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 افغانستان برای سیاه روزی جدی ششم
 شیرریی  سیر   ارتی   شمسی،   هجری 1358 سال جدی ششم در

 اتغانسیتان  بی   پیشیرتت   تجهییاا   از استفاده با ی تران تمام با سابق
 ایی   در. زد رقیم  را کشیرر  تیاری   سیاه ریزهای از یک، ی کرد حمل 
 شیهریند  هاار صدها ی رتت بی  از کشرر های زیرساخت تمام تجایز
 .شد آیاره ی زخم، شهید  اتغان

 رئیی   ی بلی   پیشیی   یالی،  نیرر   محمد عطا آتتاب  پیام گاارش ب 
 امیرر  یزییر  ربیان،   الدی  صالح ی اتغانستان  اسالم، جمعیت اجرای،
 ششیم  مررد در ههای، پیام در اسالم،  جمعیت حاب رئی  ی خارج 
 صییفحا  در اتغانسییتان بیی  سییر  ارتیی  تجییایز سییالریز جییدی
 اتغانسیتان  میردم  برای تل  خاطرا  یادآیرد را ریز ای  برکشان  تی 
 بیرای  تلی   رییداد یک را جدی ششم نرر محمد عطا. نمردند عنران
 .داشیت  ابراز ریز ای  ب  نسبت را خرد نفر  ی خراند اتغانستان مردم
 ششیم  در: » اتیاید  پییام   دیگر بخ  در بل  یالیت پیشی  یال،
 بی   تمیام  بیر   ی سیاز  بیا  سیابق  شرریی ارت   1358 سال جدی

 را ترایان، های آسیب اتغانستان آن  پ، در ک  نمرد تجایز اتغانستان
 ییرانی،  مهاجر   تقر  گسترش نمرد تأکید نرر آقای.«  شد متحمل

 انسیان   هاار صدها باخت  جان ی ها ساخت زیر تمام، رتت  بی  از ی

.  اسیت  بیاق،  آن منف، اثرا  هنرز تاسف با ک  برد تجایز ای  حاصل
 از اتغانسیتان  میردم  اسیالم،  جمعییت  حیاب  اجرای، رئی  گفت  ب 

 کی   دارنید  تلخی،  خیاطرا   سیابق  شرریی ارت  ی سال  ده حضرر
 .  کنند نم، ترامرش هرگا

  افغانستان معاصر تاریخ در سیاه روزی جدی، ششم
 صیفح   در پییام،  در نییا  خارجی    امرر یزیر ربان،  الدی  صالح
 تیاری   در سییاه  ریزهیای  از یک، را جدی ششم خرد  برک تی 
 ٦ در: » نرشیت  خارجی   امرر یزیر. نمرد عنران اتغانستان معاصر
 ی اصیرل  هم  خالف شرریی جماهیر اتحاد ارت   1358 جدی

 آتی   ی نمیرده  مسیلحان   تجایز اتغانستان ب  الملل، بی  مرازی 
 م، ده  چهار ب  نادیک ک  اتریخت بر را ای تحمیل، جنگ یک
 .«سرزند م، آن های شعل  میان در ما مردم شرد
 ده ب  نادیک نمرد تأکید پیام  از دیگری بخ  در ربان، آقای
 در شیرریی  جمیاهیر  اتحیاد  ی اشیغالگران   ی نظام، حضرر سال

 کشرر ای  بناهای زیر هم  قربان،  ها ملیرن بر اتاین اتغانستان 
 هیای  گرشی   آیاره را دیگر شهریند ها ملیرن ی کرد نابرد را تقیر

 .ساخت جهان مختلف

 مهمترین رویدادهای افغانستان در هفته گذشته
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 آمریکا اشغال تا شوروی تجاوز از افغانستان جدی؛ ۶

 ک  برد دهنده تکان رییداد یک شاهد ریز ای  در اتغانستان تاری 
 منف، تبعا  ی آیرد بار ب  را خشرنت ی گ، آیاره کشتار  از مرج،
 .رتت پی  ها دیردست تا یی
 ٦ در سیرنیاه  قدر  ی زیر بر تکی  با سابق شرریی سر  قشرن 

 ب  حمل  با ها ریس. کشید لشکر اتغانستان ب  ش. ه 135۷ جدی
 بی   رسیدن. داشتند سر در ای جهانگشایان  بار  نقش  اتغانستان

 جملی   از آسیای، کشررهای از برخ، تصرف ی هند گرم های آب
 بیرم   ی میرز  ایی   اشیغال  بیا  را آن سیر   ارتی   ک  برد اهدات،
 میردم   اتغانستان خاک ب  سر  ارت  تجایز با .کرد م، خیالبات،

 ماشیی   مقابیل  در ی ایسیتاد  پا ب  اتغانستان مسلمان ی بیدار ملت
 .پرداختند مقایمت ب  سر  قشرن جنگ،

 نابرابر جنگ
 داشیت  اختیار در ک  ای نظام، بر  ی ساز تمام، با سر  قشرن

 دیگیر   سیری  ای  در. گرتت آت  زیر را اتغانستان هرا ی زمی  از
 از ی بردنید  سیالح  ب  دست برزن، ی کری هر از اتغانستان مردم
 نشیانده  دسیت  حکرمیت  ی سر  قشرن. کردند دتاع خری  یط 
 ی خرردنید  شکست سرانجام کشتار ی جنگ ها سال از پ  شان 

 کارشناسیان  از بسیاری ک  شکست ای . شدند خارج اتغانستان از
 دانند  م، «کمرنیام پیکر بر مهلک ی نهای، ضرب » را آن نظام،

 شیر  از بشیریت  همیشی   بیرای  کی   بیرد  کربنیده  ی عمیق چنان
 .یاتت نجا  جهان، هیرالی تری  بار 
 ی ساده امکانا  ی اسلح  با جنگ ای  در اتغانستان شریف مردم
 در کی   درآیرد زانیر  بی   را عصر جنگ، ماشی  تری  بار  ناچیا 
 امیا . زد م، را ایل حرف اقتصادی ی نظام، سیاس،  نظر از جهان

 ی الهی،  شیان  اراده ی محکیم  ملیت  ایی   ایمیان  کی   آنجای، از
 تیری   بیار   پیرزه  تمیام   رشیاد   ی شجاعت با برد خداپسندان 
 .مالید خاک ب  را خرار جهان امپراترری

 داکتیر  زمیان  آن کی   کابیل  حکرمیت  سیر    ارتی   شکسیت  با
 سیرانجام  ی نهیاد  ضعف ب  ری تدریج ب  برد آن راس در اهلل نجیب

 ی آمید  صحن  ریی مجاهدی  حکرمت آن از پ . خررد شکست
 طالبیان  بیا  را شیان  جیای  گیریه  ایی   حکرمت  سال چند از پ 

 چتیر  زییر  ک  تریریست، گریه-القاعده سازمان حمل . کرد عرض
 در دیقلیر  هیای  بیرج  بیر  -داشیت  قیرار  طالبان حکرمت حمایت،
 طرییق  از تیا  داد متحیده  ایاال  دست ای بهان  آمریکا  نیریررک

 .بگشاید آسیا ب  جهان سری آن از را شان جهانخراری دهلیا
 اتغانستان ب  حمل  ترمان ۲۰۰1 سال اکتربر 1۷ در ک  برد اینجا

 ی شید  صادر آمریکا یقت جمهرر رئی  برش  دبلیر جرج سری از
 نیریهیای  سیایر  ی نیاتر  نظیام،  سازمان با همسر متحده ایاال 
 طالبان رژیم ماه یک از پ  .کشید لشکر اتغانستان ب  الملل، بی 
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 منتخیب  حکرمیت  ییک  برقیراری  بی   ها امیدیاری ی کرد سقرط
 .آمد یجرد ب  عام  اتکار میان در مردم،

 را اتغانسیتان  بی   لشکرکشی،  از شیان  هیدف  خیارج،   نیریهای
 .کرد م، اعالم آن حامیان هم  ی طالبان القاعده  نابردسازی

 سیال  دسیامبر  ۲8 در مدایم جنگ سال 13 از پ  ناتر ی آمریکا
 ی گذاشیت  پاییان  نقطی   اتغانسیتان  در مسیتقیم  جنگ ب  ۲۰1۴

 .کرد یاگذارد اتغانستان امنیت، نیریهای را جنگ مسئرلیت
 اذعیان  آمریکیای،  مقامیا   کی   رسییده  جیای،  ب  کار اما اکنرن
 تصیمیم  ی نیدارد  نظیام،  حیل  راه اتغانسیتان  جنگ ک  کنند م،

 برخی،  بایر ب  .اند گرتت  دست ریی را شان سربازان کامل خریج
 پای، جای تا کرشیده دیرباز از متحده ایاال  سیاس،  کارشناسان

 ی نظام، سیاس،  مناتع رهگذر ای  از ی باشد داشت  اتغانستان در
 .کند تأمی  جهان ی منطق  سطح در را اش اقتصادی

 افغانستان در قرن نیم طی آمریکا منفی نقش
 از ی یسییع  پیالن  ییک  اسیاس  ب  ک  است ده  5 حدید آمریکا
 اش جهیان،  رقبای ب  نسبت ک  کرشیده همراره شده  تعیی  پی 
 سیر    قشیرن  لشکرکش، با. باشد داشت  باال دست اتغانستان در

 برخی،  از حماییت  با ی شد تحریک تر بی  آمریکا متحده ایاال 
 تیا  کرد یارد سابق شرریی ب  سخت، ضرب  مجاهدی  های گریه

 گرتتی   کیرملی   از را ییتنیام  جنیگ  در شکست انتقام سر یک از
 اتغانسیتان  در قدرتمنید  نظام، ک  نگذارد دیگر  سری از ی باشد
 حسیاب  بی   آن معادلی   جیای  هیی   در آمریکا ک  بایستد پا ریی
 .نیاید

 در شییان نشیانده  دسییت هیای  حکرمییت ی ریس شکسیت  از پی  
 آمریکیا  مجاهدی   اسالم، حکرمت آمدن کار ریی ی اتغانستان

 گیریه  ایجیاد  پالن بار ای  پاکستان  ی قطر عربستان  با تبان، در
 بیرای  کی   کردنید   حمایت آن از ی گرتتند دست ریی را طالبان
 .برد عقب ب  را اتغانستان ده  چندی 

 نبرد مذکرر کشررهای سفارش، نسخ  جا چیای طالبان یاقع  در
 در بیرینی،  اربابیان  اشیاره  بیا  ی رادیکیال  گرنی   بی   برد مأمرر ک 

 .کنند تأمی  را ها آن مناتع ی کنند حکمریای، اتغانستان
 ایی   دید ی خیررد  برگشیت  یرق اما سپتامبر 11 مرگبار رییداد با

 رتت ترطی  ی تتن  صاحبان چشم ب  سفید  پرچم با سیاه کابرس
 .گرتت قرار حمل  هدف نیریارک ی

 شود می تکرار تاریخ
 چییای  دارد یاد ب  سر  قشرن ی آمریکا از آنچ  اتغانستان تاری 
 امپراتیرری  دی ایی  . نیست مردم دادن تریب ی ترطی  ییران،  جا

 بی   رسییدن  بیرای  ی کشییدند  لشیکر  اتغانسیتان  بی   خرار جهان
 ی سیابق  شیرریی . گذشیتند  هیا  کشیت   ی اجساد تل از شان مناتع
 «مسیک   ی لبیاس  نیان  » یعده مردم ب  شان نشانده دست عمال

 ی دمرکراس، یعده اش غرب، متحدی  ی متحده ایاال  ی میدادند
 دییده   تاهنرز اتغانستان مردم آنچ  اما کنند  م، نشخرار را آزادی
 ابرقدر  دی ای  برای ک  هم آنچ  ی است برده خشرنت ی کشتار
اسیت  بیرده  کیام،  تلی   ی شکست ی خفت مانده  باق، خرار جهان

 شدند معرفی داخله و دفاع های وزارت سرپرستان
 
 امیراهلل » ی «خالد اسداهلل» از یکشنب  ریز «چخانسرری هارین»

 نیامبرده  داخلی   ی دتیاع  جدید یزیران عنران ب  ترتیب ب  «صالح
 .شدند انتخاب سمت ای  برای «غن، اشرف محمد» حکم با ک 

 طالبیان  گیریه  ضید  شده شناخت  های چهره از یک، خالد اسداهلل
 ملی،   امنییت  عمرم، ریاست در یظیق  انجام بر عالیه ک  است
 مسیئرلیت  عیالیه  ب  را «غان،» ی «قندهار» یالیت مقام سابق 
 .دارد کاری  کارنام  در را قبایل یزار 
 رئیی   عنران ب  ک  زمان، خررشیدی 13۹1 سال قرس در خالد

 یک، با مذاکره بهان  ب  کرد  م، یظیف  انجام مل، امنیت عمرم،
 در کابیل  شیهر  «تیایمن، » منطقی   در طالبان گریه نمایندگان از

 .شد زخم، تنها اما گرتت قرار طالبان انتحاری عامل کمی 
 شیفاخان   در صیح،  هیای  مراقبت گذاشت  سر پشت از پ  یی

 منتقیل  آمریکیا  ب  درمان ادام  برای بگرام پایگاه در ها آمریکای،
 هیای  مسیئرلیت  دیگیر  ی برگشیت  کابل ب  بهبردی از پ  ی شد

 .کرد دنبال را خرد دیلت،

 اسالم، جمعیت حاب اعضای از یک، عنران ب  نیا صالح امراهلل
 تقابیل  در شیده  شناخت  تردی «سبا ریند» سیاس، نهاد رئی  ی

 ک  دارد را مل، امنیت اداره ریاست سابق  ی است طالبان با جدی
 .داد استعفا خرد سمت ای  از «کرزی حامد» دیلت زمان در البت 
 پریییا » ک  برد شده منتشر هم های، گاارش صالح مررد در البت 

 از پاکسیتان  ارتی   ترمانیده  ی سیابق  جمهیرری  رئی  «مشرف
 داشیت  پاکستان، ضد ای چهره ک  را صالح تا برد خراست  کرزی

 .کند معاف یظیف  ای  از
 بیا  ترانید  می،  داخلی   ی دتیاع  یزار  بیرای  چهره دی ای  انتخاب

 در امسییال قییرس ۲٦ دیشیینب  ریز نشسییت در کیی  رخییدادهای،
 هیئیت  با نشدند حاضر طالبان نمایندگان ی گرتت شکل ابرظب،
 .دارد ارتباط کنند  یگر گفت ی دیدار اتغانستان دیلت منتخب
 کی   گفیت  ی کیرد  نکیره   را طالبیان  کار ای  اتغانستان دیلت
 ادامی   بییانگر  دیلت، هیئت با گر ی گفت ب  طالبان نشدن حاضر
 .است آنها جنگ، مراضع
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 چیست؟ پی در غنی جدید؛ تعیینات

 عنران ب  را خالد اسداهلل جداگان   حکم دی در غن، جمهرر ریی 
 سرپرسیت  عنران ب  را صالح امراهلل ی مل، دتاع یزار  سرپرست

 . کرد تعیی  داخل  امرر یزار 

 ایی   از اجتمیاع،  هیای  شیبک   کیاربران  از بسییاری  ای   از پ 
 اقدام یک تعل، شرایط در را آن ی کرده استقبال حکرمت تصمیم
 . دانستند داری حکرمت ی امنیت تامی  جهت در نیک

 جهیت  چنیدی   از داخل  ی دتاع های خان  یزار  در جدید تعیینا 
 : است بررس، قابل

 سیاسی،  معریف چهره دی ای  شرایط، در غن، جمهرر ریی  _
 در کیی  اسییت گماشییت  کلیییدی اداره دی راس در را حکییرمت، ی

 بیر  نمایندگان ی پاکستان با تبان، در ها امریکای، دیگر  سری ای 
 اخییر  یگرهای گفت. کنند م، زن، چان   اتغانستان صلح قضی  سر

 کشرر صلح درباره امریکا دیلت نماینده زاد  خلیل زلم، با طالبان
 اینکی   چی   اسیت   بیرده  مراجی   کابیل  حکرمت جانب انتقادا  با

 کشیرر  صیلح  درباره صالحیت تاقد را اتغانستان حکرمت طالبان 
 ابیرظب،  در اتغانسیتان،  هیئیت  بیا  گیر  گفیت  ب  حاضر ی دانستند
 بیرای  نییا  صلح قضی  در امریکا ترستاده ر دیگ سری از نشدند 
 بیرای  جیای،  قطیر  در صیلح   پیرامیرن  هیای  نشست در حکرمت
 مقامیا   با تشریفات، دیدار چند ب  تقط ی نگذاشت باز اتغانستان

 جیدی  های یاکن  ترانست م، اما ای . کرد بسنده سپیدار ی ار 
 در کی   ایی   سیرانجام  ی باشد داشت  پ، در را اتغانستان حکرمت

 ی طالییب ضیید هییای چهییره کشییرر  امنیتیی، مهییم اداره دی راس
 . بیایند صحن  ریی پاکستان

 قیرار  داخلی   ی دتیاع  یزار  راس در کی   امنیتی،  چهره هردی _
 ی برده اتغانستان امرر در پاکستان های سیاست مخالف اند  گرتت 

 1388-138۴ سیال  از خالید  اسیداهلل . انید  پاکستان، ضد شد  ب 
 صیفرف  بر سخت، ضربا  برد  قندهار یالیت راس در ک  زمان،
 بیرده  پشترن قرم از خالد آقای. کرد یارد کشرر جنرب در طالبان

 رسیرل  عبیدالرب  بی   نادییک  اتیراد  جملی   از سیاسی،  نظر از ی
 مراضیع  همیراره  کی   اسیت  جهیادی  رهبیران  از یکی،  "سیاف"

 حال  همی  در. است داشت  طالبان علی  ای سرسختان  ی انتقادی
 در کی   اسیت  نظیام،  برجسیت   اتیراد  از یکی،  نییا  صالح امراهلل

 عمیرم،  ریاسیت  دار عهده سال ش  حدید کرزی آقای حکرمت
 ی کارکشت  نظام، یک عنران ب  نیا صالح آقای. برد مل، امنیت
 سیرکرب  بیر  بارهیا  کی   شیرد  م، شناخت  پاکستان ی طالبان ضد

 از یکیی، در بییاری ای. کییرد میی، تاکییید نظییام، راه از طالبییان
 بکُشد را طالبان ک  ای  از برد گفت  "س، ب، ب،" با های  مصاحب 
 شصیت،  ضیرب  چهره  دی ای  تقرر یصف  ای  با. کند م، اتتخار
 کی   است پاکستان ی امریکا پریران  طالب های سیاست ب  محکم

. گیرند م، دستکم همراره را اتغانستان حکرمت صلح  مجال  در
 تراند نم، اتغانستان ک  اینست حکرمت جدید تعیینا  یاضح پیام
 سیری  از ی آبیاد  اسالم ی قطر از ک  بیرین، پریس  یک مقابل در

 شیرد  می،  مدیریت پاکستان مقاما  ی طالب نمایندگان زاد  خلیل
 . کند اختیار خامرش،

 مصیرف  ترانید  م، اما صالح ی خالد آقایان گاین  ای   کنار در_
 زمان ب  ماه 5 از تر کم سر یک از اینک  چ  باشد  داشت  نیا داخل،

 حکرمیت  ی مانیده  بیاق،  جمهیرری   ریاسیت  انتخابیا   برگااری
 ی چینی،  مهیره  ییارگیری   پی،  در تمیام  هشییاری  بیا  ی شید   ب 

 دیگیر   سیری  از ی اسیت  رینید  ای  اجتماع، _سیاس، مهندس،
 هیای  چهیره  برخی،  بیازی   آخر دقایق در تا کرشد م، غن، آقای
 جابجیا  کلییدی  ی مهم های پست در را اجتماع، ی سیاس، مرتق
 در کیی  را صییالح امییراهلل ی خالیید اسییداهلل یی ری همییی  از. کنیید
 ای مالحظی   قابیل  سیاسی،  ی اجتماع، نفرذ کشرر از های بخ 
 اکنیرن  جمهرر ریی . دهد جا کابین  رنگی  دسترخران در دارند
 مییدان  پییریز  هم باز شگردهای، چنی  از استفاده با دارد تالش

 دسیت  بی   را قیدر   دیگر بار ی باشد جمهرری ریاست انتخابا 
 ارزنیده  گام یک آنک  از بی  جدید تعیینا  حساب  ای  با. گیرد
 تصیاحب  منظیرر  بی   تیالش  باشد  خرب داری حکرمت جهت در

 .است مل، های  آدرس ی امکانا  رهگذر از قدر 

 عمیر  از چهارسیال  از بیی   گذشیت  بیا  ک  ست درحال، هم  ای 
 از بخشی،  ی اسیت  ناتکمییل  آن کابین  هنرز غن، آقای حکرمت
 اسیت   رتتی   هدر حکرمت، درین های کشکم  در نیا آن نیریی

 تیری   لغانیده  دیر  ایی   در حکیرمت،  هیای  کرسی،  هم  سری از
 ی داده سیراری  چندی را زیادی صاحبان ک  اند برده گاه، نشیم 
 .اند کرده زیر ب  ب  سر سپ 
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  کابل به ایران ملی امنیت عالی شورای دبیر سفر

 
 سیاسی،   عیال،  مقاما  از هیات، همراه ب  ک  «شمخان، عل،»

 حمداهلل با - چهارشنب  - ریز کرده سفر کابل ب  امنیت، ی نظام،
 مسیایل  درمررد ی دیدار جمهرری رئی  مل، امنیت مشایر محب

 .کرد گر ی گفت الملل، بی  ی ای منطق  جانب   دی
 تیر  تعیال  لایم دیدار ای  در ایران مل، امنیت عال، شررای دبیر
 کشرر دی مل، امنیت نهادهای میان مشررت، کارهای سازی شدن
 .داد قرار تأکید مررد را مابی  ت، تراتقا  ی اهداف تحقق برای
 بی   طالبیان  گیریه  بیا  اییران  میان جاری گرهای ی گفت ب  یی

 اشاره اتغانستان در مرجرد امنیت، مشکال  رتع ب  کمک منظرر
 انجیام  گرهیای  ی گفیت  ی ارتباطا  مجمرع : کرد خاطرنشان ی

 رینید  ایی   ی برده اتغانستان دیلت اطالع با طالبان گریه با شده
 اییران  مل، امنیت عال، شررای دبیر .یاتت خراهد ادام  همچنان

 بیا  کی   ای منطقی   امنیتی،  نشسیت  سیازنده  تراتقا  یادآیری با
 ریسیی    اتغانسیتان   ایران  مل، امنیت مشایران ی دبیران حضرر
 کارهیای  ی سیاز  ایجیاد : گفیت  شد  برگاار تهران در هند ی چی 
 در منطقی   کشررهای تعال مشارکت ی مستمر گفتگری بر مبتن،

 پاییدار  ترسیع   ی ثبا  کننده تضمی  تراند م، امنیت، ترآیندهای
 از حماییت  اعیالم  بیا  شیمخان،  .باشید  منطقی   هیای  ملت برای

 ابییراز کابییل در ای منطقیی  امنیتیی، نشسییت دیمییی  برگییااری
 دیگیر  کشیررهای  میثثر  حضیرر  با آت، نشست در کرد امیدیاری

 ی تریریسم با مقابل  مسیر در بیشتر اتاای، هم ی همگرای، شاهد
 گسیترش  خطیر  کردن ارزیاب، جدی با یی .باشیم گری اتراط،
 عملی،  اقداما  اتخاذ ضریر  بر اتغانستان در داع  نفرذ دامن 

 منطقی   ارتجاع ی آمریکا ترسط ک  شرم نقش  ای  با مقابل  برای
 گسیترش  ی تقرییت  حفی،   یی .کیرد  تأکیید  شیرد   می،  حمایت
 ضیریری  بسییار  مرزهیا  امنییت  حف، برای را مرزی های پاسگاه
 زمینی   ای  در کشرر دی بی  از بی  همکاری خراستار ی دانست

 .شد
 اسیالم،  جمهیرری  آمادگ، ایران  مل، امنیت عال، شررای دبیر
 تشیریک  ی آیری تی   انتقیال  ی علمی،  همکیاری  برای را ایران

 منظیرر  بی   کشیرر  دی عالقی   میررد  مرضرعا  دیگر در مساع،
 .کرد اعالم را اتغانستان برادر ی دیست کشرر پیشرتت
 تصیل  ی حیل  در تسیریع  مرزی  های بازارچ  بازگشای، شمخان،

 میییان مییرزی مشییترک نشسییت برگییااری ی مییرزی اختالتییا 
 از را ترکمنسیتان  ی ترکی  پاکستان  اتغانستان  ایران  کشررهای

 .کرد ذکر مرزها امنیت، ضریب اتاای  برای مثثر عرامل

 اشککال  با مقابله برای افغانستان مردم و دولت عزم

 است راسخ تروریسم مختلف
 جرییان  در نییا  جمهرری رئی  مل، امنیت مشایر محب حمداهلل

 ملی،  امنیت عال، شررای دبیر سفر از خرسندی ابراز با دیدار ای 
 اییران  مل، امنیت مقاما  نادیک گرهای ی گفت کابل  ب  ایران

 تراتقیا   اجیرای  مسییر  در مرانیع  برخی،  رتع در را اتغانستان ی
 .کرد عنران کننده تعیی  بسیار گذشت  

 اشیکال  با مقابل  برای اتغانستان مردم ی دیلت راس  عام ب  یی
 ایی   سراسیر  در پاییدار  امنییت  ی ثبا  ایجاد ی تریریسم مختلف
 تیری   اصل، از یک، همراره ایران: کرد خاطرنشان ی اشاره کشرر
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 شیک  بیدین  ی اسیت  بیرده  منطقی   در امنییت  برقراری های پای 
 امیریز  امنیتی،  مشکال  رتع در کشرر دی مشترک های همکاری
 ارایی   بیا  ملی،  امنیت مشایر .برد خراهد کارگشا بسیار اتغانستان
: اتیاید  اتغانسیتان  امنیتی،  ی نظیام،  سیاس،  شرایط از گاارش،

 دهنییده نشییان اتغانسییتان در انتخابییا  آمیییا مرتقیییت برگییااری
 بایجرد خرد سرنرشت تعیی  در مشارکت برای مردم مندی عالق 
 .است مرجرد امنیت، مشکال  ی تهدیدا  هم 
 عیال،  شیررای  دبییر  سیفر  کی   امیدیاریم: گفت همچنی  محب
 اسیناد  سیازی  نهیای،  رینید  همیراه   هیئیت  ی اییران  مل، امنیت

 تسیریع  را کشیرر  دی مییان  اقتصیادی  ی امنیت، دتاع،  سیاس، 
 .شرد آماده کشرر دی جمهرر ریسای امضاء برای ی کرده

 با اشرف غنیدیدار 

 در گذشت  ریز ایران مل، امنیت عال، شررای دبیر شمخان، عل،
 گسیترش  ی تقریت غن، اشرف محمد با دیدار در ی کابل ب  سفر

 ی ثابت اصرل ردیف در را همسای  کشررهای با جانب  هم  ریابط
 دین،  عمیق پیرندهای: داشت اظهار ی کرد عنران تغییر غیرقابل
 را ای مالحظ  قابل های ظرتیت ملت دی میان یتاریخ، ترهنگ،

 ریی پیی   مشترک مناتع تأمی  بر مبتن، مناسبا  ترسع  برای
 بیا  اییران  مل، امنیت عال، شررای دبیر .است داده قرار کشرر دی

 ایران پیشرتت ی امنیت را اتغانستان پیشرتت ی امنیت اینک  بیان
 ریابط جامع سند یامضاء سازی نهای، در تسریع لایم بر دانیم م،
 دی مسیتمر  تیالش  ضریر  بر تأکید با یی .کرد تأکید کشرر دی

 مقابلی   برای مشترک مرزهای در امنیت کامل برقراری در کشرر
 تریریست،  های گریه ی مخدر مراد قاچاقچیان اشرار  تحرکا  با

 یاتتی   سیازمان  اقدام، در منطق  آرام  ی امنیت دشمنان: گفت
 عناصیر  انتقیال  منظیرر  بی   مشترک مرزهای سازی ام  نا بدنبال

 تریریسم ترسع  از حمایت ی اتغانستان ب  داع  خررده شکست
 خیرن  ی جنیگ  آتی   دیگیر  بار تا هستند کشرر ای  در تکفیری
 ی هرشییاری  شمخان، .کنند یر شعل  منطق  در را ناامن، ی ریای

 تریریسم جدید تهدیدا  با مقابل  برای منطق  کشررهای آمادگ،
 هرگرن : کرد تصریح ی دانست حیات، ی ناپذیر اجتناب را تکفیری
 ی تلی   حیردا   ترانید  می،  تهدییدا   ایی   ب  ترجه، ب، ی غفلت
 تکیرار  را داد ر  سرری  ی عراق در ک  آنچ  مشاب  باری  دهشت

 سیاسی،   تعامال  اتاای  برای ایران آمادگ، اعالم با یی .کند
 ی نظیام،  دتیاع،   هیای  همکیاری  تعمییق  ی ترهنگ، اقتصادی 

 تعیامال   نقی   بیر  اتغانسیتان  بیرادر  ی دیسیت  کشرر با امنیت،
 مقابل  ی مرزها امنیت حف، بر آن مثبت تأثیرا  ی مرزی تجاری

 خیریج  اییران  مل، امنیت عال، شررای دبیر .کرد تأکید قاچاق با
 تقرییت  بیرای  طالی، ترصت، را اتغانستان از آمریکای، نیریهای
 های ظرتیت ب  اتکاء با اتغانستان نظام، ی دتاع، های ترانمندی

 منطقی   هیای  ملیت : اتیاید  ی کرد ذکر ای منطق  درین ی داخل،
 ی جنگ جا حضررشان ک  آمریکای، نیریهای کامل خریج برای
 .کنند م، شماری لحظ  نداشت  حاصل، ناامن،

 سیازنده  تعامل ی یگر گفت اتاای  ضریر  ب  اشاره با شمخان،
 خشی   اقداما  از اجتناب ی اتعانستان در مختلف های گریه میان

 برخی،  مخیرب  ی پنهیان،  اقیداما  : کیرد  تأکیید  امنیت مخل ی
 پایدار صلح ایجاد ب  کمک، آمریکا بریژه ای ترامنطق  کشررهای

 ترآیندهای گیری شکل پیچیدگیهای ی کرد نخراهد اتغانستان در
 .دهد م، اتاای  را سازی صلح بر مبتن،

 کننکده  تضکمی   اقتصکادی  هکای  ظرفیکت  فعالسازی

 است افغانستان و ایران پایدار مناسبات
 ابیال   بیا  دییدار  ایی   در نییا  غنی،  اشیرف  محمد جمهرر رئی 
 محتیرم  ریاسیت  ی انقیالب  معظیم  رهبر ب  خرد گرم های سالم

 ایجیاد  ی زدای، تن  در شمخان، سال  بیست تالش از جمهرری
 .کرد دان، قدر منطق  کشررهای میان همگرای،

 میییان تعییال ی مشییترک سییازیکارهای ایجییاد ضییریر  یی
 تحیرک  اتیاای   برای کشرر دی امنیت، ی اطالعات، های دستگاه

 بیا  مبیارزه  ی یاتتی   سیازمان  جیرائم  تریریسم  با مقابل  حرزه در
 در پایدار امنیت: اتاید ی داد قرار تأکید مررد را مخدر مراد قاچاق

 .است اتعانستان دیلت ایلریت تری  اصل، مشترک مرزهای
 سیاسیت،  از برگرتتی   را اییران  ب  اتغانستان رییکرد غن، اشرف

 بلنید  اتقی،  در مناسیبا   ارتقیاء  ی تدایم چارچرب در ی راهبردی
 قابیل  اقتصیادی  ظرتیتهیای  تعالسازی: اتاید ی کرد عنران مد 
 میرزی  مبیادال   ی تجیار   کیاال   ترانایت حرزه در بریژه مبادل 

 بلنید  مناتع بر مبتن، ی پایدار مناسبا  گیری شکل کننده تضمی 
 در را اییران  ملی،  امنیت عال، شررای دبیر .است کشرر دی مد 
 امنییت  مشیایر  محیب  حمیداهلل  دعر  ب  ک  ریزه یک سفر ای 
 عیال،  مقامیا   برخی،  شیده   انجام اتغانستان جمهرر رئی  مل،

 .کنند م، همراه، ایران سیاس، ی نظام، امنیت، 

 با   داعا   ماناد   بااقی  انتقال برای آمریکا اقدام

 است خطرناک افعانستان

 حامییدکرزی بییا دیییدار در ی کابییل بیی  سییفر در شییمخان، علیی،
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 مرضیرع  در آمریکا دیگان  رتتار ب  اشاره با سابق جمهرری رئی 
 عرامل از یک، را منطق  در کشرر ای  حضرر تریریسم  با مبارزه
 .کرد عنران ناامن، ی ثبات، ب، اصل،
 کشیرر  بی   داعی   مانیده  بیاق،  انتقیال  برای آمریکا تالش یی

 اظهیار  ی دانسیت  مشکرک ی خطرناک بسیار اقدام، را اتعانستان
 حضیرر  ی نبیرده  اتغانستان مردم خیرخراه هیچگاه آمریکا: داشت
 ی نیاامن،  اتاای  جا ب  ترجام، اتعانستان در کشرر ای  نظام،

 .است نداشت  بدنبال ثبات، ب،
 بی   اشیاره  بیا  دییدار  ایی   در نیا سابق جمهرر رئی  کرزی حامد

 ی میردم : اتیاید  اتعانسیتان  از اییران   مسیتمر  ی صادقان  حمایت
 مثثر نق  همیش  چرن ایران ک  دارند اطمینان اتغانستان دیلت

 ایلرییت  مهمتیری   بی   صیلح  ترایند پیشبرد در ای کننده تعیی  ی
 .کرد خراهد ایفا اتغانستان جامع  امریز
 کی   ریزه یک سفر ای  در را ایران مل، امنیت عال، شررای دبیر
 جمهیرر  رئیی   ملی،  امنییت  مشیایر  محیب  حمیداهلل  دعیر   ب 

 ی نظیام،  امنیتی،   عیال،  مقامیا   برخی،  شده  انجام اتغانستان
 .کنند م، همراه، ایران سیاس،

 با   آراما   بازگردانادن  بارای  ایران ابتکارات از

 کنیم می استقبال منطق 

 بیا  دییدار  در اییران  مل، امنیت عال، شررای دبیر شمخان، عل،
 ی اییران  ریابیط  اهمیت ب  ترج  با اجرای، رئی  عبداهلل عبداهلل

 ثبیا   ی امنییت  ی کشیرر  دی منیاتع  تیأمی   راستای در اتغانستان
 .شد خراستار را ها زمین  هم  در همکاری سطح اتاای  منطق  

 رینید  از اییران  حماییت  اعیالم  با ایران امنیت عال، شررای دبیر
 بیر  اقیدام  گرنی   هیر  اتغیان،  درین رییکرد با اتغانستان در صلح

 اتغانسیتان  ثبیا   ی امنییت  بی   زدن آسییب  را رینید  ای  خالف
 کشیررهای  علی  آمریکا خصمان  اقداما  ب  اشاره با یی .دانست
 غیار   بیا  دائمی،  سیلط   را منطق  در کشرر ای  راهبرد مستقل 

 انییدازی راه: اتییاید ی کییرد ذکییر حییداقل، هاینیی  ی حییداکثری
 ی تکفییری  - تریریسیت،  هیای  گیریه  ایجیاد  ی نیابت، های جنگ

 .است شده ریای برنام  راستا همی  در آنان از مستمر حمایت

 نادیک هماهنگ، ی مستمر همکاری جامع  ریای برنام  شمخان،
 یگسیترش  ایجاد های زمین  کردن ریش  برای منطق  کشررهای
 ی کرد ترصیف تریریسم با مقابل  برای اصرل، اقدام، را ترییسم
 حضیرر  بیا  ای منطقی   امنیتی،  کنفیران   ایلیی   برگااری: اتاید

 چیی    ریسیی    اییران   کشررهای مل، امنیت دبیران ی مشایران
 زمینی   درایی   کی   بیرد  مهمی،  گیام  تهران در اتغانستان ی هند

 ی ترسیع   بیر  کشرر دی رهبران اراده ب  اشاره با یی .شد برداشت 
 ی پیگییری  بیا : کیرد  امییدیاری  ابیراز  کابل تهران  ریابط تعمیق
 ی ریابییط از نییرین، تصییل شییاهد سییفر اییی  تراتقییا  اجییرای
 نییا  اجرای، رئی  عبداهلل عبداهلل .باشیم کشرر دی های همکاری

 دی امنیت، نهادهای سازنده تعامال  از استقبال با مالقا  ای  در
 یجیرد  اتغانسیتان  امیریز  چیال   مهمتیری  : داشیت  اظهار کشرر

 یضیعیت  ایی   بیر  غلبی   ی اسیت  کننده نگران امنیت، چالشهای
 همسایگان مجمرع  سازنده مساع، ی مشترک همکاری نیازمند
 بی   اشیاره  بیا  یی .اسیت  اتغانستان در امتیت ی ثبا  ایجاد برای
 بیرای  اتغانسیتان  در شیده  شیناخت   تریریسیت،  های گریه تالش
 خیرد  اراده تحمیل منظرر ب  خرنریای ی خشرنت اباار از استفاده

 پارلمیان،  انتخابیا  : کیرد  خاطرنشان اتغانستان  قانرن، دیلت ب 
 طرییق  از باید تنها ما مردم سیاس، اراده ک  داد نشان اتغانستان

 ی بیریز  تریریسیت،  تهدییدا   ی تشیار  بیدین  ی رای صندیقهای
 نییاز  تیری   اصیل،  را پایدار امنیت اجرای،  رئی  .کند پیدا ظهرر
 محریمییت  رتیع  ی اقتصیادی  شیکرتای،  ی رشید  بسیتر  ی منطق 
 ایران ابتکارا  از ما: داشت اظهار ی کرد عنران دیده رنج ملتهای
 بی   آرامی   ی ثبا  بازگرداندن ی تریریسم تهدید با مبارزه برای

 را اییران  ملی،  امنیت عال، شررای دبیر .کنیم م، استقبال منطق 
 امنییت  مشایر محب حمداهلل دعر  ب  ک  ریزه یک سفر ای  در

 نظام، امنیت،  عال، مقاما  برخ، شده  انجام جمهرر رئی  مل،
 .کنند م، همراه، ایران سیاس، ی

 ماردم  کناار  در خواهند می ک  کسانی با: شمخانی

 کرد مذاکر  باید بگیرند قرار افغانستان

 نحییره بییا رابطیی  در خبرنگییاران  جمییع در حضییرر بییاشییمخان، 
 طیرر  همان: گفت اتغانستان  در تریریست، های گریه گیری شکل
 جمهیرری  ریاسیت  انتخابا  طرل در ترامپ های صحبت در ک 
 عنییران آمریکییا دیلییت قبلیی، ریسییای قییرل از همچنییی  ی یی
 .آمریکاست خرد داع  ی طالبان دهنده تشکل است  شده
 منطق   مرحرم رهبران از یک، حت، را مطلب ای : داد ادام  یی
 در منطقی   کشیررهای  نق  از ک  اظهارنظری در هم برتر خانم
: کیرد  بیان شمخان، .است کرده اشاره داشت  طالبان گیری شکل

. اسیت  برده محرر ما برای اتغانستان دیلت همیش   ادیار طرل در
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 ی امنییت  ثبیا    ایجیاد  اتغانسیتان  در ما تالش محرر هم امریز
 .است کشرر ای  داخل در اتغانستان دیلت ترسط ثبا  پایداری

 ی مشیکال   طبیعتیا  : داشت اظهار ایران مل، امنیت شررای دبیر
 را تیاریخ،  اختالتا   ای  ک  دارد یجرد زمین  ای  در اختالتات،

 کی   گرتت  شکل شرایط، امریز: کرد اضات  یی .است کرده ط،
 اسالم جامع  در آترین، نفر  نق  ک  پایداری های تریریست با

 کی   هسیتند  ایی   دنبیال  بی   کی   کسیان،  با ی جنگید باید دارند
 قیرار  اتغانستان مردم کنار در ی بگذارند زمی  بر را هایشان سالح

 را رینید  ایی   میا : گفیت  شیمخان،  .کرد مذاکره باید نیا بگیرند 
 بی   راه ایی   ی کیرد  خیراهیم  تیر  علن، آینده هفت  در ک  داریم 
 ملی،  امنیت شررای دبیر .است اتغانستان دیلت ب  کمک منظرر

 ایی   دهنیده  شیکل  کی   کسیان،  طبیعی،  طیرر  بی  : اتیاید  ایران
 میا  ی بردنید  اییران  مخالف ابتدا از هستند تریریست، های جریان

 حتی،  ی برنامی   با شاما   در خررده شکست داع  ک  بینیم م،
 .شرد م، هدایت اتغانستان درین سمت ب  آشکار پشتیبان،

 در را اتغانستان مردم اینک  از اتراد ای  طبیعتا : داشت اظهار یی
 یجیرد  حضررشیان  دلییل  کی   چیرا  شرند م، ناراحت ببیند  صلح

 کیی  هسیتیم  امیییدیار: کیرد  بییان  شییمخان، .هاسیت  تریریسیت 
 کرده ثابت عمل میدان در ک  طرر همان ایران اسالم، جمهرری

 صلح میدان در کرد  تقدیم شهید سردار ی است ضدتریریست ک 
 اتغانستان دیلت ی منطق  مناتع جهت در را خرد نق  بتراند هم
 .دهد انجام خرب، ب 

 است افغانستان در باثبات دولت یک خواهان ایران: پنتاگون

 «داین» زبییان انگلیسیی، ریزنامیی  اینترنتیی، پایگییاه از نقییل بیی 
 در ایضیاع  تصیل  ی حیل  بیرای  پاکسیتان  ک  حال، در پاکستان 
 یاشینگت  است پک  ی مسکر تهران  با رایان، حال در اتغانستان

 در جنیگ  دادن پاییان  بی   کمیک  برای کشرر س  ای  نق  نیا
  .شمرد مهم را اتغانستان

: اسیت  آمیده  کنگیره  بی   پنتیاگرن  هفتی   ایی   ارسال، گاارش در
 بی   چیی   ترسیط  کی   سیاسی،  ی اقتصیادی  نظیام،   امتیازهیای 
 کشیرر  ایی   در داخلی،  نگران، علت ب  است شده داده اتغانستان

 ی اتغانسیتان  مرز سراسر در تریریسم خط اتاای  درپ، ک  است
 اینکی   دیم نکتی   اسیت  چیی   مرزی مناطق در آن بریز احتمال
 در اقتصیادی  گیذاری  سیرمای   از حفاظیت  اتاای  دنبال ب  چی 

 دیلیت  یک خراهان نیا ایران گاارش  ای  براساس .است منطق 
 هیای  نگرانی،  ی مالحظیا   ب  بتراند تا است اتغانستان در باثبا 
 نظامیان خریج داع   ها تریریست ب  دادن پایان قبیل از تهران

 مناقشیا   حل جمل  از مسائل از برخ، ب  رسیدگ، ی ناتر/آمریکا
  .دهد پاس  مرز  امنیت ی آب

 دارای هیای  طیرف  از ای گسترده طیف ریسی :کرد اعالم پنتاگرن
 است آیرده میدان یارد اتغانستان در را طالبان جمل  از مهم نق 

 را منطق  در خرد نفرذ ی حف، میان  آسیای در خرد مناتع بتراند تا
 شیدن  شیناخت   رسمیت ب  اشاره با گاارش ای  در .دهد اتاای 

 کی   اسیت  شیده  اعالم پنتاگرن  سری از اتغانستان در ایران نفرذ
 اتغانسیتان  دیلت با ریابط اتاای  برای را چندگان  راهبرد تهران

 هیای  طرح در گذاری سرمای  ی تجاری تبادال  گسترش جمل  از
 .است کرده اتخاذ کشرر ای  اقتصادی
: اسیت  کیرده  اعیالم  گاارش ای  در همچنی  آمریکا دتاع یزار 

 ی مرکیای  غربی،   منیاطق  در همی   از بیی   در ایران مشارکت
 تیاری    محلی،  میردم  کی   جای، است  مشهرد اتغانستان شمال،

 .دارند ایران با مشترک زبان ی مذهب ترهنگ 
 ریسیی  : است نرشت  اتغانستان  در مسکر نق  تشریح با پنتاگرن

 خیرد  نفیرذ  گسترش ی مرکای آسیای در خرد مناتع تأمی  برای
 در طالبیان  جملی   از اتغانستان در متعددی بازیگران با منطق  در

 کابیل   دیلت ب  تسلیحا  تریش پ، در کشرر ای  است  ارتباط
 آمییرزش ی تجهیییاا  نگهییداری ی تعمیییر ماننیید خییدمات، ارائیی 

 .شرد م، اتغانستان در ریسی  نفرذ سبب ک  است اتغان نیریهای
 بیرای  قیدر   کارگااران از همراره ریسی » گاارش ای  براساس
 ی «کییرده حمایییت اتغانسییتان شییمال در امنیتیی، حائییل ایجییاد

 رشید  بی   ری تهدید با مقابل  برای مسکر شرد م، تأکید همچنی 
 را تاجیکسیتان  در خیرد  ۲۰1 پایگیاه  اتغانستان شمال در داع 
 .است کرده تقریت
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 های رسیدن به صلح خبرها از تالشخرین آ

 شد تحقیر ابوظبی در صلح هیئت: یار مسلم

 ی ابیرظب،  بی   حکرمیت  صلح کننده مذاکره هیئت سفر سنا مجل 
 کی   گرینید  م، ی خرانده تحقیرآمیا را هیئت ای  با طالبان دیدار عدم

 رئیی   ییار  مسیلم  هیادی  تضیل  .ندارنید  صیلح  برای ای اراده طالبان
 صیلح  هیئت: »گفت مجل  ای  ریز یکشنب  نشست در سنا مجل 

 شرد  م، ترستاده هیئت ک  است سخت بسیار شد  تحقیر ابرظب، در
 .«شرد نم، مالقا  ب  حاضر آن با کس، یل،

 صیلح  بیرای  ی خراهنید  می،  صیلح  دیلیت  ی مردم ک  اتاید یار مسلم
 هراپیمیای  بیا  طالبیان  هیئیت : »گفت ای .پذیرند م، را تحقیر هرگرن 
 کی   اسیت  آن نشیانده  خیرد  ایی   انید   رتتی   امیارا   ب  کشرر کدام
 .«اند دخیل اتغانستان صلح مسئل  در استخبارات، های دست
 صیلح  رینید : »گفیت  نییا  سنا مجل  ایل معاین ایادیار علم محمد
 نیسیتند  اتغانسیتان  دیلیت  با مذاکره آماده هنرز طالبان ی است پیچیده

 آقیای  .«اسیت  شده بیشتر ریند ای  در بیرین، کشررهای دخالت زیرا
 بی   صلح ریند مررد در باید زاد خلیل زلم، ک  کرد نشان خاطر ایادیار
 بایید  اتغانسیتان  در صلح تأمی  برای ی دهد یضاحت اتغانستان مردم
 دیگیر  زابلی،  زلمی،  .شیرد  ایجیاد  الملل، بی  ی ای منطق  مل،  اجماع
 سیایر  ی اییران  پاکسیتان  آمریکیا  : »گفیت  هیم  سینا  مجلی   عضر

 اتغانسیتان  مردم ی آیرد نخراهند صلح اتغانستان در جهان کشررهای
 .«کننید  تیالش  کشیرر  در صیلح  ایجیاد  برای ی شده متحد خرد باید

 مذاکره هیئت با طالبان هیئت مالقا  عدم: »گفت هم قرلق عبداهلل
 در صیلح  بیرای  هنیرز  گریه ای  ک  دهد م، نشان دیلت صلح کننده
 پیشینهادا   آمریکای، نیریهای خریج ب  پیرند در ی ندارد اراده کشرر

 تاجعیی  ریز هییر اتغانسییتان مییردم بییرای یلیی، دهیید  میی، رنگارنییگ
 .«آتریند م،

 نماینیده  زاد خلییل  زلم، اشتراک با گذشت  هفت  امارا  صلح نشست

 عربسیتان  طالبیان   گیان  نماینده اتغانستان  صلح امرر در آمریکا ییژه
 .شد برگاار ابرظب، در پاکستان ی امارا  سعردی 

 فصا   و حا   بادنبال  پاکساتان  و روسی : الوروف

 هستند افغانستان بحران

 در چهارشینب   ریز ریسیی   خارجی   امرر یزیر «الیریف سرگئ،»
: گفیت  پاکستان خارج  امرر یزیر «قریش، محمرد شاه» با دیدار
 سیاسی،  تصل ی حل ریند سریعتر چ  هر امیدیارند کشرر دی هر

 کشررهای مناتع آن در ی آغاز اتغان، های طرف ترسط اتغانستان
 .گیرد قرار ترج  مررد نیا همسای 
 برای کمبردی هی  اینک  بیان با ریسی  دیپلماس، دستگاه رئی 

 نیدارد   یجرد اتغانستان بحران درباره الملل، بی  های میانجیگری
 گرن  ب  الملل، بی  های قالب برخ، در میانجیگری: داشت اظهار
 را اتغیان  های طرف ی منطق  کشررهای تمام مناتع ک  است ای
 .گیرد نم، بر در
 هسیتند  بیار   ی گسیترده  نییا  هیا  قالیب  از برخ،: داد ادام  یی

 مسیئل   سیاسی،  تصیل  ی حیل  رینید  بیر  تمرکیا  امکان بنابرای 
 .دهد نم، را اتغانستان

 سیایر  همیراه  بی   تیازگ،  بی   ریسیی  : گفیت  ریسی  خارج  یزیر
 ک  یاتتند را مثثری بسیار چارچرب اتغانستان همسای  کشررهای

 .باشد مناسب هم اتغان، های طرف تمام برای رسد م، نظر ب 
 بیا  عقیرب  هجدهم مسکر  میابان، ب  اتغانستان صلح کنفران 

 ی صیلح  عیال،  شیررای  نماینیدگان  ی کشرر ۹ ترستادگان حضرر
 نشسیت  ایی   بی   اتغانسیتان  حکرمیت  .شید  برگاار طالبان گریه

 .نکرد اعاام ای نماینده

 در آمریکااا نظااامی مأموریاات: دانفااورد جناارال

 یابد می ادام  افغانستان

 بی   سیفر  در آمریکیا  ارتی   سیتاد  رئی  دانفررد  جرزف جنرال
 گرنی   بی   کشیررش  نظیام،  مأمرریت ک  داد اطمینان اتغانستان

 .یابد م، ادام  اتغانستان در شده پالن
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 از یکی،  در خیارج،  نیریهای از جمع، با دیدار در دانفررد جنرال
 کی   گفیت  کابیل  شیهر  حرمی   در نیریها ای  نظام، های پایگاه

 گذشیت   در کی   ای گرن  ب  اتغانستان در آمریکا نظام، مأمرریت
 .یاتت خراهد ادام  برد شده ریای برنام 

 متحیده  اییاال   جمهیرر  رئیی   ترامپ  دینالد مررد  تری  تازه در
 نصف حدید خریج آغاز دسترر گذشت  هفت  پنجشنب  ریز آمریکا

 ریزنامی   .کیرد  صیادر  را اتغانسیتان  در مستقر آمریکای، سربازان

 جنرال ک  نرشت   (Stars and Stripes) سترایپ  اند ستارز
 کی   گفیت  کشیررش  سیربازان  بی   نظام، پایگاه ای  در دانفررد

 ی دارید مأمرریت اتغانستان در ی هستید آمریکای، سربازان شما»
 همی   آنکی   از قبل دهم م، اطمینان دهید  ادام  مأمرریت آن ب 

 .«شد خراهد آگاه آن از میلر اسکا  جنرال کند  تغییر چیا
 نیا اتغانستان  در ناتر ی آمریکای، نیریهای ترمانده میلر  اسکا 
 در آمریکیای،  نیریهیای  کیاه   دسیترر  کنیرن  تیا  ک  برد گفت 

 دیم شینب   یک ریز میلر  آقای. است نشده داده برای  اتغانستان
 چنیی   نییا  شیما » گفت ننگرهار یالیت ب  سفر جریان در جدی
 اطمینیان  شما ب  را آنچ  اما. اید برده شاهد ها رسان  در را ها آیازه
 داده می   ب  دسترری هی  هم  از نخست ک  است ای  دهم م،

 آنگرنی   نییا  امیریز . اسیت  نکرده تغییر چیا هی  پ  است  نشده
 .«برد خراهیم چنی  نیا تردا ی بردیم دیریز ک  هستیم

 اتغانسیتان  در آمریکیای،  سیرباز  هاار 1۴ از بی  حاضر  حال در
 نقیل  ب  ژیرنال استریت یال ریزنام  گذشت  هفت  ی است مستقر

 ۷۰۰۰ از بیی   خریج ریند ک  داد گاارش آمریکای، مقام یک از
 .شد خراهد آغاز آینده هفت  چند تا اتغانستان از آمریکای، سرباز

 کند می سفر هند ب  زودی ب  زاد خلی 

 صیلح  پریس  پیرامرن های  تالش مررد در سفر ای  در زاد خلیل
 ریابیط  آینیده  ی طالبیان  با امریکا مستقیم یگری گفت اتغانستان 

 . نمرد خراهد یگر گفت هندی مقاما  با امریکا ی هند
 از نیر  دهلی،  گاارشیا    برخی،  براسیاس  کی   ست حال، در ای 

 تأکید ی است ناراض، طالبان با امریکا مستقیم مذاکرا  برگااری
 . است نکرده مشرر  نر دهل، با مررد ای  در یاشنگت  کند م،

 طالبیان  نمایندگان با مذاکره هدف با ای  از پی  زاد خلیل زلم،
 هر در اما کرده سفر منطق  کشررهای برخ، ی کابل ب  مرتب  دی
 متحیده  اییاال   ییژه نماینده. است انداخت  قلم از را هند سفر دی
 در شیرکت  بیرای  اسیت  قیرار  بیار  ایی   اتغانستان  صلح امرر در

 برگیاار  دهلی،  در جنرری 1۰ تا 8 از ک « Raisina» کنفران 
 سیفر  دی در زاد خلییل  زلمی،  اینکی  .کنید  سیفر  هنید  ب  شرد  م،
 سیبب  نکیرده  اعتنیای،  هنید  بی   اتغانستان ی منطق  ب  اش قبل،

 نق  بر همراره نر دهل، چراک  است شده هندی مقاما  تعجب
 در زاد خلیل .است کرده تأکید اتغانستان مرضرع در خرد تر پررنگ
 دیدار مل، یحد  دیلت مقاما  با کابل ب  اش گذشت  هفت  سفر

 ابیرظب،  در طالبیان  نماینیدگان  بیا  دییدارش  جائیا  پیرامرن ی
 ابرظب، از بازگشت از پ  امریکا ییژه نماینده. نمرد ارائ  گاارش

 طرییق  از کی   انید  پذیرتت  طالبان گفت نیرز طلرع با مصاحب  در
 باید اتغانستان در بحران ختم برای ی برند نم، جای، ب  راه جنگ

 .کنند استفاده سیاس، حل راه یک از

 موقات  صاورت  ب  صلح شورای والیتی های کمیت 

 شود می قیتعل یا لغو

 بی   جیدی   سیرم  شینب   سی   ریز صیلح   عال، شررای سخنگری
 هیا  کمیت  ای  آینده سرنرشت تعیی  درباره کار ک  گفت ها رسان 
 .است نشده لغر هنرز تا یل، دارد جریان
 هیای  کمیت  است قرار ک  گریند م، صلح عال، شررای در منابع،
 .شرد یظیف  قیتعل یا لغر مرقت صرر  ب  شررا ای  یالیت،
 سیاختارهای  تمیام،  اصیالح  هیا  کمیتی   ایی   مرقت لغر از هدف
 .است شده خرانده صلح عال، شررای با مرتبط

 اسیت  قیرار  کنرن،  های کمیت  لغر دنبال ب  منابع  ای  از نقل ب 
 ی یظایف الیح  با جدیدی های کمیت  آینده  ماه ش  تا س  بی 

 .شرد ها کمتی  ای  جایگای  جدید کارشیره
 ریز صییلح  عییال، شییررای سییخنگری طییاهری  اهلل احسییان امییا
 تعییی   دربیاره  کیار  کی   گفیت  هیا  رسان  ب  جدی  سرم شنب  س 

 لغیر  هنیرز  تیا  یلی،  دارد جرییان  هیا  کمیتی   ای  آینده سرنرشت
 .است نشده

 اداما   افغانساتان  با خود نظامی همکاری ب : بریتانیا

 دهیم می

 در بریتانییا   نیریهای درستیا لری «کارتر پتریک نیکرال» جنرال
 کی   کند  م، تأکید اتغانستان با کشررش همکاری ادام  بر حال،
 .است داده خبر اتغانستان از نیریهای  از نیم، خریج از آمریکا

 شیده   منتشیر  اجرایی،  ریاسیت  دتتر طرف از ک  ای خبرنام  در
 جنیرال  بیا  اجرائیی    رئیی   عبیداهلل  عبیداهلل  داکتر ک  است آمده
 قصیر  در بریتانییا   ارت  کل ستاد رئی  «کارتر پتریک نیکرال»

 .است کرده مالقا  سپیدار
 بیرای  بریتانیا های کمک ی حضرر از اجرائی  رئی  دیدار  ای  در

 بی   کیارتر  آقای مساتر  ی کشرر مسلح قرای تقریت اتغانستان 
 مسیلح  نیریهیای  کیل  رئیی   .کیرد  قدردان، ی تشکر اتغانستان
 در آمیده  دسیت  بی   هیای  رتیت  پیی   از رضیایت  ابراز با بریتانیا 

 مسلح قرای های قربان، ی مستقالن  دتاع از قدردان، ی اتغانستان
 از بریتانییا  دار دیام حمایت ب  نسبت تریریسم  با مبارزه در کشرر

 .داد اطمینان اتغانستان مسلح قرای ی اتغانستان
 ریاست انتخابا  صلح  مذاکرا  باره در طرف دی نشست ای  در

 نظیر  تبیادل  ی بحی   بی   اتغانستان  ای منطق  ریابط ی جمهرری
 .پرداختند
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 انتخاباتاخبار 

آغاااز تباات نااام کاندیااداهای انتخابااات ریاساات  

 جمهوری

 انتخابیا   نیامادان  نیام  ثبیت  رینید  انتخابا  مستقل کمیسیرن
 جدی/دی1شنب   ریز را خررشیدی 13۹8 سال جمهرری ریاست
 .کرد آغاز رسما 
 بی   انتخابا   مستقل کمیسیرن سخنگری معاین رضای،  کبری
 بسیت   نفیر  ۲3 نیام   ثبیت  رینید  ایل ریز در کی   گفت ها رسان 

 .کردند دریاتت انتخابا  مستقل کمیسیرن از معلرمات،
 معلرمیات،  بسیت   کی   کسیان،  مییان  در کی   گفیت  رضای، خانم

 ملی،   امنییت  پیشی  مشایر اتمر  حنیف محمد اند  کرده دریاتت
 یزییر  علرم، نررالحق مل،  امنیت پیشی  رئی  نبیل  اهلل رحمت
 عبیدالطیف  احیدی   انرارالحیق  مسیعرد   یل، احمد داخل   پیشی 
 .هستند شامل نیا تمنا  ترامرز ی پدرام

 ی دارد ادامی   جیدی  1۲ ریز تا نامادان نام ثبت ریند ک  گفت ای
 کمیسییرن  بی   مراجعی   با مد  ای  در ک  دارند ترصت نامادان
 بیا  همراه باید نامادان. کنند ناماد را خرد رسما  انتخابا   مستقل

 انتخابیا   مسیتقل  کمیسییرن  بی   نیام  ثبت برای خرد معاین دی
 .کنند مراجع 

 ابتیدای،  تهرسیت  کی   کیرده  اعیالم  انتخابا  مستقل کمیسیرن
 اعیالم  جیدی  18 تیاری   بی   جمهرری ریاست انتخابا  نامادان
 .شد خراهد

 داشیت   نامادها از شکایت، اگر مردم ابتدای تهرست اعالم از بعد
 .بدهند انتخابا  کمیسیرن ب  ترانند م، باشند 

 مسیلمان  اتغانسیتان   تابعییت  داشیت   انتخابیا   قانرن اساس بر
 برچسب هاار صد داشت  سالگ،  چهل س  کردن تکمیل بردن 
 از محریمییت  عیدم  بشری  ضد جرایم ب  نبردن محکرم تذکره 
 شدن ناماد شرایط از اتغان،  میلیرن یک پرداخت ی مدن، حقرق
 .است جمهرری ریاست انتخابا  برای

 از میاه  دی مد  ب  ترانند م، نهای، تهرست انتشار از بعد نامادان
. بپردازنید  انتخابات، مبارزا  ب  13۹8 حمل ۲8 تا 13۹۷ دلر ۲8
 سیال  حمل 31 ریز انتخابا   مستقل کمیسیرن اعالم اساس بر

 در میردم  ی شید  خراهد برگاار جمهرری ریاست انتخابا  13۹8
 .رتت خراهند رای صندیق پای ب  کشرر سراسر

 انتخابیا   نیامادان  نیام  ثبیت  رینید  انتخابا  مستقل کمیسیرن
 نترانست  کنرن تا ک  است کرده آغاز حال، در را جمهرری ریاست
. کند اعالم را کشرر یالیا  تمام پارلمان، انتخابا  ابتدای، نتایج

 .شد برگاار میاان ۲۹ ی ۲8 تاریج ب  پارلمان، انتخابا 

 افتاد تأخیر ب  ما  س  جمهوری ریاست انتخابات

 قبلی،  اعیالم  طبیق  کی   اتغانسیتان  جمهیرری  ریاست انتخابا 
 برگیاار  13۹8 حمیل  31 در برد قرار انتخابا  مستقل کمیسیرن

 .بیفتد تأخیر ب  ماه س  است قرار شرد 
 انتخابیا   مستقل کمیسیرن در منبع یک آتتاب  پیام گاارش ب 

 انتخابا  مستقل کمیسیرن گفت ها رسان  با تماس در اتغانستان
در ریزهیای   را جمهیرری  ریاست انتخابا  برگااری دقیق تاری 
 .کند م، اعالم آینده
 انتخابیا   نامادهیای  نیام  ثبت ریند در کندی منبع ای  گفت  ب 

 .است تاخیر ای  دالیل از یک، جمهرری ریاست
 های رقابت در نام ثبت برای معلرمات، های بست  نفر 5۰ تاکنرن 

 ای  از یک  هی اما اند کرده دریاتت را جمهرری ریاست انتخابا 
 .کنند برآیرده را الزم شرایط اند نتراست  اتراد
 نامادهیا  از شماری اتاید اتغانستان انتخابا  کمیسیرن منبع ای 

 اتغیان،  میلیرن یک یا ی کنند معرت، را خرد معاینان اند نترانست 
 . آیرند تراهم را بانک، ضمانت( دالر هاار 13۰ حدید)

 نییا  کمیسییرن  ای  اعضای از یک، بیدار  اهلل رتیع قبل ریز چند
 شدن بهتر ی اصالحا  آیردن انتخابا   تعریق از هدف برد گفت 
 . دارد نیاز بیشتری زمان ی کار ب  ک  است انتخابات، امرر
 جرانیب  بیا  را الزم های مشرر  کمیسیرن برد اتایده بیدار آقای

 ی نیاظر  نهادهیای  احیااب   بیا  گفتگر اکنرن ی  کرده آغاز ذیدخل
 حکرمیت  بیا  دییدارها  ایی   نتیجی  . دارد جرییان  مدن، نهادهای
 است انتخابا  امنیت، ی مال، امکانا  کننده تامی  ک  اتغانستان

 .شد خراهد ساخت  شریک است 

 نخواهاد  ما   «انتخابااتی  تیکت» در دوستم: غنی

 بود

 عدم از س،  ب، ب، با گفتگر در  جمهرر رئی  غن،  اشرف محمد
 انتخابیات،  تییم  در ایل  معاین دیستم  عبدالرشید جنرال حضرر
 یی «انتخابیات،  تیکیت » در دیسیتم  آقیای  گفت ی کرد یاد خرد

 .داشت نخراهد حضرر
 بی   دانی   سیریر  کی   بیرد  کرده اعالم ای  از قبل جمهرر رئی 
 حضرر جمهرری ریاست آینده انتخابا  در یی دیم معاین عنران
 .داشت خراهد

 از ایشیچ،   احمید  اذیت ی آزار ب  اینک  از بعد دیستم عبدالرشید
 شید   میتهم  جرزجیان  در جنیب   حیاب  برجست  های شخصیت

 دتتیر  ب  کابل در مدت، برای ی یاتت اتاای  غن، با اختالتات 
 31 میاه   1۴ از بعید  ی رتیت  ترکیی   ب  نهایت در ی نیامد کارش
 .بازگشت اتغانستان ب  سرطان
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 یی. بیرید  کیارش  دتتیر  بی   نترانست نیا بازگشت از بعد دیستم
 بی   هسیتیم   نشی  خان  خان  ما امریز» ک  برد گفت  قبل چندی

 «نشست   خان  چ  ما
 مسییتقل کمیسیییرن سییخنگریان از یکیی، ابراهیمیی،  عبییدالعایا
 غن،  اشرف محمد جدی دیم یکشنب   ریز ک  گفت  نیا انتخابا 
 کمیسیییرن از را جمهییرری ریاسییت انتخابییا  معلرمییات، بسییت 

 .است کرده دریاتت انتخابا 

 هرات در «خان اسماعی » با «اتمر حنیف» دیدار

 جمع ) ریز جمهرری ریاست مل، امنیت پیشی  مشایر اتمر حنیف
 از خیان  اسیماعیل  محمید  بیا  هیرا   بی   سیفر  طی، ( قرس 3۰

 .کرد دیدار هرا  یالیت در جهادی پیشی  ترماندهان

 خانی   بی   ایل قیدم  در اتمیر  آتتیاب   پییام  خبرگااری گاارش ب 
 دییدار  ایی   از هنیرز  تیا . کیرد  دییدار  ای با ی رتت خان اسماعیل
 .است برده چ  دیدارشان محرر ک  نیست دست در جائیات،

 بیرای  تیالش  در اتمیر  کی   معتقدند سیاس، امرر کارشناسان اما
 در یی  نیامادی  از حماییت  بیرای  خیان  اسماعیل کردن متقاعد

 .است جمهرری ریاست انتخابا 
 هیرا   نفیرذ  بیا  هیای  چهره از خان اسماعیل ک  است ذکر قابل
 انایا ب  مل، یحد  حکرمت آمدن سرکار از بعد یی ک  باشد م،

 .است برده حکرمت منتقد همراره ی شده کشانیده
 ط، کشرر جمهرر رئی  غن، اشرف محمد ک  است حال، در ای 
 .برد کرده دیدار خان اسماعیل با نیا هرا  یالیت ب  سفر

 ها ای کارمندان وزارت داخله و اعتراض رسانه اعمال محدودیت رسانه
 بی   کابیل  در شینب   پینج  ریز ن،  اجرای، رئی  گر  خلر  مجیب
 دان   نجیب ک  ای تازه ای ماده یازده دستررالعمل گفت ها رسان 

 نشیر  خیرد  بیرک  تیی   صفح  در داخل    امرر یزار  سخنگری
 بیا  پلی  منسربی  صحبت برای ای تازه مرزهای ی خط ی نمرده
 ی اساسی،  قیانرن  یچهیار  س، ماده خالف کند  م، یضع ها رسان 
 سخنگری است  ذکر قابل .باشد م، اطالعا  ب  دسترس، قانرن
 تیدابیر  اتخیاذ  از خیرد  برک تی  در چهارشنب  ریز داخل  یزار 
 خبیرداده  پیرلی   منسیربی   پیذیری  آسیب کاه  جهت جدیدی

 ی مرکیا  در پلیی   نیریهای تمام، ب  خطاب دان   نجیب .برد
 قیانرن  ام سی،  ماده ایل بند اساس بر برد خراست  آنها از یالیا 
 در مجیازی  صیفحا   در انتشیار  ییا  ها رسان  با صحبت از پلی 
 :  کنند خردداری زیر مرارد

 تبیدیل،   تقیرر   بیر  مبنی،  صالح ذی مقاما  احکام ی ترامی . 1
 .عرایض ی ذات، احرال مرارد سایر ی ترتیعا 

 ی هیا  عملییا   نحره ی یظیفری های استقامت معلرما   اسرار . ۲
 .مل، پرلی  نیریهای تحرکا  ب  مربرط مرارد سایر

 سایر ی آیردها دست جنای،  های دیسی  تحقیق بازرس،  نحره. 3
 .جرایم ضد عملیا  ب  مربرط مرارد

 .شده انفصال ی برحال ماترق های قدم  ی رهبری از انتقاد. ۴
 منسیرب  ک  معلرمات، از استفاده ی ای رسان  های بح  در اشتراک. 5

 .است داشت  دسترس، آن ب  قبال یا ی حاضر حال در پرلی 
 .مختلف سطرح در احتمال، های بحران مررد در نظر اظهار. ٦
 .تجهیاا  ی اسلح  یسایط  تصاییر. ۷
 تأسیسیا   ی هیا  پاسیگاه  هیا   قرارگاه دتاتر  ییدیری ی تصاییر. 8

 .مل، پرلی 
 .مل، پرلی  یرنیفررم ب  ملب  جمع، دست  ی انفرادی های عک . ۹

 .تبریک، ی تحایف دریاتت اندازی  چپ  مراسم رسان، هم. 1۰

 ترانند م، دیاطلبان  گرن  ب  صرتا امررداخل  یزار  منسربی . 11
 از را یزار  هیای  پییام  ی هیا  اعالمیی   رهنمردهیا   هدایا   ایامر 
 .کنند رسان، هم شان مجازی صفحا  طریق

 منسیربی   تمام، برد داد هشدار ادام  در داخل  یزار  سخنگری
 در ی باشیند  م، مررد یازده ای  رعایت ب  مکلف امررداخل  یزار 
 .شرند م، برکنار شان یظایف از امتناع ی تخط، صرر 
 گفت ی کرد انتقاد دستررالعمل ای  محتریا  از ن، اجرای، رئی 

 حماییت  بی   نییاز  ریحیی   ارتقیاء  برای دتاع، ی امنیت، نیریهای
 ایی   دسیتایردهای  نشیر  بیدین  حماییت  ای  ی دارند نیاز مردم،
 .نیست پذیر امکان ها رسان  در نیریها
 جمهیرری  اساسی،  قیانرن  در انتقیاد  اصیل  اتاید گر خلر  آقای

 سیبب  انتقیاد  از جلرگیری ی است شده پذیرتت  اتغانستان اسالم،
 .گردد م، کشرر در پیشرتت ریند کندی ی جامع  مر 
 آن ابعیاد  بررسی،  راه از تنها بحران یک شناخت نمرد تأکید یی

 امکیان  بحیران  میررد  در صیحبت  از جلرگیری ی شرد م، ممک 
 .سازد م، دشرار را بحران مدیریت ی گیری پی 

 ییا  خبرنگار یک پلی  نیریی یک اگر: » گفت گر خلر  مجیب
 نبایید  آییا  داد  قیرار  یکیرب  لیت  میررد  عمد ب  را تریشنده یک

 «کرد  نشر پلی  یرنیفررم با را ای تصریر
 ایی   مفیاد  در خراسیت  داخلی   امیرر  یزار  از ن، اجرای، رئی 

 دسترس، قانرن ی قانرن، ی ماده دی با تناقض در ک  دستررالعمل
 .کند نظر تجدید باشد  م، اطالعا  ب 
 پیشیی   رئیی   صیالح   امیراهلل  تیازگ،   بی   ک  ست حال، در ای 

 یزار  سرپرست عنران ب  غن، جمهرر رئی  ترسط مل،  امنیت
 نیازمنید  یزار  کرسی،  ب  رسیدن برای ی شده معرت، امررداخل 

 .باشد م، پارلمان تأیید رأی
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 گرفت برائت وحیدی عبدالرزاق و درآمد آب از تهی سارنوال ادعای

 تکنرلیرژی  ی مخیابرا   یزار  پیشیی   یزییر  یحیدی  عبدالرزاق
 ۴ شینب   سی   ریز ک  خاص محکم  جلس  سرمی  در معلرمات، 

 حکیم  دادگیاه  قاض، سری از ترانست شد  برگاار کابل در جدی
 در خیاص  محکمی   قاضی،  آتتاب  پیام گاارش  ب  .بگیرد برائت
 کرشی   ی تحقیقیا   از پی   قضای، هیأ : »گفت جلس  پایان
 جدی ۴ تاری  در ک  خاص محکم  در رسید نتیج  ای  ب  بیشتر
 طرتی  حقیق، داشت حضرر با متفقا شمس، هجری 13۹۷ سال

 ادعیای  میررد  اتهیام  در کیات،  دالییل  عدم ب  نسبت شد برگاار
 مخیابرا   پیشی  یزیر یحیدی  عبدالرزاق شما برائت ب  سارنرال

 پ  یحیدی عبدالرزاق .«کند صادر حکم مخابرات،  تکنرلرژی ی
 خیرد  حیثییت  ی اعاده با گفت ها رسان  ب  برائت حکم دریاتت از

: گفیت  یحییدی  آقیای  .دهید  نشیان  مردم ب  را یاقعیت ترانست
 دهییم نشییان مییردم بیی  تییا دادم  انجییام را خییرد تییالش تمییام»

 مخیابرا   پیشیی   یزییر  .«بشناسیند  را خیرد  یاقع، خدمتگااران
 رییل  سیسیتم  ایجاد عدم برابر در خراست آنها از مردم ب  خطاب
 عبیدالرزاق  .نباشند خامرش المال بیت میل ی حیف ی ادام  ی تایم

 بسیت   درهیای  پشیت  کی   جلسا  برخ، در م : »گفت یحیدی
 نداشیتند  خبر آنها از مردم ک  بردم یاقعیات، شاهد شد  م، برگاار

 نشیان  میردم  ب  را یاقعیا  ای  تا برد ترصت، محکم  جلسا  ی
 پیشی  یزیر علن،  محکم  جلس  نخستی  است ذکر قابل .«دهم

 سیال  سیرطان  میاه  ییازدهم  در معلرمیات،  تکنرلرژی ی مخابرا 
 شیده  برگاار سرطان ام س، در علن، محکم  دیم  جلس  ی جاری
 پیشی  یزیر سارنرال،  لری تحقیق هیأ  نشست دی ای  در.  برد

 شیامل  ای یظیفی   هیای  صالحیت از استفاده سرء ب  را مخابرا 
 مالییا   درصد 1۰غیرشفاف آیری جمع ی غیرقانرن، های استخدام

 هیای  شیرکت  مشتریان مصرت، های کار   کرید  بر شده  یضع

 خیرد  دتاعییا   در یحیدی عبدالرزاق  .برد کرده متهم مخابرات، 
 ۹۴/3/13 جلسی   در: »نمرد تأکید خاص محکم  دیر سرمی  در

 بیر  مالییا   درصید  ده آیری جمیع  مرضیرع  یقت، یزیران شررای
 سیری  از مخیابرات،  هیای  شیرکت  مشیتریان  های کار  کردیت
 آن بیا  می   شید   مطیرح  مالی   یزار  یقت یزیر حکیم،  اکلیل

 ایی   آیری جمیع  بیرای  مشخصی،  قیانرن  چیرن  کردم مخالفت
 .«نبرد شفاف آن آیری جمع مکانیام ی نداشت یجرد مالیا 
 بی   عصبانیت با جمهرر رئی  جلس  آن در: »اتاید یحیدی آقای
 اکلییل  جمهیرر  رئی . ندارد ربط، شما ب  قانرن بح  گفت م 

  .«نمرد تایم ریل سیستم ایجاد مسئرل را حکیم،
 در کی   ای جلسی   در ادامی   در حکیمی،  اکلییل  یحیدی  گفت  ب 

 سیسیتم  ایجیاد  مرضیرع  برد شده برگاار ۲۰15 آگرست 5 تاری 
 مخیابرا   یزار  بی   مرضرع بردن تکنیک، دلیل ب  را تایم ریل

 امیریز  دتاعیا  ادام  در مخابرا  پیشی  یزیر .است کرده یاگذار
 یزار  سیری  از شیده  تعییی   خبیره  اهل هیأ  نمرد تأکید خرد

 ایجاد تایم  ریل سیستم الک ی مهر یی خرد حضرر در مخابرا 
 از پیی  ی نمییرد بییاز را اسییت مرجییرد سیینتر دیتییا در کیی  شییده

 یحییدی  آقیای  .کیرد  الک ی مهر را آن دیباره الزم های بررس،
 تنهیا  تیایم  ریل سیستم ای  خبره اهل نظر اظهار براساس اتاید
 آنیالیا  ی تحلییل  را مخیابرات،  هیای  شرکت سری از ارسال، آمار
 .ندارد یجرد آن از تیایک، پرل دریاتت امکان ی کند م،
 تیایم  ریل ابتدای، سیستم ایجاد کرد تأکید مخابرا  پیشی  یزیر
 برای مکانیام یک یجرد بر مبن، مردم درخراست ب  پاسخ، تنها

 کردیییت از کیی  بییرد مالیییات، درصیید ده آیری جمییع بییر نظییار 
 .شد م، کم آنان مصرت، های کار 
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 بری دیگربر عناوین خمرور 

 کشت  و زخمی در حمل  انتحاری در کاب  43

 ساختمان دی ب  حمل  در ک  است کرده اعالم عام  صحت یزار 
 منتقیل  هیا  شیفاخان   بی   کشیت   ۴3 تاکنرن کابل شهر در دیلت،
 شینب   س  ریز صبح یزار  ای  سخنگری مجریح  یحید .اند شده

 دیگیر  نفیر  ۲5 رییدادها ای  در ک  گفت همچنان( جدی چهارم)
 .اند شده زخم،
 میرتر  یک نخست دیشنب  ظهر از بعد دقیق  3:15 ساعت حرال،
 ی شیهدا  معینییت  ی عامی   تراید یزار  برابر در شده گذاری بمب

 دی ایی   یارد مهیاجم  تیرد  سی   سیپ   ی شیده  منفجیر  معلرلی 
 .شدند ساختمان

 از پ  حمل  ای  ک  گفت داخل  یزار  سخنگری دان   نجیب
 ای  در ک  نفری 35۷ ی یاتت  پایان درگیری  ساعت هفت حدید

 آزاده امنیتی،  نیریهیای  سیری  از بردنید   مانده گیر ساختمان دی
 .اند شده
 نفیر  ۲5 کم دست رییداد دی ای  در ک  است گفت  همچنان دان 

 شمرل ب  دیگر نفر ۲۰ ی کشت  پرلی  یک ی زن یک شمرل ب 
 مسریلیت تاکنرن گریه، یا ترد .اند شده زخم، پرلی  سرباز دی
 .است نگرتت  عهده بر را حمل  ای 

 ساال  حما   ما  از یبرق های شناسنام   توزیع روند

 شود می آغاز بلخ در آیند 

 بیرای  آمیادگ،  از کشرر شمال در بل  یالیت در محل، های مقام
 یالییت  ایی   در( الکترینییک  تیذکره ) برق، های شناسنام  ترزیع
 .گریند م، سخ 
 بلی   یالییت  نفیرس  احیرال  ی ثبت رهادا رئی  قریش، اهلل محب
 جدیید  پدییده  یک اتغانستان در برق، های شناسنام  ک  گرید م،

 .است شده آغاز طرف ای  ب  مد  چند از آن ترزیع ی است
 برقی،  شناسینام    ترزییع  رینید  قبل ماه ش  ک  ای  بیان با یی
 ایی  : »اتیاید  شید   آغاز کابل در آزمایش، گرن  ب ( الکترینیک،)

 .«دارد ادام  مرکا در چنان هم ریند

 تا است شده آغاز امتحان، گرن  ب  ریند ای  قریش، آقای گفت  ب 
 مرکا از آن تکمیل از پ  ی شده ارزیاب، آن منف، ی مثبت نقاط
 .شرد داده انتقال یالیت ب 

 در مراتقانی  ( کابیل ) مرکیا  در پریس  ای : »کرد تصریح نامبرده
 آن امکانیا   ی تجهیاا  انتقال برای ها آمادگ، ی است اجرا حال
 .«است شده گرتت  دست ریی یالیا  سایر ب  مرکا از

 کی   کنید  می،  تأکیید  بل  یالیت نفرس احرال ی ثبت اداره رئی 
 صییدیر امکانییا  ی تجهیییاا  انتقییال بییرای هییای، برنامیی 
 تیا  ی شیده  گرتت  دست ریی بل  یالیت ب  برق، های شناسنام 

 .کند م، پیدا انتقال بل  ب  تجهیاا  ای  دیگر ماه چند
 رینید  آغیاز  بیرای  مشیکل،  گرن  هی  ک  اتااید م، قریش، آقای
 تنهیا  ی نیدارد  یجیرد  بلی   یالییت  در برق، های شناسنام   ترزیع
 .هستیم بل  ب  آن تجهیاا  انتقال منتظر

 بی   امکانیا   ی تجهییاا   اینکی   از پ : »کرد تصریح مرصرف
 هیای  شناسینام    ترزیع ریند حمل ماه در شرد  منتقل بل  یالیت
 .«شرد م، آغاز نیا یالیت ای  در برق،

 هیای  سیهرلت  برقی،  های شناسنام   ترزیع: »داشت بیان نامبرده
 ییک  تیا  آیرد می،  برجرد تابعیت مختلف های بخ  در را زیادی

 .«کند استفاده خرد حقرق ی حق از آسان، ب  بتراند شهریند
  ترزییع  سیر  بیر  هیا  کشیمک   ی ها جنجال ک  است حال، در ای 

 در ملیییت ی قییرم نییام درج بییرای الکترینیکیی، هییای شناسیینام 
 .دارد ادام  اتغانستان

 راننادگان  از طالبان گیری باج: صوف در  ولسوال

 دارد ادام  سنگ ذغال موترهای

 اخیاذی  ی گییری  گریگیان  مشیکل  ک  گریند م، محل، های مقام
 دره مسییر  در سینگ  ذغیال  حامیل  مرترهای رانندگان از طالبان
 هیم  بیاز  میررد  تری  تازه در. است نشده حل شریف ماار - صرف
 .اند شده گرتت  گریگان طالبان سری از راننده چند
 صیرف  دره یلسیرال  احمیدی   عبیدالیقی   آتتاب  پیام گاارش ب 

 راننیده  ۴ طالبیان  کی   گفیت  یلی   دییچی   بی   سیمنگان  یالیت
 .اند زده آت  را مرتر دی ی اند گرتت  گریگان را باربری مرترهای
 از گییری  بیاج  منظیرر  بی   طالبیان  کی   اتیاید  صرف دره یلسرال

 از بارهیا  طالبیان  ای گفتی   ب . اند گرتت  گریگان را آنان رانندگان 
 .بپردازند مالی  آنان ب  تا اند خراست  رانندگان ای 

 ی کردنید  می،  حمیل  سینگ  ذغیال  مرترهیا  ای : »گفت احمدی
 .«اند برده است  شان مرکایت ک  ریستای، ب  طالبان را رانندگان

 پرسیت   دی باالی پنجشنب  بامداد طالبان ای   بر عالیه» گفت ای
 میاار  - صیرف  دره یلسرال، مسیر امنیت تأمی  برای ک  امنیت،
 .«کردند حمل  برند  شده ایجاد شریف
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 مسییر  ایی   متیری  پنجاه در طالبان ک  اتاید صرف دره یلسرال
 زغیال  حامل مرترهای از ی کنند م، گیری باج طالبان: »مستقرند
 آیری جمع هم شان کار ای  هدف ی گیرند م، مالی  ی پرل سنگ
 .«است مالی 
 یلسیرال،  همی  در را رانندگان از شماری طالبان نیا ای  از پی 

 کیرده  رهیا  را هیا  آن پیرل  گیرتت   از پ  اما بردند  برده خرد با
 کی   کرده تهدید را آنان طالبان ک  دارند شکایت رانندگان. بردند
 .شد خراهند مجازا  ندهند  مالی  گریه ای  ب  اگر
 از ی شیریف  میاار  بی   صرف دره از را سنگ ذغال رانندگان ای 
 .دهند م، انتقال کابل ب  آنجا

 بیرای  امنیتی،  پرسیت   دی تنهیا  آنان گرید م، صرف دره یلسرال
 طرالن، مسیر ای  ک  آنجای، از اما دارند مسیر ای  امنیت تأمی 

 امنییت  تیأمی   برای پایگاه دی ای  نیریهای است  پی  ی پرخم ی
 .نیستند کات، باربری مرترهای رانندگان ای 

 در کراچای  در چای   کنساولگری  با   حمل  عام 

 شد کشت  قندهار

 حمل  طراح ی اصل، عامل ک  کردند اعالم پاکستان خبری منابع
 از نفر ٦ همراه ب  کراچ، شهر در چی  کنسرلگری ب  تریریست،
 .است شده کشت  «قندهار» یالیت در همراهان 

 تریریسیت  «اچیر  اسیلم » پاکستان  «تریبیرن اکسپرس» نقل ب 
 کنسیرلگری  بی   تریریسیت،  حمل  طراح ی اصل، عامل ی مشهرر
 ی دیسیتان  از تی   ٦ همیراه  بی   پاکسیتان   کراچ، شهر در چی 

 انتحیاری  حملی   میررد  جلسی   یک برگااری حال در محاتظان 
 .رسیدند هالکت ب  ی گرتت  قرار
 اسلم» اجالس برگااری محل در انفجار علت خبر  ای  اساس بر

 اعیالم  ناشیناس  اتیراد  سیری  از انتحیاری  عملییا   انجام  «اچر
 .است شده
 ی طراحی،  پاکسیتان  علیی   را متعیدد  تریریست، های عملیا  اچر
 کی   تریریسیت،  های گریه اخبار  برخ، اساس بر ی کرده م، اجرا

 را آنهیا  ی کرد م، هدایت اتغانستان از را هستند تعال پاکستان در
 .کرد م، یادار تریریست، حمال 

 قیرس  دیم جمعی   ریز پاکسیتان  کراچ، در چی  سرکنسرلگری
 .گرتت قرار مسلحان  حمل  هدف امسال

 دیپلماتیییک امییاک  محییات، نیییریی ی پییرلی  دی حملیی   آن در
 .شدند کشت  پاکستان، شهریند دی ی پاکستان

 ی طراحی،  مسئرلیت ای ترمان تحت تریریست، گریه ی اچر اسلم
 .بردند پذیرتت  را حمل  آن اجرای

 افغانساتان  فوتباال  فدراسایون  عضاو  سا   و رئیس

 شدند الخروج ممنوع

 ترتبییال ملیی، تدراسیییرن کارمنیید یییک ی ارشیید مسییئرل چهییار
 ملی،  تییم  بازیکنیان  "جنسی،  اذییت  ی آزار" اتهام ب  اتغانستان

 ممنرعییت  ایی  . اند شده الخریج ممنرع کشرر ای  بانران ترتبال
 .است شده هم تدراسیرن ای  رئی  کریم  الدی  کرام شامل

 کی   گرید م، اتغانستان کل دادستان، سخنگری رسرل،  جمشید
 اکنیرن  کی   "طیرف  بی،  ی جانبی   هم  تحقیقا " برای اقدام ای 

 .است گرتت  صرر  دارد  جریان
 ارشیید مسیئرالن  اییی  پیی   چنییدی اتغانسیتان  کییل دادسیتان، 
 .کرد تعلیق کار از را کشرر ای  ترتبال تدراسیرن

 رئییی   (تیفییا) ترتبییال المللیی، بییی  تدراسیییرن آن  دنبییال بیی 
 تمییام، در حضییرر از نیییا را اتغانسییتان ترتبییال تدراسیییرن

 .کرد محریم ماه س  برای حداقل ترتبال با مرتبط های تعالیت
 گاارش، در بریتانیا چاپ گاردی   ریزنام  پی   هفت  چهار حدید
 سیرء " بی   اتغانسیتان  ترتبیال  تدراسییرن  مسیئرالن  ک  نرشت
 زنیان  ترتبیال  ملی،  تییم  اعضیای  "تیایکی،  ی جنسی،  استفاده

 .اند شده متهم اتغانستان
 اتغانستان زنان ترتبال مل، تیم با ک  اترادی قرل از ریزنام  ای 
 تدراسییرن  دتتیر  در سرءاستفاده ای  ک  نرشت هستند تماس در

 ترتبیال  ملی،  تییم  تمری  اردیی در ی کابل در اتغانستان ترتبال
 اتتیاده  اتفیاق  گذشیت   سیال  ترریی   در اردن کشرر در اتغانستان

 .است

 
 

 


