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به اروپا متصل شدراه الجورد/ افغانستان ح فتتاا
 و خااجی   سیاسات  کلا   خطاو   اساا   بر افغانستان حکومت
 سکتوج با همکاجی و مشوجه دج و کشوج انکشاف  عموم  دیدگاه

 یدیاد  هاای  جاه یساتووی  دج بدینساو  ساا   چناد  از خصوص 
 کااج  مختلا   هاای  گزینا   جوی و باوده  ترانزیتا   و ترانسپوجت 

 با   افغانساتان   ترانزیتا   و ترانسپوجت  دیپلماس  دج. است کرده
 و ترانساپوجت   یدیاد  های جاه خشک   ب  محا  کشوج یک حیث

 .داجد ای ویژه اهمیت ترانزیت 
 کنفاران   نشسات  هفتماین  یانب  های برنام  ترین مهم از یک 

  (جکاا ) افغانساتان  با   جایا   ای منطقا   اقتصاادی  های همکاجی
 دج وزجا نشست حاشی  دج ک  بود الیوجد جاه نام  موافقت امضای
 پایتخاات آّباااد  عشاا  دج مااییدی ۲۰۱۷ نااوامبر  پااانزدهم جوز

 اماوج  وزجای توسا   ناما   موافقت این. گرفت صوجت ترکمنستان
 خاجیا   وزاجت معاین  گریستان  و ترکمنستان افغانستان  خاجی 
 .جسید امضا ب  آذجبایوان آهن خ  اداجه جئی  و ترکی 

 گذجگاه دو از جا افغانستان داخل  تولیدات «الیوجد» ترانزیت  اهج
 دج «توجغنادی  بندج» و شما   دج فاجیاب والیت دج «آقن  بندج»

 .جساند م  اجوپا ب  هرات والیت

 به الجورد راه!/فصل نه است وصل کشور افغانستان

 دهد می پایان کشور ی ساله 17 انزوای

توسا    قاو آآذج ۲۲نوشانب   پ جوز الیوجد بصوجت جسام  جاه 
  .یافت گشایش هرات دججئی  یمهوج 

 تهدید پیش سا  چهاج: »گفتدج این مراسم  غن  یمهوج جئی 
 خاود  خوجدن نان دیگر شود  بست  سرحد فین اگر ک  شدیم م 
 مارد   ماا . اسات  متصل افغانستان امروز. داشت نخواهیم هم جا

 !«خواهیم نم  جا انزوا و یدای ! فصل ن  هستیم وصل
 چراکا   شاد  انتخااب  الیاوجد   «ابریشام » یای ب  جاه این نا »

 ساا   دج و داجد ساال   هازاج  4 قدمت یک افغانستان برای الیوج
 با   دیگار  کشاوجهای  با   بدخشاان  الیاوجد  میید  از قبل ۱۱9
 هازاج  ۲ ابریشام  جاه حالیکا   دج شد م  صادج مصر و هند شمو 
 .«گرفت قراج استفاده موجد بعد سا 

 جاه افتتاا   مراسام  دج غنا   یمهاوج  جئای   توس  باال یمیت
 .شد عنوان هرات دج امروز الیوجد

 مهمترین رویدادهای افغانستان در هفته گذشته
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 گفات  مراسام  این دج غن  یمهوج جئی  آفتاب  پیا  گزاجش ب 
 افغانستان  ب  جسیدن برای بزجگ مان  یک الیوجد  جاه افتتا  با

 .است شده برداشت  متصل و صادجات 
 باا  ای منطقا   های همکاجی خواستاج حا  عین دج یمهوج جئی 

 افغانساتان  اجتباط  های جاه شدن باز نمود تأکید و شد افغانستان
 شادن  خااج   توی  از معنای ب  اجوپا و قفقاز و مرکزی آسیای با
 کشاوجهای  اتصا  نقط  ب  افغانستان نیست؛ آسیا ینوب های جاه

 .شود م  تبدیل اجوپا و مرکزی آسیای با آسیا ینوب
 بارای  ترانزیتا   هاای  جاه اهمیت ب  ادام  دج غن  یمهوج جئی 
 احیاای  بارای  افازود  و کارد  اشااجه  افغانستان اقتصادی انکشاف
 .هستیم بیشتر اجتباط  های جاه نیازمند خود تاجیخ ِ( شکوه)مود

 !«خواهیم م  وصل جاه صد ما: »گفت غن  یمهوج جئی 
 خاا   طاوج  با   هارات  و کال  طاوج  با   افغانستان گذشت  دج»

 فرهنا   مرکز ما. داشت جا دنیا دج اجتباط  چهاججاه یک موقعیت
 مقادون   اساکندج  از قبال  دوجان دج هرات. بودیم تمدن انتقا  و

 بااج  بااج  هرات آن از پ  و شد م  قلمداد «شاه  جاهِ س »  یک
 .«دجخشید اجتباطات زیوج دج یاقوت  مثل
 زمینا   اکناون  گفات  بازجگاناان  و تواج ب  خطاب یمهوج جئی 
 استفاده با بایست م  کشوج بازجگانان و شده فراهم گذاجی سرمای 
 و کاالهاا  صاادجات  جوی خاود  ظرفیات  و تاوان  از تر تما  هرچ 
 .کنند کاج افغانستان مل  تولیدات

 

 راه الجورداهمیت 

 زمیناا  توانااد ماا  الیااوجد جاه اقتصااادی  کاجشناسااان باااوج  باا
 مسایر  این دج تر وگسترده بیشتر بازاجهای ب  افغانستان دسترس 
. نمایاد  فاراهم  جا مدیترانا   وحوزه اجوپا دج آن از فراتر وهمچنین

 تاا  کناد  ما   کمک داخل  کنندگان تولید ب  ترانزیت  دهلیز این
 شاامل  کشاوجهای  دج جا تریویدیاد  بیشاتر  تر مناسب بازاجهای
 .کنند پیدا مسیر  این خاج  وکشوجهای نام  موافقت

 هااای سیاساات اقتصااادی  و سیاساا  کاجشناسااان از بساایاجی
 و ای منطقا   منفعات  نوع  ایواد دج مل  وحدت دولت اقتصادی
 توتاا،   شامو   با   اقتصاادی  کین های پروژه طری  از یهان 
 مناساب  جاها   جا آن و ساتایند  ما   جا الیوجد جاه و هزاج کاسکا
 .بینند م  افغانستان دج ثبات و صلح ایواد برای

گاوی جیاسات یمهاوجی دج     ساخن معاون حسین مرتضوی شاه 
 کشاوجهای  منااف   افغانستان الیوجد  جاه افتتا  بانشست  گفت: 

 امیادواج  و زناد  م  گره اقتصادی مناف  و تواجت بُعد دج جا منطق 
 .باشد اقتصادی جویکرد نیز منطق  کشوجهای جویکرد ک  است

 افغانساتان : »افازود  اداما   دج یمهوجی جیاست گوی سخن معاون
 هاای  جوزن  امروز ول  بود  مرز یک ب  وابست  متمادی های سا 
 سیاسات  ی موفقانا   هاای   تایش  محصاو   کا   شده باز متعدد
 و توااجت  عرصا   دج ماا  موفا   همکااجان  و افغانساتان  خاجی 
 .«است ترانزیت

 و صانعت  وزاجت اداجی و مال  معین زی  عبدالرحیم حمید ایمل
 الیاوجد  جاه کا   گفت مشترک خبری نشست این دج نیز تواجت
 افغانساتان  ترانزیت و تواجت برای جاه ترین نئمطم و ترین کوتاه
 .است منطق  کشوجهای و
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 هرات «پس بای حلقوی سرک» افتتاح

یمهاوج سارک حلقاوی     از مراسم افتتا  جاه الیوجد  جئی پیش 
 45 طاو   با   حلقاوی  سارک  ایان جا افتتا  نماود.  « بای پ »

 کشاوج  توسا   و دالج میلیاون ۲۲ هزینا   با ک  باشد م  کیلومتر
 .است جسیده برداجی بهره ب  ایتالیا

 وصال  الیاوجد  جاه مسایر  ب  جا هرات والیت حلقوی سرک این
 ب  دهلیز این طری  از تواجی محمول  اولین است قراج و کند م 

 آخار  تاا  و آغااز  هارات  قلعا   اسای   مارز  از شود  فرستاده اجوپا
 .داجد امتداد صنعت  شهرک

 باین  ترافیاک : گفات  پاروژه  این افتتا  مراسم دج یمهوج جئی 
 این افتتا  با امروز و بود بست  والیت این دج سا  شانزده الملل 
 .شود م  جف  مشکل این حلقوی سرک

 دج بزجگتاری  و عموم  تغییرات نوید غن  اشرف آقای همچنین
 .داد مرد  ب  جا تواجی و ترانزیت  وضعیت

 صنعتی پارک یک/  است شده متوقف هرات صنعتی شهرک در کارخانه ۱۸۰ فعالیت

 شود می ساخته هرات در جدید
 صنای  و خصوص  سکتوج انکشاف معین  «شیرزاده ظهوجالدین»

 فااز  جوی فعالیات  تمرکاز  و یدید صنعت  پاجک ساخت از کشوج
 مشاکیت  جف  از همچنین و داد خبر شهرک این پنوم و چهاج 

 .گفت سخن خصوص  سکتوج دج مویود های چالش و

 کا   گویاد  ما   کشاوج  صانای   و خصوص  سکتوج انکشاف معین
 از وی .اسات  برخاوجداج  بااالی   اهمیات  از هارات  صنعت  پاجک
 و داد خبار  صنعت  های پاجک موجد دج یدیدی طرزالعمل ساخت
 دولت  صنعت  های پاجک حمایت بر همواجه دولت ک  داشت بیان
 تمرکاز  خصوصا   صنعت  های شهرک جوی کمتر و داشت  تأکید
 صانعت   پاجک ۱۳ برای زمین توزی  از وی همچنین .است نموده
 بناابر  کا   گویاد  ما   شیرزاده آقای .داد خبر کشوج والیت ۱۱ دج

 دج آن گساترش  یاا  صانعت   شاهرک  ایوااد  بارای  باال تقاضای

 ۸9۲ کا   شاده  شروع عمیً آن چهاج  فاز دج زمین توزی  هرات 
 .شد خواهد توزی  زمین یریب

 هاای  پااجک  عماوم   جئای    «مرتضوی آقا عل » هم  سوی  از
 شاهرک  کا   دانسات  والیاات   یمل  از جا هرات والیت صنعت  
 آن مویاود  هاای  زمین آینده دج و بوده انکشاف ب  جو آن صنعت 
 پااجک  ایوااد  از وی همچناین  .داشت نخواهد جا تقاضاها کفاف
 کا   داد خبار  زماین  یریب هزاج پنج مساحت ب  یدیدی صنعت 
 آن عملا   کاجهاای  و باوده  انواا   حا  دج آن تداجکات  مراحل
 .شد خواهد انوا 

 بارای  امنیات  تاأمین  طار   ایوااد  از مرتضاوی  آقاای  همچنین
 از آن طار   آیناده  ساا   دج کا   گفات  سخن صنعت  های پاجک
 .شد خواهد تطبی  مربوط  اداجات طری 
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 صلحگفتگوهای 

 بوا  صول   مشووریی  شورای عضو 'جهادی رهبران'

 شدند طالبان

 مشاوجت   عاال   شوجای تشکییت افغانستان مل  امنیت شوجای
 شاوجای  کا   است آمده شوجا این اعیمی  دج. کرد اعی  جا صلح

 اساا   بار  افغانساتان   کننده مذاکره گروه و صلح جوند مشوجت 
 .است شده تشکیل کشوج این یمهوجی جئی  فرمان
 غیار  و دولتا   افاراد  نفاره   ۳۱ شاوجای  این اعضای فهرست دج

 و یهاادی  هاای  چهاره  شوجا این عضو هفده. داجند حضوج دولت 
 .هستند افغانستان قبل  دولت اعضای

 رسدول  عبددارر   مجددیی،  اهلل صبغت کرزی، حامد

 کریم محمد نور، محمد عطا حکمتیار، گلبدین سیاف،

 حامدد  قدانونی،  یدون   محسنی، محمدآصف خلیلی،

 منصور سید خان، اسماعیل محمد، یین حاجی گیالنی،

 ارغنددیوال،  عبدداراایی  ربدانی،  اردین صالح نایری،

 جهباران  صدار   امدراهلل  و بلخدی  صددیهه  افضلی، آمنه

 شان نا  فهرست این دج ک  هستند قبل  دولت اعضای و یهادی
 .شود م  دیده
 دج پایش  هفتا   دو افغانستان یمهوجی جئی  غن   اشرف محمد
 گاروه  با مذاکره برای کشوج این حکومت یدید طر  ژنو نشست
 گاروه  تعیین و صلح مشوجت  شوجای ایواد. کرد اعی  جا طالبان
 آقاای  ک  است یدید طر  این از بخش  طالبان  با کننده مذاکره
 مل  امنیت شوجای .کرد یاد "صلح جاه نقش " عنوان ب  آن از غن 
: داجد عمده وظیف  چهاج "صلح مشوجت  عال  بوجد" ک  گوید م 
 اجزیااب   و برجسا   دولات   جهباری  ب  سازنده های مشوجت اجای 

 چااجچوب  و برناما   اجایا   صالح   کاجی های کمیت  پیشنهادهای
 .صلح مذاکرات جوند تحق  از نظاجت و مذاکرات

 "زنان در روند صل "برگزاری نشست 

 عناوان  زیار  جا نشست  پروموت  برنام  همکاجی با زنان ائتیف
 حضاوج  باا ( قاو    ۲۱) چهاجشانب   اماروز  "صلح جوند دج زنان"

 کابل دج ها جسان  و دین  علمای زنان  حکومت   بلندپای  مقامات
 .کرد برگزاج

 ملا   وحادت  حکومات  ایرایا   جئی   عبداهلل عبداهلل یکتر

 آمدن خواهان افغانستان شهروندان قاط  اکثریت امروز ک  گفت
 هسااتند  ینا   دوا  دنبااا  با   کاا  آناان  و کشااوجاند دج صالح 

 .ناچیزاند تعدادشان
 حاضار  کشوج  دج ین  دوا  های علت از یک  ک  کرد عیوه وی

 است  مستقیم وگوهای گفت جوند دج دولت مسلح مخالفان نشدن

 سازی زمین  و خشونت فضای کاهش برای تا کند م  ایواب لذا
 .نماییم سیاس  مباجزه مذاکرات 

 بادون  ماذاکره  ناوع  هار  آماده دولت ک  کرد تاکید عبداهلل آقای
 کارده  تعیاین  نیز جا خود کننده مذاکره هیئت و است شر  پیش
 .نیست مشخص وگوها گفت مکان و زمان هنوز تا اما است؛

 باودن  جنا   کام  از صالح  عال  شوجای معاون  سرابی حبیبه

 کا   گفات  و کارد  انتقاد دولت مدیریت و جهبری سطح دج زنان
 حساااب یامعاا  پیکار  ناایم گیااری جای جونادهای  دج تنهااا زناان 
 .نداجند نقش  هیچ مشاجکت های بحث دج اما شود؛ م 
 عناوان  نااقص  جا حکومت سوی از صلح مشوجت  بُرد تعیین وی
 بسایاج  زنان حضوج طرف یک از بُرد این دج او گفت  ب  زیرا کرد؛

 گونا   هایچ  یواناان  و مادن   یامع  دیگر یانب از و اند کمرن 
 توربا   دج کا   داشات  بیاان  ساراب   باانو  .نداجند آن دج سهم 
 کودکاان  و زناان  جا ها آسیب بیشترین کشوج سال  4۰ های ین 
 شود م  گرفت  نادیده آنان بازهم صلح جوند دج اما شدند؛ متحمل

 .گیرند م  مردها جا تصامیم تما  و

 صول   ایجواد  آمریکوا  اریش هدف: دانفورد جنرال

 نیست افغانستان در

 عناوان جئی  ستاد اجتاش آمریکاا دج اظهااجات       دانفوجد ینرا 
 افغانساتان  دج ثبات و صلح ایواد آمریکا اجتش اصل  هدف: کرد

 برای کشوج این دج ما نظام  نیروهای حضوج حقیقت دج و نیست
 .است آمریکا علی  تروجیست  های گروه تهدیدات با مقابل 
 داشت  حضوج افغانستان دج باید کشوج این نیروهای افزود  دانفوجد
 ۱۱ موادد  تروجیست  حمل  وقوع احتما  غیراینصوجت دج باشند
 .داجد ویود آمریکا کشوج دج سپتامبر
 آمریکا نظام  نیروهای حضوج ادام  داشت  اظهاج دانفوجد ینرا 
 ها تروجیست شدن متحد احتما  زیرا است ضروجی افغانستان دج

 .است زیاد بسیاج آمریکا علی  گرفتن انتقا  برای
 آمریکا نیروهای احتمال  خرو  سؤا  ب  پاسخ دج دانفوجد یوزف

 و داعاش  القاعاده   بار  خاود  فشااجهای  ب  ما گفت  افغانستان از
 ماا  های اجزیاب  زیرا داد خواهیم ادام  تروجیست  های گروه دیگر
 از بعاد  اتحااد  و انساوا   تواناای   هاا  گروه این ک  دهد م  نشان

 حملا   آیناده  دج بخواهناد  آناان  آنک  احتما  و داجند جا شکست
 .داجد ویود دهند انوا  آمریکا دج سپتامبر ۱۱ مانند دیگری
 کرد اقراج گذشت  ماه دج آمریکا اجتش ستاد جئی  دانفوجد یوزف
 حال  جاه هایچ  و نیست شکست حا  دج افغانستان دج طالبان ک 

. ناداجد  ویاود  کشاوج  ایان  دج ینا   ب  دادن پایان برای نظام 
 اعتاراف  باید ما گفت  کانادا هالیفاک  امنیت  نشست دج دانفوجد
 .است نگرفت  قراج شکست موض  دج اکنون هم طالبان ک  کنیم
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 انتخاباتیخبرهای 

 جدید مکانیزم اساس بر کابل آرای شماری باز

 شاماجش  یدیاد  مکانیز  یک دجباجه انتخابات  مستقل کمیسیون
 باا  جساایدگ  کمیساایون بااا کاباال پاجلمااان  انتخابااات آجای

 .است جسیده تواف  ب  انتخابات  های شکایت
 پاجلماان   انتخاباات  گسترده تقلب از ها شکایت از پ  هفت  یک
 از کا   کارد  فیصال   انتخابات مستقل کمیسیون کابل  والیت دج
 یریان دج گردد شماجی باز مرکز ۱۸۲ آجای انتخابات  مراکز کُل
 مراکاز  کُال  آجای انتخابات  های شکایت کمیسیون اما جوند؛ این
 شاده  قاراج  یدیاد   مکاانیز   اسا  بر .کرد اعی  باطل جا کابل
 کابل انتخابات آجای بازشماجی و تفتیش کاجی های تیم ک  است
 هاای  گاروه  اعضاای  شماج و یابد کاهش نفر ۱۱۰ ب  نفر ۲۰۰ از

 قاراج  همچناین . یابد افزایش نفر پنج ب  نفر دو از انتخابات  ناظر
 دجبااجه  اطیعاات  جوزانا   انتخاباات  کمیسایون  کا   اسات  شده

 دج جا نتاایج  فرم  و دهندگان جای فهرست بیومتریک  مشخصات
 .دهد قراج انتخابات  شکایات ب  جسیدگ  کمیسیون دستر 
 هاای  شاکایت  با   جسایدگ   کمیسایون  عضو جوحان   جضا عل 

 کامل مداجک و اسناد انتخابات کمیسیون اگر ک  گفت انتخابات 
 تطبیا   جا یدیاد  مکانیز  و دهد قراج کمیسیون این اختیاج دج جا

 بودن اعتباج ب  اعی  بر مبن  شان قبل  تصمیم دجباجه ها آن کند 
 .کرد خواهند نظر تودید کابل دج پاجلمان  انتخابات آجای

 فاریوا،   بلو،   پارلموانی  انتخابوات  تودایی اب نتایج

 شد اعالم پکتیکا و بدخشان لوگر 

 شریف   عبدالحمید زاده  ابراهیم عبا  غی  نتایج  این اسا  بر
 ظااهر  سید آزادی  خان علم محق   محمدعل  جمضان  احمدشاه
 فوزیا   نیاازی   صایفوجه  همادجد   جحمان گل عبدالخال   مسروج 
 مولا   با   اناد  توانسات   بلاخ  والیات  از جبیا   برشنا و حمیدی

 .یابند جاه نمایندگان
 ساید  خاان   محمدهاشم فاجیاب   محمدجسو  آجمان  اهلل حشمت
 شفیق  کاجگر  جنگین  باشلی   محمدانوج کاجگر  سنور یما   بابر
 محمداساماعیل  و فاجیااب  والیت از جووف  فوزی  و یولچ  سخا

 از احمادی  هماا  و زی نبا   محمدآص  افتخاج  اهلل وف  صدیق  
 با   جا والیت دو این مرد  آجای بیشترین اند توانست  لوگر والیت
 .بیاوجند دست
 خردمند  اهلل حوت حکیم   واق  عبدالشکوج انعام   وفعبدالرو
 مواددی   زلما   عظایم  فضال  عتی   اهلل ذبیح نیازی  عبدالول 

 والیاات از ادیااب صااادق  و ابراهیماا  نیلااوفر یفتلاا   احمدضاایا
 نادجخاان  کتاوازی   محمادداوود  کتاوازی   محمدمیرزا و بدخشان
 بیشاترین  اناد  توانسات   پکتیکاا  والیت از موتب  هیل  و کتوازی
 مولا   با   و آوجده دسات  با   جا شاان  هاای  والیت مرد  آجای

 .یابند جاه نمایندگان
 های والیت ابتدای  نتایج انتخابت مستقل کمیسیون این از پیش

 پنوشیر  کاپیسا  لغمان  فراه  یوزیان  اجزگان  بامیان  دایکندی 
 وجدک  میدان کنر  سمنگان  خوست  تخاج  پروان  زابل  نیمروز 
 .بود کرده اعی  نیز جا بادغی  و غوج سرپل  نوجستان 

 بایوود عوودالت یوویمی  بوورای: انتخابووات کمیسوویون

 شود بندی حوزه غزنی انتخابات

 مولا   دج غزنا   مارد   نماینادگان  از شاماجی  اعتراض پ  دج
 عزیاز  والیات   ایان  دج انتخاباات  بنادی  حاوزه  طار   ب  نسبت

: گفت ها جسان  ب  انتخابات کمیسیون سخنگوی معاون ابراهیم 
 خواهااان کاا  غزناا  شااهروندان اعتااراض بهاار از کمیساایون

 بنادی  حاوزه  جا غزن  انتخابات بودند  غزن  انتخابات بندی حوزه
  .کرد

 باود   عادالنا   باودن   سراساری  خااطر  با  : »افزاید م  ابراهیم 
 هر شد  بندی حوزه غزن  انتخابات بودن  شمو  هم  و فراگیری

 ما اما حوزه؛ س  یا باشد حوزه دو ک  نشده مشخص هنوز تا چند
 .«کرد خواهیم عمل  غزن  مرد  خواست مطاب 

 از انتقاااد بااا مولاا  دج غزناا  ماارد  نماینااده یااک سااوی  از
 ۳۱ دج غزنا   انتخاباات  برگازاجی  باود  گفت  انتخابات کمیسیون

 دج است  سرد نهایت هوا تاجیخ این دج چون نیست  ممکن حمل
 ناا   ثبت بندان یخ و برف و سرما دالیل ب  غزن  مناط  اکثریت
 ممکان  انتخاباات  برگازاجی  و انتخابات  مباجزات دهندگان  جأی
 .نیست
: گویاد  ما   جابطا   ایان  دج انتخابات کمیسیون سخنگوی معاون

 انتخاباااات ۱۳9۳ حمااال ۱۶ دج توانساااتند مااارد  زماااان 
 توانند م  هم حمل ۳۱ دج پ  کنند  پیدا حضوج یمهوجی جیاست

 پایش  مشاکل   هایچ  و باشند داشت  گسترده حضوج انتخابات دج
 .آمد نخواهد
 هما   حضاوج  و نقاش  و عادالت  تاأمین  برای ک  کرد تأکید وی
 .شود بندی حوزه غزن  دج انتخابات باید مرد 
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 دشوار را انتقالی عدالت اجرای افغانستان ملی مصالحه قانون: ملل سازمان

 است ساخته

 با  ( یوناماا ) افغانساتان  دج ملال  سازمان سیاس  نمایندگ  دفتر
 شادن  نافذ و تصویب با ک  گفت بشر حقوق یهان  جوز مناسبت
 افغانساتان  دج انتقاال   عادالت  گیری پ  کاج مل  مصالح  قانون
 با   ماتهم  افاراد  مل   مصالح  قانون اسا  بر .است شده دشواج
 سا   داخل  های ین  طو  دج ینگ  یرایم و بشر حقوق نقض
 .گرفت نخواهند قراج قانون  پیگرد تحت گذشت  ده 

 عناوان  با جا ای برنام  خوجشیدی ۱۳۸۱ سا  از کشوج یدید نظا 
 افاراد  هم  آن اسا  بر ک  گرفت دست جوی «انتقال  عدالت»

 کشاانده  دادگاه ب  باید ینگ  یرایم و بشر حقوق نقض ب  متهم
 دج جا موضاوع  ایان  هام  بشر حقوق مستقل کمیسیون .شدند م 
 مصاالح   قاانون  تصاویب  باا  اما داد  قراج خود های اولویت صدج
 تقریبااً  آن ایارای  و شد کشیده چالش ب  عمیً برنام  این مل  
 با   مییدی ۲۰۰۷ سا  دج مل  مصالح  قانون .شد گذاشت  کناج

 پیشین  یمهوج جئی  کرزی  حامد اما جسید مل  شوجای تصویب
 ب  مظنون افراد از تعدادی ب  گرد پ  از مصؤنیت اعطای دلیل ب 

 با   جا آن و وجزیاد  خاودداجی  آن امضاای  از بشار  حقاوق  نقض
 .کرد امضا آنرا نهایت دج ۲۰۱۰ سا  دج ول  بازگرداند پاجلمان

 کا   گفتا   سا   با   ب  ب  یوناما بشر حقوق جئی  بینت  جیچاجد
 جوند این نیز دیگر کشوجهای دج و گیر زمان انتقال  عدالت ایرای
 شااهد  نهایات  دج تاا  ماندند منتظر ها نسل و دجبرگرفت  جا ها ده 

 هناوز  کاامو   کشوج دج او گفت  ب . اند بوده انتقال  عدالت ایرای
 اتفااق  ماییدی  هفتااد  دها   دج کا   شاود  ما   برجسا   یرایم 
 .است افتاده

 باشاد   داشات   اداما   افغانساتان  دج ین  ک  زمان  تا گفت وی
 آمااده  مارد   زیارا  بود  خواهد دشواج کاج عدالت گون  این ایرای
 ک  زمان  قبل سا  ده. کنند نم  احسا  مصؤن جا خود نیستند 
 صاوجت  انتقاال   عدالت ایرای برای های تیش بود  بهتر امنیت
 عادالت  ب  دسترس  هم هنوز ک  است معتقد بینت آقای .گرفت

 «بشر حقوق نقض مسئو » ک  زیادی افراد. است محدود بسیاج
 مواازات  گیرناد   ما   جا مارد   یان ک  افرادی شمو  ب  هستند
 .شوند نم 

 هام  هناوز  ک  گوید م  افغانستان دج ملل سازمان اجشد مقا  این
. اسات  موضاوع  ایان  با   جسایدگ   نیااز  و داجد ویاود  مصؤنیت
. داجد نیااز  قانون و مناب  سیاس   اجاده ب  مسئل  این ب  جسیدگ 

 .است مرتب  ین  پایان با کاجها این انوا  هم   از تر مهم اما

 گویاد  م  افغانستان دج نظامیان غیر تلفات بلند آماج ب  اشاجه با او
 با  . اسات  نگران افراد این گرفتن قراج هدف از ملل سازمان ک 
 دادخاواه   و نظاجت بشر حقوق وضعیت از ملل سازمان او گفت 
 مشاوجت  اگر ک  داجد نیز ای ناگفت  های پیا  سازمان این. کند م 
 گرفت  نادیده دجگیر های طرف توس  سازمان این پیشنهادهای و

 .«شود م  گرفت  حساب آنها از ای مرحل  یک دج دجآینده» شود

 دج بشار  حقوق یهان  جوز مناسبت ب  ک  ملل سازمان مقا  این
 کارد   ما   صاحبت  بشر حقوق یهان  اعیمی  سالگرد هفتادمین

 باا  بشاری  حقاوق  مساایل  ثبت و آوجی یم  او نظر ب  ک  افزود
 اکنون شده  بهتر مراتب ب  قبل سا  ۲۰ ب  نسبت زمان  گذشت
 مستندساازی  بارای  دیگر وسایل و ماهواجه فناوجی  ملل سازمان

 دج بشاری  حقاوق  نقاض  مستندسازی ب  جای  او .داجد اختیاج دج
 تواناد  ما   یوناما فناوجی  بهبود ب  توی  با ک  گوید م  افغانستان

. باشاد  داشات   اعتماد قابل و تر دقی  اطیعات و اطیعات  بانک
 خواهند خوبتر شان  دادخواه  برای افغانها آینده دج» او نظر ب 

 .«داشت

 بازجگ  پیشرفت یک مطبوعات آزادی ک  است معتقد بینت آقای
 حقاوق  همانند دیگر های بخش دج همچنین است  افغانستان دج

 پیشار  دج هناوز  طوالن  جاه ک  هرچند یافت  بهبود وضعیت زنان
 از نقال  با   شاده  نشار  یوناماا  توس  ک  ای خبرنام  دج .است جو

 دج ملاال ساازمان  سرمنشاا  ویاژه  نماینااده یامااموتو   تادامیچ  
 بخش دج زیادی دستاوجدهای افغانستان اینک  با» آمده افغانستان
 کنناده  نگاران  هاای  چاالش  هم هنوز اما است  داشت  بشر حقوق
 دواماداج  مسلحان  های دجگیری دلیل ب  بخصو  اند  مانده باق 
 افاراد  شادید  تلفات باعث همچنان ک  شکننده امنیت  وضعیت و

 .«شود م  غیرنظام 
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 حکمتیار با اسرائیل ارتباط از جدیدی ابعاد افشای
اسارائیل یکا  از    جسانند کا  ساازمان اطیعاات     ها م  گزاجش

حامیان اصل  مال  و تسلیحات  حکمتیاج جهبار حازب اسایم     

 .است افغانستان از دیرباز تاکنون بوده

 حزب ک  است نوشت  گزاجش  دج "اسپوتنیک" جوس  خبرگزاجی
 و داجد جابطا   اسرائیل دولت با حکمتیاج آقای جهبری ب  اسیم 

 . بینند م  نظام  آموزش "موساد" سوی از حزب این ینگوویان

 و اسایم   حازب  میاان  جابطا   کا   است آمده گزاجش ادام  دج
 اساتفاده  باا  حازب  ایان  و داشت  یریان پیش ها سا  از اسراییل
 دج جا خاصا   اهاداف  اسارائیل   نظاام   های کمک و مال  مناب 

 عماده  اهاداف  از یک  شود م  گفت . است کرده دنبا  افغانستان
 هماین  کا   اسات  بوده کشوج دج داعش گروه تقویت جواب   این

 جا ستیزی شیع  جویکرد اسرائیل  با تبان  دج اسیم  حزب جاستا 
 . است گرفت  پیش دج نیز

 داعاش  تروجیسات   گاروه  و اسارائیل  باا  حکمتیااج  اجتبا  مسئل 
 نیاز  حکمتیاج آقای شخص این  از پیش ک  است مطر  دجحال 

 او. باود  کارده  اعای   داعاش  از جا اش حمایات  تلاویح   گون  ب 
 گفتا   داخلا   جساان   یک با صحبت دج پیش سا  دو ب  نزدیک
 گاروه  از او داعش  و طالبان میان ین  وقوع صوجت دج ک  بود

 . کرد خواهد حمایت دوم 

 دج داعااش  بااا حکمتیاااج اجتبااا  از هااای  جگاا  دیگاار  سااوی از
 اساات؛ مشاااهده قاباال حاادی تااا نیااز وی جفتاااجی هااای کاانش

 کا   ای جحمانا   با   هااب  خونریزی سیل جغم عل  ک  ای گون  ب 
 و هاا  ن یریاا  و است کرده اندازی جاه کشوج وکناج گوش  دج داعش
 اماا  اناد   کارده  محکو  جا آن باجها افغانستان سیاس  مطر  افراد
 ساکوت  افغانستان  دج سیاس  جهبر یک عنوان ب  حکمتیاج آقای
 سابزی  چراغ" و "معناداج" نیز او سکوت گویا است؛ کرده اختیاج
 دو با   نزدیک هم  سوی از . است بوده "داعش ینایات جوی بر

 کشوج سیاس  مطر  های چهره از یک  نوج عطامحمد پیش سا 
 گلبدین دهد م  نشان ک  داجد اختیاج دج اسنادی ک  کرد ادعا نیز

 دج اسیم  حزب ک  ادعای  داجد؛ اجتبا  داعش گروه با حکمتیاج
 . نگفت چیزی آن تایید یا و جد

 مولا   بریسات   عضاو  پادجا    عبدالطی  باجی این  از گذشت 
 و قاوم   نفااق  زدن دامان  با   جا حکمتیااج  آقاای  نیاز  نمایندگان
 بارای  اسیم  حزب جهبری گفت و کرد متهم کشوج دج مذهب 
 . کند م  جا کاج این سعودی عربستان و اسراییل امریکا  دلخوش 

 دجحاال   داعاش  تروجیسات   گاروه  با حکمتیاج داشتن دست اتها 
 دج گاروه  ایان  تحرکاات  اخیار   های سا  ط  ک  شود م  مطر 
 افغانساتان  مارد   از و یافتا   افازایش  هاا  والیت سایر و پایتخت
 جا "مصاالح  " ک  این با حکمتیاج. است گرفت  زیادی های قربان 
 با   برگشات  از پا   وی منفا   هاای  نقاش  اما داد م  سر شعاج
 کا   آوجده پدیاد  هاا  بسیاجی برای اکنون جا زن  گمان  این کشوج 

.اساااات نبااااوده باااایش ای بهاناااا  وی باااارای "صاااالح"
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 است نادرست کانکور آزمون بندی سهمیه طرح: عالی تحصیالت وزارت
هاست ک  محل مناقش  و  طر  سهمی  بندی آزمون کانکوج مدت

 هاای  وزاجت ساخنگویان نگران  مرد  و مسئوالن بوده است.  د 
  ۱۷ شانب   جوز کا   خباری  نشست دج معاجف و عال  تحصییت
 باارای طاار  ایاان کاا  گفتنااد بااود  شااده برگاازاج آآذج قااو 
 مادنظر  یافتا   توساع   کمتار  و محرو  های والیت آموزان دانش
 .است شده گرفت 

 کا   گفت عال  تحصییت وزاجت سخنگوی امین  فیصل محمد
 قبلا   طار   کا   تفاوت این با داشت  ویود گذشت  از طر  این

 یما   مرکاز  دج افتااده  عقاب  های والیت از جا یوانان از شماجی
 کانکوج آزمون بدون آمادگ   دوجه نمودن سپری از بعد و کرد م 
 صان   فاجغاان  مویاود   طار   دج اما شدند؛ م  ها دانشگاه یذب

 تحصاییت  موسساات  واجد اختصاص  کانکوج طری  از دوازدهم
 .شوند م  عال 

 

 کشوج عموم  کانکوج وی  هیچ ب  فعل  طر  ک  کرد تأکید وی
 همچناان  کانکوج عموم  آزمون جوند و کند نم  بندی سهمی  جا

 ۷5 با   آن ظرفیات  میازان  اما بود؛ خواهد مل  جقابت  جوند یک
 .یابد م  کاهش دجصد

 ساپری  بادون  ۱۲ صان   فااجغ  هایچ  ک  کرد عیوه امین آقای
 شاوند؛  کشاوج  های دانشگاه واجد توانند نم  کانکوج آزمون نمودن
 طریا   از عاال   تحصاییت  موسسات ب  آنان وجود جاه تنها زیرا
 .باشد م  کانکوج لتریف

 مویاود  طار   ک  داشت بیان عال  تحصییت وزاجت سخنگوی
 جوی آن بیشاتر  تمرکاز  اماا  شاود؛  م  شامل جا کشوج والیت ۳4

 با   تحصایل   امکاناات  تا باشد م  یافت  توسع  کمتر های والیت
 .شوند تقسیم کشوج وندانشهر میان متوازن و مساویان  گون 

 ساوی   با   هاا  والیات  مکاتاب  برخا   آماوزش  سطح او گفت  ب 
 طار   لذا نیست  پایتخت ویژه ب  او   دجی  والیات های مکتب
 فنا   کادجهاای  تربیات  بارای  تحصایل   نهادهاای  سازی بوم 
 .است شده ایواد کشوج محرو  مناط 

 مکاتاب  فاجغاان  از دجصاد  ۷5 ک  ساخت خاطرنشان امین آقای
 نهادهاای  یاذب  آزاد جقابات  یاا  عموم  کانکوج طری  از کشوج

 طریا   نیاز  از دیگار  دجصاد  ۲5 و شاد  خواهند عال  تحصییت
 و زجاعات  اقتصااد   حقوق  طب  های جشت  دج اختصاص  امتحان

 .شوند م  ها دانشگاه واجد انوینیری

 کانکوج پروس  عموم   کانکوج آزمون اخذ جوند از پ  او گفت  ب 
 این دج کسان  و شد خواهد برگزاج کشوج والیت ۳4 دج تخصص 

 .نمایند اخذ جا نمرات باالترین ک  شد خواهند کامیاب جوند

 یاذب  فاجغان برای ک  گفت عال  تحصییت وزاجت سخنگوی
 این برای آنان توانای  شده گرفت  نظر دج نیاز پیش سمستر شده 
 با   خودشان مناط  ب  باید فراغت از پ  و شوند آماده ها جشت 
 .شوند فرستاده متخصص عنوان

 قاوم   کتلا   یاا  والیات  هیچ ب  طر  این دج ک  کرد تأکید وی
 تماا   کا   باشاد  ما   ملا   و شافاف  کاامیً  و نشاده  داده امتیاز

 .گیرد م  دجبر جا افغانستان شهروندان

 دج شرعیات های دانشکده گویا ک  سؤال  ب  پاسخ دج امین آقای
 و تعیاین  آناان  بارای  و کناد  ما   مداخلا   ها دانشکده دیگر اموج

 ماا  هاای  دانشاگاه  دج تفاری   و افرا  ک  گفت نماید  م  تکلی 
 نهادهای ب  جسیدن آسیب سبب ک  برخوجد هرگون  و نداجد یای
 .شد خواهد گرفت  آن یلو شود  کشوج علم 

 دست ک  کسان  کرد تصریح عال  تحصییت وزاجت سخنگوی
 با   جیختا   هام  با   جا ها دانشگاه نظم و اند زده مخرب اعما  ب 

 .اند شده سپرده قضای و عدل  نهادهای

 کا   گفت نیز معاجف وزاجت سخنگوی نزهت  نوجی  هم سوی از
 با   کشاوج  آموزان دانش تما  برای پروجش  و آموزش  امکانات
 امکاناات  آوجی فاراهم  طار   این لذا نیست  فراهم مساوی گون 

 فاراهم  آماوزان  داناش  هم  برای جا مساویان  تحصیل  و تعلیم 
 .سازد م 

 بار  مکتب هزاج یک حدود یاجی های سا  دج ک  کرد عیوه وی
 5۰۰ توانسات  معااجف  وزاجت کا   بود مسدود آموزان دانش جوی
 .نماید بازگشای  دوباجه جا آن باب

 طار   حکومات  گویاا  کا   شاد  منتشر های گزاجش قبل جوز چند
 تصاویب  یمعیت  شاخص بنیاد بر جا کانکوج آزمون بندی سهمی 
 گساترده  های نگران  و ها واکنش سبب موضوع این و است کرده

 .گردید کشوج شهروندان
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 زنان علیه خشونت قربانیان برای غیرمصئون و نامناسب مکان امن؛ های خانه
 دج آآذجقو  ۲۰ شنب  س  جوز ایتماع  حفاظت و مصئونیت نهاد
 نگرانا   ابراز کشوج دج زنان ناگواج وضعیت از خبری نشست یک
 آناان  مشاکیت  ماوجد  دج تاویه   ب  ب  متهم جا حکومت و کرد
 ایتماع  حفاظت و مصئونیت نهاد جئی  کوف   کهکشان .نمود
 زناان  و کودکاان  حقوق از حمایت موجد دج قانون دو ما ک  گفت

 از خوشابختان   ک  کردیم اجسا  مل  شوجای ب  جا آن و ساختیم
 یمهاوجی  جیاست اجگ اما شد؛ تصویب نمایندگان مول  سوی
 .است گرفت  گروگان ب  جا آن
 حفاظت و مصئونیت نهاد عموم  مدیر اطهر  احدی   هم سوی  از

 ساوی  از کودکاان  و زنان علی  خشونت مواجد ک  گفت ایتماع 
 تاویه   ب  بر عیوه وی باوج ب  .شود نم  گرفت  یدی حکومت
 الز  تواناای   و مهااجت  نیاز  قضاای   و عدل  نهادهای حکومت 
 .نداجند جا زنان علی  خشونت عامین و مورمان با مقابل  برای
 نیروهاای  شاده   ذکار  ماواجد  بر افزون ک  داشت بیان اطهر بانو

 علیا   خشاونت  محاو  و یلاوگیری  برای الز  توانای  نیز پولی 
 اعماا   دسات  خاود  آناان  ماواجد   بسایاجی  دج و نداجناد  جا زنان

 .زنند م  خشونت
 کابال  پاولی   فرماناده   زناان  بخش معاون تیش  پلوش  اما

 برجس  و زنان شکایت ب  جسیدگ  برای فرمانده  این ک  گفت
 جا ۱۰۰ شاماجه  با ویژه تلفن خ  یک آنان علی  خشونت قضایای
 ثبات  ویاژه  خا   کنااج  دج ک  نمود عیوه وی .است کرده ایواد

 ۲4 گونا   با   جا هاا  آن شاکایات  نیاز  ۱۱9 شماجه زنان  شکایات
 جایا   مرباو   نهادهای ب  و کند م  ثبت گیری پ  یهت ساعت 
 حاوزه  دج کناون  تاا  کا   ساخت خاطرنشان تیش بانو .سازد م 
 پولی  ۱۱9 و ۱۰۰ مراکز دج زنان علی  خشونت قضی  ۸4 کابل

 معااون  .اسات  خاانوادگ   هاای  خشونت بیشترشان ک  شده ثبت
 یلسا   دج کا   داشات  بیاان  کابل پولی  فرمانده  یندج بخش
 جوی تمرکاز  و تویا   دجصاد  ۸۰ فرماناده    این مشوجت  بوجد

 .باشد م  زنان علی  خشونت از یلوگیری و کاهش
 قطعاات  و هاا  پاساگاه  تماام   دج حاضار  حاا   دج وی گفتا   ب 

 باارای خااانم ویااژه ماااموجان کاباال  والیاات پااولی  فرماناده  
 گونا   با   و داجناد  حضاوج  زنان علی  خشونت مواجد ب  جسیدگ 
 .کنند م  کاج زمین  این دج مستمر
 بسایاجی  دج کا   گفت زن حقوق و مدن  فعا  سعیدی  ترنم اما

 و زنند م  زنان آزاج و اذیت ب  دست خود موجد های پولی  مواجد
 .سازند م  بیزاج شان های شکایت ثبت از جا آنان
 ک  داشت بیان کشوج  دج امن های خان  مویودیت از انتقاد با وی
 ایوااد  خشونت قربان  زنان برای بدی بسیاج شرای  ها مکان این
 .امن خان  تا است زندان ب  شبی  بیشتر و است کرده
 قرباان   زناان   امان  هاای  خانا   دج کا   کارد  عیوه سعیدی بانو

 مانناد  آنان با و گیرند م  قراج ها استفاده سوء انواع موجد خشونت
 .شوند م  جفتاج زندان  یک

 کا   گفت نیز حقوق کاجشنا  و مدن  فعا  مهمند  محمدسمی 
 سراساری  اقدا  یک ک  یابد م  خاتم  زمان  زنان علی  خشونت

 کارد  عمال  از انتقااد  با وی .بگیرد صوجت مل  سطح دج یمع  و
 بارای  اقادام   هیچ وزاجت این ک  داشت بیان زنان  اموج وزاجت

 تنهاا  و ناداده  انواا   زناان  هاای  چالش و مشکیت ب  جسیدگ 
 نیاز  مهمناد  آقاای  .اسات  امان  های خان  ایواد نهاد این فعالیت
 هاا  مکان این و ندانست زنان برای مناسب یای جا من های خان 
 .خواند بانوان برای جوستای  خشن محی  از بدتر جا

 شد محروم فعالیت از افغانستان فوتبال فدراسیون رئیس
 جئای   کاریم   الادین  کارا    (فیفاا ) فوتبا  الملل  بین فدجاسیون
 "ینسا   آزاج" اتهاا   دلیال  با   جا افغانساتان  فوتبا  فدجاسیون
 تماام   دج حضاوج  از کشوج این بانوان فوتبا  مل  تیم بازیکنان
 .است کرده محرو  ماه س  برای حداقل فوتبال  های فعالیت
 کل دادستان  پیش چندی ک  شود م  انوا  آن از پ  اقدا  این

 کشوج این فوتبا  فدجاسیون اجشد مسئوالن از شماجی افغانستان
 جسااول   یمشااید .کاارد تعلیاا  کاااج از جا کااریم آقااای یملا   از

 منظاوج  با   اقدا  این ک  افزود افغانستان کل دادستان  سخنگوی
 .است شده انوا  "طرف ب  و یانب  هم  تحقیقات"

 سوءاساتفاده " اتهاماات  ازایان  پیش افغانستان فوتبا  فدجاسیون
 کارده  جد جا زنان فوتبا  مل  تیم بازیکنان از "فیزیک  و ینس 

 جا اتهاا   ایان  دلیل فدجاسیون  این دبیرکل آقازاده  جضا عل . بود
 اجدوی با  " کا   خواناد  "پیشین بازیکنان از شماجی ناجضایت "
 ".اند نشده دعوت زنان فوتبا  مل  تیم
 نوشات  گزاجشا   دج بریتانیاا  چا، گاجدین  جوزنام  پیش  جوز ده
 اساتفاده  ساوء " با   افغانساتان  فوتباا   فدجاسایون  مسئوالن ک 

 افغانساتان  زناان  فوتباا   مل  تیم اعضای از "فیزیک  و ینس 
 ملا   تایم  باا  کا   افارادی  شد مدع  جوزنام  این .اند شده متهم
 جوزنام  این ب  هستند تما  دج نزدیک از افغانستان زنان فوتبا 
 افغانساتان  فوتبا  فدجاسیون دفتر دج سوءاستفاده این ک  اند گفت 
 دج افغانساتان  فوتباا   مل  تیم تمرین اجدوی یک دج و کابل دج

 .است افتاده اتفاق اجدن کشوج دج گذشت  سا  فوجی 
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 عناوین برگزیده خبریبر مروری 

 پغموان  والیت در امنیتی نیروهای وانرکا به حمله

 گذاشت برجای زخمی 4 و کشته 6

 یاک  نتیوا   دج کا   کنناد  م  تأیید داخل  اموج وزاجت مسووالن
 کابل  والیت پغمان ولسوال  دج امنیت  نیروهای کاجوان بر حمل 
 آفتاب  پیا  گزاجش  ب .اند شده زخم  نفر چهاج و کشت  نفر شش

 کاااجوان گفاات داخلاا   امااوج وزاجت سااخنگوی دانااش  نویااب
 ولساوال   مربوطاات  از حیدجخان قلع  منطق  دج امنیت  نیروهای
 .است گرفت  قراج حمل  موجد کابل والیت پغمان

 شانب   سا   جوز صابح  9 سااعت  حاوال   جویاداد  ایان  او گفت  ب 
 حملا   این نوع گفت دانش آقای .است افتاده اتفاق قو آآذج۲۰
 جفت  حادث  محل ب  پلی  تحقیقات  تیم و نیست مشخص هنوز
 عهاده  با   جا حملا   ایان  مساوولیت  گروه  هیچ تاکنون .است
 ک  پلی  سربازان از کاجوان یک نیز پیش سا  دو .است نگرفت 
 شاده  فااجغ  وجدک میادان  والیات  دج آموزش  مرکز یک از تازه

 حیادجخان  قلع  منقط  دج کابل  سمت ب  حرکت مسیر دج بودند 
 .بود گرفت  قراج انتحاجی حمل  هدف

 حوبس  سوال  شوش  بوه  طالبوان  گروه آلمانی عضو

 شد محکوم

 گاروه  این برای سا  پنج ک  طالبان گروه عضو آلمان  تبع  یک
 دوسالدجوف  شهر دج دادگاه  سوی از است ینگیده افغانستان دج

 کا   سال  ۳۷ مرد این .گردید محکو  حب  سا  شش ب  المان
 داشات  فعالیت طالبان «سرخ قطع » گروه دج و داجد نا  توما 

 ولساوال   از نااتو  نیروهاای  توسا   یااجی  ساا   فبروجی ماه دج
 یاجی سا  اپریل ماه دج و گردید بازداشت هلمند والیت گرشک
 .شد داده انتقا  آلمان ب  مییدی

 پاکساتان  واجد ۲۰۱۲ سا  دج وی ک  است نموده اعتراف توما 
 اوهام  است  نموده فعالیت طالبان گروه دج سا  پنج مدت و شده
 بار  ناجنواک  پرتاب با افغان امنیت  نیروهای قتل ب  متهم چنان
 دادگاه گفت  ب  بنا اما است؛ شده مل  اجدوی نیروهای پاسگاه یک
 .نداجد ویود موجد این دج الز  شواهد کنون تا

 دج پدجش مرگ از پ  وی ک  است گفت  طالبان گروه عضو این
 با   مبتی ک  نموده اعتراف چنان هم و شده مسلمان سالگ  ۱۷

 .باشد م  «افسردگ » بیماجی

 هاای  گاروه  صافوف  از ک  است باج نخستین برای شود م  گفت 
 محاکما   و دستگیر اجوپای  کشوج تبع  یک دولت مسلح مخال 
 .شود م 

 کشته خواف-هرات آه  خط محافظی  از ی  1۰

 شدند زخمی و

 از تان  ده کا   گویناد  ما   هارات  غوجیاان  ولسوال  دج مسئولین
 فرهاد» .شدند زخم  و کشت  خواف -هرات آهن خ  محافظین
 مسالح  طالباان  ک  گفت هرات والیت غوجیان ولسوا   «خادم 

 عاما   محافظت پولی  پوست  باالی قو آآذج ۱9دوشنب  شب 
 دج کا   افازود  او .کردناد  حملا   ولساوال   این ساغر جوستای دج

 تن دو و کشت  عام  محافظت پولی  ۸ طالبان حمل  این نتیو 
 امنیات  تاممین  مسائو   آناان  او  گفتا   با   .شادند  زخم  دیگر
 .بودند خواف-هرات آهن خ  از های  بخش

 این تایید با کشوج غرب حوزه دج طالبان سخنگویان هم سوی  از
 امنیتا   نیروهاای  هاای  پوست  باالی آنان افراد ک  گوید م  خبر
 دج ایان  .نمودناد  زخم  و کشت  جا تن ده از بیش و نموده حمل 
 مرکااز تاارین مهام  از یکاا  غوجیاان  ولسااوال  کا   اساات حاال  

 باشد م  هرات دج موادمخدج تولیدکننده

 بازداشت طالبان مالیه وزارت معاون: داخله وزارت

 شد

 وزاجت معااون   «حقان  عبدالولیل» ک  کرد اعی  داخل  وزاجت
 و ملل سازمان های تحریم فهرست دج ک  طالبان حکومت مالی 

 ساوی  از باشاد   ما   اینترپال  ساازمان  المللا   بین یلب اعیمی 
 .است شده بازداشت وزاجت این اینترپل پولی 

 شاده   منتشار  قاو آآذج ۱9 دوشانب   کا   وزاجت این اعیمی  دج
 شناساای   اینترپل موظفین سوی از هنگام  حقان  ک  است آمده
 اسام  با   و یعلا   پاساپوجت  باا  داشات  قصد ک  شد بازداشت و

 قنادهاج  والیات  بولادک  سپین مرز از محمد گل فرزند محمد ول 
 از پا   پاولی  : »اسات  آماده  اعیمیا   دج .شاود  پاکستان واجد

 افراد شناسای  سیستم طری  از تخصص  و مسلک  های برجس 
 وزاجت معااون  حقان  عبدالولیل ک  نمود مشخص بیومتریک یا

 یعلا   پاسپوجت و مستعاج اسم با ک  باشد م  طالبان دوجان مالی 
 همچناین  داخلا   وزاجت .«کند فراج کشوج از خاج  ب  خواست م 
 دج ک  نیز دیگر مظنون فرد یک ک  کرد اعی  دیگر خبر یک دج

 داشات   قراج متحد ملل سازمان امنیت شوجای تعزیرات فهرست
 هاوای   میدان دج سرحدی پولی  نیروهای سوی از دوشنب  جوز
 وزاجت .اسات  شاده  بازداشات  و شناساای   کابال  دج کرزی حامد
 باشانده  و داجد ناا   نوجاهلل شده بازداشت فرد ک  است گفت  داخل 
 .باشد م  زابل والیت اصل 
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 افغانسوتان  در سولفیت  و وهابیت از پیروی: طالبان

 است ممنوع

 و پیاروی  اعیمیا   دج طالبان گروه شما  زون نظام  کمیسیون
 دج «سالفیت » و «وهابیت» یمل  از طریق  چهاج ب  کردن عمل

 کننادگان  عمل ک  است داده هشداج و کرده ممنوع جا افغانستان
 .شد خواهند موازات ها طریق  این ب 
 هاا   طریقا   ایان  از پیاروی  کا   است آمده گروه این اعیمی  دج

 و شااود ماا ( ج ) ابوحنیفاا  امااا  پیااروان بااین اخااتیف باعااث
 و بنوپیریات  سالفیت   وهابیات  » هاای  طریقا   با   کاردن  عمل

 .«است ممنوع مطل  گون  ب  پریلویت
 افاراد  و فرماندهان ب  طالبان گروه شما  زون نظام  کمیسیون

 هاای  طریقا   پیاروی  و تبلیا   از تاا  اسات  داده دستوج گروه این
 .کنند موازات جا آنها ب  کنندگان عمل و کرده یلوگیری یادشده 

 سالفیت  و وهابیت پیروان ب  ک  است آمده همچنان اعیمی  دج
 ماذاهب  ایان  از مساوول   اگر و نشود داده مسوولیت  گون  هیچ

 اناد  کارده  تاکید همچنان طالبان .شود عز  باید کند  م  پیروی
 است مرو  افغانستان دج( ج ) حنیف  ابو اما  مذهب از پیروی ک 
 سالفیت  یاا  وهابیات   .نمایناد  عمال  آن  مطاب  مسلمان باید و

 نواد  دج هوادهم  قرن دج عبدالوهاب بن محمد ک  است جوش 
 خانادان  پاذیرش  ماوجد  ۱۷44 سا  از و گذاشت بنیان عربستان
 دج اساسا   پااالیش  یاک  ب  وهاب  دیدگاه. گرفت قراج سعودی
 داللتا   جا افراد برخ  تقدی  و قبوج زیاجت و است معتقد اسی 
 هاای  گاروه  از بسایاجی  بخاش  الهاا   وهابیت .داند م  شرک بر

 کا   اسات  های  گروه از یک  داعش گروه .است بوده تروجیست 
 .کند م  فعالیت وهاب  عقاید با

 لاوئی   برناجد از نقل ب  ای مقال  دج اینترپرایز امریکن اندیشکده
 نژادپرسات  گاروه  یاک ) کاین  کیکا   کاو  فرق  با جا وهابیت
 و اسات  نفتا   عظایم  منااب   داجای کا   کند م  مقایس ( افراط 
 ذبایح  .اسات  شاده  اسی  نا  ب  خود های دیدگاه توسع  ب  موف 
 ایان : داشت اظهاج آوا با گفتگو دج طالبان سخنگوی مواهد؛ اهلل

 .کند نم  تایید جا آن و نیست جسم  بیانی 

 افغانسوتان  در سوال  4 طوی  دادستان 4 و قاضی 15

 شدند بازداشت

 خبری کنفران  یک دج شنب  س  جوز ک  عال  دادگاه سخنگوی
 مرکاز  دج معاادن  و معااجف  هاای  وزاجت سخنگویان با مشترک
 از تان  ۱۱: افزود زد  م  سخن حکومت های جسان  و اطیعات
 از تاان ۱9 محاارجین  و اداجی کاجکنااان از تاان 5۰ هااا  قاضاا 
 کمیشان  شاامل  کا   متباق  و ها دادستان تن 4 مداف   وکیین
 قضاا  ناا   از گونااگون  عنااوین  با گردند  م  فریبکاجان و کاجان
 .شدند سپرده قانون پنو  ب  و گرفتاج اند کرده استفاده

 ایوااد  و عادالت  ب  مرد  دسترس  تحق  جاستای دج: افزود وی
 یاای  با   یا یک از ها قاض  تبدیل و تغییر ب  اقدا  اصیحات 

 جا قاضیان تما  دجصد ۷۰ ک  تن ۱9۶۳ حا  تا. است شده دیگر
 .اند شده گماشت  کاج ب  تازه یا و تبدیل و تغییر میدهند تشکیل
 باا  تاوأ   جا فسااد  بااجه  دج شفافیت بان دیده اخیر گزاجش ایمان 
 محکم  ستره بر گزاجش این دج واجده اتهامات و دانست ابهامات

 .کرد جد  جا
 کشاوج  محاکم آوجدهای دست و ایراآت با گزاجش این: گفت او 
 .نداجد مطابقت فساد  با مباجزه بخش دج
 از انتقاد با معاجف وزاجت سخنگوی نزهت  نوجی  حا   همین دج

 محدوده گزاجش این ک  گوید م  شفافیت دیدبان گزاجش نحوه
 آن دج اداجات اخیار  اقادامات  و است گرفت  بر دج جا معین  زمان 
 .است نیافت  انعکا 
 نظار  مبحاث  کا   کارد  دجخواست کننده سروی نهادهای از وی

 .بگذاجند میان دج ذیرب  اداجات با پیشاپیش جا شان های سنو 
 دج وزاجت ایان  آوجدهاای  دسات  دجباجه معاجف وزاجت سخنگوی
 ساال   5 استراتژی ب  توی  با: گفت اداجی فساد با مباجزه جاستای
 وزاجت ایان  کاجی اولویت دج اداجی فساد با مباجزه معاجف  وزاجت
 معاروض  ساح  9 معاجف وزاجت: داد ادام  نزهت خانم .داجد قراج
 میحظ  قابل اقدامات بخش این دج و کرده شناسای  جا فساد ب 
 ماوجد  بیشاتر  ک  های  بخش: افزود نزهت .است داده انوا  ای

 انواا   ها آدج  این از معاجف دج فساد میشد گفت  و بودند انتقاد
 .است شده ساخت  یدا معاجف بدن  از حاضر حا  دج شود م 
 کمیسایون  طریا   از معلماین  اساتخدا  : نزهات  خاانم  گفت  ب 

 و گیارد  ما   صاوجت  ملکا   خدمات و اداجی اصیحات مستقل
 شهرساازی  و دهاات  انکشااف  ب  نیز ها سازی ساختمان بخش
 خبااری کنفااران  ایاان دج نزهاات خااانم .اساات شااده سااپرده

 تااوج  از یلااوگیری و اداجه اصاای  باارای: کاارد خاطرنشااان
 از مساکل   و تخنیکا   تعلیماات  معینیات  معاجف  دج تشکییت 

 .شد یدا وزاجت این بدن 
 معاشاات  دجصاد  ۶۰ از بااالتر  پرداخات  با   اشاجه با نزهت خانم

 افزود من  موبایل برنام  و ها بانک طری  از اداجه این کاجمندان
 بارای  معااجف  کاجمنادان  تماام   معاشاات  نزدیک  آینده دج ک 

 یاا  و بانک  های سیستم طری  از ها اخاذی و فساد از یلوگیری
 .  گردید  خواهد پرداخت من  موبایل برنام 

 بار  تأکید با پترولیم و معادن وزاجت سخنگوی مطف   عبدالقدیر

( MEC) اداجه کا   گفت اصیحات زمین  دج یدی اقدامات ادام 
 و معاادن  وزاجت قراجدادهاای  بعضا   دج فساد باجه دج ادعاهایش
 ایان  کا   جا منابع  کرد تأکید وی. کند اجای  مداجک با جا پترولیم
 .نیست واضح است کرده معرف  خود اخیر گزاجش دج اداجه


