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 داشتیم تهران در طالبان با مفصلی مذاکرات: ایران خارجه وزارت

 در سـخنانی  طـی  ایران خارجه امور وزارت سخنگوي قاسمی، بهرام

 گفتگــوي و دیــدار از) دي/جــدي 10( دوشــنبه روز خبــري نشســت

 کشـور  ایـن  خارجه امور وزیر سیاسی معاون با طالبان گروه از هیاتی

) دي/جـدي 9( یکشـنبه  روز هیئـت  ایـن : گفـت  و داد خبر تهران در

 عراقچـی  عبـاس  سـید  ریاسـت  به ایرانی هیئت با مفصلی مذاکرات

 از درصـد  50 از بـیش  کـه  ایـن  به توجه با: افزود قاسمی .داد انجام

 نـاامنی،  وجـود  بـه  توجـه  با و است طالبان اختیار در افغانستان خاك

 تمایـل  آنهـا  دارد، وجود کشور این داخل در که مشکالتی و ثباتی بی

 انجـام  افغانستان دولت اطالع با مذاکرات و داشتند ایران با مذاکره به

 و راهکـار  یـافتن  را مـذاکرات  ایـن  اصـلی  هـدف  ادامـه  در وي .شد

 گوهـاي  و گفـت  به مساعدت و کمک براي کننده تسهیل هاي زمینه

 صـلح  روند پیشبرد براي کشور این دولت و افغانستانی هاي گروه بین

  .کرد عنوان کشور این در

 مرزهاي به توجه با ایران: «گفت ایران خارجه امور وزارت سخنگوي

 یـک  عنـوان  بـه  تـاریخی  و فرهنگی پیشینه و افغانستان با طوالنی

 منطقـه  بـراي  را امنیت و ثبات صلح، که منطقه در مهم آفرین نقش

 منـدي  عالقـه  این افغانستان دولت با مذاکرات از بعد کند می جستجو

 نقـش  خـود،  سـهم  بـه  بتواند تا داشت مذاکرات این به ورود براي را

. کنـد  ایفـا  افغانسـتان  در منی وا ثبات ایجاد در را تري مهم و اساسی

  .»است مشخص آن اهداف که است گامی یک این

 در گذشـته  هفتـه  ایران ملی امنیت عالی شوراي دبیر شمخانی، علی

 مقامـات  با و رفته افغانستان به امنیتی و نظامی سیاسی، هیئتی صدر

 محـب  حمـداهللا  با دیدار در وي .بود کرده دیدار ملی وحدت حکومت

 وگوهـاي  گفـت  که داشت اظهار جمهوري ریاست ملی امنیت مشاور

    .یافت خواهد ادامه همچنان طالبان گروه با ایران میان جاري

  عراقچی به افغانستانسفر 

 معـاون  عراقچـی،  عبـاس  آقاي که کند می تأیید ایران خارجه وزارت

  .نمود خواهد سفر افغانستان به آینده هفته کشور این خارجه وزارت

 بـراي  کـه  افزایـد  مـی  ایران، خارجه وزارت سخنگوي قاسمی، بهرام

 ایران، و افغانستان راهبردي هاي همکاري سند جزئیات شدن اجرایی

 تـاکنون  کمیتـه  دو دربـارة  هـا  بحـث  اما کرد، خواهند کار کمیته پنج

  .اند نشده نهایی دوطرف، میان

  مهمترین رویدادهاي افغانستان در هفته گذشته

  نامه پیام آفتاب هفته
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صلح در افغانستان مذاکرات روندخبرها از خرین آ 

 در کابـل  دولـت  نماینـدگان  بـا  دیـداري : طالبان

   داشت نخواهیم جده نشست

 در کننـده  اشـتراك  کشورهاي که دارد انتظار صلح عالی شوراي

 حکومـت  نماینـدگان  مسـتقیم  وگوهاي گفت زمینه جده، نشست

 ایـن  بـه  واکـنش  در. کننـد  فـراهم  را طالبـان  گروه و افغانستان

 نماینـدگان  با دیداري که است گفته طالبان سخنگوي درخواست،

  .داشت نخواهند افغانستان حکومت

 شـورا  ایـن  کـه  گویند می کشور صلح عالی شوراي در مسئوالن

ــا دارد انتظــار  در افغانســتان صــلح پیرامــون کــه نشســتی در ت

 تـا  گیرند قرار فشار زیر طالبان حامیان شود، می برگزار عربستان

  .شود جلوگیري صلح وگوهاي گفت در گري اخالل از

 کـه  گویـد  می صلح عالی شوراي سخنگوي طاهري احسان سید

 در افغانسـتان  دولت هماهنگی با که فرصتی هرگونه از شورا این

 بـه  منجـر  هـا  فرصـت  این و شود ایجاد صلح وگوهاي گفت روند

  .کند می پشتیبانی و حمایت شود، صلح

 روند در تأثیرگذار کشورهاي جده، نشست در کرد، تأکید طاهري

 رونـد  در تواند می نشست این و کنند می اشتراك افغانستان صلح

  .شود واقع مؤثر افغانستان صلح

 بــه واکــنش در طالبــان، ســخنگویان از یکــی مجاهــد اهللا ذبــیح

 دیـدار  سـر  بـر  توافـق  خصـوص  در شـده  منتشـر  هـاي  گزارش

 ها گزارش این افغانستان، دولت نمایندگان و گروه این نمایندگان

 قـول  از پاکسـتان  نیشن-دي روزنامه .خواند شایعه و نادرست را

 حکومـت  آبـاد  اسـالم  کـه  اسـت  نوشته کشور این ارشد هاي مقام

 در و بنشـینند  هم با که کرده متقاعد را طالبان گروه و افغانستان

 گونـه  بـه  صـلح  به رسیدن براي شان شرایط روي نزدیک آینده

 دور چهارمین دیگر، هفته دو تا است، قرار .کنند زنی راي مستقیم

 کشـورهاي  نمایندگان حضور با افغانستان صلح مذاکرات نشست

 عربستان جده شهر در طالبان گروه و منطقه و افغانستان آمریکا،

  .شود برگزار سعودي

 طالبان و آمریکا مذاکرات ادامه: نمایندگان مجلس

  شود افغانستان دولت حضور به مشروط

 سـایر  و آمریکـا  دولـت  از اي اعالمیه صدور با نمایندگان مجلس

 که است خواسته افغانستان صلح روند در کننده تسهیل کشورهاي

 مشـروع  دولـت  حضور به مشروط را طالبان با صلح مذاکره ادامه

  .سازد افغانستان

 روز نشســت در کــه اي اعالمیــه صــدور بــا نماینــدگان مجلــس

 گفتگوي و مذاکره که گفت شد، قرائت نیز جدي 12 چهارشنبه،

 اسـالمی  جمهـوري  دولـت  نماینـدگان  و طالبـان  میـان  مستقیم

  .سازد فراهم را پایدار صلح مقدمات تواند می افغانستان

 ابـراز  صـلح  روند در موجود هاي پیچیدگی از مجلس اعالمیه در

 پاکسـتان،  چـون  مختلف کشورهاي: «است آمده و شده نگرانی

 بـر  هـم  ایران و روسیه پاکستان، عربستان، عربی، متحده امارت

 بـا  مسـتقیم  گفتگوهـاي  از طالبـان  بـا  شـان  رابطـه  و نفوذ بنیاد

 هاي خوشبینی تحریف موجب که اند گفته سخن شان نمایندگان

 دست جهت کشور در موجود سیاسی هاي جریان و نهادها مردم،

  .»است شده پایدار صلح به یابی

 گفتگوهـاي  نشـدن  پذیرفتـه  که شده گفته اعالمیه در همچنین

 و حـدس  طالبان، سوي از افغانستان دولت نمایندگان با مستقیم

 هـا  گیري تصمیم در درست اراده و صالحیت نبودن از یهای گمان

 سوي از ویرانگر جنگ تراژدي پایان و صلح به یابی دست براي

ــان ــه را طالب ــدگی و برآشــفتگی روز هــر و آورده وجــود ب  پیچی

  .افزاید می مذاکرات

 حساســیت درك بــا نماینــدگان مجلــس کــه آمــده اعالمیــه در

 کشـورهاي  و طالبـان  نماینـدگان  میـان  هـا  مالقـات  و مذاکرات

 محقـق  بـه  نسـبت  دیپلماتیـک  هاي تعامل یافتن شدت و منطقه

  .کند می ابراز را خود محتاطانه خوشبینی دوامدار صلح شدن

 و طالبان میان مستقیم گفتگوهاي بدون صلح که افزوده اعالمیه

 و اصــول بـر  مبتنــی اعتمـاد  فضـاي  عــدم در افغانسـتان  دولـت 

ــاي ارزش ــن اســالمی ه ــوده ممک ــا و نب ــه ب ــایس و مداخل  دس

  .شد نخواهد حاصل دیگر کشورهاي استخباراتی هاي دستگاه

 هیچ بدون طالبان نمایندگان که خواسته خود اعالمیه در مجلس

 افغانسـتان  دولـت  بـا  مستقل و مستقیم طور به شرط و قید گونه

 آینــده ◌ٔ دربــاره گیــري تصــمیم صــالحیت شــوند؛ گفتگــو وارد

 یـا  کشور هیچ داشته، تعلق افغانستان دولت و مردم به افغانستان

 نماینـدگی  افغانسـتان  مـردم  و دولت از تواند نمی سیاسی جریان

  .کند

 و احــزاب حمایــت بــا افغانســتان دولــت کــه آمــده اعالمیــه در

 بشـري  حقـوق  و مدنی نهادهاي همچنین و سیاسی هاي جریان

 و آورده دست به مذاکرات این در را خود مشروع جایگاه و حضور

  .نماید دفاع مردم هاي ارزش و حقوق از قاطعانه

 اثر هاي شخصیت سیاسی، احزاب ها، جریان از نمایندگان مجلس

 وفـاق،  بـا  کـه  خواسـته  نیـز  هـا  رسـانه  و مـدنی  نهادهاي گذار،

 بـا  تمـاس  و مـؤثر  گفتگوهـاي  آدرس سـازي  واحد و همصدایی

  .نمایند حمایت و دفاع انتخابی دولت مشروع موضع از طالبان

 خصـوص  بـه  کننـده  کمـک  کشـورهاي  همه از اعالمیه این در

 بـه  مشـروط  را صـلح  گفتگوهـاي  رونـد  که شده خواسته آمریکا
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 جهـت  مسـتقیم  مـذاکرات  آغـاز  و افغانسـتان  نماینـدگان  حضور

 تـا  سـازند  پایـدار  ثبـات  و صـلح  بـه  یابی دست میکانیزم تدوین

 هـاي  پـروژه  نـه  افغانستان دولت و ملت آدرس از صرفاً گفتگوها

 انجـام  پاکسـتان،  بخصـوص  تروریـزم  حامی کشورهاي آزمندانه

  .شود

 هاي همکاري تقویه هدف به افغانستان دولت که افزوده اعالمیه

 عاجل هرچه منطقه ثبات و صلح و تحقق در همسایه کشورهاي

 آغاز را منطقه اجماع به یابی دست جهت گفتگوهاي و ها رایزنی

 هـدف  بـه  افغانهـا  مالکیت و رهبري تحت عادالنه صلح تا نماید

  .گردد محقق خشونت و جنگ از عاري افغانستان

 نیـابتی  رفتارهاي هرگونه که داده هشدار اعالمیه این در مجلس

 در تروریـزم  حـامی  اي منطقـه  بـازیگران  و دنیا مقتدر کشورهاي

 و تلـخ  تجربـه  تواند می افغانستان مشروع دولت نمایندگان غیاب

 رنجدیـده  مـردم  و تکـرار  را خورشـیدي  هجري 70 دهه خونین

  .سازد بیشتر هاي خونریزي و تر عمیق بحران قربانی را افغانستان

 دیـدار  طالبـان  که شود می مطرح آن از پس مجلس نگرانی این

 عربسـتان  جـده  نشست در افغانستان دولت نمایندگان با مستقیم

  .است کرده رد را گردد برگزار جنوري 15 تاریخ به است قرار که

 گفتگوهـاي  نیز امارات نشست در طالبان نمایندگان این از پیش

  .بود کرده رد را افغانستان دولت کننده مذاکره هیئت با مستقیم

  افغانستان صلح مذاکرات میزبانی براي میلیاردي سه رشوه

 کشورهاي ،'الجدید العربی' قطري رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 کـه  کوشـند  مـی  عربسـتان  و امارات ویژه به فارس خلیج حاشیه

 رو ایـن  از. باشـند  داشـته  طالبـان  بـا  صـلح  در را میانجی نقش

 هـاي  طـرف  نظـر  جلـب  در سـعی  مختلف هاي شکل به ابوظبی

  .دارد موضوع این در درگیر

 3 امـارات  شـده  افشـا  اطالعـات  اساس بر: افزود الجدید العربی

 به پاکستان مرکزي بانک در سیاسی رشوه عنوان به دالر میلیارد

 طالبـان  بـر  را خود فشارهاي کشور این مقامات تا گذاشته ودیعه

 در آمریکـایی  طـرف  و افغانستان با گو و گفت به ورود منظور به

  .بخشند تسریع ریاض در سپس و ابوظبی

 کـاري  همـان  شـبیه  دقیقاً اقدام این داد، ادامه خبري پایگاه این

 امـارات . داد انجـام  اتیوپی در قبل ماه دو حدود ابوظبی که است

 ودیعــه بــه اتیــوپی مرکــزي بانــک در را دالر میلیــارد 3 معــادل

 میـانجی  عنوان به ابوظبی نقش با کشور این مقامات تا گذاشت

 برقـراري  چـارچوب  در اریتـره  و اتیـوپی  میـان  بحران حل براي

 حفظ کار، این از امارات قصد کنند؛ موافقت کشور دو میان آشتی

 منطقـه  کلی طور به و کشور دو این در خود نظامی و مالی منافع

  .است آفریقا شاخ

 روابـط،  قطـع  از دهه دو گذشت از پس اریتره و اتیوپی کشور دو

 کـردن  بـاز  حـال  در توافـق  به رسیدن با امارات گري میانجی با

  .هستند خود میان روابط از جدیدي صفحه

 کوشـد  می امروز ابوظبی که رسد می نظر به: افزود الجدید العربی

 و طالبـان  مـذاکرات  رونـد  در را اساسی نقش ریاض، از نیابت به

 حمـالت  گذشته روزهاي طی ابوظبی. کند بازي افغانستان دولت

 از دوحـه  که چرا کرد؛ قطر دولت علیه سیاسی و اي رسانه شدید

 بر را ناظر نقش داشت سعی اوباما باراك جمهوري ریاست زمان

 و کنـد  ایفـا  افغانسـتان  و طالبـان  میـان  آمیـز  مسالمت مذاکرات

  .است طالبان براي سیاسی دفتر یک بازگشایی میزبان

 ایـده  کـه  کردند اذعان آمریکایی مسئوالن از بسیاري نیز پیشتر

 مبتنی قطر در طالبان از نمایندگانی براي سیاسی دفتر بازگشایی

 جمهـوري  ریاسـت  دوره در نیز دوحه و است بوده اوباما برخاست

 سـوي  از کـه  شـده  باعث مسئله همین و کرد موافقت آن با وي

 شـود؛  واقـع  انتقـاد  و حمله مورد شدت به ابوظبی -ریاض محور

 رونـد  میزبـانی  گـوي  خـود  دارنـد  سـعی  کشـور  دو این که چرا

  .بربایند را مذاکرات

 متحده ایاالت که است جنگی ترین طوالنی افغانستان، در جنگ

 یـک  حـدود  در رقمـی  اسـت  حـاکی  برآوردهـا  و شده آن درگیر

  .است داشته هزینه کشور آن براي دالر تریلیون

 هـاي  تـالش : نوشـت  عربی منابع برخی از نقل به الجدید العربی

 اسـت  جهـت  این از ریاض، به مذاکرات روند انتقال براي آمریکا

 بـا  صـلح  توافـق  خواهند می شده طراحی پیش از طرح طبق که

 ترامـپ  دونالـد  تـا  بیفتـد  اتفـاق  ریـاض  در افغانسـتان  و طالبان

 بـن  محمـد  شـده  مخـدوش  چهره بتواند آمریکا جمهوري رئیس

 منتقد نگار روزنامه خاشقچی جمال قتل پی در غرب در را سلمان

  .کند تصحیح استانبول در عربستان

 بـن  خواهـد  مـی  ترامـپ  واقـع  در داد، ادامـه  مزبور خبري پایگاه

 دهـد  نشان طالبان پرونده بحران حل در صلح میانجی را سلمان

 جنـگ  در کننـده  شـرکت  کشورهاي میان در خاصی اهمیت که

  .دارد افغانستان
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   اند خورده شکست افغانستان در که کنند اعالم خواهند نمی ها آمریکایی 

 خود نظامی نیروي هزار هفت کاهش براي ترامپ دونالد تصمیم

 ایـاالت  کـه  دهـد  مـی  نشان آمریکایی، نیروي هزار 14 حدود از

  .است نبوده موفق افغانستان در خود اهداف به رسیدن در متحده

 رهبـران  حضـور  دلیـل  به را پاکستان دولت آمریکا این، از پیش

 پاکسـتان  کـه  اتهاماتی کرد، می متهم کشور این خاك در طالبان

 آبـاد،  اسـالم  دولت اقدامات که است مدعی و کرده تکذیب را آن

  .است مهم بسیار افغانستان به صلح بازگرداندن براي

 افغانسـتان  پناهندگان از زیادي جمع حاضر حال در که نیز ایران

 افغانستان جنگ آمیز مسالمت حل بر همیشه کند، می پذیرایی را

  .است داشته تأکید کشور این مردم آوارگی پایان و

 صرف و فراوان پول هزینه از پس روزها این متحده ایاالت حال،

 توانـد  نمی که برد می پی واقعیت این به افغانستان، در زیاد زمان

 زمـانی  را تصـمیم  ایـن  آمریکـا  .شـود  پیروز افغانستان جنگ در

 بـا  مذاکره حال در ترامپ ویژه فرستاده زاد خلیل یزلم که گرفت

  .بود افغانستان صلح براي منطقه کشورهاي

 افغانسـتان،  از خـروج  بـر  مبنـی  ترامـپ  تصمیم این حال، این با

 پرســش و اســت داشــته آمریکــا دفــاع وزارت در نیــز مخالفــانی

 راسـتاي  در افغانسـتان،  از خروج براي وي تصمیم که اینجاست

 افغانسـتان  بـا  طالبـان  مذاکرات رسیدن نتیجه به و اعتمادسازي

  .آمریکا جمهوري رئیس تصمیم فقط یا بوده

  

  

  ندارد نظامی حل راه هیچ افغانستان جنگ پایان

 در افغانسـتان  مسـائل  ارشـد  تحلیلگـر  »زي یوسـف  اهللا رحیم«

 نظامی نیروهاي خروج براي ترامپ تصمیم خصوص در پاکستان

 پایـان  براي نظامی حل راه هیچ که گفت افغانستان از کشور این

 را مهم این نیز ها آمریکایی و ندارد وجود افغانستان هاي درگیري

  .کردند نمی قبول را واقعیت این اما اند، شده متوجه این از پیش

 از بخشـی  خـروج  بـر  مبنـی  ترامـپ  اهـداف  از یکـی : گفت وي

 بـه  خواهند می که است این افغانستان از آمریکا نظامی نیروهاي

 پایبنـد  خـود  انتخابـاتی  هـاي  وعده به او که بگویند آمریکا مردم

 ریاسـت  هـاي  رقابـت  جریـان  در: کـرد  اضـافه  زي یوسف .است

 کـه  داد وعـده  کشـور  ایـن  مـردم  بـه  ترامـپ  آمریکا، جمهوري

 اعـالم  و کنـد  می خارج دیگر کشورهاي از را آمریکایی نیروهاي

 این در ازحضور و بوده مورد بی افغانستان در جنگ تداوم که کرد

 امیدوار ترامپ: گفت ادامه در تحلیلگر این .بود کرده انتقاد کشور

 خود با را دولت این تا داده افغانستان دولت به را پیامی که است

 بـه  آیـا  که دارد وجود نظر اختالف نیز دولت در زیرا کند، همراه

  .خیر یا بدهد بیشتري امتیازات طالبان

 کـه  کننـد  اعالم خواهند نمی ها آمریکایی: کرد اضافه زي یوسف

 ایـن  در دیگـر  عبـارت  بـه  و شده مواجه مشکل با افغانستان در

 کـه  اسـت  واقعیتـی  مهـم  ایـن  ولـی  انـد،  خورده شکست کشور

  .دهند شکست را طالبان اند نتوانسته
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 متحـده  ایـاالت  کـه  اسـت  گذشته سال 17 طی بار نخستین این

 تـالش  خصـوص  ایـن  در سیاسـی  حـل  راه ارائـه  بـراي  آمریکا

 ایـن  سویی از و بپذیرد را ها شکست تواند نمی هنوز ولی کند، می

 نظـامی  نظـر  از هرکجـا  متحـده  ایـاالت  کـه  دارد وجود واقعیت

 منطقه آن زایی تنش مسیر در دادن، سامان جاي به کند، مداخله

  .کند می حرکت

 در را خـود  صـلح  مذاکرات این، از پیش طالبان و متحده ایاالت

 مجـدداً  کـه  انـد  داده وعـده  و کردند برگزار عربی متحده امارات

 آشتی پروسه تحقق و اختالفات فصل و حل راستاي در نشستی

  .کنند می برگزار افغانستان ملی

 کـه  است گفته اي بیانیه در نیز طالبان سخنگوي مجاهد اهللا ذبیح

 رهبران با طرف دو مشاوره و مشورت از پس باید آینده مذاکرات

  .یابد ادامه مربوطه

 از متحـده  ایـاالت  خروج که اند عقیده این بر کارشناسان برخی

 بـه  توجـه  بـا  کـه  باشـد  سـناریویی  کـه  اسـت  ممکن افغانستان

 بـا  ولـی  باشـد،  شده اعالم افغانستان مورد در جدي هاي نگرانی

 براي جدي هاي تالش باید ذینفعان همه اوصاف این همه وجود

  .دهند انجام افغانستان مذاکرات موفقیت

 و آمریکـا  وگـوي  گفـت  تسهیل براي گامهایی تاکنون پاکستان

  .است برداشته طالبان

 سـفر  در اخیـراً  پاکستان خارجه امور وزیر »قریشی محمود شاه«

 و چـین  ایـران،  افغانسـتان،  - کشـور  چهـار  بـه  خود، اي منطقه

 خواهد می پاکستان که دهد می نشان مهم این و کرد سفر روسیه

 مسـئله  جامع فصل و حل تضمین براي را افغانستان همسایگان

  .دهد مشارکت افغانستان

 ملـی  امنیت عالی شوراي دبیر شمخانی علی نیز جديماه  اوایل

  .کرد سفر افغانستان به نیز ایران اسالمی جمهوري

 ملی امنیت عالی دبیرشوراي و ایران رهبر نماینده شمخانی علی

 و نظـامی  سیاسـی،  عـالی  مقامـات  از هیـاتی  صـدر  در که ایران

 غنی ملی امنیت مشاور حمداهللا با بود، کرده سفر کابل به امنیتی

 و گفـت  المللـی  بین و اي منطقه دوجانبه، مسایل پیرامون و دیدار

 دولـت  اطـالع  با طالبان با ایران گوهاي و گفت: افزود و کرد گو

  .است بوده افغانستان

 کارهـاي  سـازو  شـدن  تـر  فعـال  لـزوم  خـود  دیـدار  در شمخانی

 اهداف تحقق براي کشور دو ملی امنیت نهادهاي میان مشورتی

  .داد قرار تأکید مورد را مابین فی توافقات و

 به کمک منظور به طالبان با ایران وگوهاي گفت به اشاره با وي

 مجموعـه : گفـت  افغانسـتان،  در موجـود  امنیتـی  مشـکالت  رفع

 دولـت  اطـالع  با طالبان با شده انجام وگوهاي گفت و ارتباطات

  .یافت خواهد ادامه همچنان روند این و بوده افغانستان

 که اي منطقه امنیتی نشست سازنده توافقات به اشاره با شمخانی

 روسیه، افغانستان، ایران، ملی امنیت مشاوران و دبیران حضور با

 کارهـاي  و سـاز  ایجـاد : گفـت  شـد  برگزار تهران در هند و چین

 منطقه کشورهاي فعال مشارکت و مستمر وگوي گفت بر مبتنی

 پایدار توسعه و ثبات کننده تضمین تواند می امنیتی فرایندهاي در

  .باشد منطقه هاي ملت براي

   نکند واسطه را سیاسی بزرگان پولیس و داخله وزارت منسوبین: داخله وزارت

 تمـام  بـه : «کـرد  آعـالم  اي ابالغیـه  انتشار با داخله امور وزارت

 صـریح  و واضـح  هـدایت  پـولیس  و داخله امور وزارت منسوبین

 مشـکالت  حـل  یا ترفیع تبدیل، بخاطر منبعد که گردد می صادر

 خـط  سـفارش  سیاسـی  حلقـه  و شـخص  هـیچ  از خویش اداري

 ضوابط و اصول مقررات، بر سیاسی فشار و نفوذ با بنام و نیاورند

 و وقـار  انسـجام،  تحکـیم  بخاطر: «افزاید یم ابالغیه.»بگذارند پا

 رهبري داخل به سیاسی نفوذ منفذهاي جامعه در پولیس جایگاه

  .»گردد بسته صفوف و

 جدیـد  روش اتخـاذ  بـا  داخلـه  امور وزارت: «آمده ابالغیه این در

 بـدون  خـویش  کادرهاي مشکالت به موجود هاي ظرفیت بسیج

 تحکیم در پس. نمود خواهد رسیدگی بیرون از سفارش و واسطه

 بیشـتر  نهـاد  این به جامعه باور تا شوید همسو و همکار قانونیت

 امریـه  این که کسانی است، کرده تأکید داخله امور وزارت.»گردد

 تکـرار  و گردنـد  می انضباطی رفتار مواجه اول بار گذارند زیرپا را

 عنـوان  به متخلف شخص با و گردیده قانونی برخورد موجب آن

  .شود می برخورد نظامی دسپلین گر اخالل و نفوذي

 جریـان  جـدي  هاي تالش داخله، امور وزارت در رهبري تغییر با

  .آید وجود به وزارت این در جدي اصالحات تا دارد

 رفت جداگانه دستورات در داخله امور وزارت رهبري این از پیش

 همچنان و کرد منع را سفارتخانه به داخله وزارت منسوبان آمد و

 محـدود  را اجتمـاعی  هـاي  شبکه در وزارت این منسوبان فعالیت

  .است کرده
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  انتخاباتاخبار 

 جمهـوري  یاستر انتخابات برگزاري جدید تاریخ

  شد اعالم

 9 یکشـنبه،  روز شام انتخابات، کمیسیون رئیس صیاد، عبدالبدیع

 ریاسـت  انتخابات برگزاري به قادر کمیسیون این که گفت جدي

: داشت بیان صیاد آقاي .نیست آینده سال حمل 31 در جمهوري

ــات« ــات جمهــوري، ریاســت انتخاب ــی، شــوراهاي انتخاب  والیت

 غزنـی  والیـت  پارلمـانی  انتخابات و ولسوالی شوراهاي انتخابات

  .»شود می برگزار آینده سال سرطان 29 در همزمان

 ریاســت انتخابــات تقــویم انتخابــات، کمیســیون پــیش چنــدي

 کـه  بـود  قرار آن براساس که بود کرده اعالم را کشور جمهوري

 آینـده  سـال  حمـل  مـاه  31 تاریخ به جمهوري ریاست انتخابات

 آنـان  کـه  گوینـد  می انتخابات کمیسیون اعضاي اما .دشو برگزار

 انتخابـات  انتخابـات،  رونـد  بهترسـازي  و اصالحات آوردن براي

  .اند انداخته تعویق به را جمهوري ریاست

 همچنان دیروز شام خبري نشست در انتخابات کمیسیون رئیس

  .کرد اعالم را پکتیا والیت پارلمانی انتخابات ابتدایی نتایج

 بازخـان  یـار  داکتـر  منگـل،  نـواب  محمد ابتدایی، نتایج براساس

 راضـیه  گردیـزي،  حسـن  سـید  غشـتلی،  ابراهیم محمد حمیدي،

 مجلــس بــه پکتیــا والیــت از کــه انــد توانســته منگــل ســعادت

  .یابند راه نمایندگان

 ابتـدایی  نتـایج  این، از پیش انتخابات کمیسیون که است گفتنی

  .بود کرده اعالم ار دیگر والیت 31 پارلمانی انتخابات

 بغالن و کابل هاي والیت پارلمانی انتخابات ابتدایی نتایج تاهنوز

 پارلمانی انتخابات ابتدایی نتایج که است قرار و است نشده اعالم

  .شود اعالم زودي به نیز والیت دو این

 انتخابات ابتدایی نتایج در: شکایات سمع کمیسیون

  شد خواهد دیده زیادي تغییرات پارلمانی

ــاتی شــکایات ســمع مســتقل کمیســیون  از کــرد اعــالم انتخاب

 33 در اي گسـترده  تقلبـات  پارلمانی اخیر انتخابات در که آنجایی

 شـاهد  انتخابـات  ایـن  ابتدایی نتایج گرفته صورت کشور والیت

 رضـا  علـی  آفتـاب،  پیـام  گـزارش  بـه  .بود خواهد زیادي تغییرات

 صـورت  دهی راي مراکز اکثر در انتخاباتی تخطی گفت روحانی

 نتیجـه  تغییـر  براي کافی اسناد انتخاباتی نهاد این و است گرفته

  .دارد اختیار در پارلمانی انتخابات نهایی

 خانـه  بـه  نماینده عنوان به افرادي سپرد وعده مردم به روحانی 

 داشـته  خـود  با را مردم حقیقی راي که کرد خواهند پیدا راه ملت

 راي از تقلبـی  راي پارلمـانی  انتخابـات  نهـایی  نتیجه در و باشند

  .شد خواهد تفکیک مردم حقیقی

 دهـی  رأي اوراق نبـود  دهـی،  رأي مراکز شدن دیرباز است گفتنی

ــافی، ــدان نشــدن حاضــر ک ــزاري روز در کمیســیون کارمن  برگ

 و دهنـدگان  رأي لیسـت  در مشـکالت  نـاامنی،  دلیل به انتخابات

 از برخـی  بایومتریـک  هاي دستگاه کارنکردن و زورمندان دخالت

 سـوي  از انتخابـات  برگـزاري  روز در کـه  بود اي  عمده مشکالت

 و سـبک  این به پارلمانی انتخابات برگزاري .شد مشاهده ناظرین

 و انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  ناکارآمـدي  دیگر بار یک شیوه

  .رساند اثبات به را آن کار در حکوت دخالت

 انتخابـات  بـراي  معـاونش  دو و پـدرام  عبداللطیف

  کردند نام ثبت آینده جمهوري ریاست

 بـه  مراجعـه  بـا  شـنبه  پـنج  روز معـاونش  دو و پدرام عبداللطیف

 جمهـوري  ریاسـت  ابـات انتخ بـراي  انتخابات مستقل کمیسیون

  .کردند نام ثبت شود برگزار آینده سال است قرار که افغانستان

 محمـد  و اول معـاون  حیدري، اهللا احسان آفتاب، پیام گزارش به

ــاون وردك دقصــا ــاي دوم مع ــدرام آق ــات در پ  ریاســت انتخاب

  .باشند می آینده سال جمهوري

 نیـز  شد برگزار پیش چندي که پارلمانی انتخابات در پدرام آقاي

 تـازه  دور بـه  ورود براي الزم آراء کسب به موفق اما بود کاندید

  .نشد پارلمان

 را مپدرا آقاي بدخشان شهروندان غیررسمی منابع برخی گفته به

 متهم حکومتی اختالفات به زدن دامن و مردم براي کاري کم به

 نـامزد  عنـوان  بـه  نیـز  تورسـن  حکـیم  محمد بود قرار .کنند می

 مسـتقل  کمیسـیون  در در ایـن روز  جمهـوري  ریاسـت  انتخابات

 معاونـانش  از یکی حضور عدم دلیل به اما کند نام ثبت انتخابات

  .کند نام ثبت نتوانست

 معلومـاتی  هـاي  بسـته  تـن  73 تـاکنون  کـه  اسـت  حالی در این

  .اند کرده دریافت را رو پیش جمهوري ریاست انتخابات نامزدان

 مســتقل کمیســیون گــوي ســخن معــاون ابراهیمــی، عبــدالعزیز

 شـیما ( هاي نام به بانو دو افراد، این میان در است گفته انتخابات

  .دارند حضور نیز) ولی زرغونه( و) سکندري
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 بایـد  هـرات  آراء تمـامی : یهرات معترض نامزدان

  شود بازشماري

 یـک  طـی  هرات، پارلمانی انتخابات معترض نامزدان از شماري

 والیــت ایـن  آراي تمــامی بازشـماري  خواســتار خبـري  نشسـت 

 کمیسـیون  بایـد  دیگـر  سـاعت  72 تا دادند ارهشد آنان .اند شده

 غیر در کند، رسیدگی شان هاي خواسته به انتخاباتی هاي شکایت

 مسـدود  هـرات  در را انتخابـات  والیتی کمیسیون هاي دروازه آن

 طاهـا  سـید « آفتـاب،  پیـام  خبرگـزاري  گـزارش  به .کرد خواهند

 داخــل در کــه گفــت معتــرض نــامزدان از تــن یــک ،»صــادق

 و اسـت  شـده  زده بـرد  دسـت  آراء بـه  هرات نتخاباتا کمیسیون

 نـامزدان  ایـن  .شود اعالم باطل بایومتریک بدون آراي همچنین

 و شـده  سازماندهی را هرات در انتخاباتی جرایم و تخطی تقلب،

 مـاه  یک از بیش گذشت با که هستند مدعی وي .خواند گسترده

 به اتیانتخاب شکایات کمیسیون تاکنون شان هاي شکایت ثبت از

  .است نکرده رسیدگی شان شکایات و خواسته

 نـامزدان  از دیگـر  تـن  یک »دانشیار احمد بصیر« هم، سویی از

 رسـیدگی  شـان  هاي خواسته به که صورتی در: گوید می معترض

  .زد خواهند تري گسترده هاي اعتراض به دست نشود،

 را هـرات  والیـت  بایومترك بدون راي خواست کمیسیون از وي

 مرحلـه  دو در تلقـب  که کرد تصریح او .نماید اعالم باطل کامالً

 بازشـماري  دوبـاره  را دوم و اول روز آراي بایـد  و گرفتـه  صورت

 کمیسـیون  مسئول ،»هشام محب فرشته« حال، همین در .نماید

ــاتی هــاي شــکایت ــامزدان آراي در تقلــب هــرات در انتخاب  را ن

  .دارد جریان زمینه این در ها بررسی که گوید می اما پذیرد می

 کمیسـیون  در شـکایات  200 از بـیش  کـه  اسـت  حـالی  در این

   .است رسیده ثبت به هرات والیت انتخاباتی شکایات

 اصـالحی  اقدامات نتخاباتیا هاي کمیسیون: یوناما

  بگیرند دست روي را

 روز افغانسـتان،  در متحـد  ملـل  سـازمان  نمایندگی دفتر یا یوناما

 وجـود  بـه  توجـه  بـا  کـه  اسـت  گفتـه  اي اعالمیه نشر با دوشنبه

  در اجتناب قابل و عمده هاي نظمی بی

 هـاي  کمیسـیون  پارلمـانی،  انتخابـات  برگزاري و آمادگی جریان

  .گیرند دست روي را ضروري و اصالحی اقدامات باید انتخاباتی

 تصـحیح  شامل باید اصالحات این: «است آمده یوناما اعالمیه در

 کمیسیون میان ها مسوولیت واضح تقسیم دهندگان، رأي فهرست

 حصـول  انتخابـات،  کمیسـیون  داراالنشـاي  و انتخابـات  مستقل

 و دیـده  آمـوزش  و کـافی  کارمندان با داراالنشا دوجو از اطمینان

 برگـزاري  از پـیش  شـان  تشـکیالت  در نیاز مورد تغییرات ایجاد

  .»گردد جمهوري ریاست انتخابات

 جمهـوري  ریاسـت  انتخابـات  تازه تقویم اعالم از همچنان یوناما

 هـاي  کمیسـیون  از ملـل  سـازمان  که است گفته و کرده استقبال

 قبـول  قابـل  و شفاف اعتبار، با انتخابات ريبرگزا براي انتخاباتی

  .دهد می ادامه خود هاي همکاري به و کرده حمایت

 ایــن کــه گفتــه انتخابــات کمیســیون ربــیس صــیاد، عبدالبــدیع

 مـاه  31 در را جمهوري ریاست انتخابات برگزاري توان کمیسیون

  .ندارد آینده سال حمل

 الیتــی،و شــوراهاي جمهــوري، ریاســت انتخابــات کــه افــزود او

 بـا  زمان هم غزنی والیت پارلمانی انتخابات و ولسوالی شوراهاي

  .شد خواهند برگزار آینده سال سرطان 29 در هم

  

  هستند ها افغان خود خاك این مالک و اصلی ي گیرنده تصمیم: خالد اسداهللا

 طـی  جدي 8 شنبه روز ملی، دفاع وزارت سرپرست خالد، اسداهللا

 بـه  داخلی و خارجی نظامی برجسته هاي چهره حضور با مراسمی

  .کرد آغاز ملی دفاع وزارت در را خود کار رسمی طور

 ملـی،  دفاع وزارت سرپرست خالد، سداهللا آفتاب، پیام گزارش به

 ایـن  اصـلی  مالـک  ها افغان گفت کابل در خود معارفه مراسم در

 باشـند؛  مـی  کشورشـان  مورد در نهایی گیرنده تصمیم و سرزمین

 و هـا  غفلـت  پوشاندن براي دفاع وزارت مسئولین از برخی اینکه

 خـارجی  و امریکـایی  نیروهـاي  به را چیز همه خود هاي کوتاهی

  .ست اشتباهی کار دهند، می ربط

 و قـاطع  حمایـت  نیروهـاي : «گفـت  ملی دفاع وزارت سرپرست

 دفاعی، و امنیتی  نیروهاي به کمک تربیت، و تعلیم براي امریکا

 کنـار  در بـودن  و امنیتـی  و دفـاعی  نیروهـاي  بـه  دهی مشورت

 را امـور  همه نباید و هستند افغانستان در افغان، نظامی نیروهاي

  .»داد ربط آنها به

  آینده هاي برنامه

 مسـلح،  قواي تمام بین و ملی اردوي درون در هماهنگی ایجاد«

 تقسـیم  بـا  مبـارزه  و ملـی  اردوي درون در ملـی  وحـدت  تقویت

 صـلح،  پروسـه  از حمایـت  سـربازان،  وضعیت به رسیدگی قومی،

 از »شـهداء  فامیـل  و بازمانـدگان  بـه  رسیدگی و ها زخمی انتقال

 خالـد  اسداهللا که بود آینده در ملی دفاع  وزارت هاي برنامه جمله

  .نمود اشاره آنها به خود سخنان در

 فشار با باید شود، برقرار است قرار صلحی اگر: «گفت خالد آقاي

 شود حاصل جنگ میادین در دشمن بر دفاعی و امنیتی نیروهاي

 ایـن  از بایـد  که هستند دفاعی و امنیتی نیروهاي این ادامه در و
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 شـنیده  زیـادي  مـوارد  در کـرد  تأکیـد  وي .»کنند حفاظت صلح

 موقـع  به کشور دفاعی و امنیتی نیروهاي هاي زخمی که شود می

 رسـیدگی  درسـتی  به شهدا فامیل به یابد، نمی انتقال شفاخانه به

 و مجـروحین  بـا  اي مندانـه  حوصـله  برخـورد  مسـئولین  شود، نمی

 میـادین  در ازانسـرب  و ندارنـد  امنیتی و دفاعی نیروهاي معلولین

 پیکـر  اگر: «افزود خالد آقاي .کنند می احساس تنها را خود جنگ

 دفاع وزارت تمام بماند، جنگ محل در امنیتی نیروي یک زخمی

 امـور  بـه  کـه  کسانی به. آورم درمی حرکت به آن انتقال براي را

 درسـت  رسـیدگی  دفـاعی  و امنیتی نیروهاي معلولین و معیوبین

 خالـد،  اسـداهللا  اسـت  ذکر قابل .»دهم می را اخطار آخرین نکند،

 وزارت وزیر نامزد عنوان به جمهور رئیس سوي از پیش روز چند

 رأي بـه  تنهـا  شـدن  دفـاع  وزیر براي وي. شد معرفی ملی دفاع

 بـا  فـردي  را خالـد  اسـداهللا  کارشناسـان  .دارد نیاز مجلس اعتماد

  .دانند می پاکستانی ضد ي  روحیه

 پیشـین  جمهـور  رئـیس  کـرزي،  حامـد  زمان در خالد اهللا اسداهللا

 هدف انتحاري حمله یک در که بود ملی امنیت رئیس افغانستان،

  .شد زخمی شدت به و گرفت قرار

 هـاي  فعالیت سیاسی، تشکل یک تأسیس با بهبودي، از پس وي

  .گرفت سر از را خود سیاسی

  کشورها؟ به ترامپ گرانه اشغال نگاه یا فهمی کج

 کابینه نشست در گذشته روز امریکا جمهور رییس ترامپ، دونالد

 افغانستان به سرخ قشون تجاوز مورد در جالبی سخن کشور، آن

 شوروي برابر در افغانستان مردم جهاد" به اما ترامپ. داشت بیان

 جنگ در سابق شوروي" که گفت و داشت متفاوتی نگاه "سابق

 هـاي  گفتـه  ایـن . خـورد  شکست افغانستان در "...ها تروریست با

 ارگ و شـده  روبرو نیز افغانستان حکومت واکنش با ترامپ آقاي

 دربـاره  وضـاحت  خواسـتار  اي اعالمیـه  نشـر  با جمهوري ریاست

 جهاد به درحالی امریکا جمهور رییس. است شده ترامپ اظهارات

 زند می تروریستی برچسب سابق شوروي برابر در افغانستان مردم

 را لحنـی  چنین امریکا یاستمدارانس از یکی هیچ این از پیش که

 "تجـاوز " افغانسـتان  بـه  را سرخ قشون تجاوز و اند نبرده کار به

  . اند  خوانده

 یـک  را افغانسـتان  مـردم  جهاد امریکا فعلی جمهور رییس اینکه

 آن در زیادي عوامل و انگیزه روزها این خواند می  تروریستی عمل

 جنـگ  خـط  پایـان  در اکنـون  هـم  امریکـا . باشد دخیل تواند می

 در تروریسـتی  هـاي  گـروه  بـا  نبـرد  در و گرفتـه  قـرار  افغانستان

 گونـه  همـان  کنـد  می احساس او. است خورده شکست افغانستان

 گیر شورشی هاي گروه سایر و طالبان با جنگ باتالق در خودش

 شـده  شکسـت  دچـار  هـم  سـابق  شوروي جمهوري اتحاد افتاده

 ریشـه  از و اسـت  الفارق مع قیاس یک این که این از غافل است،

 امـا  اینجا. مدافع دیگري و بود متجاوز یکی آنجا. نامربوط هم به

 توجـه  بـی  ترامـپ . تروریسـت  دیگـري  و اسـت  گـر  اشغال یکی

 نبـرد  سرخ، ارتش و افغانستان در امریکا فعلی جنگ هاي واقعیت

 بـا  را مـا  کشـور  مجاهد ملت دوستانه وطن و جانانه گی ایستاده و

 گرفتـه  اشـتباه  طالبـانی  افکنانه هراس اعمال و ها بازي شب خیمه

 افغانستان مردم که کرده فراموش اما امریکا جمهور رییس. است

 حریم و ارضی تمامیت استقالل، از سابق، شوروي تجاوز برابر در

 ي نقطـه  هر در دفاع گونه این و کردند دفاع شان فرهنگی و دینی

 و انسـانی  روح بـا  مطـابق  و اخالقـی  پسندیده، عمل یک جهان

  . است جهانی قوانین

 خوارانـه،  جهان روح سو یک از ترامپ اظهارات کلی، نگاه یک در

 دیگـر،  سـوي  از و گذارد می نمایش به را او تجاري و استعماري

 در المللی بین و جهانی مهم مسایل بسا در وي که دهد می نشان

  . دارد قرار محض اطالعاتی خالء یک

 بـه  سـابق  شـوروي  کـه  اسـت  واقعیـت  ایـن  گـواه  جهان تاریخ

 داخلــی، عمــال بــا همدســتی در و کــرد لشکرکشــی افغانســتان

 ترامـپ  کـه  ایـن  امـا  کشـاندند،  مرگ کام به را انسان ها میلیون

 یـک  برابـر  در وي تعمـد  نشانگر شاید گوید می خالف به سخن

 زانـو  به را شرق خوار جهان امپراتوري که است قرن بزرگ رخداد

  . نشاند

 خـون  بـه  هتـاکی  و کجـی  دهـن  ترامـپ  اظهارات هم، سوي از

 اسـت  سـرزمین  این راستین مجاهد و دوست وطن آزاده، هزاران

 گذشتند خویش جان از شان دین و وطن آزادي، از دفاع براي که

 افغانسـتان  دولـت  رو همـین  از. کردنـد  دفـاع  خـویش  وطن از و

 اعمـال  امریکـا  اداره بـر  دیپلماتیـک  مجـاري  از نخست تواند می

 افغانسـتان  مردم از رسما کشور آن جمهوري ریاست تا کند فشار

 مراجعـه  با تواند می حکومت صورت، این درغیر و بخواهد معذرت

 خـبط  اصـالح  براي راهی جهانی اسناد و المللی بین نهادهاي به

  .گیرد پیش در ترامپ تاریخی

  آفتاب پیام -موسوي ضیا
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  است شده داده اختصاص صنعتی هاي پارك توسعه براي زمین هکتار 1200: صنعت وزارت

 تجارت و صنعت وزارت اداري و مالی معین زي، عبدالرحیم اجمل

 که گفت کابل در خبري نشست یک در جدي 12 چهارشنبه روز

 ماه 9 در کشور صادرات میزان موجود، ارقام و احصائیه اساس بر

 درصـد  19 مـیالدي  2017 سـال  مـاه  9 تناسـب  به 2018 سال

  .دهد می نشان را افزایش

 مـیالدي  2018 سـال  کارکردهاي نشست این در زي عبدالرحیم

 گذشـته  سـال  در افزود، و کرد تشریح را تجارت و صنعت وزارت

 بـار،  اولـین  بـراي  تجـارت  و صـنعت  وزارت ابتکـار  بـه  میالدي

 کـه  است شده تصویب و تدوین صادرات انکشاف ملی استراتیژي

 و اشـتغالزایی  صـادرات،  رشـد  بـراي  را باال ظرفیت با اولویت 6

 هـاي  میـوه  خشک، هاي میوه شامل که کند می مشخص نوآوري

 و قــالین گرانیــت، و مرمــر ســنگ زعفــران، ســبزیجات، و تــازه

  .شود می قیمتی هاي سنگ

 ایـن  کـه  کرد اضافه تجارت و صنعت وزارت اداري و مالی معین

 در دالـر  میلیـارد  یک به صادرات میزان که شده باعث ها فعالیت

  .داشت زیادي کسر تجارت میزان این از پیش. برسد سال

 در کـه  گفـت  تجارت و صنعت وزارت سخنگوي قوقندي مسافر

 11 و واردات درصـد  89 افغانسـتان  تجـارت  بیالنس حاضر حال

  .است صادرات درصد

 درصـد  91 و صـادرات  درصـد  9 گذشـته  هـاي  سال در آمار این

 ملـی  وحـدت  حکومـت  هـاي  مقام. بود شده زده تخمین واردات

 و بنـدرچابهار  ابریشم، جاده الجورد، راه اندازي راه با که امیدوارند

  .یابد افزایش صادرات میزان هوایی دهلیزهاي

 هاي راه که گوید می تجارت و صنعت وزارت اداري و مالی معین

 وضـعیت  و ببـرد  بـاال  را کشـور  صـادرات  میـزان  تواند می بدیل

  .یابد بهبود کشور اقتصادي

 شـد  بارگیري هرات از باربري موتر عراده 9 پیش هفته دو حدود

 ایـن . رسـاند  ترکیه به را کشور صادراتی اموال پیش روز چهار و

  .شود می خشک میوه و قیمتی سنگ انواع قالین، شامل اموال

 دهلیزهـاي  گشـایش  کـه  گوید می همچنین زي عبدالرحیم آقاي

 انتقـال  و دسترسی هدف به مؤثر فرصتی افغانستان، براي هوایی

  .است المللی بین هاي مارکیت به تجارتی کاالهاي

 طریـق  از افغانسـتان  صـادراتی  کاالي حاضر درحال که افزود او

 ریـاض،  -کابـل  ممبـی،  -کابل دهلی، -کابل هوایی دهلیزهاي

 روسـیه،  -کابـل  آلماتـا،  -کابـل  دبـی،  -کابـل  استانبول، -کابل

 صـادر  چـین  -افغانسـتان  و اروپـا  اتحادیه کشورهاي -افغانستان

 تـن  5200 از بیشتر تااکنون که گوید می تجارت وزارت. شود می

 پـرواز  406 توسـط  واییهـ  دهلیزهاي طریق از صادراتی کاالي

 میلیـون  100 از بیش به آن مجموعی ارزش که است شده صادر

  .رسد می آمریکایی دالر

 حـدود  در حال همین در که گفت وزارت این اداري و مالی معین

 دهلیـز  طریـق  از جلغـوزه  تـن  1000 بـه  نزدیـک  گذشته ماه دو

  .است شده صادر چین به هوایی

 اجـراي  بـا  افغانسـتان  کـه  افـزود  همچنـین  زي عبدالرحیم آقاي

 به جهانی بانک کار و کسب هاي شاخص در اصالحات و ریفورم

 هـاي  گـذاري  سـرمایه  از حمایـت  تجارت، آغاز هاي شاخص ویژه

 16 سـاختمانی؛  مجوز اخذ و ها قرضه اخذ منازعات، حل کوچک،

 کشـور  190 میـان  در و کـرده  صـعود  اش عمومی جایگاه از رده

 شـناخته  پیشتاز کشور اصالحات، بیشترین ایجاد دلیل به جهان،

  .است شده

 طـی  کـه  هایی گذاري سرمایه به سخنانش از دیگر قسمتی در او

 زمین هکتار 1200 که گفت و کرد اشاره شده انجام گذشته سال

 بـراي  زمین قطعه 2415 و قالین صنعتی هاي پارك توسعه براي

  .است شده داده اختصاص ها والیت در صنعتی پارك 13 توسعه

 منظـور  بـه  که گفت همچنین صنعت وزارت اداري و مالی معین

 پارکهـاي  در زمـین  مربـع  متـر  هـر  قیمت بیشتر، گذاري سرمایه

  ..دادیم کاهش افغانی 50 به صنعتی

 افغانی، 100 به افغانی هزار 30 از تشبث جواز اخذ هزینه کاهش

 کـاهش  سال، سه به سال یک از جواز اعتبار زمان مدت افزایش

 چتـر  پروسـه  آغاز و قدمه 8 به قدمه 28 از جواز اخذ مراحل طی

 تسـهیالتی  جمله از سکتوري؛ جوازهاي صدور و ثبت براي واحد

 2018 سال طی ها نامه جواز صدور و ثبت روند در که است دیگر

  .است شده عملی تجارت و صنعت وزارت توسط میالدي

 ایـن  کـه  گوینـد  می همچنین تجارت و صنعت وزارت مسئوالن

 درصــد 96 از بـیش  1397 مـالی  سـال  در اسـت  توانسـته  وزارت

  .کند مصرف را اش انکشافی بودجه

  



 10هفته نامه پیام آفتاب/

  کرد تأیید را 1398 مالی سال بودجه نمایندگان مجلس

 خورشـیدي  1398 مالی سال ملی بودجه سند نمایندگان مجلس

  .کرد تأیید آرا اکثریت با است، افغانی میلیارد 400 حدود که را

 در دي/جـدي  10 دوشنبه، روز آینده، مالی سال ملی بودجه سند

 در و شـد  گذاشـته  راي بـه  نماینـدگان  مجلـس  عمومی نشست

 نماینـدگان  مجلـس  کـه  است بار اولین این. شد تصویب نهایت

  .است کرده تأیید کردن، رد یکبار حتی بدون را ملی بودجه

 1398 مـالی  سـال  ملـی  بودجـه  سـند  کـه  گوید می مالیه وزارت

 بودجـه  آن میلیارد 275 که است افغانی میلیارد 399 خورشیدي،

  .است انکشافی بودجه دیگر میلیارد 124 و عادي

 سـند  در حکومـت  هـاي  اولویت مالیه، وزارت اطالعات اساس بر

 معـارف،  زیربنـاء،  امنیـت،  هـاي  بخـش  ،1398 مالی سال بودجه

 41 ترتیـب  بـه  کـه  اسـت  دهات انکشاف و زراعت حکومتداري،

 از را بودجـه ) درصـد  8 و درصـد 9 درصـد، 13 درصد، 14 درصد،

  .است داده اختصاص خود به ملی بودجه مجموع

ــیم ــنی عظ ــیس محس ــیون رئ ــالی کمیس ــه و م ــس بودج  مجل

: گفـت  عمـومی،  نشسـت  در بودجه طرح ارائه هنگام نمایندگان،

 بـه  پیونـد  در را متعـددي  مشـترك  هاي نشست کمیسیون این«

 اسـاس  ایـن  بـر  و کـرده  دایـر  1398 مـالی  سال بودجه بررسی

  .»است شده وارد سند این در نیز تغییراتی

 کودهـاي  بودجـه،  بهتـر  مـدیریت  بـراي  که افزود محسنی آقاي

. تی.ان معاش با کارمندان استخدام شده، برداشته سند از ممنوعه

 احتیـاطی  کودهـاي  و یافتـه  کاهش درصد 15 حدود NTA/ اي

  .است یافته کاهش درصد 67 نیز

 همچنـین  نماینـدگان  مجلـس  بودجـه  و مـالی  کمیسیون رئیس

 شده داده امنیتی اداره چهار به فقط اوپراتیفی بودجه کرد، عالوه

 قـرار  اولویـت  در اسـت  جریان در آن کار که هاي پروژه تمویل و

  .است گرفته

 در را مـاده  یـک  مجلـس  مـالی  کمیسـیون  کـرد،  نشان خاطر او

 هاي پروژه آن، بنیاد بر که کرده اضافه ملی بودجه سند اصولنامه

 و شود قرارداد مربوطه، ادارات توسط افغانی میلیون صد ارزش به

  .شود قرارداد ملی تدارکات اداره توسط آن از باالتر

 مجلــس بودجــه و مــالی کمیســیون رئــیس تشــریحات از بعــد

 راي نماینده 129 که شد گذاشته راي به بودجه طرح نمایندگان،

  .دادند رد راي دیگر نماینده 7 و تأیید

 49 خورشـیدي،  1398 مـالی  سـال  بودجـه  در کـه  است گفتنی

 توسـط  آن، دیگـر  درصـد  51 و داخلی منابع توسط بودجه درصد

  .شود می تمویل خارجی منابع

 124 مجمـوع  از ،98 مـالی  سال بودجه در که گفت مالیه وزارت

 و اختیـاري  بودجه آن میلیارد 61 انکشافی، بودجه افغانی میلیارد

 کشورها توسط که است اختیاري غیر بودجه آن دیگر میلیارد 63

  .شد خواهد مصرف جهانی کننده کمک نهادهاي و

 نسـبت  1398 مالی سال بودجه مالیه، وزارت اطالعات اساس بر

 افـزایش  درصد 12 حدود خورشیدي، 1397 مالی سال بودجه به

  .است یافته

 بـود  افغانی میلیارد 377 خورشیدي 1397 مالی سال ملی بودجه

 میلیـارد  110 از بیش و عادي بودجه آن میلیارد 266 از بیش که

  .بود انکشافی بودجه آن افغانی

 مجلـس  توسـط  حالی در خورشیدي 1398 ملی سال ملی بودجه

 هفتـه  یـک  حـدود  افغانسـتان،  شفافیت دیدبان که شود می تأیید

 پروسـه  در الزم اصـالحات  چنـد  هـر  کـه  بود کرده اعالم پیش

 اسـتفاده  سـوء  مورد بودجه این هم هنوز اما آمده میان به بودجه

  .دارد قرار مجلس اعضاي برخی و نفوذ با افراد حکومت

 سـند  یـک  بودجـه « که گفت نهاد این رئیس افضلی، اکرام سید

 کنـد  تسـهیل  را اقتصادي توسعه پروسه که بتواند باید است ملی

 نبوده ملی پروسه یک بودجه پروسه که این خاطر به متأسفانه اما

 گیـرد  می صورت بودجه این پروسه در زیادي هاي استفاده سوء و

 فقر کاهش قسمت در است الزم که چنانچه نتوانسته ملی بودجه

  .»بدهد انجام را مهم نقش اقتصادي رشد و

 بایـد  حکومـت  افغانسـتان،  شـفافیت  دیـدبان  مسـئوالن  گفته به

 بـه  نـه  نمایـد  تهیه مردم هاي نیازمندي اساس به را ملی بودجه

  .زورمند افراد خواست اساس

 مـورد  ملـی  بودجه که گفت و کرد رد را ادعا این اما مالیه وزارت

 به بودجه این و نگرفته قرار فردي هم یا مقام هیچ استفاده سوء

  .است شده تهیه مردم هاي نیازمندي اساس
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  بر عناوین مهم خبري در هفته گذشتهمروري 

  

  شد آزاد »قیصاري الدین نظام«

 که است کرده اعالم جمهوري ریاست اول معاون مطبوعاتی دفتر

 شمال در مردمی هاي خیزش محلی فرمانده قیصاري، الدین نظام

  .شد آزاد زندان از کشور،

 جمهوري ریاست اول معاون دفتر رئیس فرهمند، بابر اهللا عنایت

 اینکـه  اعـالم  ضمن فیسبوکش صفحه در جدي 6 پنجشنبه روز

 در مردمـی   خیـزش  نیروهاي محلی فرمانده قیصاري، الدین نظام

 آزاد ما قهرمان« که نوشت است، شده آزاد زندان از کشور شمال

 و غـرور  چشـمانش  از. گیراست و رسا همیش مثل صدایش. شد

  .»بارد می جسارت

 حـدود  مردمـی  هـاي  خیزش محلی فرمانده قیصاري، الدین نظام

 نقـض  و فاریـاب  امنیتـی  مسئوالن تهدید اتهام به پیش ماه پنج

  .شد دستگیر بشر حقوق

 در هـوادارانش،  از تـن  هـزاران  قیصاري، آقاي دستگیر دنبال به

 از برخی در و زدند تظاهرات به دست کشور شمالی والیت شش

  .کردند مختل نیز را دولت کارهاي ها، والیت

 دوسـتم،  عبدالرشـید  والیـت،  چند در تظاهرات روز بیست از بعد

 کشـور  بـه  مـاه  چهـارده  گذشـت  از بعد جمهور رئیس اول معاون

 جنـرال  میـانی  در پـا  از پـس  گسـترده  هاي تظاهرات و بازگشت

 جنرال میانی در پا از بعد روز چند بود قرار. رسید پایان به دوستم

 صـورت  اقـدام  این اما شود، آزاد زندان از قیصاري آقاي دوستم،

 آزادي از بعد اکنون. بود بند در جدي 7 پنجشنبه روز تا و نگرفت

 و انـد  نکـرده  نظـري  اظهار امنیتی هاي مقام قیصاري، الدین نظام

  .است شده آزاد زندان از شرایطی چه تحت در او که اند نگفته

 اقـوام  بزرگـان  از شـماري  قیصـاري،  الـدین  نظام آزادي از پیش

 ارگ در جهمـور  رئـیس  غنـی،  اشـرف  محمد با ترکمن و ازبیک

 بحـث  قیصاري آقاي آزادي روي دیدار این در. بودند کرده دیدار

  .بود شده

 جمهور رئیس که بود نوشته اي اعالمیه در نشست این از بعد ارگ

 فعالیـت  و نیست قانون از فراتر فردي هیچ: «گفت دیدار این در

 قبـول  قابـل  صـورت  هیچ به غیرمسئول مسلح هاي گروه و افراد

  .»نیست

 روي کـه  بـود  گفتـه  هـا  رسـانه  به این از پیش نیز سارنوالی لوي

 قرار و گرفته صورت توافقاتی قیصاري الدین نظام مشروط آزادي

 نیـز  و شدن الخروج ممنوع معتبر، ضمانت ارایه شرط به که است

 زندان از او علیه اتهامات کامل بررسی زمان تا اش، وظیفه تعلیق

  .شود آزاد

 الدین نظام به شده وارد هاي اتهام اما افغانستان ملی جنبش حزب

 آقـاي  و حـزب  علیـه  اي توطئـه  را آن و پـذیرد  نمـی  را قیصاري

  .داند می قیصاري

 را سـرپل  خیـز  نفـت  سـاحات  خواهند می طالبان

  کنند تصرف

 محلــی مســئوالن و مــردم گویــد مــی ســرپل والــی ســخنگوي

 از سـرپل  بـه  نفـس  تازه نیروهاي اعزام براي مکرري تقاضاهاي

  .اند کرده مرکزي حکومت

 هـایی  بخش باالي ازگاهی هر طالبان طرف این به مدت چند از

 انجـام  را خـود  تهاجمی حمالت کشور شمال در سرپل یتوال از

 مواجـه  امنیتـی  نیروهـاي  مقاومـت  بـا  حمالت این که دهند می

  .شود می

 اسـتقامت  چندین از دولت مسلح مخالفان نیز قبل روز سه حدود

 کردند حمله صیاد ولسوالی و سرپل شهر حومه روستاهاي باالي

  .گرفتند قرار امنیتی نیروهاي برابر در که

 بـا  طالبـان  کـه  گویـد  مـی  سـرپل  والی سخنگوي امانی اهللا ذبیح

 تصـرف  را سـرپل  خیـز  نفت ساحات که خواهند می خود حمالت

  .»شوند آنان مانع اند توانسته دولتی نیروهاي: «افزود وي. کنند

 غیرفعـال  چـاه  چندین و فعال چاه 8 سرپل در اینکه بیان با وي

 نفـت  تن صدها روزانه بلق سال یک تا: «افزود دارد، وجود نفت

  .»شد می استخراج معادن این از

 اینکـه  دلیـل  بـه  طـرف  ایـن  به ماه شش از امانی آقاي گفته به

 حـاال  اسـت،  شـده  خـتم  سـرپل  والیـت  نفـت  اسـتخراج  قرارداد

  .گیرد نمی صورت ها چاه این از استخراجی

 روسـتاهاي  در نفـت  هـاي  چـاه  بـر  عالوه که افزاید می موصوف

 ارزش دالـر  ها میلیون که تجهیزاتی سرپل مرکز ودآنگ و قشقري

  .دارد وجود منطقه این در دارد،

 حمـالت  با مسلح طالبان که کند می تأکید سرپل والی سخنگوي

 را سـرپل  والیـت  خیـز  نفـت  سـاحات  کـه  خواهند می اخیرشان

  .بگیرند بدست را آنها کنترول و کنند تصرف
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 بیاورند، بدست را مناطق این طالبان اگر که افزاید می امانی آقاي

 نیـز  را زرهـی  غیـر  و زرهـی  نقلیـه  وسـایط  و تجهیـزات  تمامی

  .گیرند می

 در افغـان  امنیتـی  نیروهاي اکنون هم که کند می اضافه موصوف

 برابـر  در تـا  انـد  شـده  گماشـته  والیـت  ایـن  مختلف هاي بخش

  .کنند مبارزه ها تروریست حمالت

  است سیدهنر سرپل به نفس تازه نیروهاي تاهنوز

 ایـن  امنیتـی  وضـعیت  از نگرانـی  ابـراز  با سرپل والی سخنگوي

 مکـرري  تقاضـاهاي  محلـی  مسئوالن و مردم: «گوید می والیت

 مرکـزي  حکومـت  از سـرپل  بـه  نفـس  تازه نیروهاي اعزام براي

  .»اند کرده

 امنیتـی  هاي ارگان و مرکزي حکومت که مطلب این بیان با وي

: افـزود  شود، اعزام سرپل به یشتريب نیروهاي تا اند سپرده وعده

  .»است نرسیده سرپل به نفس تازه نیروهاي تاهنوز«

 فرستاده سرپل به ویژه نیروهاي اگر که کند می تأکید امانی آقاي

 انـدازي  راه هـا  تروریسـت  سرکوب براي نظامی عملیات و نشود

  .شد خواهد بدتر این از وضعیت نگردد،

 کشـور  شـمال  در آرام نا هاي والیت از سرپل که است ذکر قابل

 حضـور  طالبـان  والیـت  این از هاي بخش در که آید می بحساب

  .دارند گسترده

  کردند حمله آمودریا نفت تأسیسات به طالبان

 کردنـد  اعـالم  کشور شمال در سرپل والیت در محلی هاي مقام

 نفتی تأسیسات شمول به والیت این از هایی بخش به طالبان که

  .ردندک حمله آمودریا

 کـه  گویـد  مـی  سـرپل  والیتی شوراي رئیس رحمانی نور محمد

 و صیاد ولسوالی از هاي بخش به را خود تهاجمی حمالت طالبان

  .اند کرده آغاز سرپل مرکز

 از هـایی  بخـش  باالي البانط حمالت این رحمانی آقاي گفته به

 و قشـقري  روسـتاهاي  و صیاد ولسوالی دریا، آمو نفتی تأسیسات

  .است شده انجام سرپل مرکز بغاوي

 نیروهـاي  نفر 21 رویداد این نتیجه در که مطلب این بیان با وي

 کشـته  میـان  در: «افـزود  اند، شده زخمی نفر 26 و کشته امنیتی

  .»باشد می نیز صیاد یولسوال محلی پولیس فرمانده شدگان

 وارد طالبـان  بـه  سـنگینی  تلفـات  کـه  کنـد  مـی  تأکیـد  رحمانی

  .باشد نمی مشخص آن دقیق آمار اما است، شده

 کـه  پـذیرد  می سرپل والی سخنگوي امانی اهللا ذبیح هم سویی از

 ایـن  مختلـف  منـاطق  بـاالي  را خـود  تهـاجمی  حمالت طالبان

  .اند داده انجام والیت

 زخمـی  و کشـته  از دقیقـی  آمـار  کـه  کنـد  می تأکید امانی آقاي

 درگیـري  طرف دو هر به اما ندارد وجود امنیتی نیروهاي شدگان

  .است شده وارد تلفات

 در کـه  اسـت  کشـور  شمال در امن نا نسبتاً هاي والیت از سرپل

 حضـور  دولـت  مسلح مخالفان والیت این هاي ولسوالی از برخی

  .دارند

  کرد کار به زآغا عواید آوري جمع واحد مرکز

 و مخـابرات  وزارت خـدمت  آسـان  اداره همکاري با مالیه وزارت

 چتـر  یـک  تحـت  را عوایـد  آوري جمـع  مختلف مراکز تکنالوژي،

  .کرد ایجاد واحد مرکز یک و درآورد

 12 چهارشـنبه  روز مالیـه  وزارت سرپرست قیومی، محمدهمایون

 هدف که گفت عواید آوري جمع واحد مرکز افتتاح هنگام جدي،

 هـاي  پروسـه  در شـفافیت  و سـازي  عصـري  مرکز، این ایجاد از

 بـراي  را زیادي تسهیالت مرکز این. است ملی عواید آوري جمع

  .کند می فراهم ملی تاجران و دهندگان مالیه

 و عصري معلوماتی تکنالوژي با متذکره رکزم افزود، قیومی آقاي

 جدیــداً آن کارمنــدان تمــام و اســت مجهــز ســیگتاس سیســتم

 امـور  بـاال،  ظرفیـت  از برخـورداري  ضـمن  کـه  اند شده استخدام

  .دهند می انجام انرژي و صداقت تعهد، با را محوله

 ایجـاد  کوچـک،  و متوسط دهندگان مالیه شمول به مرکز این در

 آوردن دسـت  به گذاران، سرمایه تحویلی رايب بانکی تسهیالت

 اداري کمـپلکس  یـک  شـکل  بـه  کـار  جواز و تجارتی جوازهاي

  .بود خواهد موجود

 زمـان  کـاهش  باعـث  مرکز، این افتتاح که گوید می مالیه وزارت

 اسـناد  از حـد  از بیش جلوگیري مالیاتی، مراحل طی هاي پروسه

 مالیـاتی،  هـاي  پروسـه  کنتـرول  و کـاهش  ،)بروکراسی( کاغذي

 اسـناد  تصـدیق  و تأییـد  نـوري،  فـایبر  بـا  مالیاتی سیستم اتصال

 امـور  مالیـاتی،  شـکایات  ویـدیوئی  و صـدا  ثبت سیستم مالیاتی،

 مالیـه  طـرف  از خودي مالیات ◌ٔ تصفیه و کاري جوازهاي توزیع

  .شود می واحد چتر یک تحت از دهندگان

 در کـه  معلومـاتی  تکنـالوژي  و مخابرات وزیر آریوبی، شهزادگل

 ایـن  امـروز  کـه  خرسندیم که گفت نیز داشت حضور مراسم این

 مالیـه  و گذاران سرمایه براي زیادي تسهیالت باعث که را مرکز

  .کردیم افتتاح شود، می دهندگان

 زیـادي  تسهیالت و امکانات متذکره مرکز که افزود آریوبی آقاي

 را دهندگان مالیه مشکالت و کند می فراهم ملی تاجران براي را

 در مراکز این گسترش خواهان ما که گفت او. کرد خواهد مرفوع

  .هستیم کشور والیات تمام

 49 داخلی عواید که شود می انجام حالی در حکومت اقدامات این

. هـد د می تشکیل را خورشیدي 1398 مالی سال بودجه از درصد

 نیـاز  عوایـد،  درست آوري جمع با که امیدوارند حکومت مسئوالن

  .کنند کم را خارجی هاي کمک به کشور
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 مدافع نصب ظرفیت با رادار مستقل سیستم قرارداد

  شد امضا هوایی

 و ملکـی  هواپیماهـاي  بـر  رادار مسـتقل  سیسـتم  نصـب  قرارداد

 تـرول کن بـراي  دارد، نیز را هوایی مدافع نصب قابلیت که نظامی

 روز جمهــوري ریاســت ارگ .شــد امضــا کشــور، هــوایی حــریم

 قـرارداد : «اسـت  نوشـته  اي خبرنامـه  نشر با جدي 12 چهارشنبه،

ــروژه ــاي پ ــب ه ــتم نص ــاي سیس ــتقل ه ــور در رادار مس  حض

 مسـتقل  اداره رئیس حبیبی، محمودشاه توسط غنی جمهور رئیس

 تـالس  شـرکت  منطقوي مسئول کورییا، الین و ملکی هوانوردي

 که است آمده جمهوري ریاست ارگ خبرنامه در .»است شده امضا

 رادار مستقل هاي سیستم نصب پروژه مورد در غنی جمهور رئیس

 میلیـارد  15 الـی  12 سیسـتم،  ایـن  شدن تکمیل از پس: «گفت

 اسـتقالل  همچنـان  و بود خواهد مدرك این از ملی عواید افغانی

 حـریم  در پروازهـا  همـه  و گـردد  مـی  تحکـیم  افغاسنتان فضایی

 .»گیـرد  مـی  قـرار  مـدیریت  و کنتـرول  تحـت  افغانستان فضایی

 هزینه به رادار مستقل سیستم نصب پروژه که افزاید می خبرنامه

 بـا  و شود می تکمیل سال دو مدت در نی،افغا میلیارد 9 از بیشتر

 کنتـرول  خاطر به فعلی، هاي سیستم پهلوي در آن، شدن تکمیل

 اسـتفاده  نظامی و ملکی طیارات براي و افغانستان فضایی حریم

 سیسـتم  ایـن  هـاي  قابلیت مورد در جمهوري ریاست. شد خواهد

 نـوع  هـر  توانـد  می فت هزار 55 تا زمین سطح از که است نوشته

 نصــب ظرفیــت و کنــد شناســایی را نظــامی و ملکــی راتطیــا

 در چنـین  هـم  .باشـد  مـی  دارا نیـز  را هـوایی  مـدافع  هاي سیستم

 پروژه برنامه این در که است آمده جمهوري ریاست ارگ خبرنامه

 والیـت  34 در دریـایی  حوزه پنج براي گبیون انتقال و خریداري

 و آب و انـرژي  وزارت سرپرسـت  خلمی، محمدگل توسط کشور

 لمیتـد  میتـل  مصـطفی  و گردیـزي  رحـیم  هاي شرکت مسئولین

 بیشـتر  براي آن، تطبیق و انتقال جریان در که است شده قرارداد

 مـورد  در جمهـور  رئـیس  .شد خواهد ایجاد شغل تن هزار 179 از

 پـروژه  ایـن  تطبیق با که است گفته گبیون پروژه قرارداد امضاي

 امـالك  و زمـین  تلفـات  و ها سیالب خطرات از نخست بار براي

. گـردد  مـی  نیز آب مدیریت سبب کار این و شد خواهد جلوگیري

 در مصـارف  کـاهش  بـراي  کـه  است گفته چنان هم جمهور رئیس

 اسـتفاده  هـا  گبیـون  در وطنـی  هـاي  سنگ از پروژه، این تطبیق

  .شد خواهد

 رئیس دوم معاون دفتر رئیس وادي،ج سرور محمد

  شد جمهور

 جـوادي  سرور محمد غنی، تأیید و دانش سرور پیشنهاد براساس

 بـه  .شـد  تعیـین  جمهور رئیس دوم معاون دفتر رئیس عنوان به

 آقاي معرفی حین جمهور، رییس دوم معاون آفتاب، پیام گزارش

 ریاســت دوم معاونــت دفتــر کارمنــدان و مســؤالن بــه جــوادي

 به جوادي آقاي مدیریتی توان و شایستگی کارکرد، از جمهوري،

 و ضـرورت  بـه  توجـه  بـا  اسـت  وار امیـد  گفت و نمود یاد نیکی

 جـوادي  آقـاي  کشـور،  در سیاسـی  امـورات  و موضوعات اهمیت

 دفتـر  سـاماندهی  و مـدیریت  در را ي سازنده و مؤثر نقش بتواند

  .نماید ایفا جمهوري ریاست دوم معاونت

ـ  انور سید از دانش استاد همچنین  دفتـر  پیشـین  رئـیس  ی،رحمت

 والـی  حیـث  بـه  اکنـون  هـم  کـه  جمهوري ریاست دوم معاونت

 و نمـود  دانـی  قدر اظهار کند، می وظیفه ایفاي دایکندي والیت

 جـوادي  آقاي  .کرد موفقیت آرزوي اش فعلی مسؤلیت انجام در

 معاونت دفتر ریاست سپردن و جمهور رئیس معاون اعتماد از نیز

 سـپرد  وعده و کرد دانی قدر اظهار وي به جمهوري ریاست دوم

 .نکند دریغ کوششی و تالش هیچ از مربوطه، امور پیشبرد براي

 شـهر  از ثابـت  امنیتـی  هـاي  پوسـته : داخله وزارت

  شود می برداشته کابل

 پـولیس  نیروهاي با تا کرد تقاضا کابل مردم از داخله امور وزارت

  .دهند شگزار قبل مانند را مشکوك موارد و نمایند همکاري

 مـؤثر  را کابـل  شهر در ثابت هاي پوسته وجود داخله، امور وزارت

 طور به یازدهم ناحیه در امنیتی هاي پوسته که گوید می و داند نمی

 نیـز  کابل شهر نواحی سایر در پروسه، این و شده برداشته کامل

 این که گفت اي اطالعیه انتشار با داخله وزارت .گردد می تطبیق

 کابـل،  شـهریان  بـراي  واقعی روانی امنیت ایجاد خاطر به اقدام،

  .است گرفته صورت

 شـیوه  در تغییـر  کـه  شـده  گفتـه  داخلـه  امور وزارت اطالعیه در

 توسـعه  امنیت، تأمین جدید شیوه به توسل کابل، پولیس فعالیت

 غافلگیرسازي پولیس، براي پوشش تحت و غیرعلنی هاي بخش

  .باشد می اقدام، در سرعت و تحرك ایجاد و »جنایتکاران«

 عمـالً  داخلـه  امـور  وزارت: «اسـت  شـده  تصریح اطالعیه این در

 و نمـوده  آغـاز  نداشتند، مؤثریت که را ثابت هاي پوسته برداشتن

  .»است داده افزایش را ناگهانی و سیار يها گزمه عوض، در

 و تکمیـل  کابل شهر 11 ناحیه در روند، این که است نوشته منبع

 اطالعیـه  این از بخشی در .گردد می تطبیق کابل والیت کُل در

 همکاري شهري هاي گزمه با تا است شده تقاضا کابل شهریان از

  .دهند گزارش قبل مانند را مشکوك موارد و نمایند

 در موثریت ایجاد بر عالوه روش، این که کرده نشان خاطر عمنب

 و پیشبینی قابل حالت از را پولیس نیروي منابع، و وقت مدیریت

 سرگردان را »جنایتکار« هاي شبکه و ساخته بیرون پذیري آسیب

 کـه  دهـد  مـی  هشـدار  داخله امور وزارت. است ساخته مغشوش و

 گذاشـته  احتـرام  بایـد  یسپـول  اوامر به و دارد را فیر حق پولیس

  .شود

  


