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 !انتخابات کمیسیون در مالی و اخالقی فساد

 دهـد  مـی  نشـان ) تیفا( افغانستان شفاف انتخابات بنیاد تازه هاي یافته

 اخالقـی  فسـاد  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  مختلف سطوح در که

 خواسـت  در کامیـابی  ازاي در خـانم  نـامزدان  برخـی  از و دارد وجود

  .است گرفته صورت جنسی رابطه

 طـی ) تیفـا ( افغانسـتان  شـفاف  انتخابات بنیاد آفتاب، پیام گزارش به

 بـازار  شـدن  گـرم  از) دي/جدي20( شنبه پنج روز خبري نشست یک

 سـوي  از انتخابـات  مسـتقل  کمیسیون داخل در راي فروش و خرید

  .داد خبر کمیسیون این عملیات تیم

 کـه  گفـت  افغانسـتان  شـفاف  انتخابـات  بنیـاد  رئیس زاده، ایوب نعیم

 مســتقل کمیســیون هــاي داده مرکــز در فســاد و تخلــف بزرگتــرین

 تـا  انتخابـات  برگـزاري  روز نتـایج  اوراق و گیرد می صورت انتخابات

  .دارد فاحشی هاي تفاوت ابتدایی، نتایج اوراق

 در انتخابـات،  مسـتقل  کمیسـیون  آمـار  بنیـاد  بر که نمود عالوه وي

 انتخابـات  رونـد  در نفـر  میلیـون  5 حـدود  میـزان  29 و 28 روزهاي

 کمیسـیون  درون در افراد برخی اما کردند؛ اشتراك نمایندگان مجلس

 نـامزدان  بعضـی  نفـع  بـه  شـده  استعمال آراء شمار افزایش دنبال به

  .هستند

 تحـت  انتخابـات،  مسـتقل  کمیسـیون  عملیاتی گروه زاده ایوب آقاي

 یـک  هـر  وي همکاران و دبیرخانه رئیس زي، زمان احمدشاه رهبري

 معاملـه  بـه  مـتهم  را مومند حیدر و سادات سیدابراهیم سعیدي، خیبر

  .کرد نمایندگان مجلس انتخابات نامزدان با آراء

 مجلـس  انتخابـات  نـامزدان  برخی با آنان که داشت بیان تیفا رئیس

 معاملـه  آنان ساختن کامیاب براي دالر هزار 300 تا 100 از نمایندگان

  .اند کرده

 انتخابات مستقل کمیسیون درون در که کرد تاکید حال عین در وي

 برخـی  از و دارد وجود اخالقی گسترده فساد آن، مختلف سطوح در و

 جنسـی  رابطـه  درخواسـت  هـا  آن سـاختن  برنده بدل در زن نامزدان

  .است گرفته صورت

 حـوزه  در زن نـامزدان  بیشـتر  کـه  ساخت خاطرنشان زاده ایوب آقاي

 درون در آنــان از برخــی آراي امــا دارنــد؛ پــایین بســیار آراي کابــل

  .است یافته افزایش انتخابات کمیسیون

 اعضـاي  برکنـاري  خواسـتار  ضـمن  افغانسـتان  شفاف انتخابات بنیاد

 تـیم  دادن قـرار  پیگـرد  تحـت  خواهـان  انتخابات، مستقل کمیسیون

 عملیـاتی  گـروه  نهـاد،  ایـن  بـاور  بـه  زیرا شد؛ نیز اداره این عملیاتی

  مهمترین رویدادهاي افغانستان در هفته گذشته

  نامه پیام آفتاب هفته
www.payam-aftab.com                                                1397 جدي/دي21 جمعه؛ 7شمارهسال اول؛ 
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 میـان  از کلـی  بـه  را رونـد  ایـن  جـان  نیمه اعتبار انتخابات، کمیسیون

 جمهـوري  ریاسـت  انتخابات سرنوشت از نظارتی نهاد این .است برده

 ایـن  انـداختن  تـاخیر  به که ساخت خاطرنشان و کرد نگرانی ابراز نیز

 حسـاب  بـه  کشـور  اساسـی  قـانون  61 ماده صریح نقض انتخابات،

 مسـتقل  کمیسـیون  فعلـی  ترکیـب  تیفـا،  مسـئوالن  بـاور  به .آید می

 را آینـده  سـال  جمهـوري  ریاست انتخابات برگزاري توانایی انتخابات

 تـیم  یـک  و شـوند  برکنـار  شـان  وظـایف  از آن اعضـاي  باید و ندارد

 نمـودن  عملـی  و اصـالحات  طرح روي کمیسیون از بیرون طرف بی

 کنـار  خواسـتار  همچنـان  نهـاد  ایـن  .نماید کار مستقالنه گوته به آن

  .شد آن قانونی موعد از بعد جمهور رئیس رفتن

 انتخابـات  کمیسـیون  در مـالی  و اخالقـی  فسـاد  وجـود  از ها گزارش

 بــر مبنــی اتهامــاتی نیــز ایــن از پــیش کــه اســت مطــرح درحــالی

 وجـود  انتخابـات  کمیسیون در وظیفوي هاي صالحیت از استفاده سوء

 جنسـی  مطالبه و ستانی رشوه همچون اتهاماتی منابع برخی و داشت

  .  دادند می نسبت نهاد این این به را

 توانـد  مـی  انتخابات کمیسیون در مالی و اخالقی فساد وجود اتهامات

 ناپـذیر  جبـران  اي خدشه المللی بین و ملی سطح در نهاد این اعتبار به

 روزه همـه  کـه  است انتخاباتی هاي رسوایی همین هدرنتیج. کند وارد

 بـر  نـاظر  نهادهـاي   برخی و یابد می افزایش نهاد این درباره انتقادات

 در مفسد افراد برکناري و اصالحات آوردن ضرورت بر اننخابات روند

  .  کنند می تاکید انتخابات کمیسیون

 امـا  گذرد، می پارلمانی انتخابات برگزاري از ماه سه به نزدیک اکنون

 هـاي  بازي گیرودار در کابل حوزه انتخابات نتایج است هنوز که هنوز

  . است مانده گیر انتخاباتی

 نتوانسـته  انتخابـات  کمیسـیون  کـه  باورند این بر آگاهان همه، این با

 سـطح  در رو همـین  از و کند مدیریت درست گونه به را انتخابات روند

 اگـر  اسـاس،  این بر. است داده دست از را خود وجاهت و اعتبار ملی

 رود مـی  گمـان  نیایـد  میان به نهاد این در جدي اصالحات و تغییرات

 بسـیار  هـاي  چـالش  بـا  نیز جمهوري ریاست آینده سال انتخابات که

  .شود مواجه

  !خیالی هاي صندوق دام در کابل انتخابات سرنوشت

 در پارلمـانی  انتخابات برگزاري زمان از ماه دو از بیش که درحالی

 نامعلوم هم هنوز اما کابل والیت انتخابات نتایج گذرد، می کشور

 جـدول  براسـاس  انتخابات، کمیسیون که ست درحالی این. است

 زودتـر  بسیار را کابل پارلمانی انتخابات نتایج بود قرار انتخاباتی،

 دیگـر  هـاي  والیـت  پارلمـانی  انتخابات نتایج اکنون. شود اعالم

 زودي به که اند سپرده وعده کمیسیون در مسئوالن و شده اعالم

  . کنند می اعالم نیز را کابل پارلمانی انتخابات نتایج

 در انتخابـات  نتـایج  اعـالن  در تـاخیر  از انتقادات حال، همین در

 و دارد وجـود  نیـز  کشـور  اي رسـانه  و سیاسـی  اجتماعی، فضاي

 و جانبـداري  کـاري،  کـم   بـه  را انتخابـاتی  نهادهـاي  هـا  بسیاري

 مـتهم  حلقـات  و اشـخاص  برخـی  نفـع  بـه  انتخابـات  مهندسی

  . کنند می

 در خیالی آراي و ها صندوق وجود از که دارند وجود هایی  گزارش

  .کنند می حکایت کابل انتخاباتی حوزه

 که گویند می دارند دسترسی انتخابات کمیسیون که منابع برخی 

 اسـاس  ثبـت  فاقـد  انتخابات کمیسیون در موجود آراء از تعدادي

 قبیـل  از اسـنادي  قـبالً  این، از گذشته. هستند "اضافی" و بوده

 برخـی  از نامشروع مطالبه و انتخابات نامزدان از رشوه درخواست

  .بود کرده درز ها رسانه به هم زن نامزدان

 آراي کـه  گرفته تصمیم انتخابات کمیسیون اکنون هم، سوي از

 و سیاه آراي تا کند بازشماري را کابل دهی راي مراکز از تعدادي

  . شود تفکیک هم از را سفید

 در پارلمـانی  انتخابات سرنوشت که دارد وجود نگرانی این اکنون

 سـیاه،  آراي با تعدادي و نکند تعیین خیالی هاي صندوق را کابل

  .نگیرند گروگان به را انتخابات سرنوشت

 پیش و است زیاد کابل در انتخاباتی تقلب میزان که است گفتنی

 انتخابـات  نتـایج  انتخاباتی هاي شکایت بررسی کمیسیون این از

  . بود کرده اعالم باطل را کابل پارلمانی

 اش وظیفـه  نهاد این که کند می تاکید انتخابات کمیسیون هرچند

 هنـوز  امـا  بـرد،  مـی  پـیش  مداري قانون و داري امانت کمال با را

 گونـه  بـه  اش مسـئولیت  بـه  توانـد  مـی  نهاد این که نیست معلوم

  .خیر یا کند عمل درست
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نتخاباتاآخرین خبرها از  

 برگـزاري  از پـیش  حکومـت  رهبـري : تیفـا  رئیس

  دهد استعفا انتخابات

) تیفـا ( افغانسـتان  شفاف انتخابات بنیاد رئیس ،»زاده ایوب نعیم«

 دهـی  رأي سیسـتم  انتخابات، سوي به رفتن از پیش که گوید می

  .کند تغییر »مختلط« سیستم به» SNTV« انتخابات

 برکنـار  بایـد  انتخابـات  کمیسـیون  رهبري که گوید می زاده ایوب

ــوند، ــت شـ ــدگان رأي فهرسـ ــازبینی دهنـ ــتم روي و بـ  سیسـ

  .گیرد صورت بیشتر کارهاي نگاري انگشت

 کـه  دارد مـی  بیـان ) تیفـا ( افغانستان شفاف انتخابات بنیاد رئیس

 در اشـتراك  بـه  تمایـل  صـورت  در ملی وحدت حکومت رهبري

 برگـزاري  از پـیش  بایـد  آینـده،  سال جمهوري ریاست انتخابات

  .دهند استعفا انتخابات

 برگـزاري  انتخابـات،  کمیسـیون  فعلـی  رهبـري  بـا : وي بـاور  به

 »آمیز افتضاح« انتخابات شود، انجام اگر و است ناممکن انتخابات

  .بود خواهد

 پارلمـانی  انتخابـات  اشـتباهات : انتخابات کمیسیون

  شود نمی تکرار جمهوري ریاست انتخابات در

 اشــتباهات کــه گوینــد مــی انتخابــات کمیســیون در مســئوالن

 و شود نمی تکرار جمهوري ریاست انتخابات در پارلمانی انتخابات

 برگـزاري  از پـیش  کـه  اسـت  تـالش  در سـخت  کمیسیون این

 منظم هاي برنامه تا کند برطرف را ها چالش و مشکالت انتخابات

  .باشند داشته انتخابات برگزاري براي

ــات در ــانی انتخاب ــزان 29 و 28 پارلم ــزاران می ــر ه  رأي از نف

 رأي، اخـذ  مراکـز  مانـدن  بسته. بازماندند رأي دادن از دهندگان

 رأي، اخـذ  مراکـز  در انتخابـات  کمیسـیون  کارمندان حضور عدم

 رونـد  در شـفافیت  عـدم  و بایومتریـک  سیسـتم  از اسـتفاده  عدم

 چالش به را روند این مشروعیت که بودند مشکالتی آرا، شمارش

 این حل براي که دهد می وعده انتخابات کمیسیون اکنون. کشید

 در میــزان 28 اشــتباهات و دارد مــنظم هــاي برنامــه هــا چــالش

  .شود نمی تکرار عنوان هیچ به جمهوري ریاست انتخابات

 سـخنگوي  معـاون  »ابراهیمی عبدالعزیز« آفتاب، پیام گزارش به

 کـه  گفـت  ماندگار روزنامه با وگویی گفت در انتخابات کمیسیون

 کمیسیون این جمهوري، ریاست انتخابات شدن برگزار بهتر براي

  .بیاورد اصالحات اساسی بخش چهار در تا دارد تصمیم

 شـروع  کـار  والیـات  و مرکـز  تشکیالت بخش در: گوید می وي

 براسـاس  و شـده  گذاشته اعالن به کلیدي هاي بست. است شده

  .شوند می گماشته مهم هاي پست این به شایسته افراد امتحان،

 بـراي  کـه  دهنـدگانی  رأي فهرسـت : گویـد  مـی  ابراهیمی آقاي

 ترتیب و تنظیم را گرفت قرار استفاده مورد افغانستان در بار اولین

 انتخابات روز در دهندگان رأي از منظم فهرست یک تا ایم کرده

  .شود گرفته تخلف و تقلب جلو و باشیم داشته

 کـار : کنـد  مـی  نشان خاطر انتخابات کمیسیون سخنگوي معاون

ــونگی روي ــتفاده چگ ــم از اس ــک سیتس ــه بایومتری ــی ک  از یک

 شدت به است، سیاسی هاي جریان و احزاب اساسی هاي خواست

 بخش دراین کمیسیون کارمندان تا شود می تالش و دارد جریان

  .ببینند را الزم هاي آموزش

 سـطح  بـردن  بلند: انتخابات کمیسیون سخنگوي معاون گفته به

 بخش انتخابات شدن برگزار بهتر در کمیسیون کارمندان آگاهی

 عملـی  بایـد  کـه  اسـت  انتخابات کمیسیون هاي برنامه از مهمی

  .شود

 جمهوري، ریاست انتخابات برگزاري زمان تا: کرد تأکید ابراهیمی

 تـا  ببینند آموزش درست و دقیق طور به کمیسیون کارمندان باید

  .نشویم مواجه مشکالت و چالش با انتخابات برگزاري روز در

 بحث حال در جهانی جامعه با کمیسیون: ابراهیمی آقاي گفته به

 انتخابـات  برگـزاري  از پـیش  بتوانـد  چگونه تا است نظر تبادل و

 در را الزم و اساسـی  اصـالحات  آینـده،  سـال  جمهـوري  ریاست

  .بیاورند انتخابات، شدن برگزار بهتر راستاي

 از پـس  کـه  ایـن  درمـورد  انتخابـات  کمیسیون سخنگوي معاون

 اعتراضات این به آیا داشت، وجود اعتراضاتی ابتدایی نتایج اعالم

 مربوط اعتراضات به رسیدگی: گفت است گرفته صورت رسیدگی

 به مربوط که انتخابات نتایج و است انتخاباتی شکایات کمیسیون

  .کردیم اعالم را شود می انتخابات کمیسیون

 هـاي  شـکایت  کمیسـیون  اقـدامات  منتظـر : گویـد  مـی  ابراهیمی

 آن مسئولیت این کنیم؛ اعالم را نهایی نتایج تا هستیم انتخاباتی

  .کند رسیدگی شکایات به تا است کمیسیون

 در انتخابـات  کمیسـیون : بلـخ  در معترض نامزدان

  است پروا بی مردم قبال

 بلـخ  والیـت  از نماینـدگان  مجلـس  انتخابات نتایج اینکه از پس

 روند این به نسبت اي گسترده اعتراضات و ها واکنش شد، اعالم

  .گرفت صورت

 هـایی  نشسـت  بار چندین مدت این در انتخابات معترض نامزدان

 انجـام  اي گسـترده  تظـاهرات  نیز بار یک و کردند برپا اعتراضی

 بلـخ  والیـت  در را انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  دروازه و دادند

  .بستند
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 مسـتقل  کمیسـیون  از بلندپایه هیئت یک ها، اعتراض این از بعد

 و آمد بلخ به کمیسیون این رئیس بشمول انتخابات هاي شکایت

  .کرد امضا را اي تفاهمنامه و کرد دیدار معترضین با

 از نماینـدگان  مجلـس  انتخابات معترض نامزدان از شماري حاال

 خواهـان  و یافتـه  حضـور  خبـري  نشسـت  یـک  در  بلـخ  والیت

  .شدند بلخ والیت آراي کل بازشماري

 بـا  1397 قـوس  30 نشست در را مورد 9 که کنند می تأکید آنان

 سـاخته  شـریک  انتخاباتی هاي شکایت کمیسیون عمومی رئیس

 را ها آن نیز بلخ در انتخابات مستقل کمیسیون رئیس نیز و شده

  .است پذیرفته

 هـاي  کمیسـیون  اینکـه  بـاوجودي  گوینـد  مـی  کنندگان اعتراض

 نیستند حاضر حاال اما اند، پذیرفته را ها آن هاي شکایت انتخاباتی

 را نماینـدگان  مجلس انتخابات معترض نامزدان هاي خواست که

  .سازند عملی

 انتخابـات  مسـتقل  کمیسیون که کنند می تأکید معترض نامزدان

 این که بوده ناکام ناپاك آراي از پاك آراي جداسازي راستاي در

  .است نهادها این ناتوانی دهنده نشان

  معترض نامزدان عمده هاي خواست

 بلخ والیت میزان 28 انتخابات آراي مجدد بازشماري  

 شده بایومتریک بدون آراي شرط و قید بدون شدن باطل  

 لیســـت درج شـــان اســـامی کـــه آراي شـــدن باطـــل 

 جـدول  بعـدآ  و نبـوده  دهـی  رآي مراکز در دهندگان راي

  است شده

 دهی رآي اوراق در مشابه شدهاي نشانی شدن باطل  

 و نبوده کیسیون جدول شامل قبل از محالتیکه آرا ابطال 

  اند شده ازدیاد بعدآ

 گفتـه  و نگرفتـه  صورت انتخابات محالتیکه آراي ابطال 

  است شده پروسه شامل آن اوراق شود می

 انتخابـات  هـاي  تخطـی  و تقلبـات  تخلفـات،  جدي پیگرد 

  زورمند افراد و وکال نامزد کمیسیون، کارمندان توسط

 هاي ریزلشیت و ریزلشیت بدون هاي صندوق شدن باطل 

  مشاهدین و ناظران کمیسیون، امضاي و مهر بدون

 رآي شدن باطل و شده استکیر تقلبی هاي تذکره تفکیک 

  آن عامالن ساختن دادگاهی و آنان

 براي مکتوب و استعالم بارها که کنند می تأکید معترض نامزدان

 است آمده انتخاباتی هاي شکایت کمیسیون سوي از آرا بازشماري

  .گیرد نمی نظر در را آن انتخابات کمیسیون اما

 نشــینی عقــب انتخابــات عــدالت و شــفافیت بــراي

  کنیم نمی

 از نماینـدگان  مجلس انتخابات معترض نامزد عبده محمد حاجی

 آرا قبـال  در انتخابـاتی  هـاي  کمیسـیون  که گوید می بلخ والیت

 نمـی  رسـیدگی  انتخاباتی هاي شکایت به و هستند پروا بی مردم

 شـکایت  کمیسـیون  بارهـا  کـه  کنـد  مـی  تأکید عبده آقاي .کنند

 انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  بـه  آرا بازشـماري  ايبر انتخاباتی

ــوب ــت، داده مکت ــا اس ــاهنوز ام ــماري ت ــی بازش ــورت دقیق  ص

 افزاید می نیز بلخ از دیگر معترض نامزد رجبی سونیا .است نگرفته

 رسیدگی شکایات به که دادند وعده انتخاباتی هاي کمیسیون که

  .اند نکرده وفا شان وعده به تاهنوز اما شود می

 و سـادات  شـمس  پریسـا  ایـرکین،  محمـد  گل متین، عبدالوکیل

 و شـفافیت  بـر  کـه  هسـتند  نـامزدان  از نیز پیکان محمد دوست

  .کنند می تأکید نمایندگان مجلس انتخابات بودن عادالنه

ــان ــدار آن ــی هش ــد م ــه دهن ــر ک ــفافیت اگ ــداقت و ش  در ص

 پـاك  آراي از ناپاك آراي و نیاید بوجود انتخاباتی هاي کمیسیون

 نشـینی  عقـب  ما اعتراض از قدم یک و لحطه یک ما نشود، جدا

 مسـتقل  کمیسیون رئیس آرمان اهللا عزت هم سوي از .کنیم نمی

 یـک  معتـرض  نـامزدان  بـا  که پذیرد می بلخ والیت در انتخابات

 هـاي  شـکایت  اگـر  کـه  کـرد  تأکید اما است شده امضا تفاهمنامه

 صـورت  رسیدگی کمیسیون سوي از آنان به شود، درج انتخاباتی

 والیـت  بشـمول  افغانستان نمایندگان مجلس انتخابات .گیرد می

 نفـر  84 والیت این در که شد اندازي راه میزان 28 تاریخ به بلخ

  .بودند شده نامزد کرسی 11 به رسیدن براي

ــت ــامزدان مخالف ــده ن ــات برن ــخ در انتخاب ــا بل  ب

 کـل  بازشـماري : همـدرد /  آرا مجـدد  بازشماري

  است قانون خالف بلخ آراي

 مجلس انتخابات ابتدایی نتایج براساس برنده نامزدان از شماري

 نتـایج  اعالم خواهان گردهمائی یک در بلخ والیت در نمایندگان

 کمیسـیون  طرزالعمـل  و قـانون  براسـاس  انتخابـات  ایـن  نهایی

  .شدند انتخابات

 و طرفـداران  بـا  بلـخ  والیتـی  شوراي ریاست صحن در که آنان

 زمـان  و وقـت  کـه  کنند می تأکید اند، آمده گردهم شان هواداران

 قـانونی  معیاد شکایات این حاال و گذشته انتخاباتی هاي شکایت

  .ندارد

 سـوي  از نمایندگان مجلس انتخابات ابتدایی نتایج اینکه از پس

 از اي گسـترده  اعتراضـات  شد، اعالم انتخابات مستقل کمیسیون

  .شد بلند انتخابات این نامزدان از برخی سوي

 مســتقل کمیســیون از هــایی راهپیمــایی و هــا نشســت در آنــان

 سـازد  جدا هم از را ناپاك آراي و پاك آراي تا خواستند انتخابات

 تـأمین  بلـخ  والیـت  در انتخابـاتی  نظـام  در عدالت و شفافیت تا

  .گردد
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  افغانستان صلح وگوهاي گفت در ایران نقش

 بسـت  بـن  بـه  قطـر  در افغانسـتان  صلح وگوهاي گفت که درحالی

 اسـت،  شـده  لغـو  طالبـان  سـوي  از نیـز  جـده  نشسـت  و خورده

 مشـکل  از گـره  بتوانـد  تهـران  بـار  این که اینست بر ها امیدواري

 صـلح  وگوهاي گفت آغاز براي مسیري و کند باز افغانستان صلح

 امنیـت  مشـاور  شمخانی، علی. سازد فراهم دولت و طالبان میان

 بـه  کمک دنبال به کشورش که است گفته گی تازه به ایران ملی

 همچنـان  او. اسـت  کشور این در ثبات تحقق و افغانستان دولت

 دلیـل  بـه  ایران اسالمی جمهوري راستا، این در...  ":است افزوده

 افغانستان دولت به خواهد می گري سلطه عدم و طلبی صلح نیات

 ".یابـد  دسـت  ثبـات  و صـلح  براي فرمول یک به تا کند کمک

 مقامات با طالبان هیئت وگوهاي گفت به اشاره با شمخانی آقاي

 را خـود  سـالح  حاضـرند  طالبان" که است کرده تصریح ایرانی،

 بر طالبان، که شوند می مطرح حالی در ها گفته این".بگذارد کنار

 را آن و کند می تاکید افغانستان از امریکایی نظامیان کامل خروج

 صـلح  وگوهـاي  گفـت  بـه  شـدن  حاضـر  بـراي  شان اصلی شرط

 بـا  مصاحبه در طالبان گروه سخنگوي مجاهد، اهللا ذبیح. دانند می

 دولـت  کـه  خوانـده  "گـر  اشـغال " را امریکـا  خارجی،  رسانه یک

 دولــت طالبــان ســخنگوي. اســت کــرده تاســیس را افغانســتان

 و مردمـی  مشـروعیت  کـه  دانسـته  ملـی  وجاهت فاقد افغانستان

 منحصـر  را طالبـان  و ایران میان ها تماس مجاهد،. ندارد سیاسی

 کـه  کنـد  می تاکید و داند می سیاسی وگوهاي گفت و ها تماس به

 قضیه در جهان کشورهاي تمامی میانجیگري خواستار گروه این

  . است افغانستان صلح

 سیاسی قضایاي در ایران نقش به اشاره ضمن طالبان سخنگوي

 خانه" را ایران کشور، این صلح مسئله بویژه و افغانستان سیاسی

 نقـش  صـلح  تـامین  جهت در تواند می که داند می "ها افغان دوم

  . کند ایفا را اي ارزنده

  !بود افکنده زاد  خلیل که طرحی

 که نمایاند می اکنون صلح نشست به پیوند در طالبان هاي دیدگاه

 تاکیـد  صـلح  اي منطقـه  چـارچوب  و راهکار بر تر بیش گروه این

 احتمـالی  توافـق  به رسیدن هرگونه از احتمالی گونه به و کند می

 دسـت  هـا،  امریکـایی  میـانجیگري  بـا  افغانسـتان  دولـت  با صلح

  . اند کشیده

 بـر  در را افغانسـتان  صـلح  سرنوشت زیادي بگومگوهاي هرچند

 نفـع  به صلح شرایط تامین با دارند کوشش ها امریکایی و گرفته

 صـورتی  هـر  در کـه  کننـد  مدیریت طوري را وضعیت خودشان،

 پیـاپی  هاي نشست که رسد می نظر به. کنند تامین را شان منافع

 کشـورهاي  به وي اي دوره سفرهاي و طالبان مقامات با زاد خلیل

 آن در کـه  برده حساسی ي مرحله به را صلح  بازي نزدیک و دور

  . است افول به رو امریکا نقش

 ایـن  اکنـون  افغانسـتان،  صـلح  قضـیه  در تهـران  میانجیگري با

 گرفتـه  رونـق  افغانستان اجتماعی و سیاسی محافل در امیدواري

 تسـلط  و نفوذ از فرهنگی و دینی مشترکات به توجه با ایران که

 قضایاي در کننده تعیین نقشی تواند می و دارد گروه این بر زیادي

  .باشد داشته افغانستان صلح
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   خبرها از مذاکرات صلحخرین آ 

  شد لغو جده نشست

 برگـزاري  زمـان  کـه  گوینـد  می صلح عالی شوراي در مسئوالن

 افغانسـتان  حکومـت  و اسـت  نشده مشخص تاکنون جده نشست

  .است کرده مطرح را شرایطی نشست این در حضور براي

 بـر  طالبان و شود برگزار جنوري چهارم بود قرار که جده نشست

 تمایـل  دلیل به شوند، حاضر آمریکا نمایندگان با مذاکره میز سر

  .شد لغو گروه این نداشتن

ــاره ایــن در طالبــان ســخنگوي مجاهــد، اهللا ذبــیح  انتشــار بــا ب

 زودي بـه  آمریکـا  بـا  بعدي نشست درباره است، گفته اي اطالعیه

  .گیرند می تصمیم

 آمریکـا،  هاي تالش که دهد می نشان طالبان جدید اظهارات این

 سر بر طالبان کشاندن براي امارات و سعودي عربستان پاکستان،

 روي پـیش  را جدیـدي  موانـع  افغانستان، حکومت با مذاکره میز

 که بود کرده تأکید نیز افغانستان حکومت این، از پیش. دارد خود

 هیئت نشوند، حاضر حکومت نمایندگان با دیدار براي طالبان اگر

  .رود نمی جده به کشور این

 کـه  گفـت  بـاره  ایـن  در سیاسـی  مسـایل  کارشناس محمد، نظر

. شـود  برگـزار  تـاریخ  ایـن  در نشستی که اند نکرده قبول طالبان

  .شود می برگزار کجا در بعدي نشست که نیست مشخص هنوز

 زمـان  کـه  گوینـد  مـی  صلح عالی شوراي در مسئوالن سویی، از

 حکومـت  و اسـت  نشـده  مشـخص  تاکنون جده نشست برگزاري

ــراي افغانســتان  مطــرح را شــرایطی نشســت ایــن در حضــور ب

  .است کرده

 جـده  بحث که گوید می شورا این سخنگوي طاهري، سیداحسان

 برگزار که نشستی در باید افغانستان شک بی. است متفاوت کامالً

 شـرط  را صـلح  موضـوع  افغانسـتان . باشـد  داشته حضور شود می

 هیئـت  اعتمادسـازي،  منظـور  به که است معتقد و داند می اصلی

 همچنـان . کنـد  پیـدا  حضـور  نشسـت  این در باید نیز کشور این

 تکـرار  ابـوظبی  تجربـه  که شود داده اطمینان این که خواهد می

  .نشود

 حکومـت  نـه  و آمریکـا  با فقط که است گفته این از پیش طالبان

 هـاي  علت از یکی که رسد می نظر به. کند می مذاکره افغانستان،

 وگوهـاي  گفت از طالبان کردن دوري جده، نشست نشدن برگزار

  .است افغانستان حکومت با رو در رو

 حضـور  بـا  صـلح  مـذاکرات  انجـام  منظـور  بـه  ابـوظبی  نشست

 در طالبان گروه و افغانستان از هیأتی و امارات آمریکا، پاکستان،

 به حاضر تروریستی گروه این نمایندگان که شد برگزار شهر این

  .نشدند افغانستان حکومت از اعزامی هیئت با مستقیم مذاکره

 غنـی  بـه  طالبان و ایران مذاکرات درباره عراقچی

  داد گزارش

  داد گزارش غنی به طالبان و ایران مذاکرات درباره عراقچی

 15 شـنبه  روز ایـران،  خارجه امور وزارت معاون عراقچی، عباس

 ریاسـت  ارگ در غنـی  جمهـور  رئـیس  بـا  و شد کابل وارد جدي

  .کرد دیدار جمهوري

 طـروف  دو دیـدار  ایـن  در کـه  کرد اعالم جمهوري ریاست ارگ

 صـلح  پروسـه  دولت، با دولت جانبه همه مناسبات اهمیت« روي

 بنـدر  از بهتـر  اسـتفاده  چگونگی و ها افغان مالکیت و رهبري به

  .کردند گفتگو »چابهار

 وزارت معـاون « کـه  است آمده جمهوري ریاست ارگ خبرنامه در

 به طالبان با ایرانی مقامات اخیر دیدار به رابطه در] ایران[ خارجه

 اصل به کشورش دولت تعهد از و داد گزارش غنی جمهور رئیس

 صـلح،  پروسـه  تـداوم  در افغانسـتان  حکومـت  مالکیت و رهبري

 دیـدار  ایـن  در همچنـان « افزود جمهوري ریاست .»داد اطمینان

 صـورت  کـار  بیشـتر  همـاهنگی  با ابعاد تمام در که گردید تأکید

  .»باشد داشته دنبال به مؤثر نتیجه تا گیرد

. اسـت  کـرده  دیـدار  نیز اجرائیه رئیس عبداهللا، عبداهللا با عراقچی

 در را اجرائیـه  رئـیس  عراقچی آقاي که  گفته نیز اجرائیه ریاست

  .داد قرار طالبان گروه با کشور این مذاکرات جریان

 او کـه  گرفـت  صـورت  حالی در افغانستان به عراقچی آقاي سفر

 طالبـان  هیئـت  یک میزبان تهران، در گذشته هفته یکشنبه روز

 کـه  بـود  گفته ایران خارجه وزارت سخنگوي قاسمی، بهرام .بود

 و داشـته  مفصـلی  گفتگوي طالبان گروه هیئت با عراقچی آقاي

 در صـلح  آوردن بـه  کمـک  براي تالش را گفتگوها این از هدف

  .بود گفته افغانستان

 و پاکسـتان  ترکیـه،  جانبـه  سه نشست میزبان ترکیه

  آینده بهار در افغانستان صلح مورد در افغانستان

 اسـت  گفته ها رسانه به ترکیه جمهور رئیس اردوغان، طیب رجب

 صـلح  مـورد  در ترکیـه  میزبـانی  به پاکستان و افغانستان نشست

  .شد خواهد ارزبرگ استانبول در افغانستان

 صدراعظم خان، عمران سفر در اند گفته نیز پاکستانی هاي رسانه

 جانبـه  سه نشست موضوع اردوغان با دیدار و ترکیه به پاکستان،

  .  است شده مطرح افغانستان صلح مورد در

 جانبـه  سـه  نشسـت  مـورد  در خان، عمران با دیدار در اردوغان 

 صـلح  برنامـه  بـرد  پـیش  دربـاره  و افغانسـتان  و پاکستان ترکیه،
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 بهـار  در ترکیـه  میزبانی به جانبه سه نشست کرد بیان افغانستان

  .شد خواهد برگزار استانبول در میالدي جاري سال

 ابـراز  نشسـت  ایـن  شـدن  دایر از پاکستان، صدراعظم همچنان 

 بـه  اسـتانبول  در جانبـه  سـه  نشست که افزود و کرد خوشنودي

  .کرد خواهد کمک افغانستان در جنگ پایان و صلح و پایداري

 در طالبـان  گـروه  سـخنگوي  مجاهـد،  اهللا ذبـیح  حال همین در 

 امـارت  صـلح  برنامـه  در نشسـت  ایـن  اسـت  گفتـه  اي اعالمیه

  .  ندارد قرار افغانستان حکومت با اسالمی

 قرار افغانستان صلح موضوع با جده نشست که ست حالی در این

 شـود  برگـزار  عربسـتان  در) ژانویـه (جنـوري  ماه چهارم در است

 نشـان  خـود  از نشسـت  در شـرکت  بـه  اي عالقـه  طالبان اگرچه

 گـروه  اگـر  بـود  گفتـه  افغانستان حکومت هم سویی از . اند نداده

 نکنـد  دیـدار  مسـتقیم  گونـه  بـه  کشـور  این نمایندگان با طالبان

  .رفت نخواهند جده به افغانستان نمایندگان

 خصـوص  در هنـد  وزیـر  نخسـت  و ترامـپ  رایزنی

  افغانستان

 وزیـر  نخسـت  »مودي نارندرا« کرد اعالم اي بیانیه در سفید کاخ

 در تلفنــی آمریکــا، جمهــوري رئــیس »ترامــپ دونالــد« و هنــد

 روابــط و افغانســتتان در همکــاري گســترش هــاي راه خصـوص 

  .کردند وگو گفت واشینگتن و نو دهلی بین تجاري

: اسـت  آمـده  سـفید  کـاخ  بیانیـه  در ،»اینـدیا  او تایمز« از نقل به

 و هند میان راهبردي همکاري که کردند توافق کشور دو رهبران

  .دهند افزایش 2019 سال در را آمریکا

 ثبـات  خصـوص  در همچنـین  وگـو  گفت این در ترامپ و مودي

 افغانسـتان  در همکـاري  و اقیانوسیه و هند منطقه رشد و امنیتی

  .کردند مذاکره

 کـاهش  بـراي  خـود  اقـدامات  از بخشـی  عنوان به ترامپ دونالد

 و فــوالد واردات بــراي هنــد، برابــر در آمریکــا تجــاري کســري

  .است کرده وضع گمرکی تعرفه هند از آلومینیوم

 آمریکـایی  کاالهـاي  علیه مشابهی اقدامات که کرده تهدید هند

 مـاه  پایـان  بـه  را خود تصمیم کردن اجرایی اما داد خواهد انجام

  .است کرده موکول جاري

 نیـروي  هـزار  14 از نیمـی  حـدود  دارد قصد ترامپ افغانستان در

  .کند خارج کشور این از را خود نظامی

 سـبب  افغانسـتان  در آمریکـا  نظـامی  حضـور  کاهش شک بدون

 سربازان آموزش جمله از آن هاي برنامه و عملیات که شد خواهد

 نظامی شبه هاي گروه سایر و طالبان علیه هوایی حمالت افغان،

  .یابد کاهش

 کلیـدي  کشور یک عنوان به را هند خود هاي سیاست در آمریکا

  .است کرده معرفی افغانستان اقتصادي رشد و صلح تحقق براي

 از مریکــاییا نظامیــان خــروج: امریکــایی ســناتور

  است درستی گزینه افغانستان

 »سـی  بـی  ان اس ام« تلویزیون با مصاحبه در وارن الیزابت سناتور

 سوریه و افغانستان از امریکایی نیروهاي خروج کند می فکر گفت

  . باشد درستی گزینه

 گذشـته  هفتـه  کـه  ماساچوسـت  ایـاالت  از دموکرات سناتور این

 سـال  در امریکـا  مهـوري ج ریاسـت  انتخابـات   در خود نامزدي

 ناگهـانی  تصـمیم  اعـالم  روش از همچنین نمود اعالم را 2020

 افغانسـتان  از امریکـایی  نیروهاي از نیمی خروج بر مبنی ترامپ

  . گردد اعالم تویتر در نباید مهم هاي سیاست گفت و کرد انتقاد

 چنـین  در کـرد  تأکیـد  سـنا  نظـامی  خـدمات  کمیتـه  عضو این  

 و همکـاران  تمـام  بـا  الزم هـاي  مشـورت  باید مهمی موضوعات

  . گیرد صورت امریکا متحدان

 از خـود  نظامی نیروهاي خروج براي باید ما: «گفت وارن سناتور

 در ثبات و امنیت از اطمینان براي و باشیم داشته برنامه افغانستان

  .» کنیم فکري هم خود متحدان تمام با بایست می منطقه

 جمهـوري  ریـیس  ترمپ دونالد رآو حیرت سخنان است ذکر قابل

 افغانسـتان،  از امریکـایی  نیروهاي از نیمی خروج بر مبنی امریکا

  . است شده موجب ها افغان میان در را مختلفی احساسات

 بـه  توانـد  مـی  امریکـایی  نیروهـاي  خـروج  کـه  اند نگران برخی

 پـیش  از بـیش  را طالبـان  قـدرت  شـود،  منجـر  سیاسی ثباتی بی

  .بازگردد کابل به باره دو گروه این گونه بدین و دهد افزایش

 از متحــده ایــاالت نیروهــاي خــروج انــد معتقــد هــم تعــدادي 

 در و کـرده  تقویـت  را طالبـان  بـا  صـلح  وگوهاي گفت افغانستان

  . بپیوندند صلح به طالبان شد خواهد سبب نهایت

 نیروهـاي  خـروج  بـه  کـه  دارد انگیـزي  غم تاریخ ها نگرانی این

 مـیالدي  1989 سـال  در. گردد برمی فغانستانا از سابق شوروي

 در جنـگ  امـا  شـدند  خارج افغانستان از شوروي نیروهاي اگرچه

 دولـت  تـا  کشـید  طـول  سال سه حدود و نیافت پایان افغانستان

  .کند واگذار مجاهدین به را دولت نجیب داکتر کمونیستی
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 مشـاور  شـمول  بـه  افغـان  مقامات از برخی که ست حالی در این

 وضـعیت  بر را افغانستان از امریکایی نیروهاي خروج ملی امنیت

  .داند می تأثیر بی کشور امنیتی

 در طالبـان  و ایـران   نشسـت : صـلح  عـالی  شوراي

  شد برگزار افغانستان دولت با هماهنگی

 16 یکشـنبه  روز صـلح،  عالی شوراي سخنگوي طاهري، احسان

 صـلح  عـالی  شوراي: گفت کابل در خبري نشست یک در جدي

 افغانســتان حکومــت از افغانســتان صــلح میــانجیگر عنــوان بــه

 دخیل کشورهاي توسط »قوي اطمینان« که زمانی تا خواهد، می

 و آمریکـا  متحده ایاالت شمول به ابوظبی نشست و جده نشست

 نشسـت  در نشـود،  داده -امـارات  و پاکستان و سعودي عربستان

  .نکند اشتراك جده

 نشسـت  تجربه که است این ايبر ما خواست این افزود، طاهري

  .نشود تکرار ابوظبی

 میـان  هنگـام  زود مـذاکرات  آغاز و سازي زمینه خاطر به گفت او

ــه طالبــان و حکومــت  و داریــم، ضــرورت هــا نشســت چنــین ب

 هیئـت  تـا  کننـد  تـالش  هـم  نشسـت  ایـن  در دخیل کشورهاي

  .کند اشتراك آن در افغانستان حکومت

 هـر  کـه  افزود سخنانش از دیگر قسمتی در شورا این سخنگوي

 در بایـد  شـود  مـی  برگزار افغانستان صلح با رابطه در که نشستی

  .باشد صلح عالی شوراي با هماهنگی

 شوراي و افغانستان هماهنگی بدون نشستی اگر کرد، عالوه وي

  .بود خواهد نتیجه بدون نشست آن باشد، صلح عالی

 میـان  حصـل  نشسـت  دور چهارمین آینده، روزهاي در است قرار

 برگزار سعودي عربستان جده شهر در طالبان و آمریکا نمایندگان

 حکومـت  نماینـدگان  از هیـاتی  اسـت  قـرار  نشست این در. شود

  .کنند شرکت

 برگزاري زمان تاکنون که گوید می صلح عالی شوراي سخنگوي

  .است نشده مشخص نشست این

  پاکستان به صلح هیئت سفر

 داوودزي عمـر  محمـد  کـه  دگوی می همچنین صلح عالی شوراي

 صـلح  اجماع براي اي منطقه امور در جمهور رئیس خاص نماینده

ــه صــلح عــالی شــوراي داراالنشــاي رئــیس و  جلــب منظــور ب

 مستقیم مذاکرات آغاز از پاکستان حمایت و عملی هاي همکاري

 پاکسـتان  بـه  صـلح  اي منطقـه  اجمـاع  و طالبـان  بـا  دولت صلح

 گویـد  مـی  صلح عالی شوراي سخنگوي طاهري احسان .رود می

 بـه  شـنبه  سه روز هیئت این اعضاي و است روزه چهار سفر این

  .روند می پاکستان

 و جمهـور  رئیس خاص نماینده طاهري، آقاي هاي گفته اساس بر

 بـا  سـفر،  این در است قرار صلح عالی شوراي داراالنشاي رئیس

 ارگـذ  تـأثیر  مذهبی و سیاسی رهبران درستیز، لوي خارجه، وزیر

 پاکسـتان  وزیـر  نخست خان عمران حضور صورت در و پاکستان

 دولـت  صلح مستقیم مذاکرات آغاز مورد در و دیدار آباد، اسالم در

  .کند گفتگو طالبان، گروه و افغانستان

 حکومـت  هـاي  مقـام  اخیـر،  دهه نیم و یک طی بار ها ده تاکنون

 انـد  کـرده  دیدار هم با آباد اسالم و کابل در پاکستان و افغانستان

  .است برنداشته در ملموسی نتیجه اما

 از تـر  متفـاوت  را کنونی شرایط اما صلح عالی شوراي سخنگوي

 در طالبـان  بـا  دولـت  صلح پروسه که گوید می و داند می گذشته

ــرار حساســی وضــعیت ــین از و دارد ق ــش رو، هم ــت نق  حکوم

 بـا  رو در رو گفتگوهـاي  بـراي  طالبـان  سـازي  آماده در پاکستان

 دولت که کرد اضافه طاهري آقاي .است مهم افغانستان ومتحک

 دولـت  و اسـت  اقتصـادي  شدید فشارهاي تحت اکنون پاکستان

 زمینــه فشــارها، ایــن از رهــایی بــراي اســت مجبــور پاکســتان

 در صلح عالی شوراي سخنگوي .سازد فراهم را صلح گفتگوهاي

 بـا  رانای و آمریکا شمول به کشورها برخی اخیر هاي تماس مورد

 تفـاهم  و همـاهنگی  در ها نشست این که گفت نیز طالبان گروه

  .است شده برگزار افغانستان دولت

 روي المللـی  بـین  و ملـی  اجمـاع  کـه  کرد تأکید دیگر بار یک او

 شده تشکیل افغانستان توسط صلح گفتگوهاي مالکیت و رهبري

 کاري انسجام و هماهنگی در باید گیرد می صورت که اقدام هر و

  .باشد افغانستان دولت با

 افغانستان آینده در باید طالبان: ایران خارجه وزیر

  باشد داشته نقش

 شـبکه  بـا  مصـاحبه  در ایـران  خارجـه  وزیـر  ظریف جواد محمد

NDTV کشور این در طالبان نقش و افغانستان آینده: گفت هند 

  .کنند می مشخص افغانستان مردم خود را

 ایـن : افـزود  هنـدي  رسانه این اب مصاحبه در گذشته روز ظریف

 نقشی چه طالبان بگیرند، تصمیم باید که هستند افغانستان مردم

 نیـز  افغانسـتان  همسـایگان  امـا  باشـد  داشته کشور این آینده در

  .نیستند کشور بر آنان کامل تسلط خواهان

 تسلط که نیست باور این بر منطقه در کس هیچ: کرد تصریح وي

  .بود خواهد منطقه امنیت به نجرم افغانستان بر طالبان
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 ایـران : داشت اظهار بود، کرده سفر هند به که ایران خارجه وزیر

 طریـق  ایـن  از است الزم زیرا است، داشته طالبان با هایی تماس

 تضـمین  افغانسـتان  طرف در طالبان کنترل تحت مرزي مناطق

  .شوند

 18 جنگ به دادن پایان براي گرفته صورت هاي تالش دنبال به

 NDTV شبکه با مصاحبه در ظریف جواد محمد افغانستان، ساله

 آینـده  در بایـد  طالبـان  گفت، صلح مذاکرات روند به نسبت هند

  .غالب جریان نقش نه اما باشد داشته نقش افغانستان

 بدون افغانستانی آینده که کنم می فکر من: افزود ادامه در ظریف

 آینده نقش که باوریم نای بر ما اما داشت؛ نخواهیم طالبان نقش

  .باشد افغانستان بر غالب نقشی نباید طالبان

 جدي تهدیدي گرایی افراط: گفت پاکستان نقش مورد در ظریف

  .آید می حساب به نیز پاکستان براي

 در هنـدي  شـبکه  مجـري  سـؤال  به پاسخ در ایران خارجه وزیر

: کـرد  تصـریح  تروریسـتی  هـاي  گـروه  از پاکسـتان  حمایت مورد

 بـر  مـا  و داده تغییـر  را افغانستان قبال در خود موضع ستانپاک«

 نقـش  ایفـاي  بـر  سـعی  حاضـر  حال در آباد اسالم که باوریم این

 فکـر  مـا . دارد افغانسـتان  کشـور  در ثبات و صلح ایجاد در مثبت

 بـر  افراطی هاي گروه سلطه خواهان نیز ها پاکستانی که کنیم می

 حسـاب  بـه  جـدي  تهدیـد  نانآ براي اما نیستند، افغانستان آینده

  .»آیند می

  شود می انجام جدي 25 آمریکا با مذاکره: طالبان

 بـه  طالبـان  گـروه  در آگـاه  منبـع  یـک  آفتـاب،  پیـام  گزارش به

 این میان مذاکرات بعدي دور که کرد اعالم سی بی بی خبرگزاري

  .است شده موکول بعد هفته به آمریکا نمایندگان با گروه

 کـه  کـرد  اعـالم  خصوص این در طالبان گروه در آگاه منبع این

 بـراي  آمریکـا  ویـژه  نماینـده  بـا  گـروه  یـن ا نماینـدگان  نشست

  .شود انجام است قرار) جدي 25( ژانویه 15 در صلح مذاکرات

 روز نشسـت،  ایـن  کـه  بـود  قرار این از پیش که درحالیست این

 تغییر آن زمان اما شود؛ برگزار پنجشنبه فردا و چهارشنبه گذشته

  .بود کرده

 اعـالم  طالبـان  منـابع  از نقـل  به رویترز خبرگزاري است، گفتنی

 قـرار  که آمریکا با گروه این صلح مذاکرات نشست که بود کرده

  .است شده لغو شود، برگزار قطر دوحه در چهارشنبه روز بود

 دلیـل  بـه  قطـر  دوحه نشست رویترز، خبرگزاري اعالم اساس بر

 جلسـه  این گفتگوهاي و نشست دستور پیرامون طالبان اختالف

  .بود شده لغو

  اي خلیلزاد دور چهارم سفرهاي منطقهغاز آ

 سـفرهاي  دور چهارمین در خلیلزاد گوید می آمریکا خارجه وزارت

 و رفت خواهد پاکستان و چین هند، افغانستان، به منطقه به خود

  .کند می گفتگو افغانستان صلح درباره کشورها، آن هاي مقام با

 صلح براي آمریکا متحده ایاالت خارجه امور وزارت ویژه نماینده

 هـدف  بـا  را منطقـه  بـه  خـود  سفرهاي دور چهارمین افغانستان،

 سـفر  ایـن .کـرد  آغـاز  افغانسـتان  صلح تأمین هاي راه جستجوي

 جنـوري  21 تـا  اسـت  قـرار  و شـد  آغـاز  جنوري 8 ه،روز سیزده

 اسـت  گفته متحده، ایاالت خارجه وزارت.یابد پایان میالدي2019

 پاکستان و چین هند، افغانستان، به سفر این در خلیلزاد زلمی که

 افغانسـتان  صـلح  روي کشـورها،  آن هـاي  مقام با و رفت خواهد

 زلمـی : «مریکـا آ خارجـه  وزارت گفتـه  بـه .کند می گفتگو و دیدار

 حل راه یک براي کشورها این هاي مقام با خود دیدار در خلیلزاد

 را آن جهـانی،  جامعـه  و آمریکـا  متحده ایاالت که االفغانی بین

 در سـاله  40 جنـگ  تـا  کـرد  خواهـد  تـالش  کننـد  مـی  حمایت

  .»یابد پایان افغانستان

 افغانسـتان  نفـع  بـه  را طالبان با ایران تماس کرزي

  دانست

 بـا  ایـران  تمـاس  افغانسـتان،  پیشین جمهور رئیس کرزي، حامد

 دولــت و مــردم گفــت و دانســت افغانســتان نفــع بــه را طالبــان

 و مؤثر نقش همیشه همچون ایران که هستند مطمئن افغانستان

  .داشت خواهد افغانستان صلح پروسه برد پیش در اي کننده تعیین

 خبرگـزاري  بـا  مصـاحبه  در کـرزي  حامد آفتاب، پیام گزارش به

 طالبـان  بـا  ایران وگوهاي گفت از خود ارزیابی در »ایسنا« ایرانی

 بـه  شـک  دونب امر  این و است تماس در طالبان با ایران افزود

 قـدرت  کـرد  تاکیـد  کـرزي . شد خواهد تمام افغانستان مردم نفع

 صادقانه افغانستان صلح گفتگوهاي روند در باید نیز منطقه هاي

 موضـوع  اخیـر،  هـاي  هفتـه  طـی  اسـت  گفتنـی .کنند همکاري

 امنیـت  عـالی  شـوراي  دبیر سفر از پس طالبان با ایران گفتگوي

 نیز آن از پس و شد مطرح کابل به ایران اسالمی جمهوري ملی

 وزیر معاون عراقچی با کرده سفر تهران به طالبان از نمایندگانی

  .نمودند گفتگو و دیدار ایران خارجه امور
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   !است خورده شکسته پیش از افغانستان براي امریکا صلح طرح

بسیاري از کارشناسان، طـرح صـلح امریکـا بـراي افغانسـتان را      

بیشتر به سود خود امریکا براي حضور بلنـد مـدت در افغانسـتان    

ــی ــتان      م ــوم افغانس ــهروندان مظل ــه ش ــی ب ــا کمک ــد ت  .دان

س مسائل افغانستان، در مطلبی طـرح  الدین غیاثی، کارشنا جمال

  .دانـد  صلح امریکا در افغانستان را از پیش شکست خـورده مـی  

نویسد: سیاست ترامپ پیشبرد اهداف آمریکـا بـا    آقاي غیاثی می

کمترین هزینه و نیروي انسانی است و بر ایـن سیاسـت از آغـاز    

دوران ریاست جمهوري خود تاکید داشـته اسـت. خـارج کـردن     

آمریکایی از عراق و اعالم خروج این نظامیان از سوریه نیروهاي 

و در نهایت از افغانستان نیز در این راستا قابـل ازریـابی خواهـد    

کردنـد در   ترامپ و سایر سیاستمداران آمریکا که فکـر مـی   .بود

چند سـال بسـیار محـدود قـادر خواهنـد بـود حضورشـان را در        

کشور بوجود آورنـد،   افغانستان تثبیت کرده و دولت مطیع در این

از طوالنی شدن جنگ ناراضـی هسـتند و بـه دنبـال جـایگزین      

کردن سیاست جدید براي پایان دادن بحران افغانستان هسـتند.  

سوال اینجاست که آیا آمریکا با چرخ سیاست و روي آوردن بـه  

  مذاکره قادر است به اهداف خود در افغانستان برسد؟

آمریکا براي جـایگزین کـردن   براي پاسخ به این سوال و تالش 

راهکار سیاسی به جاي مواجـه نظـامی در وهلـه اول بایـد دیـد      

رسد  ها از این راهکار سیاسی چیست؟ به نظر می هدف آمریکایی

دهـد کـه    ها این گزینه سیاسی به آنها اجازه می از نظر آمریکایی

بدون پذیرفتن شکست و ترك آبرومندانه افغانستان و همچنـین  

دن هزینه هاي جنگ بـه کشـورهاي ثروتمنـد عربـی،     واگذار کر

ــد     ــه ده ــور ادام ــن کش ــود در ای ــوذ خ ــه نف ــد ب ــا بتوان  .آمریک

از سوي دیگر آنهـا قـادر خواهنـد بـود بـا ایـن سیاسـت جدیـد         

هــاي نظــامی خــود را در افغانســتان داشــته باشــند و بــه  پایگـاه 

فعالیتهــاي امنیتــی و جاسوســی خــود نیــز در منطقــه و نظــارت 

مانند ایران، چین، روسـیه ادامـه دهنـد و همچنـین      برکشورهاي

ایاالت متحده می توانـد اطمینـان پیـدا کنـد کـه دولـت آینـده        

  .افغانستان طرفدار سیاست غرب خواهد بود

ها در تعریف سیاست جدید کاهش نفوذ  از اهداف دیگر آمریکایی

روسیه و ایران در افغانسـتان اسـت     رقباي جهانی از جمله چین،

ریـق حضــور و دخالـت کشـورهاي متحــد خـود ماننــد     کـه از ط 

عربستان، پاکستان و امارات متحده عربـی در مـذاکرات و قـرار    

  .دادن آنها در کنار طالبان به دنبـال تحقـق ایـن هـدف اسـت     

هاي جدیدي نیست؛ ایاالت متحده آمریکـا از   ها خواسته البته این

بـراي   با حضور نظامی در افغانسـتان  2001همان آغاز حمله در 

 2500تحقق این اهداف خود تـالش کـرده و تـاکنون بـیش از     

سرباز خود را در این راه قربانی کرده است، اما بـه هـیچ یـک از    

اهداف مدنظر خود دست نیافته است، اکنون ترامپ با استفاده از 

هـاي گذشـته بـه دنبـال جـایگزین کـردن و        تجارب و شکسـت 

فغانسـتان از سـوي   استفاده از مسیر سیاسی است و طرح صـلح ا 

  .ریزي شده است آمریکا در این راستا طراحی و برنامه

  صلح، نیاز ملی افغانستان

کنـد افغانسـتان    غیاثی در بخش دیگري از مطلب خود تأکید می

ــی    ــا م ــت و پ ــگ دس ــت در جن ــال اس ــل س ــام  چه ــد و تم زن

هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي این کشور  زیرساخت

این کشور خسته از جنگ به دنبال یک زندگی نابود شده و مردم 

آرام و مسالمت آمیز هستند. صـلح در افغانسـتان بـه یـک نیـاز      

نفـوذ و برخـی    فوري ملی تبدیل شده، اما برخی کشـورهاي ذي 

سیاستمداران افغانستان تالش دارند با سوار شدن بـر ایـن مـوج    

  .هاي خود را بر مردم تحمیل کنند خواسته

خواهند به گذشته بازگردند و حکومت سـیاه   یمردم افغانستان نم

طالبان را این بار به نام صلح تجربه کنند. قانون اساسی کنـونی،  

هاي سیاسی،  هاي مدنی، آزادي احزاب و گروه حقوق بشر، آزادي

ها، جامعـه مـدنی، گسـترش آمـوزش و پـرورش و       رسانه  آزادي

اي مهـم  ها، حقـوق زنـان، انتخابـات و ... از دسـتاورده     دانشگاه

بهـاي هـزاران شـهید و     مبارزات طوالنی مردم افغانستان و خون

هـا را هـیچ کشـوري بـه      معلول و چند میلیون آواره اسـت. ایـن  

افغانستان اعطا نکرده و حاصل مبارزات خود مـردم ایـن کشـور    

هـاي خـاص سیاسـی و     است. از سوي دیگر طالبان نیز دیـدگاه 

 .ها ناسـازگار اسـت  مذهبی خود را دارنـد کـه بـا ایـن دسـتاورد     

  ناسازگاري صلح با اهداف آمریکا

به باور نویسنده مطلب اولین چالش بر سر راه صـلح افغانسـتان،   

هاست. مردم افغانستان در حـال حاضـر بـا     اهداف خود آمریکایی

 آنهـا   ها به خـوبی آشـنا هسـتند.    کاري آمریکایی  اهداف و شیوه

غانستان حضـور دارد  مریکا با یک هدف خاص در افآ که دانند می

هاي مردم افغانستان براي رسـیدن بـه یـک     و هدفی که با آمال

   .صلح پایدار در تضاد است

هاي عموم مـردم   دیگر تضادي است که بین خواسته  چالش مهم

و نوع نظـام طالبـانی وجـود دارد. در نظـام سیاسـی طالبـان بـا        

و حقـوق  ها  اي، حقوق بشر، انتخابات، آزادي رسانه برداشت قبیله

زنان جایی نخواهد داشت. طالبان آزادي، دموکراسی و انتخابـات  

دانند و بجاي خواست و اراده مـردم ایـن    هاي غربی می را پدیده

   .اراده رهبري گروه است که اهمیت دارد

که از نظر مردم، حکومت فعلی یـک حکومـت ناکارآمـد و     با این

طالبان و حکومت ضعیف و فاسد است؛ اما اگر قرار باشد مردم از 
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کنونی یکی را انتخاب کنند، مردم طرف نظام سیاسـی فعلـی را   

خواهند گرفت. این حکومـت براسـاس انتخابـات ایجـاد شـده و      

  .مردم به آن رأي دادند

طالبان با خودداري از دیدار با هیئت اعزامی دولت افغانسـتان در  

تنهـا   ابوظبی، نشان دادند که به مذاکره و صلح اعتقادي ندارند و

به دنبال خروج نظامیان آمریکا از افغانستان و سپس بـا حمایـت   

عربستان، امارات و پاکستان به دنبال حملـه و سـرنگونی نظـام    

حاکم در افغانستان هستند. هدف نهایی طالبان تشـکیل نظـامی   

قرائت افراطی از اسالم بوده و در ایـن نظـام صـداهاي مخـالف     

  .خواهد شد سرکوب شده و مجددا استبداد حاکم

  پاسخ دولت افغانستان به صلح آمریکایی

 در افغانسـتان  دولـت  گویـد  می افغانستان مسائل  این کارشناس

 هـاي  خواسـته  از آگـاهی  ضـمن  و آمریکـا  جدیـد  طرح به پاسخ

 خلیلـزاد  زلمـی  درخواسـت  برخاسـته،  آن بـا  مخالفـت  به طالبان

ـ      بـراي  آمریکـا  ویژه نماینده ق صـلح افغانسـتان مبنـی بـر تعوی

انتخابات را نپذیرفته و فرآینـد ثبـت نـام کاندیـداهاي انتخابـات      

   .است ریاست جمهوري آینده را آغاز کرده

 بـه  را »خالـد  اسـداهللا «  تـرین اقـدام   از سوي دیگر غنی در تازه

 کشـور  وزیـر  عنـوان  بـه  را »صـالح  امـراهللا « و دفاع وزیر عنوان

ن با دو هدف اقدام رئیس جمهور افغانستا این. است کرده معرفی

صورت گرفته است: از یک سو از نفوذ و شهرت این افراد به نفع 

خود در انتخابات آینده استفاده کرده و هـم مـی تـوان آن را بـه     

نوعی مخالفت با طرح آمریکـا بـراي صـلح و امتنـاع طالبـان از      

   .دمذاکره با دولت افغانستان تفسیر کر

هاي  زي در پستکه در زمان ریاست جمهوري کر خالد  صالح و

 دارنـد  خوبی امنیتی و  نظامی امنیتی کار کردند و تجربه نظامی

 ایـن  انتصاب و دارند شهرت طالبان سرسخت دشمنان عنوان به

 تشـدید  را طالبـان  برابر در جنگ امنیتی، کلیدي پست در نفر دو

ارسـال ایـن    دنبال به سیاستها این اتخاذ این با غنی. کرد خواهد

است که آنها قادر نخواهند بود صرفا با مذاکره به پیام به طالبان 

  .آمریکا به خواست و هدف خود دست یابند

مشکل مهم دیگري که در طرح صلح آمریکا نادیده گرفته شده، 

اي است. روسیه، ایـران،   هاي منطقه کشورهاي همسایه و قدرت

اي  هند و چین همسایگی با افغانستان، بازیگران جهانی و منطقه

شوند. تأثیر این کشورها در افغانستان به  نیز محسوب می مؤثري

تـر اسـت. در    گانه پاکستان، عربستان و امارات قوي مراتب از سه

این طرح صلح براي این کشورها نقشی در نظر گرفتـه نشـده و   

این درحالی است که این قدرتهاي منطقه اي قادر هسـتند تمـام   

   .د دهندنقشه هاي آمریکا در افغانستان را بر با

 بسـیاري  مشکالت با افغانستان براي آمریکا  بنابراین طرح صلح

 نخواهـد  مقصـد  بـه  قطعـا  فعلـی  روند بر اصرار با و بوده رو روبه

 بـا  گذشته سال 18 در آمریکا نظامی سیاست که همچنان. رسید

 صـلح  و مذاکره سیاست که رسد می نظر به شده مواجه شکست

ت اسـت کـه صـلح خواسـت     ن کشور نیز شکست بخورد. درسای

ملی افغانستان است؛ اما هر طرحی که منافع مردم را تأمین نکند 

و از دستاوردهاي چهل ساله مبارزه مردم دفاع نکند، راه به جایی 

 بـراي  امریکـا  صـلح  طـرح  کارشناسـان،  از بسیاري .نخواهد برد

 در مدت بلند حضور براي امریکا خود سود به بیشتر را افغانستان

  .افغانستان مظلوم شهروندان به کمکی تا داند می ستانافغان

 طـرح  مطلبی در افغانستان، مسائل کارشناس غیاثی، الدین جمال

  . داند می خورده شکست پیش از را افغانستان در امریکا صلح

 بـا  آمریکـا  اهداف پیشبرد ترامپ سیاست: نویسد می غیاثی آقاي

ـ  بر و است انسانی نیروي و هزینه کمترین  آغـاز  از سیاسـت  نای

 کـردن  خـارج . اسـت  داشـته  تاکید خود جمهوري ریاست دوران

 سوریه از نظامیان این خروج اعالم و عراق از آمریکایی نیروهاي

 خواهـد  ازریـابی  قابـل  راستا این در نیز افغانستان از نهایت در و

  .بود

 چنـد  در کردنـد  مـی  فکـر  که آمریکا سیاستمداران سایر و ترامپ

 افغانسـتان  در را حضورشـان  بود خواهند قادر حدودم بسیار سال

 طوالنی از آورند، بوجود کشور این در مطیع دولت و کرده تثبیت

 سیاسـت  کردن جایگزین دنبال به و هستند ناراضی جنگ شدن

 اینجاست سوال. هستند افغانستان بحران دادن پایان براي جدید

 است قادر کرهمذا به آوردن روي و سیاست چرخ با آمریکا آیا که

  برسد؟ افغانستان در خود اهداف به

 کـردن  جـایگزین  براي آمریکا تالش و سوال این به پاسخ براي

 دیـد  بایـد  اول وهلـه  در نظـامی  مواجـه  جاي به سیاسی راهکار

 رسد می نظر به چیست؟ سیاسی راهکار این از ها آمریکایی هدف

 کـه  دهـد  می اجازه آنها به سیاسی گزینه این ها آمریکایی نظر از

 همچنـین  و افغانستان آبرومندانه ترك و شکست پذیرفتن بدون

 عربـی،  ثروتمنـد  کشـورهاي  بـه  جنگ هاي هزینه کردن واگذار

  .دهد ادامه کشور این در خود نفوذ به بتواند آمریکا

 جدیـد  سیاسـت  ایـن  بـا  بـود  خواهنـد  قـادر  آنهـا  دیگر سوي از

 بــه و باشــند تهداشــ افغانســتان در را خــود نظــامی هــاي پایگـاه 

 نظــارت و منطقــه در نیــز خــود جاسوســی و امنیتــی فعالیتهــاي

 همچنـین  و دهنـد  ادامـه  روسـیه  چین، ایران، مانند برکشورهاي

 آینـده  دولـت  کـه  کنـد  پیـدا  اطمینـان  توانـد  می متحده ایاالت

  .بود خواهد غرب سیاست طرفدار افغانستان

 نفوذ کاهش جدید سیاست تعریف در ها آمریکایی دیگر اهداف از

 اسـت  افغانسـتان  در ایران و روسیه  چین، جمله از جهانی رقباي

 ماننــد خـود  متحــد کشـورهاي  دخالـت  و حضــور طریـق  از کـه 

 قـرار  و مـذاکرات  در عربـی  متحده امارات و پاکستان عربستان،

  . است هدف این تحقق دنبال به طالبان کنار در آنها دادن
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 از آمریکـا  متحده ایاالت ؛نیست جدیدي هاي خواسته ها این البته

 بـراي  افغانسـتان  در نظامی حضور با 2001 در حمله آغاز همان

 2500 از بـیش  تـاکنون  و کـرده  تـالش  خود اهداف این تحقق

 از یـک  هـیچ  بـه  اما است، کرده قربانی راه این در را خود سرباز

 از استفاده با ترامپ اکنون است، نیافته دست خود مدنظر اهداف

 و کـردن  جـایگزین  دنبـال  بـه  گذشـته  هـاي  سـت شک و تجارب

 سـوي  از افغانسـتان  صـلح  طرح و است سیاسی مسیر از استفاده

  .است شده ریزي برنامه و طراحی راستا این در آمریکا

  افغانستان ملی نیاز صلح،

 افغانسـتان  کنـد  می تأکید خود مطلب از دیگري بخش در غیاثی

ــل ــال چه ــت س ــگ در اس ــت جن ــا و دس ــی پ ــد م ــ و زن  امتم

 کشور این اقتصادي و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، هاي زیرساخت

 زندگی یک دنبال به جنگ از خسته کشور این مردم و شده نابود

 نیـاز  یـک  بـه  افغانسـتان  در صـلح . هستند آمیز مسالمت و آرام

 برخـی  و نفـوذ  ذي کشـورهاي  برخی اما شده، تبدیل ملی فوري

 مـوج  ایـن  بـر  شدن وارس با دارند تالش افغانستان سیاستمداران

  .کنند تحمیل مردم بر را خود هاي خواسته

  آمریکا اهداف با صلح ناسازگاري

 افغانسـتان،  صـلح  راه سر بر چالش اولین مطلب نویسنده باور به

 بـا  حاضـر  حـال  در افغانستان مردم. هاست آمریکایی خود اهداف

 آنهـا .  هسـتند  آشـنا  خـوبی  به ها یکاییآمر کاري  شیوه و اهداف

 دارد حضـور  افغانستان در خاص هدف یک با آمریکا که دانند می

 یـک  بـه  رسـیدن  براي افغانستان مردم هاي آمال با که هدفی و

  . است تضاد در پایدار صلح

 مـردم  عموم هاي خواسته بین که است تضادي دیگر  مهم چالش

 بـا  طالبـان  سیاسـی  نظـام  در. دارد وجـود  طالبـانی  نظـام  نوع و

 حقـوق  و ها رسانه آزادي انتخابات، بشر، حقوق اي، قبیله برداشت

 انتخابـات  و دموکراسی آزادي، طالبان. داشت نخواهد جایی زنان

 ایـن  مـردم  اراده و خواست بجاي و دانند می غربی هاي پدیده را

  . دارد اهمیت که است گروه رهبري اراده

 و ناکارآمـد  حکومـت  یـک  فعلی ومتحک مردم، نظر از که این با

 حکومت و طالبان از مردم باشد قرار اگر اما است؛ فاسد و ضعیف

 را فعلـی  سیاسـی  نظام طرف مردم کنند، انتخاب را یکی کنونی

 و شـده  ایجـاد  انتخابـات  براسـاس  حکومـت  این. گرفت خواهند

  .دادند رأي آن به مردم

 در افغانسـتان  دولت اعزامی هیئت با دیدار از خودداري با طالبان

 تنهـا  و ندارند اعتقادي صلح و مذاکره به که دادند نشان ابوظبی،

 حمایـت  بـا  سپس و افغانستان از آمریکا نظامیان خروج دنبال به

 نظـام  سـرنگونی  و حملـه  دنبال به پاکستان و امارات عربستان،

 نظـامی  تشـکیل  طالبان نهایی هدف. هستند افغانستان در حاکم

 مخـالف  صـداهاي  نظـام  ایـن  در و بوده اسالم از یافراط قرائت

  .شد خواهد حاکم استبداد مجددا و شده سرکوب

  آمریکایی صلح به افغانستان دولت پاسخ

 در افغانسـتان  دولـت  گویـد  می افغانستان مسائل  کارشناس این

 هـاي  خواسـته  از آگـاهی  ضـمن  و آمریکـا  جدیـد  طرح به پاسخ

 خلیلـزاد  زلمـی  درخواسـت  برخاسـته،  آن بـا  مخالفـت  به طالبان

 تعویـق  بـر  مبنـی  افغانسـتان  صـلح  بـراي  آمریکـا  ویژه نماینده

 انتخابـات  کاندیـداهاي  نـام  ثبـت  فرآینـد  و نپذیرفته را انتخابات

  .  است کرده آغاز را آینده جمهوري ریاست

 بـه  را »خالـد  اسـداهللا «  اقـدام  تـرین  تازه در غنی دیگر سوي از

 کشـور  وزیـر  عنـوان  بـه  را »صـالح  امـراهللا « و دفاع وزیر عنوان

 هدف دو با افغانستان جمهور رئیس اقدام این. است کرده معرفی

 نفع به افراد این شهرت و نفوذ از سو یک از: است گرفته صورت

 بـه  را آن تـوان  مـی  هـم  و کرده استفاده آینده انتخابات در خود

 از طالبـان  امتنـاع  و صـلح  بـراي  آمریکـا  طرح با مخالفت نوعی

  . کرد تفسیر افغانستان دولت با کرهمذا

 هاي پست در کرزي جمهوري ریاست زمان در که خالد  و صالح

 دارنـد  خوبی امنیتی و  نظامی تجربه و کردند کار امنیتی نظامی

 ایـن  انتصاب و دارند شهرت طالبان سرسخت دشمنان عنوان به

 تشـدید  را طالبـان  برابر در جنگ امنیتی، کلیدي پست در نفر دو

 ایـن  ارسـال  دنبال به سیاستها این اتخاذ این با غنی. کرد واهدخ

 به مذاکره با صرفا بود نخواهند قادر آنها که است طالبان به پیام

  . یابند دست خود هدف و خواست به آمریکا

 شده، گرفته نادیده آمریکا صلح طرح در که دیگري مهم مشکل

 ایـران،  ه،روسی. است اي منطقه هاي قدرت و همسایه کشورهاي

 اي منطقه و جهانی بازیگران افغانستان، با همسایگی چین و هند

 به افغانستان در کشورها این تأثیر. شوند می محسوب نیز مؤثري

 در. اسـت  تـر  قوي امارات و عربستان پاکستان، گانه سه از مراتب

 و نشـده  گرفتـه  نظر در نقشی کشورها این براي صلح طرح این

 تمـام  هسـتند  قادر اي منطقه قدرتهاي ینا که است درحالی این

  . دهند باد بر را افغانستان در آمریکا هاي نقشه

 بسـیاري  مشکالت با افغانستان براي آمریکا  صلح طرح بنابراین

 نخواهـد  مقصـد  بـه  قطعـا  فعلـی  روند بر اصرار با و بوده رو روبه

 بـا  گذشته سال 18 در آمریکا نظامی سیاست که همچنان. رسید

 صـلح  و مذاکره سیاست که رسد می نظر به شده واجهم شکست

 خواسـت  صـلح  کـه  اسـت  درست. بخورد شکست نیز کشور این

 نکند تأمین را مردم منافع که طرحی هر اما است؛ افغانستان ملی

 جایی به راه نکند، دفاع مردم مبارزه ساله چهل دستاوردهاي از و

  .برد نخواهد
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  مترین اخباربر گزیده مهروري م

 میمنـه  – اندخوي بزرگراه: دفاع وزارت سرپرست

  کنیم می پاکسازي را

 بـه  امنیتـی  وضعیت بررسی براي که ملی دفاع وزارت سرپرست

 کـه  گویـد  مـی  اسـت،  کـرده  سفر کشور شمال در فاریاب والیت

 حکومـت  توجـه  مرکـز  در فاریـاب  انکشـافی  هاي پروژه و امنیت

 جنـرال « ملـی،  دفـاع  وزارت رسـت سرپ »خالـد  اسـداهللا « .است

 »بیگ متین« و افغانستان در ناتو عمومی فرمانده »میلر اسکات

 والیـت  بـه  رسـمی  هیئت یک با همراه محلی هاي ارگان رئیس

  .اند کرده سفر فاریاب

 امنیتـی  نیروهاي و منسوبین با مرکز بلندپایه هیئت سفر، این در

 ایـن  دستاوردهاي از و کرده دیدار فاریاب والیت در مستقر افغان

  .کردند ستایش امنیت تأمین امر در نیروها

 209 اردوي قـول  مطبوعـاتی  دفتـر  طـرف  از که اي خبرنامه در

 را هدفمنـد  حملـه  چندین آنان که است آمده شده منتشر شاهین

  .کردند رهبري فاریاب در ها تروریست و طالبان مواضع باالي

 امنیـت  که کند می یدتأک ملی دفاع وزارت سرپرست خالد اسداهللا

 هـاي  برنامـه  توجـه  محـراق  در فاریـاب  انکشـافی  هاي برنامه و

  .است امنیتی نیروهاي و حکومت اولویت و اساسی

 افغـان  امنیتـی  نیروهـاي  تهاجمی عملیات که گوید می موصوف

 کـرده  وارد را سنگینی تلفات ها تروریست و طالبان مواضع باالي

  .دارد ادامه همچنان عملیات این و

  کنیم می پاکسازي را میمنه – اندخوي بزرگراه

 – میمنه راه بزرگ امنیتی مشکالت که کند می اضافه خالد آقاي

 هراس وجود از را پذیر آسیب ساحات و سازیم می رفع را اندخوي

  .کنیم می پاکسازي افگنان

 طـرف  این به ماه 14 از اندخوي – میمنه بزرگراه از هایی بخش

 کارمنـدان  روي بـه  آمـد  و رفت و است بانطال گروه کنترول در

 هـزاران  بـا  هم محل مردم و است بسته) نظامی و ملکی( دولتی

  .کنند می آمد و رفت مسیر این از امنیتی نگرانی

 کـه  گویـد  مـی  پذیرفته را نگرانی این ملی دفاع وزارت سرپرست

 راه بزرگ این امنیت تأمین براي را مطلوب راهکارهاي و مناسب

  .است شده رفتهگ دست روي

 میمنـه  بزرگراه باشد شده که قیمت هر به: «کرد تصریح نامبرده

 هـاي  النـه  و کـرده  پاکسازي ها تروریست وجود از را اندخوي –

  .»سازیم می نابود مسیر این در را آنان

 بـه  گـروه  ایـن  اگـر  کـه  گفت طالبان گروه به خطاب خالد آقاي

 صـورت  بـه  دنگوین لبیک) حکومت و مردم صداي( صلح پروسه

  .شد خواهند سرکوب قاطع و جدي

 کـه  اسـت  کشـور  شـمال  در آرام نـا  نسبتاً هاي والیت از فاریاب

 مسـلح  مخالفـان  کنتـرول  و تصرف در والیت این از هاي بخش

  .دارد قرار طالبان گروه و دولت

 عضـو  دو و کابینـه  جدیـد  نـامزدوزیر  چهـار  اسناد

  رسید مجلس به عالی دادگاه

 روز نشسـت  در نماینـدگان  مجلـس  دوم عـاون م »یار امیرخان«

 از کابینـه  جدیـد  وزیـر  نامزد 4 اسناد که گفت جدي 17 دوشنبه

 و اطالعـات  و معـارف  ملی، دفاع داخله، امور وزراي نامزد جمله

  .است رسیده مجلس به عالی دادگاه عضو دو و فرهنگ

 مجلـس  رؤسـاي  کمیتـه  نشسـت  در شنبه سه روز که افزود یار

 در وزرا نـامزد  ایـن  رسـمی  معرفـی  کـه  شـود  می گرفته تصمیم

  .شود گنجانیده مجلس آینده هفته آجنداي

 نامزد این معرفی عاجل هرچه مجلس رؤساي کمیته او، گفته به

 رونـد  تـا  گیـرد  مـی  آجنـدا  در را آنـان  بـه  دهی راي روند و وزرا

  .یابد پایان ها وزارت در سرپرستی

 و صافی حسینه صالح، امراهللا خالد، اسداهللا حکومت، این از پیش

 داخلـه،  ملـی،  دفاع امور وزراي نامزد عنوان به را بلخی میرویس

  .است کرده معرفی معارف و فرهنگ و اطالعات

 و خارجه امور تجارت، معادن، آب، و انرژي هاي وزارت اکنون هم

 و شـوند  می اداره سرپرستان توسط دیگر مستقل نهادهاي برخی

 حکومـت . اسـت  قـانون  خـالف  مـاه  دو از بیش تیسرپرس ادامه

  .است نکرده معرفی نهادها این براي جدید وزراي نامزد تاهنوز

 افغانســتان مــردم از ترامــپ: ســنا مجلــس رئــیس

  کند عذرخواهی

 جمهـور  رئـیس  ترامپ، دونالد که گوید می سنا مجلس نمایندگان

 برابـر  در افغانسـتان  جهـاد  مـورد  در خود اخیر اظهارات با آمریکا

 معـذرت  بایـد  و کـرده  توهین افغانستان مردم به سابق، شوروي

  .بخواهد
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 16 شـنبه  یـک  روز سـنا  مجلـس  رئیس ،»یار مسلم هادي فضل«

 ترامـپ  اظهـارات : «گفـت  مجلس این عمومی نشست در جدي

 بـر  سـابق  شـوروي  زیـرا  اسـت،  افغانستان مردم جهاد به توهین

 متجـاوز  نیروهـاي  برابـر  در ممـرد  و بـود  کرده تجاوز افغانستان

 یـار  مسـلم  .»کردنـد  جهاد شان دینی دستورات بنیاد بر و شوروي

 کشـورهاي  تمـامی  حمایت مورد افغانستان مردم جهاد که گفت

 شکسـت  و بـود  اسـالمی  کشـورهاي  و آمریکـا  جملـه  از جهان

  .است افغانستان مردم افتخارات از یکی شوروي نیروهاي

 مــردم از بایــد آمریکــا جمهــور رئــیس کــه افــزود همچنــان وي

 چنـگ  از افغانسـتان  رهـایی  بـراي  و بخواهـد  معذرت افغانستان

  .کند عمل واشینگتن-کابل امنیتی نامه موافقت به تروریسم

ــدعلم« ــار محم ــاون ،»ایزدی ــس اول مع ــنا مجل ــز س ــت نی : گف

 زمـان  در جهـان  و منطقـه  هاي واقعیت خالف ترامپ اظهارات«

 مـردم  از بیشتر را آمریکا مردم آن تأثیرات و است سابق شوروي

 دولـت  کـه  بـود  این وقت آن واقعیت. سازد می متضرر افغانستان

 حمایت سابق شوروي علیه افغانستان مردم جهاد از آمریکا سابق

  .»کرد می لوژستیکی و سیاسی

 گذشـته  هفتـه  چهارشنبه روز ترمپ دونالد که است حالی در این

ــه) جنــوري دوم( ــه ســفید اخکــ در خبرنگــاران ب ــود گفت  کــه ب

 کشـور  آن و رفتند می سابق شوروي به افغانستان از ها تروریست

  .کند حمله افغانستان به داشت حق

 افغانسـتان  بـه  تـا  داشـتند  حق ها روس: «بود گفته ترامپ آقاي

 کـه  اسـت  این مشکل. باشند داشته حضور آنجا در و کنند حمله

 کلمه واقعی معناي هب و بود شدید بسیار درگیري آن زمان آن در

  .»شدند ورشکسته ها روس

 مـورد  در ترمـپ  هاي گفته به جمهوري ریاست ارگ آن، دنبال به

 داده نشـان  واکنش سابق شوروي برابر در کشور این مردم جهاد

  .بود شده مورد این در آمریکا دولت توضیح خواستار و

 بـه  مبـتال  کـودك  هفـت  :افغانسـتان  کودك بنیاد

  باختند جان بلخ والیت در السمیتا بیماري

 خون تولید توانایی انسان بدن آن طی که است بیماري تاالسمی

 گفتـه  بـه . کنـد  مـی  پیـدا  خـون  به شدیدي نیاز بیمار و ندارد را

  .باشد تواند می نیز ارثی بیماري این داکتران

 کـودك  198 از بیش افغانستان کودك بنیاد رئیس کریمی مریم

 از آنـان  میـان  از که است) خونی کم( االسمیت بیماري به مبتال

  .باختند جان دلیل همین به کودك 7 جاري سال آغاز

 تـا  3 سنن بین باختند جان که کودکان این کریمی بانو گفته به

 کـافی  خـون  کـه  انـد  نتوانسته آنان متأسفانه که اند بوده سال 13

  .کنند تولید شان بدن براي

 کودکـان  میان در بیماري این روز هر که مطلب این بیان با وي

 کـودك  بنیاد پوشش تحت کودکان این: «افزود گردد، می بیشتر

  .»دارند قرار بلخ عامه صحت ریاست و افغانستان

 سینا ابوعلی بیمارستان در صحی اتاق یک که افزاید می موصوف

ــراي شهرمزارشــریف در بلخــی  بیمــاران درمــان و نگهــداري ب

  .باشند داشته قرار پوشش تحت نانآ تا است شده ایجاد تاالسمی

 بـه  نیـاز  روز 30 تـا  15 حدود در بیمار هر: «کرد تصریح نامبرده

  .»شود اهدا خون آنان براي بیمارستان در که کنند می پیدا خون

 بیمــاران درمــان بـراي  ایرانــی بیمارسـتان  یــک بـا 

  ایم بسته قرارداده تاالسمی

 تنهـا  بیماري این هک کند می تأکید افغانستان کودك بنیاد رئیس

 کشـورهاي  در کـه  باشـد  می استخوان و مغز پیوند آن درمان راه

  .گیرد می صورت خارجی

 بیمارسـتان  یـک  با افغانستان کودك بنیاد: «کرد اضافه موصوف

 تاالسمی بیماري به مبتال کودکان که است کرده تفاهم ایران در

  .»کنند درمان را

 9 و آمـده  پـس  شده اندرم کودك یک تاهنوز که افزاید می وي

 و تنظـیم  حـال  در دیگـر  کـودك  2 و درمان تحت دیگر کودك

  .باشند می شان مدارك و اسناد ترتیب

 درصد 50 تفاهمنامه براساس بیمارستان این کریمی بانو گفته به

 کـودك  هر درمان هزینه براساس که شده گرفته نظر در تخفیف

  .گردد می آمریکایی دالر هزار 10 حدود تا

 سـینا  ابـوعلی  بیمارسـتان  در کودکـان  بخش داکتر قیومی وغفر

 همـواره  کودکان این براي که گوید می شهرمزارشریف در بلخی

  .گردد می تزریق بیمارستان سوي از خون

 والیـت  عامـه  صـحت  مسئوالن و افغانستان کودك بنیاد رئیس

 سینا ابوعلی بیمارستان در خون بانک که خواهند می مردم از بلخ

  .کنند اهدا خون کودکان این براي و کرده مراجعه بلخی

 را تاالسـمی  کودکـان  افغانستان کودك بنیاد که است ذکر قابل

 عامه صحت همکاري با آنان براي که اند داده قرار پوشش تحت

  .کند می ارائه را بهداشتی خدمات
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 آوري جمـع  کابـل  شهر از موادمخدر به معتاد 150

  شدند

 هـدف  جـدي/دي بـه  17روز دوشنبه  نمعتادی آوري جمع کمپاین

 محافظـت  و تقاضـا  کـاهش  شـهر،  سـطح  از معتادین گردآوري

 مربوطـات  از شـمالی،  سـراي  ساحه در شدید سرماي از معتادان

 مـواد  بـا  مبـارزه  عامه، صحت هاي وزارت سوي از یازدهم حوزه

 مخـدر  مـواد  علیـه  مبـارزه  معینیت و اجتماعی امور و کار مخدر،

  .شد اندازي راه ،داخله امور وزارت

 بسـتر  هزار شفاخانه سرطبیب عبدالجبار داکتر پژواك، از نقل به

 تـداوي  کـه  گفت ها رسانه به معتادین آوري جمع حین سینا، ابن

  .است یافته تسریع گذشته تناسب به مخدر، مواد به معتاد افراد

 سـه  حـدود  تداوي دوره یک این، از پیش اینکه بیان با موصوف

 تحـت  و زمسـتان  سـرماي  خـاطر  بـه  اما گرفت؛ می بر در را ماه

 تقلیـل  روز 45 بـه  مـدت  ایـن  بیشـتر،  افـراد  دادن قـرار  پوشش

 مراکـز  در ظرفیت به توجه با که کرد نشان خاطر وي. است یافته

 مختلـف  نواحی از شهروندان از شماري هفته هر معتادان، تداوي

 کوتـه  شمشـیره،  دو شـاه  ارتـل،  پـل  پل، سوخته پل چون شهر

  .شوند می آوري جمع دیگر ساحات برخی و نگیس

 و شـان  هاي خانواده به معتادان، این تداوي؛ از بعد که افزود وي

 سـوي  از کـه  حرفـه  آمـوزش  ماهـه  شش هاي ورکشاپ به یاهم

  .شوند می معرفی است، شده ایجاد اجتماعی امور و کار وزارت

 کـز مرا عمـومی  ناظر سلطانی ظاهر احمد داکتر معلومات پایه بر

 از کشور سطح در عامه، صحت وزارت مخدر مواد معتادان تداوي

 بـراي  خـدمات  عرضـه  معتـادان،  تـداوي  ویژه مرکز 107 طریق

 تقاضـاي  کـاهش  خـاطر  به او، گفته به.گیرد می صورت معتادین

 راسـتا  ایـن  در و دارد جریان دهی آگاهی هاي برنامه مخدر، مواد

 مالامامان طریق از افاوق و حج ارشاد، وزارت همکاري خواستار

 از و هـا  رسـانه  طریـق  از فرهنـگ  و اطالعات وزارت از مساجد،

  .اند شده قاچاقبران بازداشت راستاي در داخله امور وزارت

 ملـل  جـرایم  و مخدر مواد با مبارزه دفتر سروي: «افزود سلطانی

 در تن میلیون 3�5 از بیش که دهد می نشان) UNODC( متحد

 را آنـان  تـن  میلیـون  یـک  که معتاداند، مخدر مواد به افغانستان

 که معتادانی از یکی اهللا امین .»دهند می تشکیل اطفال و ها خانم

 شـیوه  از نارضـایتی  بـا  اسـت،  گرفتـه  قرار مدوا تحت بار چندین

 در مخدر مواد فروش جلو که زمانی تا گفت مرکز این در تداوي

 نشـوند،  بازداشـت  آن گـان  فروشـنده  و نشـود  گرفته کابل شهر

 نخواهـد  پـی  در مثبـت  نتیجه هیچ معتادین یی وقفه آوري جمع

 مخـدر  مـواد  سـو،  ایـن  به سال پنج از که افزود موصوف .داشت

 امـا  گرفته؛ قرار تداوي تحت بار سه حال به تا و کند می مصرف

  .است نداشته پی در نتیجه

 دشت سازي به/  کرد خواهد تغییر کابل شهر چهره

  شد خواهد آغاز زودي به موسی قلعه و برچی

 پایتخـت،  حـوزه  انشـکاف  اداره سرپرسـت  ستانکزي، عبدالسمیع

 هـا  رسـانه  بـه ) جـدي  ،17( دوشنبه روز خبري نشست یک طی

 ایجـاد  و کابـل  شـهر  سـطحی  هـاي  آب انتقـال  طـرح  که گفت

  .است اجرا حال در شهر سطح در آب فاضالب هاي کانال

 گذشـته  سال در یتختپا حوزه انکشاف اداره که داشت بیان وي

 بـه  را آن درصـد  90 کـه  بـود  افغـانی  میلیارد 1�4 بودجه داراي

  .است شده واقع نیز مؤثر خوشبختانه و رسانیده نصرف

 اطـراف  در صـنعتی  هـاي  پـارك  احداث پیرامون استانکزي آقاي

 اکثر و است اتمام حال در آب باریک صنعتی پارك که گفت کابل

 از زیــادي شــمار و شــده تکمیــل آن ضــروري هــاي زیرســاخت

 در گـذاري  سـرمایه  براي را خود آمادگی نیز تولیدي هاي شرکت

 روي کـار  کـه  کـرد  عالوه همچنان او.کردند اعالم شهرك این

 پروان و لوگر آغه محمد وردك، میدان صنعتی هاي پارك احداث

 خواهـد  پایـان  بـه  آن مقـدماتی  کارهاي زودي به و دارد جریان

 بـودن  پالنـی  غیـر  پایتخـت  حوزه انکشاف اداره سرپرست.رسید

 از را کانالیزاسـیون  سیسـتم  نبـود  و کابـل  شـهر  سـاحات  بیشتر

 کـار  کـه  افزود و برشمرد پایتخت شهروندان اساسی هاي چالش

 بـه  موسـی  قلعـه  و توت یکه برچی، دشت ساحات سازي به روي

 در شـهري  کانالیزسـیون  سیسـتم  ایجاد و شد خواهد آغاز زودي

 هـاي  کانـال  برخـی  مـا  که ساخت خاطرشان وي.است اجرا حال

 و آب جریـان  میـزان  ایـم  سـاخته  هوشنمد را سطحی آب انتقال

  .سازد مشخص ما براي را کانال بندش مناطق

 آب جریـان  و کابـل  دریـاي  سـازي  پاك مورد در ستانکزي آقاي

 کنتـرول  براي و است دوامدار پروژه این که گفت نیز آن در پاك

 پغمـان  بنـد  و تـوت  شـاه  بند است قرار دریا این پاك آب جریان

 بـر  عـالوه  پایتخـت  حـوزه  انکشاف اداره او گفته به.شود ساخته

 شـهر  تـاریخی  آبـدات  بازسازي و ترمیم شهري، زیربناها ساخت

 پایتخـت  فرهنگـی -تاریخی چهره تا دارد دست روي نیز را کابل

 پایتخـت  حـوزه  انکشـاف  اداره سرپرسـت .نمایـد  احیـاء  دوباره را

 مدت این در است قرار ما، ساله 5 برنامه طبق بر که کرد تصریح

 یـک  سـالم،  زیسـت  محیط احیاي و کابل شهر سرسبزي جهت

 همچنـان  وي.شود غرس کشور پایتخت اطراف در نهال میلیون

 ایـن  دوم و اول فـاز  کـار  که گفت نیز جدید کابل پروژه مورد در

 ایـن  قشـه ن و طـرح  و اسـت  شدن تکمیل حال در تکمیل پروژه

 هـاي  شهرك ساخت کار از ستانکزي آقاي.است شده نهایی فازها

 گفـت  و داد خبر نیز وردك میدان و پروان لوگر، کابل، مهاجران

 خواهد ساخته شهري بلند معیارهاي به مطابق ها شهرك این که

   .شد
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 خبرنگـاران  علیه 2018 سال در خشونت مورد 121

  است شده ایجاد جدید رسانه 53/ است شده ثبت

  
 مـیالدي  2018 سـال  گزارش افغان خبرنگاران مصئونیت کمیته

 افغانسـتان  در بیـان  آزادي و خبرنگاران ها، رسانه توضعی از خود

  .است کرده منتشر را

 کشـورها  تـرین  خطرناك از یکی افغانستان گزارش، این براساس

. اسـت  شـده  پنداشـته  خبرنگـاري  و اي رسـانه  هاي فعالیت براي

  .کنند می نگرانی اظهار وضعیت این از ها رسانه فعاالن

 افغـان  خبرنگـاران  ئونیتمص کمیته مسئول انصاري بشیر محمد

 در خبــري نشســت یــک در را گــزارش ایــن کشــور شــمال در

  .کرد ارائه بلخ والیت مرکز شهرمزارشریف

 121 مجموعـاً  کمیتـه  ایـن  2018 سال در گزارش این براساس

 ثبـت  را اي رسـانه  کارمنـدان  و خبرنگـاران  علیـه  خشونت مورد

  .است نموده

ــواع ــه خشــونت ان  2018 ســال در خبرنگــاران علی

  میالدي

  قتل مورد 17* 

  مجروحیت مورد 15* 

  کوب و لت مورد 21* 

  تهدید مورد 38* 

  بدرفتاري و توهین مورد 23* 

  بدرفتاري با توأم اخراج مورد یک* 

  موقت هاي بازداشت مورد 5* 

  اختطاف مورد یک* 

 مـورد  121 میالدي 2018 سال در خبرنگاران علیه خشونت آمار

 مــورد 169 مــیالدي 2017 ســال در آمــار ایــن کــه اســت بــوده

  .است یافته کاهش درصد 28 حدود آن براساس که است بوده

  برخبرنگاران خشونت اعمال هاي مسئولیت

  داعشیان و طالبان سوي از خشونت قضیه 50* 

  افغانستان حکومت سوي از خشونت قضیه 44* 

  ناشناس افراد سوي از خشونت قضیه 16* 

  مسئول رمندانزو سوي از خشونت قضیه 6* 

  ها رسانه مسئوالن سوي از بدرفتاري قضیه 5* 

 گوید می نیز کشور شمال در خبرنگاران مصئونیت کمیته مسئول

 مختلف دالیل به رسانه 34 کشور در میالدي 2018 سال در که

  .اند گردیده تأسیس جدیداً رسانه 53 اما اند بازمانده فعالیت از

  اند بازمانده فعالیت از که هایی رسانه آمار

  شمال زون در رسانه یک* 

  مرکزي زون در رسانه 5* 

  غرب زون در رسانه 4* 

  شرق زون در رسانه یک* 

  شمال زون در رسانه 2* 

  مرکزي زون در رسانه 21* 

 آغـاز  خـود  فعالیـت  تـازگی  بـه  کـه  هایی رسانه آمار

  اند کرده

  شرق شمال زون در رسانه 5* 

  مرکزي زون در رسانه 4* 

  غرب زون در سانهر 4* 

  شرق زون در رسانه 2* 

  غرب جنوب زون در رسانه یک* 

  شمال زون در رسانه 5* 

  شرق جنوب زون در رسانه 4* 

  )مرکزي( کابل زون در رسانه 32* 

 10 تلویزیـون،  4 انـد  بازمانـده  فعالیـت  از کـه  رسانه 34 میان از

  .باشند می آنالین رسانه 2 و چاپی رسانه 18 رادیو،

 تأسـیس  تـازه  کـه  رسـانه  53 میـان  از کمیتـه  گزارش براساس

 رسـانه  6 و چـاپی  رسـانه  25 رادیـو،  13 تلویزیـون،  13 اند شده

  .باشند می آنالین

 و توهین نامطلوب، برخورد ها، امنی نا افزایش که است ذکر قابل

 مشـکالت  ترین عمده از اطالعات به دسترسی عدم نیز و تحقیر

  .است افغانستان خبرنگاران

 کشـته  پنجـاه  کنـر  در داعـش  و طالبـان  رگیريد

  گذاشت برجاي

  گذاشت برجاي کشته پنجاه کنر در داعش و طالبان درگیري

 اعـالم  پنجشنبه امروز کشور شرق در کنر والیت محلی مقامات

 والیـت  »مـانوگی « ولسوالی در داعش و طالبان درگیري: کردند

  .دارد ادامه تاکنون و است شده آغاز پیش روز پنج از کنر

 تـاکنون  هـا  درگیـري  این براثر کنر والیت امنیتی منابع گفته به

 طالبـان  گـروه  عضـو  بیسـت  و داعـش  گروه اعضاي از نفر سی

  .شدند زخمی طرف هردو از نفر چندین و کشته

 والیـت  »کورنگل« منطقه محاصره با همچنین داعش نیروهاي

  .اند کرده ایجاد را زیادي مشکالت مردم آمد و رفت براي کنر

  


