گفت در طالها   کببده مذاکره تیم رئیس
 و محک،  سکازما   سکیاه  هکای  لیسکت  از طالها  رههرا  نام حذف
 پروس  برد پیش برای باوانبد گروه این ارشد رههرا  تا شد امریوا
 . شوند وگو گفت وارد مافاوت های آدرس از صح 

 عحیک   شکده  انکدازی  راه مبفی تهحیغات افزود همگبین اساانوزی
 تخریک   در هرگکز  طالها  شد مدعی وی یابد؛ پایا  باید طالها 

 مهمترین رویدادهای افغانستان در هفته گذشته
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 کشکاار  و مواتک   در دخاکر  آمکوزا   دانش کرد  مسموم ها، پ،
 .  اند نداشا  دست ای جاده کبار های بم  بوسیح  غیرنظامیا 
 قکوانین  از برگرفاک   را افغانساا  کبونی اساسی قانو  اساانوزی،

 .دانست الزم مشروعیت فاقد و غربی کشورهای اساسی
 قکانو  : »گفکت  مسوو نشست در طالها  کببده مذاکره تیم رههر

 در موفقیکت  بک   رسید  مانع بزرگارین افغانساا  کبونی اساسی
 قهکو   مکورد  ک  سیسام یک روی باید و باشد می صح  مذاکرات

 .« شود کار باشد، ها افغا 
 دیگکر  و عحمکا   قطکر،  در طالهکا   سیاسکی  دفاکر  رئکیس  باور ب 

 مکورد  ک  ای تازه اساسی قانو  باید افغانساا  مذههی های چهره
 . کببد کار باشد، افغانساا  محت قهو 
 بکود  شکروطی  دیگر از افغانساا  از خارجی نیروهای کام، خروج

 مسوو وگوهای گفت در دیگر بار یک همیش  همگو  طالها  ک 
 . کردند تأکید آ  بر

 تکویای  در پکیش  روز چبکد  همگبکین  طالها  سیاسی دفار رئیس
 دیگکر  افغانسکاا ،  از امریوکا  نظامی نیروهای خروج با بود نوشا 
 دفکاعی  و امبیاکی  نیروهکای  و نیسکت  افغانساا  ارتش ب  نیازی

 .شود می مبح، خودکار طور ب  افغانساا 

مسکووگوهایگفتوافغانستاندولت

 افغانسکاا   صکح   دربکاره  مسکوو  نشسکت  در محکی  وحدت دولت
 .است نورده شرکت
 جمحک   از صکح   بکرای  طالهکا   اصکحی  شرو  غبی جمهور رئیس
 . است کرده رد را افغانساا  از خارجی نیروهای کام، خروج

 شکر   و قیکد  بکدو   شکرو   محکی،  وحکدت  دولکت  سرا  باور ب 
 کک   نیست معبا این ب  حوومت سوی از طالها  با صح  مذاکرات

 نداشکا   قرمکزی  خط هیچ افغانساا  دولت وگوها گفت جریا  در
 بارها محی وحدت دولت اجرایی رئیس و غبی جمهور رئیس .باشد
 هجکده  در افغانسکاا   دسااوردهای حفظ بر خود اخیر سخبا  در

 و بیکا   آزادی بشکر،  حقکو   مرکزی، دولت تقویت گذشا ، سا 
 .اند کرده تأکید  طالها  با صح  مذاکرات در زنا  حقو 

 تواند می زمانی صح  برای تمش هرگون  افغانساا  دولت نظر از
 بکرود  پیش ب  ها افغا  مالویت و مدیریت با ک  برسد موفقیت ب 
 .باشد شده لحاظ آ  در مبطق  قدرتمبد کشورهای نظر و
 طحو  تحویزیو  با مصاحه  در غبی جمهور رئیس راساا، همین در

 مسکوو  وگوهکای  گفکت  در کک   افغکانی  سیاسکی  های چهره گفت
 رسکمی  طکور  بک   و ندارنکد  اجرایکی  قکدرت  هیچ اند کرده شرکت
 . کببد نمایبدگی افغانساا  از توانبد نمی

 صکورت  محکی  اجمکا   یکک  زمانیوک   تا افزود غبی جمهور رئیس
 . بود امیدوار صح  موفقیت ب  توا  نمی نگیرد،
 با: »گفت و برد سئوا  زیر را مسوو وگوهای گفت موانیزم غبی،
 اجرایکی   قکدرت  کدام با و چیزهایی چ  روی توافق کسانی، چ 
 تمکام  شکود،  برگکزار  هکا  نشسکت  نکو   ایکن  از نشست صدها اگر

 مکورد  در محکی  اجما  ایبو  مگر ماند خواهد کاغذ روی توافقات
 گذاشکا   احارام افغانساا  قانونی نهادهای ب  و گیرد شو، صح 
 .« شود

 رونکدهای  بکدو   صکح   پروسک   نمکود  تأکید غبی جمهور رئیس
 اجکاره  ککس  هکیچ  بک   اساسکی  قانو  و نشیبد نمی ثمر ب  قانونی
 .کبد مبح، را «افغانساا  اسممی جمهوری دولت» دهد نمی
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مسکووگوهایگفتوافغانسیاسیهایچهره

 روز از حکالی  در افغانسکاا   صکح   مکورد  در مسوو وگوهای گفت
 کک   یابکد  ادام  فردا احاماال و امروز است قرار و شد آغاز گذشا 
 مکذاکره  بکرای  افغانسکاا   دولکت  مورر های درخواست ب  طالها 
 .است داده مبفی پاسخ مساقیم
 مکردم  و احکزا   بکا  کک   انکد  ککرده  اعکمم  حکا   عین در طالها 

 .کببد می وگو گفت صح  مورد در افغانساا 
 در کببککده شککرکت افغانسککاانی هیککأت درترکیکک  راسککاا ایککن در

 سیاسکی  احکزا   ارشکد  اعضکای  و رههکرا   مسوو وگوهای گفت
 وحکدت  حز  افغانساا ، اسممی جمعیت حز  شمو  ب  بزرگ

 .شود می دیده افغانساا  اسممی حز  و افغانساا  مردم اسممی
 افغانساا ، مردم اسممی وحدت حز  رههر محقق، محمد اسااد

 اسکممی  نظام اص، احزا  و طالها  گفت سی بی بی ب  مسوو از
 .دارند قهو  را

 مکا  و اسکممی  امکارت  گویبکد  مکی  طالها : »گفت محقق آقای

 توافکق  بک   مسکأل   ایکن  روی بایکد . اسممی جمهوری گوییم می
 .« برسیم
 ایبوک   با را اسممی جمهوری اص، نهاید کرد تأکید محقق اسااد
 . گرفت اشاهاه دارد قرار حوومت رأس در فردی چ 

 ابکراز  مسوو نشست احامالی دسااوردهای ب  نسهت محقق آقای
 بیفاکد  اتفکا   امیدواریم ک  کاری حداق، گفت و نمود بیبی خوش
 و نشکود  خام ایبجا ب  االفغانی بین وگوی گفت این ک  است این
 .یابد ادام 
 یکک  تشکوی،  افکزود  افغانساا  مردم اسممی وحدت حز  رههر
 دیگکر  از توانکد  مکی  مشکار   نقکا   روی ککار  بکرای  ککاری  تیم

 .باشد مسوو وگوهای گفت دسااوردهای
 صدتا روزان  گفت خود سخبا  از دیگری بخش در محقق آقای
 و شوند می زخمی و کشا  افغانساا  در جبگ طرف دو هر از تن

 مکذاکرات  طریکق  از صکح   بک   رسکید   نیازمبکد  روند این توقف
 . باشد می االفغانی بین

 از بیشاری پذیری انعطاف خواست طالها  از حا  عین در محقق
 . بردارند دست خشونت و جبگ از و دهبد نشا  خود

 اسکممی  جمعیکت  حکز   اجرایکی  رئکیس  ،ندور  محمد   عطا

 حاضکر  افغکانی  سیاسی برجسا  های چهره دیگر از ک  افغانساا ،

 طالها  نمایبدگا  با دیدار در نیز باشد می مسوو وگوهای گفت در
 بکا  توافکق  ب  رسید  برای مباس  گزیب  را موقت دولت تشوی،
 .دانست سیاسی قدرت در گروه این مشارکت و طالها 

 و ککرد  اشکاره  افغانسکاا   سکال   هفکده  دسااوردهای حفظ بر وی
 مموکن  کک   معقکو   های طرح از یوی بن، کبفرانس مانبد گفت
 اسکت  موقت حوومت تشوی، کبد، فراهم را طالها  قباعت است

 کبکونی  نابساما  اوضا  از رفت بیرو  برای کشور ب  تواند می و
 . کبد کمک

 صکورت   کشکور  محکی  مبافع بر مهابی صح  اگر  کرد تصری  نور
 اگکر  حاکی  ککرد،  خواهبکد  عمحی را آ ( احزا  سرا )ها آ  گیرد،
 .باشد نداشا  قهو  را آ  غبی جمهور رییس
 هکر  یکا  غبکی  آقای اگر: » گفت اسممی، جمعیت اجرایی رئیس
 محکی  مبکافع  بکر  مهابکی  صکح   اگر و نخواهد صح  دیگری کس

 .«کبیم می عمحی را آ  ما باشد، افغانساا 

 ایکن  در نیکز  افغانسکاا   پیشکین  جمهکور  ریکیس  کدزیی  حام 

 افغانسکاا   خواهکا   افغانسکاا   مکردم  داشکت  اظهار وگوها گفت
 .باشد می خارجیا  حضور بی

 مسکوو  وگوهکای  گفکت  در افغانسکاا   دولکت  غیک   افزود کرزی
 .کبد نمی صح  مذاکرات برد پیش ب  کموی

 اسکممی  جمعیکت  حکز   ارشکد  عضو ،قانونی یونس محم  

 شکرکت  افغکانی  درشکت  دانک   هکای  چهره دیگر از ک  افغانساا ،
 اساسکی  قکانو   گفکت  نیکز  اسکت  مسوو وگوهای گفت در کببده

 اساسکی  قانو  همین اما است ها قانو  بهارین از یوی افغانساا 
 بکا  کبکونی  اسکممی  جمهکوری  نظام ک  چرا دارد اصمح ب  نیاز

 .است شده تأسیس افغا  ها محیو  قربانی
 اسکت  قضایی نظام ارتش، پارلما ، دارای افغانساا :  افزود  وی
 .هسابد افغانساا  در دفا  قاب، دسااوردهای هم  ک 

 امکروز  کک   هکایی  افغا  تمام ک  مشار  نقط  یک گفت قانونی
 اخامفکات  زنکد  مکی  گره هم ب  را اند شده جمع باهم میز این دور

 جبکگ  بروز سه  و  بوده کشور در گذشا  سا  هجده در دیدگاه
 . است شده خشونت و

 وگوهکای  گفکت  در نیکز  افغکا   سرشباس ز  های چهره از برخی
 .دارند حضور مسوو
 طالها  با صح  مذاکرات در زنا  حقو  نشد  ضایع بر زنا  این

 .کببد می تأکید

 ز   برجسکا   هکای  چهکره  از  آیاد ریحانده  و کدوفی  فوییه

 .باشبد می مسوو وگوهای گفت در کببده شرکت
 امکروز  افغانساا : » گفت نمایبدگا ، مجحس عضو کوفی، فوزی 

 ککک  دورانککی نیسککت؛ ۹۸ و ۹۹ سککا  و ،۲۰۰۱ سککا  افغانسککاا 
 .« ببشیببد شا  های خان  در کردند می مجهور را زنا  طالها 
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افغانستانصلحپروسهوروسیهوامریکا

 و امکروز  و شده آغاز گذشا  روز از حالی در مسوو وگوهای گفت
 کارشباسکا ،  از بسکیاری  بکاور  بک   کک   یابد می ادام  فردا احاماال
 تهکدی،  امریوکا  و روسکی   رقابت میدا  ب  افغانساا  صح  پروس 
 .است شده

 در اش ویکهه  نمایبکده  پسکت  در زاد خحیک،  زلمی گمارد  با امریوا
 وارد افغانسکاا   صکح   امور در جدی طور ب  افغانساا  صح  امور
 .شد

 بککا مسککاقیم صکورت  بکک  مرتهک   چهککار تکاکبو   زاد خحیکک، زلمکی 
 .است کرده وگو گفت قطر در طالها  نمایبدگا 

 در پیش هفا  چبد ک  طالها  نمانیدگا  با زاد خحی، تازه دیدار در
 خکروج  شکمو   بک   اساسکی  مسکائ،  برخی روی شد برگزار قطر

 القاعکده  بکا  طالها  ارتها  قطع و افغانساا  از امریوایی نظامیا 
 . شد حاص، طرف دو بین شفاهی توافق
 مکاه  در قطکر  دوح  در امریوا با طالها  روزه چبد نشست از پس

 خککروج روی کککرد اعککمم اسککاانوزی عهککاس مککیمدی، گذشککا 
 .است رسیده توافق ب  زاد خحی، با افغانساا  از امریوایی نیروهای
 را آ  و خوانکد  بکزرگ  دسکااورد  یکک  را نشسکت  این اساانوزی

 . کرد توصیف خو  خیحی و موفق
 اجرایکی  روی ککاری  هکای  گروه بعدی های نشست در افزود وی

 . کرد خواهبد کار توافقات ساخان
 افغانسکاا   از خکارجی  نیروهکای  خروج زما  مورد در اساانوزی

 انجکام  مکاه  چبکد  طی و نرسد سا  ب  امر این است امیدوار گفت
 . شود
 اساسکی  قکانو   تغییر امریوا، توسط محوی افراد بارا  بم  توقف

 از گردد لحاظ آ  در ها افغا  تمام مبافع ک  ای گون  ب  افغانساا 
 . باشد می صح  مذاکرات در طالها  های خواسا  دیگر

 تمکاس  اولین امریوا با اساانوزی ی باره چبدین و اخیر مذاکرات
 بک   نیکز  مکیمدی  ۱۹۹6 سا  در اساانوزی نیست؛ امریوا با وی

 کرد سفر واشبگان ب  طالها  خارج  امور وزارت سرپرست عبوا 
 . بشباسد رسمیت ب  را طالها  نمود درخواست کحیبان دولت از و

 پروس  در انحصارگرایی ب  را امریوا روسی ، ک  ست حالی در این
 .کبد می ماهم افغانساا  صح 

 کشکورها  برخکی  اسکت  گفا  روسی ، خارج  وزیر الروف، سرگئی
 صکح   وگوهکای  گفکت  اداره تکا  کوشکبد  مکی  امریوکا  مثکا   برای

 طالهکا   بکا  بسکا   درهکای  پشکت  و گیرند دست ب  را افغانساا 
 . کبد مذاکره

 بسکا   درهکای  پشکت  طالهکا   با امریوا مساقیم مذاکرات از وی
 تمای، ک  کشورهایی دیگر های برنام  امر این گفت و کرد اناقاد
 نگک   تکاریوی  در را کبببکد  تکمش  افغانساا  صح  مورد در دارند
 . است داشا 
 از مسکوو  نشست تازه دور ک  کبد می تأکید حا  عین در روسی 
 تمکاس  طالهکا   نمایبدگا  با روسی  و نشده برگزار روسی  سوی

 .گرفت نخواهد
 تروریسکای  گکروه  یکک  را طالهکا   روسکی ،  ک  ست حالی در این
 طالهکا   نمایبکدگا   بکا  مسکوو  قهحکی  های نشست در اما داند می

 .است داشا  تماس
 تصکور  بکرخمف  طالها  با روسی  تماس امر کارشباسا   باور ب 

 های سا  در طالها  با روسی  نگاه  نو  برخمف و کشورها دیگر
 . است یافا  گسارش اخیر

 ایکن  در قطکر،  در طالهکا   سیاسی دفار رئیس اساانوزی، عهاس
 بک   طالهکا   ب  نسهت روسی  ذهبیت کبد می امیدواری ابراز مورد
 .کبد تغییر تدریج
 بهانک   بک   کک   امریوا کارشباسا ، باور ک  ست حالی در هم  این

 طکی  در شکد  وارد افغانسکاا   ب  ۲۰۰۱ سا  در تروریزم با مهارزه
 مشکخ   اساراتهی یک داشان عدم دلی، ب  گذشا  سا  هفده
 ایکن  و مانکد  ناککام  تروریکزم  بکا  مهکارزه  در زمیبک   این در جبگی

 امریوکا  افکروزی  جبگ بهای ک  بود مظحومش مردم و افغانساا 
 .کردند پرداخت را کشورشا  در
 درگکاه  بک   صکح   برای امریوا امروز ایبو  آگاها ، این اعاقاد ب 

 خواهکد  مکی  کک   اسکت  دلی، این ب  هم افااده  تضر  ب  طالها 
 قکرار  میکا   ایکن  در و باشد داشا  افغانساا  از آبرومبدان  فراری
 تبهکا  فرمکو   ایکن  با و آید وجود ب  افغانساا   در صححی نیست
 .کبد می تغییر افغانساا  در جبگ صحب 

 از دم امکروز  کک   غبکی  جمهور رئیس کارشباسا ، این ی گفا  ب 
 بک   امریوکا  بکا  امبیای پیما  امضای حین چرا زند می محی مبافع
  بک   امریوکا  سوی از ک  امروز و نورد توج  افغانساا  محی مبافع
 اساسکی  قکانو   و محکی  مبکافع  ب  دیگر بار یک شده کشیده انزوا
 .است گرفا  گرایی محی ژشت و آورده روی
 اجمکا   مساحزم افغانساا  در دائمی صح  ب  رسید  آنا ، باور ب 

 دولکت  شکرکت  راسکاا  ایکن  در و اسکت  جهانی و ای مبطق  محی،
 .بود نوردنش شرکت از بهار مسوو نشست در افغانساا 
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 تکا  فرساد می ابوظهی ب  را دولت کببده مذاکره هیأت غبی ایبو 
 ایبوک   کببد، نمی اعابایی هیچ طالها  اما کبد وگو گفت طالها  با

 مسکاقیم  مکذاکره  زمیبک   ابوظهی در حضور رغم عحی زاد خحی، چرا
 رئکیس  ایبوک   و کبکد  نمکی  فکراهم  را افغانسکاا   دولت با طالها 
 صکح   مکذاکرات  از اش اولیک   هکای  حمایت برخمف غبی جمهور
 همک   و همک   شکود  می امریوا مباقد باره یک ب  طالها  با امریوا
 در مانکد   بکرای  غبکی  تکمش  جز توجیهی و است برانگیز شک
 .ندارد قدرت

 کک   گرفکت  گرایی محی ژست زمانی غبی کارشباسا ، این باور ب 
 مطکرح   طالهکا   با امریوا مذاکره در موقت دولت تشوی، اماواگر

 .شد
 امریوا با بیبد می تهدید در را قدرت در خود ماند  امروز ک  غبی

 .است شده ناهماهبگ
 اجمکا   زمیبک   احامکاال  کک   مسکوو  نشسکت  امکور،  آگاهکا   این

 را کبکد  مکی  فکراهم  را افغانسکاا   صکح   برای جهانی و ای مبطق 
 .دانبد می اهمیت حائز افغانساا  برای

 

 است نشده مطرح طالبان و آمریکا مذاکرات در موقت حکومت مسئله :جمهور رئیس

 باشد داشته اجرایی ضمانت باید القاعده با رابطه قطع برای طالبان وعده/ 

 جمهکور  رئکیس  «غبکی  اشکرف  محمکد » آفاکا ،  پیام گزارش ب 
 بکا  تحویزیکونی  ویکهه  گفاگکوی  یک در دلو 6 شبه  س  افغانساا 

 بکا  صح  پیما  سرتاسری، توافق یک بدو  ک  گفت، نیوز طحو 
 خوانکد   معبکا  بکی  با جمهور رئیس .شود عمحی تواند نمی طالها 
 مسکوو  نشسکت  در کببکدگا   شکرکت  کک   گفکت  مسوو نشست

 .کببد نمایبدگی افغانساا  از توانبد نمی و ندارند اجرایی صمحیت

[ مسکوو  نشسکت  در کببدگا  شرکت»] افزود غبی اشرف محمد
 شکا   اجرایکی  قکدرت  کببد  می توافق را[ چیزی] چ  ک ، همراه
 گونک   ایکن [ همانبکد  ردیگ مجحس] صدها[ اگر حای] است  کجا

 محکی  شکورای  افغانسکاا ،  دولکت  تا شود،[ برگزار نیز] ها مجحس
 نگذارنکد،  صکح   آ  روی افغانسکاا   قانونی نهادهای افغانساا ،

 کک   ککرد  تأکیکد  غبکی  .«اسکت  کاغذ[ یک تبها آ  در توافقات]
 بکا  گفاگوهکایش  در افغانسکاا   صکح   بکرای  آمریوا ویهه نمایبده

 و کبکد  مکی  مشکورت  افغانسکاا   حوومکت  بکا  طالهکا   نمایبدگا 
 .است آگاه گذرند می ها نشست این در ک  آنگ  از حوومت

 شود، می شریک ما همراه مذاکره[ جزئیات] تمام: »افزاید می وی
 با قدم ب  قدم مذاکره، و شود می عیار ما با مذاکره[ جزئیات] تمام

 .«رود می پیش ب  انشااهلل ما طرح با و مشوره

 پیمکا   سرتاسری، توافق یک بدو  است معاقد ک  رجمهو رئیس
 پیمکا  : »گفکت  مصاحه  این ادام  در شود عمحی تواند نمی صح 
 توانکد  نمکی  قکانونی  مراحک،  طکی  و سرتاسری توافق بدو  صح 
 اسکت  داده را صکمحیت  این من ب  اساسی قانو  آیا شود؛ انجام
 «بسازم  مبح، را افغانساا  جمهوری دولت[ باوانم] ک 

 شکایعات : »]گفکت  نیکز  موقکت  حوومکت  مکورد  در جمهور رئیس
 میکا   مکذاکرات  در] موقکت  حوومکت  درباره ک [ کردند بسیاری
 پرسا  خحیحزاد آقای از است؛ شده گفا [ سخبانی طالها  و آمریوا
 در] موقکت  حوومکت  درباره ک  خورد می قسم بار صد وی کبید؛

 ک  بیاید ستا گفا  کسی اگر است، نگفا  چیزی کسی[ مذاکرات
 .«کبم روبرویش خحیحزاد آقای با

 آ  معکین  زمکا   در جمهکوری  ریاسکت  اناخابکات  ک  افزود وی
 اناخابکات  ایکن  برگکزاری  برای نیز ها آمادگی و شد خواهد برگزار
 .است شده گرفا 

 درصکد  صکد  است، رو پیش اناخابات: »گفت غبی اشرف محمد
 .«برویم خاباتانا سوی ب  تا بهبدید را کمر. شود می برگزار

 در صکح   آمکد   بکرای  اوضکا   کک   گفت همگبین جمهور رئیس
 و اسکت  شکده  مسکاعدتر  دیگری زما  هر با مقایس  در افغانساا 

 ویهه نمایبده و طالها  نمایبدگا  میا  گفاگوها ادام  نگرا  وی
 کک   ککرد  تأکیکد  امکا  غبکی . نیسکت  افغانساا  صح  برای آمریوا

 .شوند بیشار دبای روند این در ها هماهبگی

 گکروه  بکا  رابطک   قطکع  برای طالها  وعده ک  افزود جمهور رئیس
 طالهکا   وعکده  این اما است، صح  روند در پیشرفت یک القاعده

 .باشد داشا  نیز اجرایی ضمانت باید
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 بیشتر لجاجت باعث صلح گفتگوهای در دولت محوریت به توجه عدم: عبداهلل

 شود می طالبان
 تحقکق  مکانع  ترین عمده طالها  گروه ک  یدگو می اجرائی  رئیس
 هکیچ  اسکممی،  امکارت  بجز گروه این و است افغانساا  در صح 
  .ندارد قهو  را دیگری طرح
 مسککئوال  بککا نشسککای در دلککو ۱۵ دوشککبه ، روز عهککداهلل آقککای
 و دولکت  بکا  صح  درباره طالها  موقف در ک  است گفا  ها رسان 
 بکا  کک   کببکد  می فور آنها و نیامده تغییری هیچ افغانساا  مردم
 قدرت ب  دوباره توانبد می افغانساا ، از المححی بین نیروهای خروج

 .برگردند
 گکذرانی  وقکت  صکح   فاگوهکای گ رونکد  در طالهکا   کک   گفت او

 در گفاگوهکا  و ها تماس اثر بر شاید ک  کببد می فور» و کببد می
 .«شود می تقویت شا  جایگاه مخاحف، جاهای
 گفاک   کک   موقکت  حوومت طرح ب  راجع همگبین عهداهلل آقای
 گکروه  و زاد خحیک،  زلمکی  بکین  مکذاکرات  دور آخکرین  در شود می

 مکا  وقاکی » گفکت  او. داد نشکا   واکبش نیز شده، مطرح طالها 
 ماأسکفان   کبیم، می صحهت و گیری موضع موقت حوومت درباره

 بک   موقکت  حوومکت  بکا  ما مخالفت ک  شود می برداشت ایبگون 
 بک   کک   ککرد  تأکیکد  و «اسکت  حکاکم  نظکام  در مکا  بکود   دلی،

 صح  از باالتر اولویای ک  دهم می اطمیبا  افغانساا  شهروندا 
 .است ثانوی دیگر مسائ، هم  و ندارد وجود حوومت برای
 برای را قدم ترین ابادایی مقاب، طرف ولی» افزود اجرائی  رئیس
 آ  از و دارد برنمکی  افغانسکاا   حوومکت  با گفاگو و مذاکره آغاز
 شکما  با ک  گویبد می طالها  مثم. رود می طفره مخاحف های ببام
 افغانسکاا   مکردم  از گوشک   یکک  و قکوم  یکک  نمایبکده  حیث ب 
 اسکممی  امارت ک  خواهیم نمی ما دیگر چو ،. کبیم می حهتص

. باشد آ  شام، هم افغانساا  مردم دیگر باید و باشد سابق مث،
 در شکود   فوکر  طکور  همین ک  است گی ساده همین ب  مسال  آیا

 .«نماییم بیشار تدبیر و احایا  باید ایبجا
 نیکز  کشور در موقت حوومت موافقا  های حرف ب  عهداهلل آقای

 کشکور  هکای  شخصکیت  از یوکی » کک   گفت و داد نشا  واکبش
 راه بک   را هکای  تکمش  و کبکد  می صحهت موقت حوومت درباره
 مثک،  شکد،  موقکت  حوومکت  اگر ک  کبد می فور او. است انداخا 

 چبکین  آ  راس حکداق،  یکا  باشکد  مکی  گذشکا   موقکت  حوومکت 
 ب  نساا افغا مردم اما. کبیم می شرو  را سحسح  نو ار باز. شود می
 مسکال   ایکن  ماوجک   را آنها ما ک  نیست نیاز و رسیده بیداری آ 

 .«بسازیم
 

 نادید ه  نباید   صدح   گفتگوهدای  در دولدت  محوریت

 شود گزفته
 های شخصیت از شماری با طالها  گروه نشست ب  اجرائی  رئیس
 گفکت  و داد نشا  واکبش نیز مسوو در احزا  رههرا  و سیاسی

 .شود گرفا  نادیده نهاید صح ، فاگوهایگ در دولت محوریت ک 
 کشکور  سیاسکی  قشکر  از بخش یک اگر» ک  گفت عهداهلل آقای

 دیگکر  جکای  در طالهکا   هکای  نمایبکده  بکا  کک   گیرند می تصمیم
 تواند؛ نمی کرده انوار کسی را این و است شا  حق کببد، صحهت

 هکا،  شوایت ببابر ما اگر ک  داشت نظر در باید را مسال  یک ولی
 ب  را دولت محوریت داریم، ک  اناقاداتی و اعاراضات ها، مهودیک

 دفکا   مکردم  هم  حقو  از باید آ  زیر در ک  چاری یک عبوا 
 .«کبیم نفی را ما خود و بگیریم نادیده گیرد، می صورت

 در افغانسککاا  دولککت محوریککت نگککرفان نظککر در ککک  افککزود او
 شکود  بیشار طالها  لجاجت ک  شود می باعث» صح  گفاگوهای

 .«نمایبد برخورد تر لجوجان  افغانساا  مردم با و

 رس  نمی پایان به دنیا آمزیکایی نیزوهای خزوج با
 زلمکی  توافقات از بخشی افغانساا ، از آمریوایی نیروهای خروج
 صکح   امکور  در آمریوکا  خارجک   وزارت ویکهه  نمایبکده  زاد، زخحی،

 قطکر  در نشسکت  خکرین آ در طالها  گروه نمایبدگا  و افغانساا 
 وضعیت از ها نگرانی افغانساا ، از آمریوایی نیروهای خروج.است

 رئکیس  عهکداهلل،  عهکداهلل  امکا  اسکت،  داده افزایش را کشور امبیای
 گفکت  افغانساا  از نیروها این خروج ب  واکبش در کشور اجرائی 

 مکا  همک   و بکود  خواهکد  افغانسکاا   برای دنیا پایا  این آیا» ک 
 نیکز  اکبکو   هکم  ک  گفت او !«ن . باشیم قیامت مباظر و مببشیبی

 و امبیاکی  نیروهکای  عهکده  بک   امبیکت  تأمین مسئولیت بیشارین
 .کببد می دفا  کشور و مردم از آنها و است افغانساا  دفاعی
 نیروهکای  از بخشکی  خکروج  بکا  همگبکین  افکزود،  عهکداهلل  آقای

 از حمایت برای یالمحح بین جامع  تعهدات افغانساا ، از آمریوایی
 بحثی چبین و یابد نمی پایا  افغانساا  دفاعی و امبیای نیروهای

 در آمریوکایی  نیروهکای  حضکور  کک   گفت او.نیست مطرح اصمً
 ب  مبو  آسیا، جبو  در کشور این اساراتهی اساس بر افغانساا 

 نیز آنها همواری و حمایت نحوه و است افغانساا  حاکم شرایط
 .شود می بظیمت اساس همین ب 

 دائمکی  پایگکاه  و دائمکی  حضکور  بحکث  کک   افزود اجرائی  رئیس
 در ای موافقک   هیچ و نشده مطرح وقت هیچ افغانساا  در آمریوا
 .ندارد وجود آ ، با ارتها 
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  مسکو نشست مشترک اعالمیه

 نمایبکدگا   همگبین و یسیاس اخزا  نمایبدگا  و سیاسامدارا 
 مباشکر  مشکارکی  اعممیک   مسوو نشست پایا  در طالها  گروه
 بکا  داشکت،  ادامک   روز دو بکرای  ک  مسوو نشست دومین .کردند

 حامکد  همگکو   هکایی  شخصکیت  و طالهکا   نمایبکدگا   اشارا 
 یکونس  خا ، اسماعی، محمد محقق، محمد اتمر، حبیف رزی،ک

 شک   کشکور  سیاسکیو   از دیگری شمار و نور عطامحمد قانونی،
 .یافت پایا  مسوو در ای اعممی  اناشار با گذشا 

 عمککر» توسککط ککک  نشسککت ایککن مشککار  پایککانی اعممیکک  در
 کبفرانس کببدگا  شرکت ما: »است آمده شد، خوانده «زاخیحوا 

 جکاری  سا  فهروری ماه ششم و پبجم تاریخ ب  ک  الفغانیا بین
 بک   واقعیت در و شد برگزار مسوو مقیم ها افغا  جامع  دعوت ب 

 تحقکی  کبکو   تکا  االفغکانی  بکین  گفاگوهکای  گام بزرگارین مثاب 
 تمجید تأیید، مورد را آ  و دانسا  اهمیت با را اقدام این شود، می
 گردید توافق نشست این در نهمجبی .«دهیم می قرار قدردانی و

 هبکوز  کک   اصکح   مکرتهط  مهم مسای، روی آیبده نشست در ک 
 .شود بحث است نشده توافقی آ  روی

 :است آم ه ادامه در اعالمیه کامل متن
 مکا  عزیکز  کشکور  در سراسکری  و پایکدار  صکح   تحقکق  جهت ما

 خکروج  بکرای  سکازی  زمیب  محی، حاکمیت کام، اعاده افغانساا ،
 فکراهم  محکی،  وحکدت  تحوکیم  کشور، از خارجی وهاینیر کام،

 زنکدگی  در افغانسکاا   مکردم  هم  مشارکت برای شرایط ساخان
 دیکن  اساسکات  رعایت اجاماعی، عدالت تأمین مبظور ب  سیاسی

 از جحککوگیری محککی، پسککبدیده هککای ارزش و اسککمم مهککین
 در  تعمیق همگبا  و کشور در اخیر ده  چبد تحخ تورارحوادث

 از پککس دیگککر یککک پککذیرفان و افغانهککا بککین ماقابکک، احاککرام و
 :نمودیم توافق ذی، موارد روی طوالنی های بحث

 امکر  ایکن  بر کبفرانس این در کببده اشارا  طرفهای تمام :اول

 عکزت  بکا  و سراسکری  پایدار، صح  تحقق ک  دارند توافق کاممً
 تمکام  مشکارکت  بکا  کک   باشکد  مکی  افغانساا  مردم تمام خواست

 .یافت دست آ  ب  هاافغان

 گفاگوهکای  کک   دارند توافق کببده اشارا  طرفهای تمام :دوم

 .یابد ادام  مبظم بگون  حساس شرایط این در باید االفغانی بین

 قطر در جاری گفاگوهای از کببده اشارا  طرفهای تمام :سوم

 کبونی تحمیحی جبگ ب  داد  پایا  امر در را آ  و نموده حمایت
 .کبد می تحقی مثهت و مؤثر ا افغانسا در

 اصکمحات  اجکرای  بکر  کببکده  اشکارا   طرفهای تمام :چهارم

 نهادهکای  سکایر  و دفاعی ببیادی، نهادهای تقوی  و حفظ الزم ،
 تأکیکد  صکح   توافکق  از بعد باشد می افغانها تمام محویت ک  محی
 .کببد می

 صکح   تحقکق  مبظکور  بک   کببکده  اشارا  طرفهای تمام :پنجم

 کشکورهای  حمایکت  و هموکاری  افغانساا  در سراسری و پایدار
 .داند می الزم را بزرگ کشورهای و مبطق 

 کحکی  اصو  و ها ارزش بر کببده اشارا  طرفهای تمام :ششم

 :کبد می تأکید ذی،
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 نظام امورات هم  در اسمم مقدس دین اساسات از پیروی* 
 است افغانها هم  مشار  خان  افغانساا  ک  اص، این بر* 
 بکر  مهبکی  مرککزی  قکوی  حوومکت  یکک  از حفاظت بر تأکید* 

 افغانساا  اقوام هم  عادالن  مشارکت
 اجاماعی عدالت تحقق و محی وحدت تحویم بر تأکید* 
 و مبطقوی مبازعات برابر در افغانساا  طرفی بی اص، بر تأکید* 

 جهانی
 یکک  اتخکاذ  بکر  تأکیکد  محی و دیبی های ارزش از حراست با و* 
 کبونی جها  با همبوا سیپالی

 اقدامات و صح  با رابط  در کببده اشارا  طرفهای تمام :هفتم

 :کببد می تأکید ذی، موارد بر آ  ماعاق  مقاضی
 کشور از خارجی نیروهای کام، خروج* 
 افغانساا  امور در خارجی کشورهای مداخح  عدم بر تأکید* 
 تهدیدی هیچ  افغانساا خا  از ک  جهانی جامع  ب  اطمیبا * 

 شد نخواهد آنها ماوج 
 اجامکاعی  و اقاصادی سیاسی، تعحیمی، حقو  رعایت اطمیبا * 

 اسممی های ارزش مطابقت در زنا 

 و افغانسکاا   مکردم  اساسکی  و سیاسی حقو  رعایت بر تأکید* 
 اسممی اصو  با مطابقت در بیا  آزادی

 المححکی  بین و محی تعهدات آورد  بدست برای تمش بر تأکید* 
 کشور در پایدار صح  تأمین مبظور ب 
 مبظکور  بک   المححی بین های کمک آورد  بدست برای کوشش* 

 افغانساا  در اقاصادی توسع  تحقق و بازسازی

 فضکای  ایجکاد  مبظور ب  کببده اشارا  های طرف تمام :هشتم

 کهکر  بک   ک  زندانیا  عده آ  رهایی نخست گام در اعامادسازی
 معیکاد  یکا  باشکد  مکی  مهام العمج صع  بیماری  ب یا رسیده سن

 تأکیکد  باشکد،  مانکده  بکاقی  کمکی  مکدتی  یکا  تومی، ها آ  حهس
 لسکت  از طالهکا   سرا  های نام ساخان بیرو  همگبا . ورزد می
 هکدف  ب  قطر در سیاسی دفار رسمی گشود  و ماحد مح، سیاه

 .داند می ضروری را صح  پروس  پیشهرد

 جحسک   کک   دارنکد  توافکق  کببکده  شارا ا های طرف تمام :نهم

 دایکر  قطکر  پایاخکت  دوحک   در ممون فرصت زودترین در بعدی
 .گردد

 مسکو نشست اعالمیه به ارگ واکنش
 کک   گفاک   نشسکت  ایکن  بک   واککبش  در جمهکوری  ریاست ارگ

 و سیاسکی  بحکث  یکک  وک  بح !نک   صح  مذاکرات مسوو نشست
 اجرایی نایج  نشست این اعممی  و بود صح  ب  رابط  در عحمی

 .ندارد صح  مورد در

: نوشا  اش فیسهو  صفح  در جمهوری ریاست ارگ سخبگوی
 فکدراتیف  دعوت ب  ک  طالها  با افغا  سیاسو  از برخی جحس »

 یکک  بحو  ن  صح  مذاکرات گردید، برگزار مسوو شهر در روسی 
 در کک   اعممیک   و بکود  صح  ب  رابط  در عحمی و سیاسی بحث
 جحسک   روزه دو های بحث خمص  رسید، نشر ب  جحس  این پایا 

 .«ندارد صح  درمورد اجراییوی نایج  و باشد می ماذکره

 جکاری  هفاک   چهارشکبه   و شبه  س  روز مسوو، روزه دو نشست
. شد برگزار طالها  گروه گا  نمایبده و سیاسیو  از شماری میا 

 اعممیک   یکک  آ ، پایکا   از پکس  نشسکت  این گا  کببده شرکت
 .رساندند نشر ب  و تصوی  را مشار 

 ب  ک  است گفا  اعممی  این در مسوو نشست گا  کببده شرکت
 فضککای ایجککاد و افغانسککاا  در صککح  رونککد پیشککهرد هککدف

 کام،  ی گون  ب  باید افغانساا  از خارجی نیروهای اعامادسازی،
 سکیاه  فهرسکت  از طالهکا   گکروه  سکرا   هکای  نکام  و شوند خارج

 .شود بیرو  ماحد مح، سازما 

 هککای طککرف تمککام: »اسککت آمککده مسککوو نشسککت اعممیکک  در
 نهادهای  تقوی  و حفظ الزم ، اصمحات اجرای بر کببده اشارا 
 هکا  افغکا   تمکام  محویت ک  محی نهادهای سایر و دفاعی ببیادی،

 .««.دارند تأکید صح  توافق از بعد باشد، می

 در کببکده  اشکارا   طکرف  دو هر ک  است شده تأکید اعممی  در
 از و اسکت  االفغکانی  بکین  وگوهای گفت ادام  موافق نشست، این

 اسکت  قکرار . کببکد  مکی  حمایکت  نیز قطر در جاری وگوهای گفت
 .شود برگزار قطر پایاخت دوح  در آنا  بعدی نشست

 باال شا  سن ک  طالها  گروه زندانی اعضای از شمار آ  رهایی
 شکا   زنکدا   معیکاد  هکم  ای و دارند العمج صع  بیماری اند، رفا 

 توافکق  از دیگکر  بخشکی  انکد،  مانده باقی کمی مدت یا و تومی،
 .است مسوو نشست گا  کببده شرکت

 در کک   انکد  کرده توافق چبا  هم مسوو نشست گا  کببده شرکت
 اساسی و سیاسی حقو  اسممی، های ارزش و اصو  با مطابقت

 سککی،سیا آموزشککی، حقککو  و بیککا  آزادی کشککور، شککهروندا 
 .کببد رعایت را زنا  اجاماعی و اقاصادی
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 کنید نابودش برداشت سالح دولت برابر در هرکس: غنی اشرف
 در( دلکو ۱۸) شکبه   پکبج  روز چاشت از پس ک  غبی، اشرف آقای

 کارکردهککای ارزیککابی و رهبمککودی سککیمیبار اخااامیکک » مراسککم
 زد، مکی  سخن «داخح  امور وزارت خاص قطعات پولیس سال  یک
 بکرد،  می سمح ب  دست دولت مقاب، در ک  کسی آ  هر: »گفت

 .«کبید نابودش و است دشمن

 را آنا  روز یک ک  امنیس کسانی جمح  از من: »افزود غبی آقای
 دشکمن  از مکن  تعریف زیرا دشمن، دیگر روز و خوانبد می دوست
 .«اند دشمبا  ک  سازد می ثابت شا  اعما  و است واض 

 و شکود  جحکوگیری  غیرنظامیا  تحفات از باید ک  کرد تأکید اما او
 درنظر شا  آیبدۀ سا  مهم هدف ب  را مهم این امبیای نیروهای
 .بگیرند

 را صح  ک  گفت او. زد سخن نیز صح  دربارۀ غبی، هورجم رییس
: کرد نخواهد گدایی را آ  گاهی هیچ و خواهد می قدرت موقف از

 قوت ب  بحو  ن ، ضعیف موقف از صح  مگر خواهیم، می صح  ما»
 در. آیکد  مکی  دسکت  بک  [ خکاص  قطعات نیروهای] شما شمشیر و

 هکم  ن  و دکب نمی گدایی را صح  دولت شما، موجودیت و حضور
 ک  صححی خواهیم، می باعزت صح  ما. هسایم ضعیف موقف در

 آنکا   روی و ککرده  مشکخ   قکانو   را مکا  نیروهکای  موجودیت
 .«است شده گذاری سرمای 

 گی تازه ب  ک  شوند  می بیا  حالی در جمهور رییس های گفا  این
 آ  در و شکد  برگکزار  مسکوو  در افغانسکاا   صکح   دربارۀ نشسای
 گکا   نمایبکده  نیکز  و افغانسکاا   سیاسکیو   و احکزا   ا گ نمایبده
 .کردند زنی رأی روز دو برای طالها 

( دلکو  ۱7و ۱6) روزه دو نشسکت  ایکن  پایا  در کببدگا  اشارا 
 گکانی هم یکی  مکاده  نُک   نامک   قطکع  یکک  در را شا  های دیدگاه
 .ساخابد

 کند منحل را اردو واندت نمی هم کالنت پدر و پدر: استانکزی عباس به خطاب یفتلی جنرال

 اسککممی جمهککوری مسککح  قککوای از حمایککت بککرای مراسککمی
 مکردم  نمایبدگا  مححی، های مقام از شماری حضور با افغانساا 

 .شد اندازی راه افغا  امبیای نیروهای نظامی فرماندها  و
 شاهین ۲۰۹ اردوی و ق دوم لوای فرمانده «یفاحی الدین جم »
 مقاومکت  از ککرد  می صحهت همایش این در ک  کشور شما  در

 .کرد قدردانی ها تروریست و طالها  برابر در افغا  نظامیا 
 با و قاطعان  شجاعان ، امبیای نیروهای ک  مطح  این بیا  با وی
: افکزود  جبگبکد،  مکی  افغانساا  دشمبا  برابر در محی مبافع حفظ

 .«باشد می پاکساا  شاندهن دست طالها »
 در ککک  انککد داده نشککا  افغککا  نظامیککا  یفاحککی آقککای گفاکک  بکک 

 را مکردم  آرامکش  و امبیت ک  کسانی عحی  جبگ داغ سبگرهای
 .کببد می سرکو  را آنا  و کرده مهارزه زنبد، می برهم

 سکخبا   ب  رابط  در شاهین ۲۰۹ اردوی قو  دوم لوای فرمانده
 بکر  مبهکی  طالهکا   دفاکر  رههکری  تهیئک  عضو اساانوزی عهاس
 را اردو بابایت و کم  پدر پدر،: »گفت محی، اردوی کرد  مبح،
 .«تواند نمی ساخا  مبح،
 بکا  مهکارزه  در افغکا   امبیاکی  نیروهای ایثارگری و رشادت از وی

 قطکره  یکک  کک   زمکانی  تا کرد تأکید کرده، ساایش ها تروریست
 .کبیم می دفا  مردم از باشد ما های رگ در خو 

 است ما همه وظیفه امنیتی نیزوهای ای حمایت
 همکایش  ایکن  در ک  بحخ والیت مقام معاو  شجا  الدین شجا 

 امبیاکی  نیروهکای  از افغانسکاا   مردم: »گفت کرد، می سخبرانی

 صکدیق  فرزنکدا   آنکا   چکو   کببد می پشایهانی و حمایت افغا 
 .«اند کشور
 فشکانی  جکا   و گکری  رایثا فداکاری، ک  مطح  این بیا  با وی

 کبکار  در مکا : »افکزود  اسکت،  قکدر  قابک،  افغکا   امبیای نیروهای
 .«کبیم می حمایت آنا  از و داریم قرار افغا  امبیای نیروهای

 دفاکر  رههکری  عضو اساانوزی عهاس های گفا  نیز شجا  آقای
 صکورت  ککار  ایکن : »گفکت  ککرده،  محووم نیز را قطر در طالها 
 .«کبیم می دفا  جمهور رئیس موقف از ما و گیرد نمی

 کک   خواهد می دین عالما  ویهه ب  مردم هم  از بحخ والی معاو 
 افغکا   امبیاکی  نیروهای از عمومی های موا  و مبابر مساجد، در

 .نمایبد تشویق امر این پی در نیز را مردم و کببد حمایت اعمم
 کک   گویکد  می بحخ والیت والیای شورای عضو وکی، عهدالوکی،

 آرامش برای ک  و هسابد کشور صدیق فرزندا  امبیای وهاینیر
 .کببد می کوشش و تمش مردم آرامی و

 افاخکارات  و دسکااوردها  افغکا   نظامیکا   کک   افزاید می موصوف
 امبیکت  و صح  تأمین برای روز و ش  و دارند کشور برای خوبی
 .جبگبد می و نهرد داغ سبگرهای در مردم
 والیکت  عحمای شورای معاو  حقجو اهلل ذبی  ک  است ذکر قاب،
 محمکد  امیکر  و بحکخ  والیکت  زنکا   امکور  رئیس حدید شهم بحخ،

 نیروهکای  از شکا   سکخبرانی  در کک   بودند کسانی از نیز ضیایی
 .کردند حمایت امبیای
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 بپیوندند صلح روند به منطقی و قانونی مجراهای از طالبان: کابل در معترضان

 در تجمکع  بکا  مکدنی  جامع  اعضای و کاب، شهروندا  از شماری
 گکروه  میزبانی بخاطر وومس از اناقاد ضمن روسی ، سفارت برابر

 بکر  مهبکی  طالهکا   هکای  خواسکا   کشور، سیاسی سرا  و طالها 
 محوکوم  را کشکور  سیاسکی  نظکام  تغییکر  و اساسی قانو  تعدی،
 .کردند

 روز اعاراضی گردهمایی یک در معارضا  آفاا ، پیام رشگزا ب 
 سیاسی، نظام کاب،، در روسی  سفارت برابر در دلو ۱7 چهارشبه 

 کشکور  گذشا  سا  ۱7 دسااوردهای و اساسی قانو  محی، ارتش
 قابک،  را آ  و خواندنکد  افغانساا  شهروندا  سرخ خطو  جز  را

 مککذاکرات خواسککاار کببککدگا  اعاککرا  ایککن .ندانسککابد مکذاکره 
 کک   کردند تأکید و شدند افغانساا  دولت مجرای از االفغانی بین

 باشد، نداشا  حضور دولت جان  آ  در ک  وگوهای گفت هرگون 
 حیکدری،  عکارف  .نیسکت  پکذیرش  قابک،  کشور شهروندا  برای

 مخکالف  مکا  کک   گفکت  افغانسکاا   رشد سراسری شهو  مسئو 
 سکاخان  مبحک،  و موقکت  تحوومک  ایجاد اساسی، قانو  تعدی،
 مکردود  را طالهکا   گروه خواست این و هسایم کشور محی اردوی

 اسممی غیر بر مهبی طالها  گروه ادعای وی، گفا  ب  .دانیم می
 آ ، غربکی  هکای  نمون  از افغانساا  اساسی قانونی بود  کاپی و

 .است قانو  این از آنا  آگاهی عدم از ناشی و واهی ادعای یک

 نشسکت  در کک   کشکور  سیاسکی  رههرا  از اناقاد با یحیدر آقای
 نمایبکدگا   آنکا   گفکت  کببکد،  می مذاکره طالها  گروه با مسوو
 ایکن  در خکود  شخصکی  مبافع دنها  ب  و نیسابد افغانساا  مردم

 در کک   کسکانی  ککرد  عکموه  همگبکا   او .یافابد حضور نشست
 شده هراند رههرا  کببد، می مذاکره طالها  گروه با مسوو نشست

 جایگکاه  تضکعیف  دنهکا   بک   حاال و هسابد دولت و مردم میا  از
 .است طالها  برابر در حوومت
 شکهروندا   کک   کرد تأکید افغانساا  رشد سراسری شهو  رئیس

 شکا   قکانونی  و مشکرو   دولکت  نشانی از فقط را صح  افغانساا 
 .ای فرامبطق  و ای مبطق  کشورهای مجرای از ن  خواهبد، می
 گکروه  بک   نهایکد  کشکور  سیاسکی  هکای  گروه ک  کرد ی تصر وی

 سکا   ۱۸ در آنا  زیرا دهبد، سیاسی مشروعیت طال  کار جبایت
 .اند ریخاانده را سرزمین این گباه بی انسا  هزارا  خو  گذشا 
 و جبکگ  از دسکت  تکا  خواسکت  طالهکا   گکروه  از حیکدری  آقای

 اهکای مجر از و بردارنکد  افغانسکاا   شکهروندا   برابر در خشونت
 سراسکری  شکهو   رئیس .بپیوندند صح  روند ب  مبطقی و قانونی
 دورا  بک   برگشکت  را موقت حوومت ایجاد طرح افغانساا  رشد
 تحکت  کشکور  شهروندا  ک  افزود و خواند طالها  حاکمیت سیاه
 نخواهبکد  معامحک   را گذشا  سا  ۱7 دسااوردهای شرایطی هیچ
 .کرد
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 در ک  گفت نیز انساا افغ شهروندی حرکت رئیس مهشر، مهدی
 از جمعکی  و ندارنکد  حضور مردم واقعی نمایبدگا  مسوو نشست
 مکذاکره  طالهکا   بکا  شکا   شخصی مبافع برای سیاسی دارا  تیو 
 جوانکا ،  نمایبکدگا   مسکوو  نشسکت  در کک   افزود وی .کببد می

 شکهروندا   مبظکر  از و ندارنکد  حضکور  هکا  رسکان   و مدنی جامع 
 .نیست پذیرفابی های نشست چبین افغانساا 

 در صح  وگوهای گفت برای محی اجما  یک خواساار مهشر آقای
 حضکور  آ  در سیاسکی  های گروه و جامع  قشرها تمام ک  کشور
 سراسکری  شکهو   عضکو  سکادات  عهکدالمالک  سکید  .باشبد داشا 

 کبکونی  سیاسکی  نظکام  ثهات و ایجاد برای ما ک  گفت افغانساا 
 .ایم نیاورده دست ب  انیآس ب  را آ  و ایم داده قربانی

 نظکام  توانکد  نمی قدرتی هیچ ک  بدانبد باید طالها  ک  افزود وی
 یکک  طالهکا   خواسا  این کبد، مبح، را ما محی ارتش و سیاسی
 صححی هر داشت بیا  سادات آقای .نیست بیش رؤیایی و خوا 

 باشکبد،  نداشکا   حضکور  آ  در افغانسکاا   دولت و شهروندا  ک 
 .دانیم می مردود را آ  و نیست قهو  قاب، ما برای
 شکهروندا   اباوکار  ب  مسوو صح  نشست ک  است حالی در این

 نمایبکدگا   و کشور سیاسی رههرا  میا  روسی  مقیم افغانساا 
 کک   نشسای. است شده آغاز دیروز از مسوو شهر در طالها  گروه
 .ندارند حضور حوومت نمایبدگا  آ  در

 نیست پذیرش مورد موقت حکومت طرح: جمعیت انشعابی شاخه

 رههکری  بک   جمعیت حز  انشعابی شاخ  آفاا ، پیام گزارش ب 
 خهری نشست یک طی( دلو ،۱۴) شبه  یک روز عماد، سیدنوراهلل

 روند ب  نساا افغا شهروندا  عبوا  ب  تا خواست طالها  گروه از
 .زورگویا  و قحدرا  عبوا  ب  ن  بپیوندد، صح 

 جمعیکت  انشعابی شاخ  رههری شورای رئیس عماد، سیدابراهیم
 دسکااوردهای  حفظ با عزت با صح  خواها  ما ک  گفت اسممی

 و بیکا   آزادی مکدنی،  آزادی آ  در کک   هسایم گذشا  سا  ۱7
 .شود تأمین زنا  حقو 

 بکا  و کببد صح  افغانساا  شهروندا  با باید طالها  ک  افزود وی
 در نهکایی  گیرنده تصمیم زیرا ها؛ آمریوایی با ن  بیایبد، کبار ها آ 

 .هسابد مردم صح ، مورد

 شکهروندا   عبکوا   بک   بایکد  طالهکا   ک  داشت بیا  عماد آقای
 و قحکدرا   عبکوا   بک   نک   شکوند،  مححق صح  روند ب  افغانساا 
 کشکور  در خکود  اهکداف  تحقق دنها  ب  نا آ اگر زیرا زورگویا ؛

 .داشت برنخواهیم مهارزه از دست ما باشبد،

 گکروه  از اسکممی  جمعیکت  انشعابی شاخ  رههری شورای رئیس
 و بپیوندنکد  االفغکانی  بین وگوهای گفت روند ب  تا خواست طالها 
 .کببد جح  را افغانساا  شهروندا  حمایت

 هکای  کمیسکیو   کک   تگفک  اناخابکات  موضکو   بک   اشاره با وی
 بکا  مشکوره  با حوومت و نیسابد شهروندا  اعاماد مورد اناخاباتی
 اناخاباتی، ناظر نهادهای و مدنی جامع  نهادهای سیاسی، احزا 
 .نماید ایجاد اناخاباتی ماقدر و مساق، کمیسیو  یک

 جمعیکت  حکز   انشکعابی  شکاخ   رههکری  عضکو  صال ، اهلل مح 
 تکأمین  را مکا  محکی  مبکافع  ارپایکد  صکح   تبهکا  کک   گفت اسممی

 عادالنک   صح  تحقق برای جامع  قشرها تمام رو این از تواند، می
 بک   زمیبک   ایکن  در جهکا   و همسکای   کشکورهای  و شوند ماحد

 .کببد کمک افغانساا 

 مورد بیاید وجود ب  راولپبدی و پشاور در ک  صح ِ کرد تأکید وی
 و بکاعزت  صح  خواها  ما و نیست افغانساا  شهروندا  پذیرش
 .هسایم اجاماعی عدالت بر مهابی

 صکح   وگوهکای  گفکت  روند ک  کرد تصری  همگبا  صال  آقای
 و بگیرنکد  صورت مشوره افغانساا  سیاسیو  و شهروندا  از باید

 .کرد نخواهد پیدا تحقق صح ِ هیچ مردم مشارکت بدو 

 حوومکت  تشکوی،  مکورد  در هکای  زمزمک   ک  است حالی در این
 ادغکام  برای جمهوری ریاست اناخابات افااد  تعویق ب  و موقت
 .رسد می گوش ب  صح  روند ب  طالها  گروه

 در اشکارا   جهکت  طالها  نمایبدگا  نزدیک آیبده در است قرار
 آیبکده  چگونگی روی و نمایبد سفر روسی  ب  مسوو دوم نشست
 .کببد وگو گفت و بحث کشور سیاسی نظام
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 شد منتشر جمهوری ریاست انتخابات نامزدان ابتدایی فهرست

 
 محمکد  حکاجی  نجرابی، فارو  غمم پروفیسور مسعود، احمدولی
 دکاور عهداهلل، عهداهلل دکاور رسو ، زلمی داکار الووزی، ابراهیم
 محمکد  شکیدا  جحیحکی،  سکیدنوراهلل  نهیک،،  اهلل رحمت تمبا، فرامرز
 حومایکار،  گحهکدین  حفکیظ،  اهلل عبایکت  پکدرام،  عهدالطیف ابدالی،

 تورسککن، محمککدحویم اتمککر، محمککدحبیف غبککی، محمداشککرف
 عحکومی  نورالحکق  و لیکوا   رحمکا   نکور  حویمکی،  محمدشها 
 اناخابککات نککامزدا  اباککدایی فهرسککت در ککک  هسککابد نککامزدانی
 .دارند حضور جمهوری ریاست
 اناخابکات  نکامزدا   سوابق بررسی از دور این در ک  است گفابی
 .است نشده حذف نامزدی هیچ نام جمهوری ریاست

 مسکاق،  کمیسکیو   سکخبگوی  معکاو   ،«ابراهیمکی  عهدالعزیز»
 توانبکد  مکی  معارضکا   ایکن  از پکس : گفکت  ها رسان  ب  اناخابات
 شوایات مساق، کمیسیو  در را نامزدا  این از خود های شوایت

 نهایی «فهرست» آنها ب  رسیدگی از پس تا کببد ثهت اناخاباتی
 .شود اعمم

 گویکد  می همگبا  اناخابات مساق، کمیسیو  سخبگوی معاو 
 از را نکامزدا   دوگانک   تابعیت یپیگیر مواو  پاسخ کبو  تا ک 

 وزارت ایکن  ک  دارند اناظار و نورده دریافت خارج  وزارت سوی
 نکامزدا   سکبدهای  بررسکی  رونکد  از بخش این شد  تومی، در

 .کبد همواری آنا  با جمهوری ریاست اناخابات
 ایکن  آنکا   اناخابکات،  مسکاق،  کمیسکیو   در مسکئوال   گفا  ب 

 اسکاعمم  نکامزدا ،  حامیکا   تفهرسک  بررسی از پس را فهرست
 .اند کرده تومی، دیگر موارد برخی و بهداشای جبایی،

 تابعیکت  بررسکی  بخکش  تبهکا  کک   گویکد  می ابراهیمی عهدالعزیز
 باقی شود، بررسی خارج  وزارت طریق از باید ک  نامزدا  دوگان 
 .است مانده

 و اناخابکات  قکانو   ۴۴ مکاده  ببیکاد  بر ک  دارد می بیا  ابراهیمی
 بایکد  جمهکوری  ریاست اناخابات نامزدا  اساسی، قانو  6۱ ماده

 را سکالگی  ۴۰ سکن  حکداق،  نیز و باشبد افغانساا  تابعیت دارای
 .باشد کرده تومی،

کردندمسدودراشکایاتکمیسیوندروازهکنروبدخشانسرپل،درمعترضنامزدان

 کبکر،  و بدخشکا   سرپ،، های والیت معار  نامزدا  از یشمار
 رسکیدگی  کمیسیو  دروازه برابر در تجمع با( دلو ،۱۳) شبه  روز
 شا  های خواسا  ب  تا ک  دادند هشدار اناخاباتی، های شوایت ب 

 .ددارن برنمی تظاهرات از دست نشود، رسیدگی
 بک   امروز ما ک  گفت سرپ، والیت معار  نامزد ایوبی، اسداهلل
 بک   رسکیدگی  کمیسکیو   ظالمان  فیصح  مورد در اعارا  خاطر

 .ایم شده جمع جا این در اناخاباتی های شوایت

 والیکت  آرای اباکدایی  ناکایج  برندگا  فهرست در نامش ک  وی
 بک   رسکیدگی  کمیسکیو   کمیشکبرا   کک   گویکد  می بوده، سرپ،

 نهایی فهرست از مرا نام پایانی، دقایق در اناخاباتی های شوایت
 .اند کرده حذف
 بک   رسکیدگی  کمیسکیو   کمیشکبرا   کک   کرد تأکید ایوبی آقای

 نکدارد  من عحی  مدار  و اسباد گون  هیج اناخاباتی های شوایت
 فیصکح   ایکن  کمیسکیو ،  ایکن  والیاکی  کمیا  با تهانی در آنا  و

 .اند کرده نم حق در را مغرضان 
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 نیکز  کبکر  والیکت  معار  نامزد صال ، محمد صال  هم سوی از
 هکای  شکوایت  بک   رسکیدگی  کمیسیو  فیصح  براساس ک  گفت

 نهکایی  برنکده  مکرا  مکدار ،  و اسباد نظرداشت در با و اناخاباتی
 .کردند اعم  کبر والیت نمایبدگا  مجحس اناخابات

 در اناخابکاتی  یهکا  کمیسکیو   کمیشبرا  اما ک  کرد اعموه وی
 اناخابکات  برنکدگا   نهکایی  فهرسکت  از مرا نام یودیگر، با تهانی

 .نمودند درج آ  در را دیگر کسی نام و کردند حذف مجحس
 مشکوره  با کمیسیو  هردو کمیشبرا  ک  داشت بیا  صال  آقای

 نفکر  چبکد  نکام  و کرده حذف را برنده نامزد چبد های نام همدیگر
 .ابدساخ داخ، آ  در را دیگر
 بک   رسیدگی کمیسیو  اعضای ک  کرد تأکید معار  نامزد این

 ککدام  روی کک   دهبکد  قباعکت  ما ب  باید اناخاباتی های شوایت
 حذف پیروز نامزدا  نهایی فهرست از ما های نام مدار  و اسباد
 .اند شده
 رسیدگی خواساار نیز بدخشا  والیت معار  نامزد یفاحی، احمد

 و خکواهیم  می را خود حق ما ک  گفت و شد خود های خواسا  ب 
 از دست نشود، داده بخش قباعت پاسخ ما سواالت ب  ک  زما  تا

 .داریم برنمی اعارا 
 هکای  شکوایت  بک   رسکیدگی  کمیسکیو   کک   اسکت  حالی در این

 ب  رسیدگی پیرامو  قانو  رعایت و شفافیت بر همواره اناخاباتی
 .است کرده تاکیده اناخاباتی های شوایت

 آرای اباکدایی  ناکایج  ک  بود گفا  نیز این از پیش کمیسیو  نای
 فیصکح   بیانگر وج  هیچ ب  و است تغییر قاب، کشور های والیت
 .نیست اناخاباتی های شوایت ب  رسیدگی کمیسیو  نهایی

هاااشااکایتبااهاگاار:پکتیااادرمعتاارضنااامزدان

راانتخابااتیهاایکمیسایوندفاتردنشورسیدگی

بندیممی

 پوایکا،  والیکت  معار  نامزدا  از تن ۴6 آفاا ، پیام گزارش ب 
 کمیسکیو   دروازه مقابک،  تجمکع  یکک  در( دلو ۱۸) شبه  پبج روز

 غیکر  از بایوماریک آرای تفویک خواساار اناخاباتی، های شوایت
 .شدند بایوماریک

 از مکا  کک   گفکت  پوایا والیت معار  نامزد احدی، جا  شاسا 
 آرای تکا  کردیم تقاضا اناخابات مساق، کمیسیو  والیای کمیا 
 برخکی  از کمیاک   ایکن  اعضکای  امکا  سکازد؛  جدا ناپا  از را پا 

 .کردند کار آنا  نفع ب  و گرفابد پو  نامزدا 
 کبکیم؛  مکی  تحکریم  را اناخابات روند پس این از ما ک  افزود وی
 اهمیکت  شکهروندا   آرای اناخابکات  مساق، کمیسیو  برای زیرا

 .زند می را او  حرف زور پو  بحو  ندارد،

 های شوایت کمیسیو  رئیس ک  ساخت خاطرنشا  احدی آقای
 والیکت  اناخابکاتی  هکای  شکوایت  ک  بود سپرده وعده اناخاباتی

 روز ۱۵ گذشکت  بکا  امکا  کبد؛ می بررسی هفا  یک مدت در پوایا
 .است نشده عمحی وی وعده هبوز

 کک   گفکت  نیکز  پوایا والیت دیگر معار  نامزد زرمدی، شریف 
 پیروز نامزدا  نفع ب  والیت این های ولسوالی برخی تقحهی آرای

 .است شده حسا 
 پوایکا  والیت ولسوالی چبد ولیسپ فرماندها  ک  کرد تأکید وی
 و عکدلی  نهادهکای  بک   و بازداشکت  اناخابکات  در تقحک   جرم ب 

 مساق، کمیسیو  در آنا  تقحهی آرای اما اند؛ شده سپرده قضایی
 .است رفا  کار ب  نامزدا  برخی نفع ب  اناخابات
 والیکت  معاکر   نامزدا  از دیگر یوی احمدخی،، صدیق محمد
 دروازه نشکود،  رسیدگی ما های شوایت ب  اگر ک  گفت نیز پوایا

 اجکازه  و کرد خواهیم مسدود را اناخاباتی های شوایت کمیسیو 
 .داد نخواهیم را کمیشبرا  ورود

 ک  گفت نیز والیت این دیگر معار  نامزد شرافت، امین محمد
 در نمایبکدگا   مجحکس  اناخابکات  گسکارده  تقحهکات  خکاطر  ب  ما

 هکای  شکوایت  کمیسکیو   تکا  ایکم  شکده  جمکع  ایبجا پوایا والیت
 .نماید رسیدگی ما های خواسا  ب  اناخاباتی

 برخکی  نفع ب  دهی رای مرکز ۸۵ پوایا والیت در ک  افزود وی
 ایکن  سازی پا  خواساار ما و است شده مهبدسی خاص، نامزدا 

 .هسایم سفید های رای از آرا
 پوایا والیت فعحی نمایبدگا  ک  ساخت خاطرنشا  شرافت آقای
 بک   دسکت  خکود،  سیاسی نفوذ از اسافاده با نمایبدگا  مجحس در

 .زدند اناخابات مهبدسی و تقح 
 تا خواست اناخاباتی های شوایت کمیسیو  از معار  نامزد این
 رسکیدگی  معاکر   نامزدا  داشت حضور با آنا  های شوایت ب 

 .سازد جدا ناپا  آرای از را پا  آرای و نماید
 نگیرد، صورت رسیدگی ما های خواسا  ب  اگر ک  کرد تهدید وی

 را پوایکا  والیکت  در جمهکوری  ریاسکت  اناخابات برگزاری اجازه
 بکرای  را اناخابکاتی  هکای  کمیسیو  والیای دفاتر و داد نخواهیم
 .کرد خواهیم بسا  همیش 

 مهبدسکی  و تقحک   بک   دسکت  ک  افراد تا خواسابد دولت از آنا 
 عدلی نهادهای ب  و مجازات را زدند نمایبدگا  مجحس اناخابات

 .بسپارند قضایی و
 پیرامککو  هککا شککوایت و اعاراضککات ککک  اسککت حککالی در ایککن

 افکزایش  حکا   در هرروز نمایبدگا  مجحس اناخابات های تخطی
 تجمکع  بکا  کشور والیت چبدین معار  نامزدا  کبو  تا و است
 خواسککاار اناخابککاتی، هککای شککوایت کمیسککیو  دروازه برابککر در

.شککدند شککفاف گونکک  بکک  شککا  هککای شککوایت بکک  رسککیدگی
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 بود جهان و منطقه در تحول یک ایران اسالمی انقالب: عبداهلل عبداهلل دکتر

 معاقکد  محکی،  وحکدت  دولکت  اجرایی رئیس عهداهلل، عهداهلل دکار
 نظریکات  عمکق  و افوار در ریش  ک  ایرا  اسممی انقم  است
 شکمار  بک   جهکا   و مبطقک   سکط   در تحکو   یکک  داشت مردم
 مراسکم  در کک   عهکداهلل  دکاکر  آفاکا ،  پیکام  گکزارش  ب  .رود می

 در ایکرا   اسکممی  انقکم   روزیپی سا  چهحمین از گرامیداشت
 اسکممی  جمهکوری  افزود گفت، می سخن کاب، در ایرا  سفارت
 هکای  دوره در چک   دشکوار،  شکرایط  و ها گی پیگید رغم عحی ایرا 
 افغانسکاا   دولکت  و مکردم  با نو، مرحح  در چ  و مقاومت و جهاد

 .  است  کرده همواری
 مشکار   بکدۀ آی و هکا  فرصکت  تهدیکدها،  با ها همسای  افزود وی

 و افغانسکاا   کشور دو روابط ها، چالش وجود با اما هسابد مواج 
 . دارد قرار خوبی سط  در ایرا 
 در مردم و سیاسی قشر مخاحف طیف حضور گفت اجرایی  رییس
 نمایکانگر  ایکرا ،  اسکممی  انقم  پیروزی از گرامیداشت مراسم
 دو طروابک  وی، گفاک   بک    .باشکد  می کشور دو میا  خو  روابط
 روی مخاحکف  هکای  کمیاک   و دارد قرار خوبی سط  در نیز دولت
 .  کببد می کار کشور دو میا  مباسهات جامع سبد
 یوکدیگر  کبکار  در دار دوام زنکدگی  هکا  همسای  افزود عهداهلل دکار
 . هسابد مواج  مشار  آیبدۀ و ها فرصت تهدیدها، با و دارند
 بکا  ارتهکا   در  ایکرا  اسکممی  جمهوری موقف از اجرایی  رییس
 رونکد  خواسکاار  مکا  گفکت  و کرد قدردانی افغانساا  صح  پروس 

 هکیچ  و هسکایم  افغانسکاا   مکردم  حاکمیکت  و محوریت با صح 
 . ندارد وجود ما برای سال  ۴۰ جبگ خام از فراتر اولویای
 بک   مبطقک   کشکورهای  صح  شرایط در کرد تأکید اجرایی رئیس
 و کببکد  اسکافاده  مشکار   یهکا  فرصت از توانبد می بهار مرات 
 .نمایبد تضمین را مبطق  بهار آیبدۀ
 صکح   افغانساا  مردم کمک ب  کرد امیدواری ابراز عهداهلل دکار

 . شود برقرار کشور در هم  قهو  مورد و عادالن 
 بک   ۱۳۵7 سکا   بهمکن  ۲۲ در ایکرا   اسممی انقم  گفت باید

 رضکا  محمکد  یکم رژ سرنگونی با( ره)خمیبی امام اهلل آیت رههری
 . رسید پیروزی ب  پهحوی شاه
 بک   توکک،  و مکردم  اتحاد واحد، رههری امر، کارشباسا   باور ب 

 نظکام  بکر  ایکرا   اسممی شووهمبد انقم  پیروزی رموز از خدا
 انقکم   پیکروزی  بکا . رود مکی  شکمار  بک   پیشک   سام شاهبشاهی

  ظالمکا  عحیک   مظحومکا   ی مهارزه از زریبی برگ ایرا ، اسممی
  از بسککیاری در طحهککا  عککدالت و خواهککا  آزادی و خککورد ور 

 عحی  خود مهارزات انقم  این اصو  از تأسی ب  دیگر کشورهای
 .کردند آغاز را جهار های حوومت
 شکون  بکت  ،(ره)خمیبکی  امکام  رههکری  ب  ایرا  اسممی انقم 
 نکوعی  بک   جهکا   کشورهای تمام ک  شرایطی در هم آ  تاریخ،
 و سکابق  شکوروی  هکای  قکدرت  از یوکی  بک   را خود بودند مجهور
 .است اهمیت حائز کببد، ماص، امریوا
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 کببکدگا ِ  تکرویج  و پیکروا   ایکرا ،  اسکممی  انقکم   پیروزی با
 کک   کردند مشاهده عم، در «سیاست از دین جدایی» ی اندیش 
 و شکود  نمی خام تئوریک فرو  و اصو  از ای مجموع  ب  اسمم
 .دارد عمحی نام بر بشر خوشهخای برای

 پیکروزی  بکارز  مصکدا   خود ک  ایرا  اسممی انقم  پیروزی با
 بک   صکرف  تویک   کک   کردند در  جهانیا  بود، شمشیر بر خو 

 یکک  خوشکهخای  هکای  راه عبوا  ب  کپیاالیزم و کمونیزم موات 
 توانکد  مکی  موات  این از بهار مرات  ب  اسمم و است غحط توی 
 .اندبرس خوشهخای ب  را انسا 
 خود( ره)خمیبی امام رههری ب  عمیق اعاماد با ایرا  فهیم مردم

 داشکت  روا سام آنا  بر عمری ک  شاهبشاهی نظام چبگا  از را
 امکروز  و سکاخابد  رهکا  ریخکت،  امریوا جی  ب  را کشور مبابع و

 جهکا   و مبطق   در اسممی قدرتمبد کشور یک عبوا  ب  ایرا 
 سیاسکی  معادالت از بسیاری در ب  ک  رسیده جایگاهی چبا  ب 

 .گرفت نادیده را آ  توا  نمی

 کک   اسکت  مهمی های عرص  جمح  از «دفا  و صحت آمورش،»
 دسکت  کمنکی  هکای  پیشکرفت  ب  آ  در ایرا  اسممی جمهوری

 .است یافا 
 ی رفاک   دسکت  از نفکس  ب  اعاماد ایرا ، اسممی انقم  پیروی

 از مبطق  وابسا  حاکما  دش سه  و بازگرداند آنها ب  را مسحما 
 .نماند اما  در خواها  آزادی های قیام

 زمیبک   افغانساا  مجاهدین از حمایت با( ره)خمیبی امام حضرت
 شکوروی  ماجاوزین بر افغانی  نفس پا  مجاهدین های پیروزی
 .ساخت فراهم را سابق
 افغانسکاا   مقدس جهاد کورا  در سابق شوروی مقامات از یوی
 زیکر  در خکود  ایکرا   کشکور  کک   شرایطی در و رخس ارتش عحی 
 روز و شک   عراقکی  هکای  موشکک  و هکا  جبگبکده  های بارا  بم 

 پیشکبهاد ( ره)خمیبکی  امکام  حضرت ب  کرد، می سپری را سخای
 بکردارد،  افغانسکاانی   مجاهدین حمایت از دست اگر ک  بود داده

 ماوقکف  را صکدام  بک   خکود  پیشرفا  های موشک ارسا  شوروی
 حمایکت  بر و رد را شوروی پیشبهاد این( ره)خمیبی امام .کبد می

 .نمود تأکید افغا  مجاهدین از خود قاطع

 کند می منتقل افغانستان به را داعشی های تروریست آمریکا: ای خامنه اهلل آیت مشاور

: گفکت  ایکرا   مسکح   قوای ک، فرماندهی عالی مشاور و دسایار
 را داعشکی  های تروریست ها آمریوایی ک  داریم دقیقی اطمعات

 .کببد می مباق، افغانساا  ب 
 کک،  فرمانکدهی  عکالی  مشاور و دسایار صفوی سیدیحیی جبرا 
 پیروزی سا  چهحمین از اشتگرامید مراسم در ایرا  مسح  قوای

 بکا  تهکرا   دانشکگاه  جغرافیای دانشوده در ایرا  اسممی انقمی
 برخی: »گفت افغانساا ، و عرا  در آمریوا های شوست ب  اشاره

 در آمریوکا  راههکرد  کک   کردند اذعا  آمریوا های اساراتهیست از
 از را ایکرا   دشکمن  آنهکا  و بود اشاهاه افغانساا  و عرا  ب  حمح 
 بیسکت  از بکیش  و بسکیار  مالی های هزیب  نایج  در و بردند بین
 ک  حالی در بود اشاهاه راههرد این نایج  زخمی و کشا  نفر هزار

 خطکای  ایکن  از و اسکت  چکین  و روسکی   آمریوکا،  اصکحی  دشمن
 اسکافاده  شا  اقاصادی پیشرفت برای چین و روسی  اساراتهیک،

 دشکمن  سکا   سک   یکا  دو ظکرف  خواسابد می ها آمریوایی. کردند
 اکبکو   هکم  کک   حالی در کببد ایجاد افغانساا  و عرا  در الئیک
 و است شیعی پارلما  اکثریت با مسحما  دولت یک عرا  دولت
 .«نیست ما دشمن نیز افغانساا  دولت
 تکدابیر  تهیین ب  ادام  در ای خامب  اهلل آیت عالی مشاور و دسایار

 و سکوری   مسکئح   در یکرا  ا اسکممی  انقم  رههر نگری آیبده و
 توطئک   بکا : »گفکت  و پرداخکت  توفیکری  های تروریست با مقابح 

 از بکیش  عربکی  کشورهای برخی و ها صهیونیست و ها آمریوایی
 عکرا   و سکوری   محکت  و دولکت  جا  ب  داعشی نفر هزار یوصد
 و بیایبکد  ایکرا   سکراغ  بک   خواسکابد  می نیز آنها از پس و افاادند
 کرده تعیین امیر هم آ  برای و داشابد را خراسا  خمفت ادعای
 اطمعکاتی  هکای  سکرویس  و ها دساگاه ک  هایی تروریست بودند؛

. بودنککد انداخاکک  راه را آنهککا انگحیسککی و صهیونیسککای و آمریوککا
 هککا آمریوککایی ککک  داریککم دقیقککی اطمعککات نیککز اکبککو  هککم

 دولکت . کببکد  مکی  مباقک،  افغانساا  ب  را داعشی های تروریست
 و آقکا  حضرت تدابیر با و خواسابد کمک ایرا  از عرا  و  سوری
 بک   ناوانسابد توفیری های تروریست ایرا  مساشاری های کمک
 بکا  لهبکا   اهلل حکز   و روسی  ایرانی، ائامف و برسبد خود اهداف

 و صهیونیسای آمریوایی ائامف توانست افغا  برادرا  مجاهدت
 سکا   از پکس  نیکز  کیک  تر و بشوبد را عربی کشورهای از برخی
 .«پیوست روسی  ایرا  ائامف ب  ۲۰۱6
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 همگبکین  و آمریوا قدرت بگویم باید: »کرد اظهار صفوی جبرا 
 افکزایش  ب  رو ایرا  قدرت ولی است، افو  ب  رو ها صهیونیست

 محکت  یکک  ایرا  محت و هسایم ای مبطق  قدرت یک ما و است
 سکال   هکزار  دچبک  تمدنی دارای و شجاعت با شریف و ساز تمد 
 نکا   اسکمم  وجکود  و دلسکوز  و عکاد   رههکری  وجکود  با و است

 .«کبیم فراهم را بسیاری پیشرفت های زمیب  توانیم می محمدی

ایارانشرقوافغانستانغرببهخواهدمیداعش

کندحرکت

 نظکامی  پایگکاه  فرمانکده  معین «کوثری اسماعی، محمد» جبرا 
 وگکویی  گفکت  در ایکرا   اسکممی  انقکم   پاسکدارا   سپاه ثاراهلل

 را افغانسکاا   کک   جدیکدی  هکای  تححیک،  خصوص در مطهوعاتی
 ایکن : داشکت  اظهکار  دانکد،  مکی  جدیکد  داعکش  گیری شو، مرکز

 اعکمم  نیکز  مکا  و بکوده  مشکخ   گذشا  سا  یک طی موضو 
 .است ریزی برنام  حا  در ک  کردیم

 کشکورهای  بکین  تکا  آیبکد  مکی  افغانساا  ب  ها داعشی: افزود وی
 هر در تا بگیرند قرار ایرا  و کبونی روسی  و سابق شوروی چین،
 سعودی عربساا  و ها صهیونیست آمریوا، صاحهانشا  ک  زمانی

 .کببد ایجاد آشو  مبطق  در خواسابد
 ک  ضرباتی آ  با قطعاً: داد ادام  ثاراهلل، قرارگاه فرمانده جانشین
 پیکدا  داعش دسای پایین نیروهای ک  آگاهی و خوردند درگذشا 
 .ندارند عبوا  هیچ ب  را گذشا  توا  کردند،

 داعشککیا  الهاکک : کککرد اضککاف  فککارس بککا مصککاحه  در کککوثری
 موقکع  هکیچ  یقیبکاً  و قطعکاً  امکا  دهبکد  انجام اقداماتی خواهبد می

 .برسبد خود کثیف اهداف ب  توانست نخواهبد
 کببد ایجاد هایی ناآرامی دارند قصد ها داعشی: گفت پایا  در وی
 هم ما و خوردند هم افغانساا  کشور در ومیمح ضرب  اخیراً اما

 .ناوانبد آنها ک  دهیم می انجام را خود رصدهای و ها مراقهت
 حرککت  ایرا  شر  و افغانساا  غر  طرف ب  خواهبد می ها آ 

 .کبد پیدا حضور تواند نمی مطمئباً و کببد

 است نشده هم نزدیک حتی طالبان دادن شکست به آمریکا: اکونومیست
 هکم  او  از طالهکا   کرد تصری  گزارشی در اکونومیست روزنام 
 .نداشت کرد  وگو گفت و بس آتش اجرای ب  میحی

 صکح   برقکراری  بکر  تأکید ضمن گزارشی در اکونومیست روزنام 
 قکرو   حاکمیکت  نهاید صح  این کرد، تصری  افغانساا  در پایدار

 .کبد زنده کشور این در را «طالها » حیتجاه عصر و وسطایی
 در نهککرد سککا  ۱7: نوشککت ادامکک  در انگحیسککی نشککری  ایککن

 اسکت  هبوز ک  هبوز آمریوا اما آمریوا، تاریخ جبگ ترین طوالنی
 در هکم  امکروز  و نشده هم نزدیک حای طالها  داد  شوست ب 
 .بود پیش سا  ۱۰ ک  است ای نقط  هما  در جبگ این
 تکا  وسکطایی،  قرو  سرکوبگر اسممگرای نظامی شه  گروه این
 در. بکود  افغانساا  خا  از وسیعی های بخش حاکم ۲۰۰۱ سا 

 آمریوکا  حمایت از ک  «غبی اشرف» مباخ  دولت امروز حالیو 
 کشکور  خکا   از کوچکک  هکایی  خطک   بر فقط است مبد بهره هم

 .دارد کام، حاکمیت و کبار 
 خکونین  همگبکا   امکا  سکیده ر بسکت  بن ب  تقریهاً افغانساا  نهرد
 سکرباز،  و پحیس نیروی هزار ۱۰ ب  نزدیک ۲۰۱7 سا  در. است
. شکدند  کشا  شورشیا  از نامشخ  تعدادی و غیرنظامی ۳۴۰۰

 کبکد  نمکی  اعمم را نظامیا  تحفات آمار دولت بعد، ب  موقع آ  از
 .نشود بدتر اوضا  تا

 طالهکا   و آمریوکا  میکا   مکذاکره  مورد در خوبی اخهار روزها این
 .رسد می گوش ب  نهرد این ب  داد  پایا  برای

 دو کک   گویکد  مکی  آمریوکا  ارشد کببده مذاکره «زاد خحی، زلمی»
 توافکق  بک   هم با توافق یک «چارچو » و اصو  مورد در طرف
 خارج افغانساا  از را خود نیروهای آمریوا توافق، طهق. اند رسیده

 خکا   ندهکد  اجازه شود یم ماعهد هم طالها  مقاب، در و کبد می
 ایکن . شکود  مهکد   خکارجی  هکای  تروریست جایگاه ب  افغانساا 

 .بود آمده پیش «الد  بن اسام » مورد در قهمً شرایط
 خواهکد  موافقکت  بکس  آتش یک با ضمباً طالها  توافق، حوم ب 

 طالهکا  . کرد خواهد شرو  را افغانساا  دولت با مذاکرات و کرد
 را غبکی  اشکرف  دولکت  و نهکود  دولکت  اب مذاکره ب  حاضر پیشار
 .دانست می ها آمریوایی دست ساخا 

 سیاسکت  یک سمت ب  طالها  ک  است اصولی کاممً آرمانی این
 پرهزیب  نهرد یک شر از هم آمریوا و شود داده سو  طح  صح 

 .شود خمص ویرانگر و
 بیم. دارد وجود شده عبوا  چارچو  این در عمده اشوا  یک اما
 بک   ندهد بدست را دلخواه نایج  آ  چارچو  این ک  ودر می آ 

 .است دردسرساز العاده فو  آ  جزییات آنو  خصوص
 ککرد   وگکو  گفت و بس آتش اجرای ب  میحی هم او  از طالها 
 از مکانع  تکا  شود ساماندهی و مبظم نحوی ب  کارها باید. نداشت
 .نشود مذاکرات پیشرفت
 را خود تا بدهد سرخرمن عدهو طالها  ک  است این دیگر نگرانی

 زند می حدس چو  است مبطقی الها . برهاند ها آمریوایی شر از
 جغرافیکایی  اطمعات بزنبد؛ قولشا  زیر ها آمریوایی اگر حای ک 
 .برگردد ک  رسد نمی نظر ب 

 پشکایهانی » افغانسکاا   در آمریوا رههری تحت نظامی مأموریت
 کک   اسکت  ترامک   هوریجم رئیس عزم این اما دارد نام «مصمم
 .نیست مصمم هم خیحی
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 خانک   بک   را آمریوایی سربازا  روزی ک  است کرده آرزو ترام  
 بکرای  او کبکد،  ثابکت  کک   کبکد  نمکی  ای اشاره ترام . بازگرداند
 .است قائ، ارزش بودنش مثمرثمر با ماباس  هرچیزی
 یکک  شکد،  سکرنگو   آمریوکا  بدسکت  کک   ۲۰۰۱ سا  تا طالها 

 بکر  را وسکطایی  قکرو   حوومکت  یکک  مکد   ،«دیبکی  اساهداد»
 جامع ، در دین حاکمیت نام ب  طالها  .بود کرده حاکم افغانساا 
 از بکود  قرائاکی  آ  ایدئولوژی. داشت مردم با انسانی ضد رفااری

 .بشر جاهحیت دورا  از پیروی با اسمم، دین
 پوشکیده  پکا  تکا  سر آنو  مگر نداشابد را مبز  از خروج حق زنا 
 .کبد همراهی را آنها محرم مرد یک و باشبد
 .نداشابد را خود صورت ریش تراشید  حق مردا 
 قهیک،  از شکد  می سرکو  نطف  در انسا  طهیعی غرائز تمام ابراز

 ابکراز . عمکومی  محافک،  در خصوص ب  رقصید  و کرد  شادی
 جمحک   از بکود  همکراه  سبگین مجازاتهای با رفاارهایی چبین یک

 .اعدام حای و شد  زندانی ام،ع مم  در خورد  شم 
 باسکاانی  آثکار  و سکازی  مجسم  با آمیزی جبو  عباد یک طالها 
 «پرسککای بککت» و «شککر » نککوعی را سککازی مجسککم  و داشککت

 ارزشکمبد  آثار هرچ  جاهمن ، تفور همین با طالها  .انگاشت می
 سپرد تخری  باد ب  توزان  کیب  را داشت وجود کشور در باساانی

 .کرد مبفجر را آنها هم  تدیبامی با و
 نواحی و شهرها در ک  افغانساا  میحیونی ۲۴ جمعیت از سوم دو

 شکد   کن ریش  آرزوی کببد می زندگی دولت کام، کبار  تحت
 .دارند را طالها 

 شکد   گیکر  زمکین  آرزوی کک   نیسکابد  افغانساا  مردم فقط این
 .دشو می خوشحا  موضو  این از هم آمریوا کبد، می را طالها 

 سکرنگو   را کاب، دولت طالها  افغانساا ، از آمریوا خروج با اگر
 آمریوکا  پیشکانی  روی بکر  شکرم  عر  فقط ویابام، همگو  کبد،

 سکقو   آسکاان   تا و شود مازلز  کاب، دولت اگر. نشست خواهد
 بدسکت  صکح   توافکق  یکک  آنو  بدو  آمریوا خروج برود، پیش
 .انداخت خواهد راه ب  کشور در آشو  و بحوا باشد، آمده

 ب  روسی  و پاکساا  ایرا ، هبد، چین، نظیر ای مبطق  قدرتهای
 را خکم   ایکن  و بکرد  خواهبکد  یکورش  افغانساا  سمت ب  تاخت

 جبکگ  ک  است این ممون تصور ترین خوشهیبان  .کرد پرخواهبد
 و نکاآرام  مبطقک   ک،» ک  است این بدبیبان  فر  اما بگیرد باال
 .«شد خواهد ثهات بی

 از یوککی بدسککت ۲۰۱۴ سککا  در ایکن  از پککیش وضککعیت همکین 
 کک   بکود  نزدیکک  و آمد بوجود پاکساا  در طالها  های سرشاخ 

 .بدهد سو  داخحی جبگ یک ورط  ب  را کشور
 ناگزیر آمریوا شود، تورار افغانساا  برای وضعیای چبین یک اگر

 .شد خواهد مویده افغانساا  باتم  درو  ب  دوباره
 هکزار  ۱۴۰ نیروی یک با اندی، و سا  ۱7 این عر  در آمریوا
 رسد می نظر ب  امروز اما کبد، محو را طالها  ناوانست هم نفری
 بکیش  و ککم  توانکد  می افغانساا  سربازا  نفری هزار ۱۳ نیروی

 .باشد داشا  نظر زیر را شورشیا 
 آمریوکا  کک   کبکد  روشکن  وضکوح  ب  را مسئح  این باید زاد خحی،
 ککرد   الپوشکانی  فقکط  نک   اسکت،  پایکدار  حک،  راه یکک  بدنها 
 افغانسکاا   در آنقکدر  بایکد  آمریوکایی  سکربازا  . خود نشیبی عق 
 صکاد   خود تعهدات مورد در کبد ثابت عم، در طالها  تا بمانبد
 زمکین  را سکمح  و شکود  سیاسکی  فعالیت وارد خواهد می و است

 و هرا ایکن  کک   بیبکد  نمکی  دلیحی طالها  ایبصورت غیر در. بگذارد
 .بدهد تغییر است او شده شباخا  «برند» ک  را روش
 اسکت،  خکونریزی  و جبگ در ک  است سا  ۴۰ افغانساا  کشور

 و جبگ در همگبا  نیز پس این از است محووم اوصاف، این با
 .بخورد غوط  خونریزی

 



 18هفته نامه پیام آفتاب/

 بر مهمترین رویدادهای هفتهمروری 

مافیاییوتروریستیهایگروهصفحه۱۰۰ازبیش

شدمسدوداجتماعیهایکهشبدر

 یوصکد  کک   گویبکد  مکی  فرهبگ و اطمعات وزارت در مسئوال 
 تحگکرام  وتسک ،  تویار، فیسهو ، اجاماعی های شهو  در صفح 

 .اند کرده مسدود را …و
 معکین  سکانگارکی،  فاضک،  حسکین  سکید  آفاا ، پیام گزارش ب 

 ایکن  کک   گفکت  هکا  رسکان   ب  فرهبگ و اطمعات وزارت نشرات
 فعالیکت  مافیایی باندهای و تروریسای های گروه نفع ب  ها صفح 

 .کردند می
 فرهبکگ  و اطمعکات  وزارت نشکرات  معکین  سکانگارکی،  فاض،
 بک   مربکو   مسکاعار  صکفح   ۱۰۰ از بکیش  اخیکراً  کک   گویکد  می

 .اند کرده مسدود را مافیایی و تروریسای های گروه
 کک   هکایی  صکفح   با فرهبگ و اطمعات وزارت ک  افزاید یم او

 بزنبکد،  دامکن  قکومی  های حساسیت ب  یا کببد ترویج را خشونت
 .کبد می حذف و کرده قانونی برخورد
 اجاماعی های شهو  از اسافاده شد  قانونمبد ب  سانگارکی آقای
 فرهبگ و اطمعات وزارت ک  بود این بر قرار: گفت و کرد اشاره

 وزارت و هککا رسککان  کببککده حمایککت نهادهککای بککا هموککاری در
 و اجامکاعی  هکای  شکهو   از اسکافاده  چگکونگی  بکرای  مخابرات،
 مخالفکت  بکا  امکا  بسکازد،  جدیکدی  قکانو   آ ، از قانونی اسافاده
 .گرفت قرار های رسان  کببده حمایت نهادهای

 اسافاده قانونمبدی ک  داشت اظهار فرهبگ وزارت نشرات معین
 حکامی  نهادهکای  و هکا  رسان  برخی برای اجاماعی های شهو  از

 .بازماند شد  عمحی از و شد تحقی محدودیت ها رسان 
 قکرار  اجاماعی های شهو  نشرات شد  قانونمبد جهت: »افزود او
 امکا  شکود،  گرفا  دست روی دوم بار برای قانو  این مصوب  بود
 دهکیم  دام ا را قانو  این تصوی  کار ناوانیسایم مشومتی ببابر

 زمیبک   در تکا  اسکت  شکده  خواسا  مسئو  و زیربط نهادهای از و
 دسکت  محموس نایج  یک ب  و نشسا  میز یک دور آ  تصوی 

 .«یاببد

دستازراافغانستاندرخودفروشبازارپاکستان

داد

 است نوشا  تححیحی مطح  یک در پاکساا  انارنشب، دی روزنام 
 دسکت  از افغانساا  در را خود فروش بازار پاکساا  کاالهای ک 

 .دادند
 پاکساا ، دولت غحط های سیاست نایج  در گزارش این براساس
 در را خککود بازارهککای پاکسککاانی تجککارتی کاالهککای و امککوا 

 بکرای  را جکدی  مشکومت  مسئح  این و داده دست از افغانساا 
 .است آورده وجود ب  پاکساانی تاجرا 

 اخیکر  سکا   ۱۲ در پاکساا  صادرات میزا  روزنام ، این گفا  ب 
 سکا   در میکزا   ایکن  بکود؛  دالر میحیارد ۲٫۴ ساالن  افغانساا  ب 

 .است یافا  کاهش دالر میحیارد ۱٫۴ ب  جاری
 هکای  سیاسکت  افغانسکاا   بکا  تجارتی معادالت مورد در پاکساا 
 تجککارتی امکوا   خکاطر  همکین  بکک  و گرفاک   پکیش  در را غحطکی 
 .است داده دست از افغانساا  در را خود بازارهای پاکساا 

 میزا  ک  بود کرده اعمم نیز پاکساا  مرکزی بانک این از پیش
 .است یافا  کاهش افغانساا  ب  پاکساا  صادرات

همراهکابلشهراختطافچیبزرگترین:ملیامنیت

دشبازداشتنیروهایشبا

 بزرگاکرین  کک   ککرد  اعکمم  کشکور  محکی  بیتام عمومی ریاست
 بکا  همکراه  را دارد نکام  «عهیکد  رئیس» ک  کاب، شهر اخاطافگی

 .است کرده بازداشت افرادش از تن هفت
 مباشر دلو ۱6 شبه ، س  روز ریاست این ک  ای خهرنام  اساس بر

 یکک  در را فکرد  ایکن  محکی،  امبیکت  خاص قطعات نیروهای کرد،
 بازداشکت  کابک،،  شکهر  دهکم  ناحیک   اتمربوط از خاص عمحیات
 .است کرده

 نکام  کک   اسکت  آورده خود خهرنام  در محی امبیت عمومی ریاست
 نیکز  افرادش و است حمیداهلل فرزند عهیداهلل، عهید، رئیس واقعی

 جکواد  احمکد،  بشیر فرزند مزم، عهدالهادی، فرزند زید های نام ب 
 دولکت  فرزنکد  فکؤاد  احمد محمد، فرزند محمد نیک سردار، فرزند
 یارمحمکد  فرزنکد  الحکق  شکمس  و اهلل شفیق فرزند ابوبور عحی،

 .هسابد
 در عهیکد  رئیس فرماندهی ب  افراد این ک  است گفا  محی امبیت
 اخکاذی  مسححان ، های سرقت قا،، اخاطاف، مصروف کاب، شهر
 .بودند دارا  سرمای  و تاجرا  از پو 

 پایک   یکک  تفبگگک ،  ،می دو با را افراد این محی امبیت نیروهای
 سفید سیر جواز وسایط، پحیت نظامی، دریشی جوره یک مخابره،

 .اند کرده بازداشت مرمی فیر صدها و
 کابک،  شکهر  در اواخکر  ایکن  در مسکححان   های سرقت و اخاطاف
 نهادهکای  از ای گسارده اناقادات بروز باعث و است یافا  افزایش
 .است شده امبیای

 اراده کک   انکد  گفاک   مکردم  اناقکادات  ب  پاسخ در امبیای نهادهای
 و اخاطکافگی  هکای  گکروه  جبکایی،  جکرایم  بکا  مهارزه برای جدی

 جکرایم  سکط   کک   شکود  مکی  تمش و دارد وجود مسح  سارقین
 بکرده  بکین  از نیز جرمی های گروه و یابد کاهش کاب، در جبایی
 .شود
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درراغیرنظامیاانانگلیسارتش:آیایستمیدل

استدادهارقرهدفافغانستان

 انگحکیس  ارتش نوشت گزارشی در آی ایست مید  خهری پایگاه
 و عکرا   در غیرنظامیکا   بک   اسکت  داده اجکازه  خکود  سربازا  ب 

 .کببد شحیک افغانساا 
 از تن چبد با گزارش این نویسبده ،«کوبین یا » راساا، همین در

 تأییکد  هکا  آ  است، کرده وگو گفت انگحیس ارتش ینپیش سربازا 
 دسکاوراتی  عکرا ،  و افغانساا  در حضورشا  طو  در ک  کردند
 ککرده  دریافکت  را غیرنظکامی  مظبونکا   تعقی  و شحیک بر مهبی
 بک   مظبو  ک  غیرمسح  غیرنظامیا  مجوز، این اساس بر .بودند
 عحی  دیگر تعمحیا یا ای جاده کبار گذاری بم  برای ریزی برنام 

 .گرفابد می قرار هدف مورد بودند، مسح  نیروهای
 انجککام شککهان  هککای زنککی گشککت در هککا تیرانککدازی ایککن بیشککار
 عکرا   جبکو   در سکرباز  یک گزارش، این نوشا  ب  .است گرفا 
 بک   کک   بود شده گفا  دیگر همراه سربازا  و وی ب  کرد، اعمم
 شحیک توانبد می ،کبد عم، یا رفاار مشوو  طور ب  ک  کسی هر

 گفکت،  خهکری  پایگکاه  ایکن  بک   دیگکر  پیشکین  سرباز یک .کببد
 اتفاقکاتی،  چبکین  وقو  صورت در: کردند اعمم ما ب  فرماندها 

 .کرد خواهیم محافظت شما از ما گیرد انجام تحقیقات اگر
 ایکن  از مکورد  یکک  بک   اشکاره  بکا  انگحیس ارتش پیشین سربازا 
 بودنکد،  گذاری سرپوش یک شاهد اه آ  ک  کردند اعمم اتفاقات
 کک   غیرمسح  نوجوا  دو جسد کبار در شوروی دوره های اسحح 
 گذاشکا   بودند، شده کشا  افغانساا  در انگحیسی سربازا  توسط
 .هسابد طالها  نیروهای ها آ  آید نظر ب  تا بود شده
 بک   کک   هکا  سمح ایبگون  ک  کرد اعمم دیگر پیشین سرباز یک

 هکای  پایگکاه  در شدند، می شباخا  «شده رها های سمح» عبوا 
 ایکن  هسکام  مطمئن من: گفت وی .شدند می نگهداری انگحیس
 .شدند می نگهداری اهدافی چبین برای ها سمح
 .است نورده نظر اظهار باره این در هبوز انگحیس دفا  وزارت

برکناارداخلاهوزارتدررئایسیا ومعیندو

شدند

 رسکمی  صکفح   رد دلکو  ۱۳ شکبه   روز کک   ای اعممی  اساس بر
 در جدیکد  تغییکرات  شکد،  نشکر  محی امبیت شورای دفار فیسهو 
 .است آمده وجود ب  امبیای، سواور تقویت برای داخح  امور وزارت
 امکور  وزارت امبیاکی  ارشکد  معکین  ابراهیمکی،  محمد اخار جبرا 
 و داخحک   امکور  وزارت او  معکاو   بکارکزی،  جانا  جبرا  داخح ،
 داخحک ،  امکور  وزارت تروریزم با مهارزه رئیس اما ، نجی  جبرا 
 .است شده برکبار خود های سمت از ک  هسابد افرادی
 امبیاکی  ارشکد  معین عبوا  ب  سادات خوشحا  افراد، این بجای
 وزارت او  معکاو   عبکوا   ب  قانع عهدالصهور داخح ، امور وزارت

 این تروریزم با مهارزه رئیس عبوا  ب  یعقوبی ماهر و داخح  امور
 محک ،  حمکداهلل  سوی از دیروز افراد این .اند شده تعیین وزارت،
 خالکد،  اسکداهلل  حضکور  بکا  و جمهوری ریاست محی امبیت مشاور

 معرفکی  داخحک   وزارت کارمبکدا   ب  محی، دفا  وزارت سرپرست
 داخحک   وزارت جدیکد  مسکئوال   معرفکی  مراسکم  در مح  .شدند
 پشکین  لینمسکئو  از و اسکت  اصک،  یکک  تهدی، و تغییر ک  گفت
 در» کک   افکزود  محکی  امبیکت  مشاور .کرد تشور نیز داخح  وزارت
 بحوک   نکدارد،  وجکود  سیاسکی  مقکرری  نو  هیچ تازه های تقرری
 صککورت شایسککاگی و درایککت توانککایی، حسکک  بککر هککا تقککرری
 قهو  را سیاسی فشارهای ما» ک  گفت مح  آقای .«است گرفا 
 امبیای سواور تقویت راساای در تمام قاطعیت با بحو  کبیم، نمی

 داخح  امور وزارت جدید مسئولین از او .«ورزیم می تمش مشارکاً
 سکازی  ظرفیت و تقویت راساای در تمام قاطعیت با ک  خواست

 دفکا   وزارت سرپرست خالد، اسداهلل .کببد تمش وزارت، این در
 بکر  داخحک ،  وزارت جدیکد  مسکئوال   معرفکی  مراسکم  در نیز محی

 .کرد تأکید کشور امبیای سواور رد بیشار هماهبگی
 جدیکد  مسکئوال   محکی،  امبیکت  شکورای  دفار اعممی  اساس بر

 بکا  مهکارزه  راسکاای  در کک   انکد  داده اطمیبکا   داخح  امور وزارت
 بههکود  و زورگویکا   مخدر، مواد قاچا  افغانساا ، مردم دشمبا 
 .گیرند کار «توا  تمام از» امبیای وضعیت
 ای گسککارده تغییککرات شککاهد اواخککر یککنا در داخحکک  امککور وزارت
 وزارت سرپرسکت  عبکوا   ب  قه، چبدی صال ، امراهلل. است بوده
 وزارت، ایکن  در ککار  روز ۲7 از بعکد  او اما شد، معرفی داخح  امور

 اشکرف  محمکد  اناخاباتی توت او  معاو  عبوا  ب  و داد اساعفا
 .شد جمهوری ریاست اناخابات کارزارهای وارد غبی،
 کک   داد دسکاور  غبکی  جمهکور  رئیس صال ، آقای اساعفای از بعد

 را داخحک   وزارت امکور  محی، امبیت شورای مشاور مح ، حمداهلل
 .بهرد پیش ب  جدید، سرپرست تعیین تا

متوسا طاورباهافغاانزنهر:عامهصحتوزیر

آوردمیدنیابهکودکشش

 خانواده تبظیم محی نشست رد دلو ۱۳ شبه  روز فیروز فیروزالدین
 میکزا   بیشکارین  کک   اسکت  کشورهای از یوی افغانساا : گفت

 .دارد جها  سط  در را باروری
 ۲٫۰۳ و سکریع  بسکیار  افغانسکاا   در جمعیت رشد ک  افزود وی

 شد خواهد باعث باروری بحبد میزا  این ک  است سا  در درصد
 6۰ از بکیش  ب  و برابر دو آیبده سا  ۲۴ در افغانساا  جمعیت تا

 .برسد میحیو 
 رشکد  کک   کرد اعمم امسا  اقاصاد وزارت ک  است حالی در این

 ۲٫۱۴ بک   درصد ۲٫۰۳ از گذشا  های سا  در افغانساا  جمعیت
 افغکا   خکانوار  هر ماوسط جمعیت و رسیده جاری سا  در درصد
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 کشکور  اقاصادی پایین رشد دلی، ب  ک  است رسیده نفر هفت ب 
 .است دهبده هشدار

 در بکاروری  میکزا   ایکن  ک  گوید می فیروز آقای حا ، همین در
 سن زیر کشور جمعیت درصد ۴7 حدود ک  شده باعث افغانساا 

 شکو،،  ایکن  بک   نفکوس  رشد و باشبد داشا  سن سا  ۱6 و ۱۵
 و درمکانی  خکدمات  سکازی  فکراهم  در دولکت  کک   شکود  می باعث
 .ناواند عم، درسای ب  سا  پبج زیر افراد برای ای حرف 
 جمعیککت افککزایش عوامکک، از دیگککر یوککی عامکک  صککحت وزارت

 والدت هبگکام  در مادرا  میر و مرگ میزا  کاهش را افغانساا 
 تولد هزار صد هر از میمدی ۲۰۱۵ سا  در ک  گفا  و کرده ذکر
 مکیمدی  ۲۰۰۲ سکا   در کک   حالی در دادند، جا  مادر 66۱ فقط
 .بود قضی  ۱6۰۰ رقم این
 در دیکروز  نیکز  جمهکور  رئکیس  غبکی  محمداشرف ،حا  همین در

 بضکاعت  بی زنا  برای صحی مساعدت محی برنام  افاااح مراسم
 باشکبد،  می کشور و ها خانواده فقرات ساو  افغا ، زنا  ک  گفت
 بکوده  مهکم  مسکائ،  جمح  از زنا  صحت موضو  ب  رسیدگی بباً
 .است داده خرج ب  جدی تمرکز آ  باالی حوومت ک 

 در ارزنکده  گکام  یکک  را محی برنام  این افاااح غبی هورجم رئیس
 سراسکر  در صکحی  خدمات ب  بضاعت بی زنا  دسارسی راساای
 هکر  افزایش با ک  است این حوومت تعهد: گفت و دانست کشور
 بک   آ  مشکخ   حصک   یکک  حوومکت،  عواید در افغانی میحیارد
 .شد خواهد داده اخاصاص زنا  صحی خدمات
 عامک ،  صکحت  و مالیک   های وزارت ب  ا خط غبی جمهور رئیس
 و نمایبکد  جکدی  نظارت محی برنام  این تطهیق روند از ک  گفت

 .گردد نیز برنام ، این تطهیق در داکارا  همواری خواساار
 مهبکی  کک   گفت مالی  وزارت سرپرست قیومی همایو  چبا ، هم
 بکرای  صکحی  مسکاعدت  محی برنام  شهروندا ، حقو  تأمین بر

 .است گردیده ترتی  ضاعتب بی زنا 
 گرفاک   نظکر  در بودج  افغانی میحیارد ۲ برنام  این برای: افزود او

 تحکت  کشکور  سراسکر  در را صکحی  مرککز  ۱۲۰۰ کک   است شده
 این صحی خدمات از ز  میحیو  ۲ حدود و دهد می قرار پوشش
 برنامک   ایکن  در کک   اسکت  گفابکی . شکد  خواهبکد  مسافید برنام 

 از بضکاعت  بکی  زنکا   از شکماری  برای صحی خدمات های تعرف 
 .گردید توزیع جمهور رئیس سوی

دالارمیلیاارد۵۰سااننهافغانساتانجنا :ترامپ

داردهزینه

 پایکا   بکر  دیگکر  بکار  ماحده، ایاالت جمهور رئیس ترام ، دونالد
 کک   اسکت  گفاک   و کرده تأکید سوری  و افغانساا  در جبگ داد 

 .است برده ارث ب  را زیادی های ناهبجاری جبگ این از کشورش
 ایکن  ثمکره  ک  نوشا  خود توییار رسمی صفح  در ترام ، دونالد

 نیکاز  بر و بوده تحفات از پر و نامحدود مصارف «پایا  بی جبگ»
 .است کرده تأکید آ  ب  داد  پایا  ب 

 میحیکارد  پبجاه ساالن  آمریوا ک  است گفا  چبا  هم ترام  آقای
 این ب  است نیاز او، گفا  ب  ک  کبد می مصرف افغانساا  در دالر

 .شود داده پایا  مصارف
 تأکیکد  بکا  اناخابکات  جریا  در» است افزوده آمریوا جمهور رئیس
 مکا . شکود  داده پایا  نهایت در باید جبگ این ک  بودم داده تذکر

 مخالفا  ب . کبیم می مصرف افغانساا  در دالر میحیارد ۵۰ ساالن 
 .«زنیم می حرف صح  از اکبو  و ایم کرده وارد سخت ضرب 
 داده گزارش پیش روز س  تایمز، نیویار  ک  است حالی در این
 میکا   سریع توافق از نگرانی دنها  ب  غبی جمهور رئیس ک  بود

 ترامک ،  دونالکد  بک   ای نام  فرسااد  با طالها ، و ماحده ایاالت
 خواسکاار  افغانسکاا   در آمریوایی نظامیا  درازمدت حضور برای

 .است شده آنا  مصارف کاهش
 ناگهکانی  خروج ا احام ب  نسهت نام  این در غبی، جمهور رئیس

 ک  بود گفا  و کرده نگرانی ابراز افغانساا  از آمریوایی نیروهای
 .بود خواهد «مشو،» وضعیت کبارو  صورت، آ  در
 عکالی  شکورای  داراالنشای رئیس داوودزی، عمر حا ، همین در

 بیکرو   کک   است گفا  ا  ا  سی تحویزیو  با ای مصاحه  در صح 
 افغانسکاا   در را ریکزی  خو  ایی،آمریو نیروهای زودهبگام شد 
 .کرد خواهد بیشار

درماانیروانمراکازافغانساتاناداراتتمامیدر

شودمیایجاد

 آ  براسکاس  کک   گرفا  دست روی را طرحی تازگی ب  حوومت
 درمکانی  روا  مراککز  خصوصکی،  و دولاکی  ادارات تمامی در باید

 .گردد ایجاد
( دلکو  ۱۱) پبجشکبه   روز جمهکوری،  ریاسکت  امور اداره مسئوال 
 مشککورتی نشسککت» عبککوا  تحککت را مشککورتی نشسککت اولککین

 روا  مراککز  ایجکاد  چگکونوی  مبظور ب  «افغانساا  روانشباسا 
 .کردند برگزار کاب، در درمانی

 ایکن  در جمهکوری  ریاسکت  امکور  اداره نمایبده حمدزی،ا اهلل روح
 از مشکوره  دریافکت  و بحکث  نشسکت،  این هدف: »گفت نشست
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 ایجکاد  مبظکور  بک   روانشباسکی  عرصک   وماخصصین روانشباسا 
 خصوصکی  و دولاکی  نهادهکای  در درمکانی  روا  و مشاوره مراکز
 .«باشد می

 نیکز  نمعحکولی  و شکهدا   و اموراجاماعی کار، وزیر ذکی اهلل فیض
 شکهروندا   روا  و روح در خشکونت  و جبکگ  ده  چهار: »گفت

 گیر زما  آ  درما  ک  است گذاشا  را نامری های زخم افغانساا 
 .«است
 روانکی  هکای  بیماری درما  برای تاهبوز ایبو  بیا  با ذکی آقای

 ایکن  درمکا   بک   اگکر : »گفت است نشده کاری کشور شهروندا 
 هکای  نسک،  بک   آ  مبفکی  اثرات دنشو پرداخا  مری نا های زخم
 .«شد خواهد مباق، نیز ما آیبده
 یکک  دولاکی  کارمبد هزار ۲۰۰ هر برای باید ک  داشت بیا  وی

 روانکی  مشکومت  مبفکی  اثرات تا شود ایجاد درمانی روا  مرکز
 .شود درما  دولای کارمبدا 

 نفکوس  درصکد  ۸۰ حکدود  ایبو  بیا  با اموراجاماعی و کار وزیر
 بیواری، فقر،: »گفت برد می رنج روانی جدی ومتمش از کشور

 را افکراد  ک  است هایی عحت از عودت و غیرقانونی های مهاجرت
 .«سازد می دچار روانی مشومت ب 

 مکا : »گفکت  نیز عالی تحصیمت وزارت معین مهجور، سیر احمد
 و سکالم  کدرهای جامع  های نیازمبدی براساس ک  داریم تمش

 وی.« دهکیم  فکارغ  مخاحکف  های ارتمبتدیپ طریق از ماخص 
 نصا  در ک  دارد تمش عالی تحصیمت وزارت ک  داشت بیا 

 بک   مطکابق  را ککدرها  و ککرده  ایجاد را هماهبگی یک تحصیحی
 .دهد آموزش جامع  نیازمبدی

 ۲7 حاضر حا  در: »گفت نیز زنا  امور وزارت معین مصح  نهیح 
 ایکن  سکوی  از ا زنک  عحیک   هکا  خشونت ماضررین حمایوی مرکز
 ها نیازمبدی میزا  ب  توج  با ک  کبد می فعالیت کشور در وزارت
 براساس ک  داشت بیا  وی.« است آ  ابادایی سط  در و اند 

 ککس،  همک   بکرای  جکا  همک   در صکحی  خدمات عرض  سیاست
 بکاال  روانی، مسای، ح، مبظور ب  درمانی روا  و مشاوره خدمات
 و واحکد  محکت  یک ساخان و محی  روحی تقویت ها، توانایی برد 

 .شود می وهمگانی فعا  پذیر، همدیگر
 ادارات تمکام  در کک   ککردیم  تمش بارها ما: »گفت مصح  خانم
 خوشکهخاان   کک   شکود  ایجاد مشوره و درمانی روا  مراکز دولای
 .«است داده نایج  قسمت این در ما دادخواهی امروز

 بککرای را زیککادی را مشککومت خشککونت جبککگ دهکک  درچبککدین
 تکرین  عمکده  از یوکی  کک   است آورده بوجود افغانساا  شهروندا 
 مشکومت  دیگکر  کبار در روانی امبیت عدم توا  می را مشومت

 .برد نام
 

تخصای افغانساتانباهبالعوضوامجهانیبان 

داد

 میحیکو   ۳۲۵ بمعکو   وام یکک  چهارشکبه   روز جهکانی  بانک
 .داد تخصی  ساا ،افغان های زیرساخت تقویت برای دالری

 ایجکاد  و اقاصکادی  هکای  زیرسکاخت  تقویت برای مالی بسا  این
 .است شده گرفا  نظر در افغانساا  شهرهای در شغ،

 بکرای  شده اعطا مالی کمک بسا  جهانی، بانک بیانی  اساس بر
 همگبین و خدمات ارائ  حوزه در اناخاباتی های اساا  از حمایت
 گرفاک   نظکر  در شکده  اناخکا   هکای  وزارتخانک   ظرفیت افزایش

 بکا  افغانسکاا   در جهانی بانک مدیر «چودری شههام» .است شده
 بک   دسارسکی  گفکت،  بمعکو   کمکک  ایکن  امضکای  بک   توج 

 مکردم  نیکاز  تکرین  ضکروری  بهاکر،  خکدمات  و شغحی های فرصت
 ایکن  در داخحکی  آواره هکای  افغا  و بازگشاگا  ویهه ب  افغانساا 

 گکام  جدید های کمک افزود، ام اد در چودری .است خاص زما 
 تقویککت بککرای افغانسککاا  دولککت بکک  کمککک جهککت در مهمککی
 کحیکدی  اهکداف  بک   رسکید   و خکود  خکدمات  ارائ  های ظرفیت
 .است نهادی اصمحات تقویت طریق از خود سیاست

فابریکاهگاازنینپایپ:شاهین۲۰۹اردویقول

شدوصلمزارشریفبرقکود

 بر  کود فابریو  گاز الین پای  زسازیبا و ترمیم برای عمحیاتی
 .شد اندازی راه چماا  ولسوالی بارگاه مبطق  در مزارشریف

 بحکخ  والیکت  بحخ و چماا  های ولسوالی از هایی بخش در طالها 
 مزارشکریف  بکر   کود فابریو  ب  را غا شهر گاز ک  الیبی پای 
 .بودند کرده قطع داد، می اناقا 
 مردم میا  در و مجازی فضای در تبدی های واکبش رویداد این

 کود فابریو  حای طالها  اقدام این نایج  در ک  زیرا آورد بوجود
 شکاهین  ۲۰۹ اردوی قو  مطهوعاتی دفار .بازماند فعالیت از بر 
 دوباره برای افغا  امبیای نیروهای ک  کرد ماعم کشور شما  در

 انککدازی راه را ویککهه عمحیککات الیککن پایکک  ایککن سککازی وصکک،
 شکده  مباشکر  اداره ایکن  طکرف  کک   ای خهرنامک   در .اسکت  کرده
 ک  باشد می ۳۴ ولید عمحیات از بخش عمحیات این ک  است آمده
 .شود می انجام بحخ والیت های ولسوالی از های بخش در

 پایک   بازسکازی  و تکرمیم  بکرای  عمحیات ک  افزاید می خهر مبهع
 ولسکوالی  بارگاه مبطق  در مزارشریف بر  کود فابریو  گاز الین

 در کک   اسکت  شکده  ذککر  خهرنامک   این در .شد اندازی راه چماا 
 و شکده  کشکا   ها تروریست از نفر ۱۰ نظامی عمحیات این نایج 
 .است گشا بر عادی حالت ب  و وص، دوباره گاز الین پای 
 ها تروریست سرکو  برای نظامی عمحیات ک  است حالی در این
 جریا  اکبو  هم ک  دارد جریا  بحخ های والیت از های بخش در

 .دارد


