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 !گرم شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری/بازیگران جدی وارد معرکه شدند
با نزدیک شدن به پایان مهلت ثبت ناا  ناامزد ن  ناباباای سیا ات     

های  ناباباتی یاک باه یاک د سد هاشده شادا د باا        تیم  جمهوسی،
 .کددد معرفی  عضای خود س ما دس  ین سدند ثبت نا  می

 :  انتخاباتی های تکت
 (د نش  ردس د هالح  مر هلل: ) غدی  شرف. 1
 (  مشقق مشمد د قانونی یونس: )  تمر حدیف. 2
 (   عادتی   د هلل د فرهمدد بابر: ) عبد  هلل د کار. 3
 (  جالل مسعودا د مر د علی مر د: ) نبیل  هلل سحمت. 4
 (  نظری لطیف د مومدد فریدا: ) مسعود دلی  حمد. 5
 (  غیوس نعیم د بشیربیژن: ) علومی نوس لشق. 6
 (  سشادی  مین د  عیدی قیاس: ) تمدا فر مرز. 7
 (  دسدک هادق مشمد د حیدسی  هلل  حسان: ) پد س  لطیف. 8
 (  دحدی علی غال  د تقو  عبد لجباس: ) س ول زلمی. 9

 (  قیصاسی شفیع د  حمدزی نادسشاا: ) توس ن حکیم. 10
 (  نقیب  حسان د دزین هادی: ) حکمایاس گلبدین. 11
 (  چر غ علی چر غ د سدمان خلیل: ) جلیلی نوس هلل. 12
 ( شیر نی عبد لجمیل د فهیم خان جدت: ) حفیظ  هلل عدایت. 13

  اتمر حنیف

  شارف  مشماد  ملای   مدیات  پیشین مشادس « تمر حدیف مشمد»
 .کرد نا  ثبت 1398 جمهوسی سیا ت  نابابای بر ی غدی

 عداو ن  به «قانونی یونس مشمد» با همر ا « تمر حدیف مشمد»
 شاعاس  باا  دد  معاادن  عداو ن  باه  «مشقق مشمد» د  دل معادن

 نا  ثبت 1398 جمهوسی سیا ت  نابابای بر ی « عاد ل د هلح»
 .کردند

 یاک  دس 1397 جادی  28 جمعه سدز  ناباباتی د اه  ین  عضای
 .کردند  عال  س  خود های برنامه کابل، دس خبری نشست

 حکومت د کردا  ناقاد شدی به فعلی د سی حکومت شیوا  ز ها آن
 .خو ندند ناکا  حکومای س  ملی دحدی
 علات  باه  کاه  تد شا  بیاان  خباری  نشسات   ین دس  تمر حدیف

 کاه  شدیم سد سدبه حیاتی خطر چهاس با فعلی، حکومت کفایای بی
 .  ت شدا مبدل ما هدف به خطر چهاس  ین دفع
 د تشمیلای  جدا   تاد د  » شاامل  هاا  چالش  ین دی، عقیدا به

  مکاان  کاه  ثباتی بی د  لمللی بین های سقابت» ،«ملت بر ظالمانه
 مشردمیات  د قار ف» ،« اازد  مای  ممکن کشوس دس س  نیابی جد 
  ز فقیرتارین  د معدوی لشاظ  ز ثردتمددترین که حالی دس نظیر بی

 مهمترین رویدادهای افغانستان در هفته گذشته
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 ناتو نی» چهاس ، خطر د ،«هسایم مرکزی آ یای دس مادی لشاظ
  یان  کاه  ناد سد  س   یان  تاو ن  تدها نه که   ت «موجود حکومت
 د ت  ز س  طالیی های فرهت سدز هر بلکه کدد، دفع س  خطر ی

 .دهد می
 ملای   مدیات  مشاادس  مساوولیت   یان   ز پایش  ر تم حدیف مشمد
 جدی  خاالفای دلیل به که د شت عهدا به س  غدی  شرف مشمد

 .کرد گیری کداسا خود  مت  ز ملی دحدی حکومت سئیس با

 عبداهللداکتر 

سئاایس  جر ئیااه حکوماات دحاادی ملاای د کااار عبااد هلل عبااد هلل 

س  بااه عدااو ن معااادن  دل د « عنایتتت اب بتتابه نههمنتتد»

س  به عدو ن معاادن دد  تایم  نابابااتی    « اسداب سعادتی»

 .خود مشبص کرد

دس  یان تایم   « حکمت خلیل کتهیی »به گز سش پیا  آفااب 

 .  اات ناباباااتی بااه عدااو ن سئاایس  جر ئیااه تعیااین شاادا     

سهبر جدبش ملی د « عبد لرشید دد ام» ز  وی « بابر فرهمدد»
سهبار حازب   « عباد لکریم خلیلای  » ز طرف «   د هلل  عادتی»

 . ند دحدی   المی  فغانساان معرفی شدا

 حکمتیارگلبدالدین 

 معاادنش  دد همار ا  باه    االمی،  حازب  سهبر حکمایاس، گلبدین
 س امی  طاوس  باه   نابابای مساقل کمیسیون به مر جعه با  مردز
 .کرد نا  ثبت جمهوسی سیا ت آیددا  نابابای بر ی
 حکمایاااس، گلباادین  ناباباااتی دستایم  آفااااب، پیااا  گااز سش باه 

 دد  معاادن   لرحمن  حفیظ مفای د  دل معادن دزین  لهادی فضل
 .باشد می
 سیا ات   ناباباای  بار ی  ناا   ثبات   ز پاس    المی حزب سهبر

 خو هاان  گفات  هاا  س اانه  به  بدانی طی آیددا،  ال جمهوسی
  ز بایسات  مای  کااس   یان   ماا  باشد می کدونی  یا ی نظا  تغییر
 .گیرد هوسی جرگه لویه تشکیل یعدی قانونی طریق

 مشابص  هاای  برنامه فاقد د ناکا  س  ملی دحدی ددلت حکمایاس
 .خو ند کشوس ی  د سا بر ی

 د شدا جد  سشد باعث   ت، ناکا  کدونی حکومت: »گفت دی
 جدا    اال  چهل  ز پس  مردز ند سد، هلح آدسدن بر ی  ی  س دا
 زخمای  د کشااه  سدزمارا  جدا   دس  فغاان  شاهردند  هدها هدوز
 .«شوند می

 دد د مهااجر  میلیاون  شاش   ز بایش   کداون  هام   فزدد حکمایاس
 عااجز  آنهاا  باه  س ایدگی   ز حکومت  ما د سیم جاشدا بی میلیون
 .  ت
 جمهوسی سیا ت  نابابای کاندید  کدون که   المی حزب سهبر
   ات،  جدا    د ماه  عامل ددلت: »گفت سدد، می شماس به آیددا
 موجاود   ی برناماه  کشاوس   د سا بار ی  ناد سد،   ی  س دا هلح بر ی

 د گر ادیی  فقار،  باه  س ایدگی  د  ند نشدا حل ها بشر ن نیست،
 .«  ت بودا خاسج ددلت تو ن  ز بیکاسی
 بایاد  د   ات  شادا  تشمیل بیردن  ز حکومت  ین  فزدد حکمایاس

 . ش  هولی س ا  ز  ما کدد تغییر

 نیستیم صدارتی و ندرالی نظام طهندار
 نظاا   ناو   موسد دس ها س انه با هشبت  د مه دس حکمایاس گلبدین

 نظاا   طرفاد س   فازدد  پیاردزی  هاوسی  دس  ش  نابابااتی  تیم دس
 .نیست هد ستی د فدس لی

 نظاا   د شاود  مای  کشاوس  تجزیاه   ابب  فدس لی نظا  گفت دی
 پاای دس مثبااای ناااای  د خااوسدا شکساات دنیااا دس هااد ستی

 .  ت ند شاه
 قابال  ترکیه د  یر ن کشوسهای دس هد ستی نظا  حکمایاس بادس به
 .  ت شدا مو جه ناکامی با

 یاک  کاه  دهاد  مای  نشان کشوس کدونی شر یط: »گفت حکمایاس
 کااس  ی چااسا  مداباب  جمهاوس  سئایس  یک با قوی مرکزی نظا 
 .«  ت

 است بوده ناکام همواره ها، ائتالف 
 دس هاا  س اانه  باا   بدانش  ز دییری ببش دس حکمایاس گلبدین
 کاه  دهاد  مای  نشان کشوس دس ها  ئاالف تاسیخ برس ی گفت کابل
 گرفااه  شکل  غر ض د فشاس سدی  ز که آنجایی  ز ها  ئاالف  ین
 .  ت  شدا سدبرد شکست د ناکامی با معموال  د مه دس

 دی کاه  شادا   ابب  هاا   ئاالف تلخ تجربه گفت حکمایاس آقای
 جمهاوسی  سیا ت  نابابای بر ی مساقل  طوس به بییرد تصمیم
 .شود کاندید آیددا
 د  زبک قو   ز که دی  دل معادن کرد تأکید   المی حزب سهبر

  ز دد هاار باشااد، ماای تاجیااک قااو   ز کااه ددمااش معااادن
 .باشد می بد ی  ابقه بددن د نا  خوش های شبصیت

  ها هزاره ای نمایندگی
 حضااوس عااد  مااوسد دس  اال لی بااه پا ااخ دس حکمایاااس گلباادین
  ز شبصا دی گفت  ش  ناباباتی تیم دس هز سا قو   ز  ی نمایددا

 .کدد می نمایددگی هز سا قو 



 3هفته نامه پیام آفتاب/

 عاد لت  تشقاق  باه   ش  نابابااتی  تایم   فازدد  حکمایااس  گلبدین
 د بر اد  خاود  شایسااه   هم به قو  هر تا   ت ماعهد  جاماعی

 .نکدد  مشردمیت  حساس قومی هیچ
 هز سا قو   ز نامی خوش های شبصیت  د مه، دس: »گفت حکمایاس

 ماا   نابابااتی  تایم  تو اط  که «ددلت عالی شوس ی» ترکیب دس
 تماا   مساوول  شاوس ی   ین. شد خو هد گدجاندا گیرد، می شکل

 .«بود خو هد حکومای مهم تصامیم
 حکومات  د  نابابااتی  تایم  دس کارد  تأکیاد    االمی  حزب سهبر

  جاایی  بادنا   د فاردش  دطان  خائن،  فر د آیددا، دس دی  حامالی
 .د شت نبو هدد

 اساسی قانون بدیل 
 تأکید س انه با خود  بدان  ز دییری ببش دس حکمایاس گلبدین

 تشاکیل  یعدی آن قانونی طریق  ز باید  یا ی نظامی تغییر کرد
 قاانون  بار ی  بدیلی دی  ناباباتی تیم د گیرد هوسی جرگه لویه

 د تار  جاامع  که بدیلی کرد، خو هد   س ئه جرگه لویه به س    ا ی
 .  ت کدونی   ا ی قانون  ز تر کامل
 معاملاه  د سد  یا ای  نظاا   تغییار   ار  بار  کساانیکه   فزدد دی
 .شوند می مرتکب س  جا بی جساسی یک شوند، می
 چدادی    االمی،  حازب  سهبار  حکمایاس، گلبدین   ت ذکر قابل
 دحدی ددلت با هلح نامه تفاهم یک  مضای ی نایجه دس د پیش
 .بازگشت  فغانساان به ددسی ها  ال  ز بعد ملی،

 فر د نی  مایاز ی حکمایاس بر ی ددلت، با هلح نامه تفاهم  مضای
 دس دی جدایاای  شادن  گرفااه  نادیادا  شامول  باه  معدوی د مالی

 .د شت پی دس د خلی های جد  جریان
 پاسلماانی   ناباباای  برگاز سی  نو  به معارضین  ز یکی حکمایاس

  خیر جرگه دلسی  نابابای حکمایاس، بادس به:   ت کشوس دس  خیر
 باود  حکومات   وی  ز  اخایی  داسیوی نوعی د تقلب  ز مملو
 ملات  ی خاناه  باه  شدن د سد  ز شایساه های چهرا شد  بب که

  هاوسی  باه  حکومات  طرفاد س   فار د  عاوض  دس د شوند مشرد 
 .بر دد پاسلمان کر ی به د اچین
  اال  جمهوسی سیا ت  نابابای بر ی نا  ثبت  ز پیش حکمایاس

 د  حاز ب  دییار  با ماعددی های نشست د مذ کر ی کشوس، آیددا
 تصامیم  نهایات  دس  ماا  د شات  کشوس کالن  یا ی های جریان
 .شود  ناباباتی کاسدز سهای د سد مساقل هوسی به گرفت

 ولی مسعودد احم

 سیا ات   ناباباای  دس خاود  ناا   ثبات   ز پاس  مسعود دلی  حمد
 دفاق تیم گفت خبرنیاس ن به کابل دس  فغانساان، آیددا جمهوسی

 .شود می  ناباباتی مباسز ی د سد «تغییر» شعاس با ملی
  ز هاد ستی  باه  سیا اای   ز نظا  تغییر مسعود دلی  حمد گفاه به

 .باشد می ملی دفاق  ناباباتی تیم های برنامه ترین مهم

 برتار  شبصایت  شاش   ز ملای  دفااق   نابابااتی  تیم  فزدد دی
 د کاندید عدو ن به مسعود دلی  حمد آن دس که   ت شدا تشکیل

  فغانسااان،  عاالی  تشصیالی پیشین دزیر ،مومند نهیده دکته

 غرجسااان،  د نشایاا    اااد  ،نظهی لطیف دکته د  دل معادن

 . ند شدا معرفی دد  معادن
 نبسات  هاای  پسات  دس دییار  شبصیت  ه گفت مسعود آقای

 زددی باه    ات  قار س  ملای  دفااق  تیم دس معادنش دد د دزیری
 .شوند معرفی

 گفت  فغانساان آیددا  ال جمهوسی سیا ت  نابابای کاندید  ین
 سدشادفکری،  هاای  جریاان  جهاادی،  های چهرا  ز ملی دفاق تیم
 عباری  باا  کاه  شدا تشکیل مرد نی د زنان د علماء جو ن، نسل

 پاد   دیاژا  باه  د سی حکومت  ال هفدا تلخ های دسس  ز گرفان
 بود، جدجال ها چوکی مکانیکی تقسیم بر ر آن دس که  خیر  ال
 .کدد مداقل ملت به فرد  ز س  قدسی خو هد می

 عداو ن  باه  مومداد  فریدا دکار  ناباب: »گفت مسعود دلی  حمد
 تو نمدادی  باه  ملای  دفاق تیم  عاماد ی دهددا نشان  دل معادن
  عاقاد کدددا بیان دد  معادن عدو ن به نظری لطیف دکار د زنان
 .«باشد می جو ن نسل به قدسی  ناقال به ملی دفاق تیم
 سئایس  د ت دس قدسی تما  قدسی مامرکز  اخااس دس  فزدد دی

  ناد،  حاکم مرد  مقدس ی تما  بر کوچک حلقه یک:   ت جمهوس
  فغانساااان ماناادگی عقااب د عااد لای باای باعااث سیا ااای نظااا 
 دیدا  یا ی نظا  چدین دس  قو   تما  عادالنه حضوس د   ت شدا
 .شود نمی
 ملای  دفاق تیم کرد تأکید جمهوسی سیا ت  نابابای کاندید  ین
 تاا  بشاکدد  س  فساد کوچک حلقه  نشصاس خو هد می تغییر شعاس با

 .هسادد حاکم خود  رنوشت بر که کددد لمس مرد 

 اهلل نبیلرحمت 

 
  معادنین ترتیب به جالل مسعوده د مهاد علی مهاد جنهال

 د  مدیات  تیم» نا  با دی  ناباباتی تیم دس نبیل آقای دد  د  دل
 .باشدد می «عد لت
 جمهاوسی  سیا ات   ناباباای  دس نا  ثبت  ز پس نبیل  هلل سحمت
 عاد لت  د  مدیات  تایم  گفات  هاا   س اانه  به کوتاهی  بدان طی
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 شاکل  مشاوسی   اخااس د مشوسی  هول مشوسی، فکر بر  اس
 .ند سد  عاقادی مشوسی قو  د فرد به د گرفاه
  رشاداس  فارد  چداد  ی چهارا  دس مشااسکت : »گفت نبیل آقای
  اهم  کاالن  هاای  گیری تصمیم دس باید مرد  د شود نمی تأمین
 د باودا  شاعاس  حاد  دس تدهاا  مشااسکت  ها  ال  ین دس. شوند د دا

 .«  ت بردا خاص فرد چدد تدها س  آن  مایاز ی
  مدیت تیم  فزدد  فغانساان جمهوسی سیا ت  نابابای کاندید  ین
 .کدد تبدیل مشکالی حالل به س  حکومت د سد قصد عد لت د

 صلح بهای تضهع ای دوری 
  ال جمهوسی سیا ت  نابابای کاندید  کدون که نبیل  هلل سحمت
  دلویات  س  هلح خود،  بدان  ز دییری ببش دس باشد می آیددا
 بای  د تضر  با هلح  فزدد د نمود عدو ن خود  ناباباتی تیم  دل

 سدشن طرح باید آن به س یدن بر ی د آید نمی د ت به برنامیی
 .نمود تعریف سدشدی به س  تهدید ی د د شت کاس برنامه د
 بایاد  حکومت دسدن های موسیانه عدو ن به دشمن پدچم  اون»

 حضاوس  هالح  ماذ کر ی  دس مارد   د قعی نمایددگان گردند، نابود
 بایاد  طالبان با ها گردا ی جد گانه دگوهای گفت  ز د باشدد د شاه

 .«شود خودد سی

   نساد اصلی عامل عدلی، نهادهای در حکومت دخالت
 د عدلی نهادهای کاسی   اقالل عد  به  د مه دس نبیل  هلل سحمت
 باه  نهادهاا   یان   ز حکومت  فزدد د کرد  شاسا  فغانساان قضایی
 برناماه  عد لت د  مدیت تیم د کدد می   افادا  یا ی  بز س عدو ن
  پس د نماید پاک فساد  ز س  قضایی د عدلی نهادهای  باد  د سد
 باه  عاد لت  د  مدیات  تایم . بدهاد  عملکارد  دس   ااقالل  آنها به

 .بود خو هد پا بیو قضایی د عدلی نهادهای

  اساسی قانون اصالح کمیسیون  ایجاد 
 سیا ات   ناباباای  کداونی  کاندیاد  د ملای   مدیات  پیشین سئیس

 س د می نظر به ضردسی نظا   اخااس دس تغییر تی گفت جمهوسی
  یان    ا ای  قاانون  د حقاوقی  مجار ی   ز دی  ناباباتی تیم د

 .کرد خو هد  عمال س  تغییر ی
  هاالح  کمیسایون  عد لت، د  مدیت تیم: »گفت نبیل  هلل سحمت
 قاانونی  ماو د   ز برخی تعدیل با تا کدد می  یجاد س    ا ی قانون

 هاای  هالحیت  ز برخی د گردد تضمین گانه  ه قو ی   اقالل
 د گاذ س  مربوطاه  نهادهاای  برخای  د معاادنین  باه  جمهوس سئیس
 .«گردد

  ز برخای  جمهاوسی  سیا ات   ناباباای  کاندیاد   یان  ی گفاه به
 .گردد مداقل دالیای به مرکز  ز باید حکومت های هالحیت

  رسول زلمی

  یا ای  هاای  چهارا   ز د خاسجاه   موس پیشین دزیر س ول، زلمی
 کمیسایون  باه  مر جعاه  باا  جادی، 25سدز  ه شادبه    رشداس،

 آیدادا   اال  جمهاوسی  سیا ات   نابابای یبر   نابابای مساقل
 .کرد نا  ثبت  فغانساان

 باه  خاود  ناا   ثبات   ز پاس  س ول زلمی آفااب، پیا  گز سش به
 طی آیددا مهوسیج سیا ت  نابابای کاندید های   ز یکی عدو ن
 هار  باه   فغانساان   ا ی قانون گفت س انه به کوتاهی  بدان
 خاود  جمهاوسی  سیا ت  نابابای دس دهد می  جازا  فغان شهردند

 مارد   باه  نسابت  دظیفه  حساس   اس بر دی د کدد کاندید س 
 .  ت شدا کاندید  نابابای دس ین خود
 به تا کدد عمل طوسی باید  نابابای مساقل کمیسیون  فزدد دی
 دفا  مرد  حقوق  ز دی  یدصوسی غیر دس نشود خیانت مرد  آس ء

 .کرد خو هد
  ناباباای  برگاز سی   امت  به  فغانساان کرد تأکید س ول زلمی

 نیاز   ناباباای  مسااقل  کمیسایون   ز د سدد می جمهوسی سیا ت
 مرد  آس ء به تا دهد  نجا  دس ای به س  خود دظیفه سدد می  ناظاس
 .دنشو خیانت

 حاال  دسعاین   فغانسااان  جمهاوسی  سیا ت  نابابای کاندید  ین
  ناباباای  هالح  بددن د   ت  فغانساان  دل  دلویت هلح گفت
 .ند سد معدا

 د  دل معاادن  تقوی عبدالجبار س ول زلمی  ناباباتی تیم دس

 .  ت دد  معادن وحدت محمد خان

  علومی نورالحق

 ماشاد  حازب  مل س د د خله  موس پیشین دزیر علومی، نوس لشق
 به مر جعه با چهاسشدبه سدز معادنش دد همر ا به  فغانساان، ملی

 سیا ت  نابابای بر ی س می طوس به  نابابای مساقل کمیسیون
 .نمود نا  ثبت  فغانساان جمهوسی

 محمد  و بیژن بشیه علاومی،  آفااب،نوس لشق  پیا گز سش به

 کردا معرفی خود  ناباباتی تیم معادنان عدو ن به س  قیوم نعیم

 .  ت
 طای  جمهوسی سیا ت  نابابای دس نا  ثبت  ز پس علومی آقای

 باه  دی  نابابااتی  تایم   تکای گفت ها س انه به کوتاهی  بدان
 .کدد می  شتال  فغانساان دس هلح برقر سی بر ی د   ت مرد 
 عمل تیم دی تیم: »گفت جمهوسی سیا ت  نابابای کاندید  ین

 باه   د مه دس د  پاسند می دعدا بعد کددد، می فکر  باد  آنها   ت؛
 .« کددد می عمل  ند گفاه آنچه

  جامااعی،  عد لت د سفاا  االسی، شایساه خوب، د سی حکومت»
 بر ی تالش د مذهبی د زبانی قومی، های  نییزی تفرقه  ز پرهیز
 نوس لشق دس که بود مو سدی  ز «ملی همبسایی د دحدی تقویت
 .کدد  جر  س  آنها پیردزی هوسی دس  پرد دعدا علومی
  یا ای،  هاای  زمیداه  دس دی  نابابااتی  تایم   فزدد علومی آقای

  ز کامال  برناماه  یاک  هلح آدسدن دیژا به د فرهدیی  قاصادی،
 .د سند شدا تعیین پیش
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 تو نسات   جرگه دلسی پانزدهم ددس  نابابای دس که علومی آقای
 بار  توکال  با نمود تأکید آدسد د ت به قددهاس  ز س  سأی باالترین

 .شود می  ناباباتی مباسز ی د سد مرد  به  تکا د خد 
  نابابای مساقل کمیسیون گفت  د مه دس د خله  موس پیشین دزیر

 ناکاا   ناباباای   قاانون  تطبیاق  دس د کداد  ثابت س  خود ناو نساه
 .  ت بودا
 دس  ناباباای  مسااقل  کمیسیون کاس دس دخالت با  سگ  فزدد دی
 تاالش  د باردا   ال ل  زیار  س  کمیسیون  ین بودن مساقل عمل
 نفاع  باه  س  آیددا  نابابای کمیسیون  ز  بز سی   افادا با کدد می
 .کدد مهدد ی خود

 حکومات  خاود   ابدان   ز دییاری  بباش  دس علاومی  نوس لشق
 ناماه  تو فاق  تطبیاق  د قاانون  باه   حاار    عد  به س  ملی یدحد

 ماهم شد، تشکیل ملی دحدی حکومت آن   اس بر که  یا ی
 . کدد تقویت س  ملی دحدی ناو نساه حکومت کرد تأکید د نمود
 گماشاان  دس حکومت که شدا ثابت ما بر ی: »گفت علومی  قای
   نجااا دس د دخالاات کمیساایون کلیاادی هااای پساات دس  فاار د
 .«   ت د شاه نقش د سد پردا پشت های بازی

  تمنا فرامرز دکتر

 خاسجه،  موس دز سی   ار تژیک مطالعای سئیس تمدا، فر مرز دکار
 کمیسایون  باه  مر جعاه  باا  معاادنش  دد همار ا  به شدبه پد  سدز

 جمهوسی تسیا   نابابای بر ی س می طوس به  نابابای مساقل
 .نمود نا  ثبت  فغانساان آیددا  ال
 بار ی  ناا   ثبات   ز پس تمدا فر مرز دکار آفااب، پیا  گز سش به

 باه  تای جمال طای   فغانسااان  آیدادا  جمهوسی سیا ت  نابابای
 مسااقل  کمیسایون  کااس  دس حکومت   ت  میدد س گفت ها س انه

 گرفان دسس با کمیسیون   ین دهد  جازا د نکدد دخالت  نبابای
  خیار،  پاسلماانی   ناباباای  دس خود خوشایدد چدد ن نه تجاسب  ز

 .کدد برگز س شفاف طوس به س  جمهوسی سیا ت  نابابای

 ملای  دحدی حکومت هبریس خود که آنجایی  ز  فزدد تمدا آقای
  فغانسااان  جمهاوسی  سیا ات   نابابای  حامالی نامزد ن  ز یکی
 .د سد دجود کمیسیون کاس دس حکومت مد خله  حامال باشد، می

 ! نیست یاد خلیل دست در چیز همه
 سیا ات   ناباباای  بار ی  ناا   ثبات  جهات  که تمدا فر مرز دکار

 بود کردا جعهمر   نابابای مساقل کمیسیون  به آیددا جمهوسی
 طالباان  با  فغانساان هلح پرد ه به ها س انه با هشبت  د مه دس

 مشاکالی  تما  تو ند نمی ز د خلیل حضوس تدها گفت د کرد  شاسا
 ملات  زمانیکاه  تا د کدد حل س   فغانساان هلح پرد ه سدی پیش

 باازییر ن  دییار  د نر ادد  ملی  جما  یک به دسدن  ز  فغانساان
 برقار س   فغانسااان  دس هالح  نباشدد، س ضی  فغانساان دس  یا ی

 .شود نمی
 مساأله   یاک  عدو ن به  فغانساان هلح پرد ه: »گفت تمدا آقای
 د د خال  دس بازییر  ه:   ت بازییر هفت د اان دس ماغییرا چدد
 تو ناد  نمای  طالباان  باا   مریکاا  تو فق تدها. خاسج دس بازییر چهاس

 باازییر  چهااس  دیاژا  به بازییر ن  ین قداعت باید د باشد س هیشا
 «.شود حاهل نیز خاسجی قدستمدد

 ! نیست منزل وحی اساسی قانون
 سیا ات   نابابای کاندید های  ز یکی عدو ن به تمدا فر مرز دکار

 کوتاا  بدان  ز دییری ببش دس  فغانساان آیددا  ال جمهوسی
 معیشات  ی کددادا  تضامین    ا ای  قانون گفت ها س انه با خود
 مطماون  هاوستیکه  دس د سدد می شماس به مرد  بر ی سفاا د بهار

 بار ی  سفااا  د هالح  باه  تو ناد  مای  آن دس تعدیالی برخی باشیم
 چاون  کارد   یجاد س  تغییر ی  ین تو ن می شود، مدجر شهردند ن

 .نیست مدزل دحی   ا ی قانون
 قاانون  بر  ااس  تادبیر  د تو عه تیم کاندید عدو ن به  فزدد دی

 دس د   ات  کردا نا  ثبت جمهوسی سیا ت نابابای  بر ی   ا ی
   ا ای  قاانون  دس تاو ن  مای  نیاز  حساس د شدن برندا هوسی
 .کرد  یجاد تغییر تی

 امتی   محمد دکته تو عه، د تدبیر تیم دس تمدا فر مرز معادنین

 معاادن  ستعید  قیاس سید پوهنمل د  دل معادن رشادت

 .باشدد می دد 
 گفات  نظاا   تغییار  موسد دس دییری  ل ل به پا خ دس تمدا آقای
 بار ی  بباو هیم  که   ت  ین ماندد کدونی شر یط دس مسأله  ین

 !کدیم  عوض س   د های لباس  رطانی بیماس یک دسمان
 تقویات  سدی بایاد  نظاا   تغییار  جاای  باه  کارد  تأکید تمدا دکار

 تو عه د ملت د ددلت س بطه  ز جدید تعریف خوب، د سی حکومت
 .شود کاس مشوسی یت مد جای به مشوسی
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  شد اعالم رسما کابل در پارلمانی انتخابات برانگیز جنجال نتایج
 میاان  گرفااه  هاوسی  هاای  قاوس  د کش د خیرتا ها ماا  ز پس

  ناباباااتی شاکایای  کمیساایون د  ناباباای  مساااقل کمیسایون 
 .شد  عال  کابل دس پاسلمانی  نابابای  باد ئی ناای  باالخرا

  نابابای کمیسیون سئیس هیاد عبد لبدیع آفااب، پیا  گز سش به
 د بال کا  نابابای  باد ئی ناای  جدی، 24 ددشدبه سدز  فغانساان،

 .نمود  عال  س ما س  ها کوچی
 کابال  دس  نابابای پیردز کاندید ی 33 شدا  س ئه لیست   اس بر
 :باشد می ذیل قر س به
 سحمانى  جمل حاجى -1
 خیرخو ا قیو  -2
 هالح  لفت مشمد فد  -3
 جیشون جادید -4
 دد ت بشر سمضان -5
 سضائى آقا خان  -6
 شاهین  میرگل -7
 ناهرى حسین غال  -8
  حمدى خان مشمد مال -9

 گذس  هلل  مان -10
 مجاهد گل  هلل -11
 مشمدى مشمد  ید -12
 دسدگ خان -13
 هافى  فغان میر قاضى -14
 گالب  جمل -15
 شیدوز دا عظیمى ضیاء -16
 دحدی توفیق -17
 کلیمزى عبید هلل -18
 جلیلى  هلل حفیظ -19
 هدیقى فرهاد -20
  دسیاخیل  نوسخان -21
 حبیبى ىزسگ حاجى -22
  یاف  لرحمان حبیب -23
 ناهر  هلل نجیب -24
 نظرى فاطمه -25
 کردخیل شیدکى -26
 جاللى سدبیدا -27
 ىی گلدسا  ناهریاس فوزیه -28
  ما مریم -29
 نکبین  لیمه -30
 ز دا نبى مر ل -31

 نوسدزى زهرا -32
 زکی نظیفه جدر ل -33

 جلاس م باه  هاا  کاوچی   اوی   ز یافاه س ا کاندید های همچدین
 :باشد می زیر شرح به نمایددگان

 خیل ترا دزیر شاا.  1
  فغان  لرحمن حبیب.  2
  خیل حسین میردیس.3
  لوند ندییالی. 4
 ز دا عرب پردیز حاجی.  5
 زدی نعیم حیدسجان. 6
 کوچی خان س ول. 7
   حمدزی حمیدا. 8
 خیل  لیمان مریم. 9

 کوچی فرز نه. 10
  یان  که گردد می  عال  حالی دس کابل دس مجلس  نابابای ناای 
  ین مبالف دالیل به دلی گردد  عال  زددتر بسیاس بود قر س ناای 
. گردیاد   جار   دیر بسیاس  نابابای مساقل کمیسیون  وی  ز  مر

  ناباباای  گردید باعث کابل حوزا دس گساردا تقلبای شائبه حای
 کمیسایون  دلای  باردد  پایش  کلای   بطاال  مرز تا دالیت  ین دس

 نهادهااای د حکوماات د اااطت بااا  ناباباااتی شااکایای یبرس اا
  ز خاهی شر یط با د نمودا نشیدی عقب خود موضع  ز  لمللی بین
 هاای  تقلب  دعای همچدان  ما. نمود نظر هرف خود تصمیم  ین

 کمیسایون  سدد، مای   حاماال  د باشاد  مای  پابرجا کابل دس گساردا
 تغییر تای  دخو ماهه یک مهلت دس  ناباباتی شکایای به س یدگی

 .نماید  یجاد شدا  عال  ناای  دس

 گردد برگزار دوباره انتخابات و ابطال کابل آرای

  ز زیادی شماس کابل، حوزا آس ی  باد یی ناای   عالن به پیوند دس
  یان   نابابای سدند خو ندن ماقلبانه با پایابت، معارض نامزد ن
 سایون کمی  اوی   ز کابال  دالیات  آس ی  بطاال  خو  اااس  حوزا،

 .شدند  نابابای مساقل
 سدز خباری  نشساای  برگاز سی  باا  آناان  آفاااب،  پیا  گز سش به
 کابل حوزا آس ی بازشماسی د  نابابای سدند( جدی ،25) شدبه  ه
 قضاایی  د عادلی  نهادهاای   ز د خو ندند شفاف غیر د پرتقلب س 

 .دهدد قر س قانونی پییرد موسد س  مابلف  فر د تا خو  ادد
 نامزد ن  ز یکی د نمایددگان مجلس برحال نمایددا ی،کلکان د دد

 سدند به  نابابای مساقل کمیسیون که گفت کابل حوزا معارض
  ز س  سدناد   یان   عابااس  د کردا خیانت  فغانساان شهردند ن ملی
 .  ت بردا میان
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 دیاژا  به نمایددگان، مجلس  نابابای برگز سی سدند دی، بادس به
 خاص  فر د تعد د یک تا بود شدا دد یمه قبل  ز کابل حوزا دس
 د ماا  پاذیرش  ماوسد  سدناد   یان  قطعاا   کاه  یابداد  س ا مجلس به

 .ند سد قر س کابل شهردند ن
 کمیسایون  قاانونی  تصامیم   ز ماا  که کرد تصریح کلکانی آقای

 حمایات  کابال  حوزا آس ی  بطال بر مبدی  ناباباتی های شکایت
 حاوزا   یان  دس باباای  نا ددبااسا  برگاز سی  خو  اااس  د کدایم  می

 .هسایم
 ناامزد ن   ز یکای  د نمایددگان مجلس مدشی عرفانی،  هلل عرفان

 آس ی  بااد یی  نااای   مبالف ما که گفت نیز کابل حوزا معارض
 باا  کاه  یافادد س ا فهر ت  ین دس کسانی زیر  هسایم؛ حوزا  ین
 .شدند کامیاب س ی خرید تو ط د کردند معامله مرد  آس ی

 کاه  گفات  نیاز  حاوزا   ین دییر معارض نامزد ی،تو ل معصومه
 باه  یاازی  د ت د ضعیف مدیریت با  نابابای مساقل کمیسیون

 .  ت کردا برگز س س  سدند  ین باس  ه  ناباباتی، تقلبای
 کاه  د شت بیان  نابابای مساقل کمیسیون سئیس  ز نقل به دی
 د ببار  س ی بارد  د سی پول  گر هم تو": گفت من به هیاد آقای

 ماوسد   یان  دس  اددی  کاد     گر د کدیم می  عال  س  آن ناای  ام
 ".کن مر جعه  ناباباتی های شکایت کمیسیون به د سی،
 دالیت معارض نامزد ن  ز دییر یکی  نصاسی، مدصوس  هلل هدیق
  ماوس  دس قاانونی  غیار  گوناه  باه  حکومات  کاه  گفات  نیاز  کابل

  ین د کرد مد خله  ناباباتی های شکایت کمیسیون گیری تصمیم

 آس ی  بطاال  بار  مبدای   ش قاانونی  تصمیم  تباذ  ز س  کمیسیون
 .د شت باز کابل، حوزا
  جازا که کرد تاکید کابل حوزا دییر معارض نامزد  شر،  هیال
 د دهایم  نمی  نابابای مساقل کمیسیون به س  تبلف د تلفی حق

 .گیریم می س   قد    ین جلوی
 حامیاان  عداو ن  به تا و  تخ جهانی جامعه  ز حال عین دس دی
 نمایدد تامین س  سدند  ین شفافیت  فغانساان،  نابابای سدند مالی

 س ایدگی  کشوس شهردند ن د معارض نامزد ن های شکایت به د
 .کددد

 نیز حوزا  ین دییر معارض نامزد ن  ز تن یک کاظمی،  یدعلی
 مسااقل  کمیسایون   ز د شاد  کابال  حاوزا  آس ی  بطاال  خو  ااس
 .کدد برگز س ددباسا س  سدند  ین تا خو  ت ای ناباب
 هایچ  649 تا 217 شماسا  ز که  اخت خاطرنشان کاظمی آقای

 .س د می نفر 432 به آن شماس د ند سد دجود نامزدی
 تصامیم   ز حمایات  ضامن   ی، ناماه  قطاع  هددس با پایان دس آنان

  ز کابال،  آس ی  بطاال  بر مبدی  ناباباتی های شکایت کمیسیون
 س  کابال  حاوزا  آس ی تاا  خو  ادد نیز  نابابای مساقل یونکمیس
 .کدد  عالن باطل
  ز مابلاف  د ماقلاب   فار د  قانونی پییرد خو  ااس همچدان ها آن

 کاه  کردناد  تهدید د شدند کشوس قضای د عدلی نهادهای  وی
 کشوس  ر  ر دس نییرد، هوسی س یدگی شان های خو  اه به  گر

 .زد هددخو  گساردا تظاهر ی به د ت
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  اه  باا  پایابت حوزا آس ی  باد یی ناای  که   ت یادآدسی قابل
  ناباباای  مسااقل  کمیسایون   اوی   ز گذشااه  شب تاخیر، ماا

 د ظهاوس  نو های چهرا  کثر   فهر ت،  ین   اس بر د شد  عالن
 .خوسد می چشم به فهر ت  ین دس مدد ثردی  فر د

/  ندبسات  را بلا   انتخاباات  کمیسیون انبار معترضین

 غیرقانونی بل  آرای بازشماری: کنندگان اعتراض

 است

 نااای     ااس  بر برندا نامزد ن هو د س ن د شهردند ن  ز شماسی
 26 چهاسشادبه  سدز باماد د  نمایدادگان  مجلاس   نابابای  باد یی
  عاار ض  باباای  نا مسااقل  کمیسایون  دسد زا مقابال  دس جدی
( آس  هاای  هادددق  ذخیرگااا )  نباس دسد زا  یدکه ضمن آنان.کردند

  ز بساااادد، س  بلاااخ دالیااات  ناباباااای مسااااقل کمیسااایون
 بازشاماسی  س  بلخ آس ی کل که خو  ادد  ناباباتی های کمیسیون

 دالیات  آس ی کال  بازشماسی که کددد می تأکید معارضین .نکددد
 د   ت شدا تما  بازشماسی شبصم زمان د   ت غیرقانونی بلخ
 .شود  عال  نمایددگان مجلس  نابابای نهایی ناای  باید

 دالیات  نمایدادگان  مجلاس   نابابای  باد یی ناای   یدکه  ز پس
  یان  د زدا  عاار ض  به د ت نامزد ن  ز شماسی شد،  عال  بلخ

  یان  آس ی کال  بازشاماسی  خو  اااس  د  ناد  نکاردا  قبول س  ناای 
 .شدند دالیت
 کمیساایون  ز مطبوعااتی   کدفار نس  د  نشساات چدادین  دس آناان 

 د کاردا  تاأمین  س  عد لت د شفافیت تا خو  ادد  نابابای مساقل
 .کددد بازشماسی س  بلخ دالیت آس ی کل
  بااد یی  نااای   برنادا  ناامزد ن  گردهماائی  یک دس حال عین دس

 نااای    عاال   خو  اااس  قبل سدز چدد نمایددگان مجلس  نابابای
 .  ت شدا  نابابای  ین نهایی
 نااای   برنادا  ناامزد ن  طرفاد س ن  د شاهردند ن   ز شاماسی  حال

 کمیسایون  دسد زا مقابال  دس نمایددگان مجلس  نابابای  باد یی
 . ند زدا  عار ض به د ت  نابابای مساقل

  اه   ی قطعداماه  یک قالب دس س  هایشان خو  ت معارضین  ین
 مساااقل کمیساایون سئاایس هباا س  آن د شاادا مداشاار نیااز مااادا

 .کردند تسلیم  ناباباتی های شکایت کمیسیون سئیس د  نابابای

 ندارد صلح مذاکرات به ربطی جمهوری ریاست انتخابات در تأخیر: عبداهلل
 دلیال  گفات  ملای  دحدی حکومت  جر ئیه سئیس عبد هلل عبد هلل
 .  ت فدی مشکالی جمهوسی سیا ت  نابابای دس تأخیر  هلی

 تاأخیر   یدکه بر مبدی سد یه خاسجه دز سی بیانیه  ناشاس دنبال به
 نایشاه  دس  فغانسااان  جمهاوسی  سیا ات   ناباباای  برگز سی دس
 گوید می  جر ئیه سئیس ،عبد هلل عبد هلل   ت، بودا «آمریکا فشاس»

 .ند سد  ستباط طالبان با هلح دگوهای گفت به موضو   ین
 دزیار ن  شاوس ی  نشسات  دس جادی،  24 ددشدبه سدز که عبد هلل
 تأخیر  ین  هلی دلیل عدو ن به فدی مشکالی  ز گفت، می  بن

 نااای   دس د ضاح  گوناه  باه  مشکالی  ین عالیم گفت د کرد یاد
 .شود می دیدا پاسلمانی  نابابای
: گفات  جمهاوسی  سیا ات  گذشااه   ناباباای  به  شاسا با عبد هلل

 نااای   بود می چین با بر بر  فغانساان نفوس  گر بود گفاه کسی»
 .«شد می  عال  قیامت دس کشوس  ین  نابابای
  اال  حمال  31 تااسیخ  باه  باود  قر س جمهوسی سیا ت  نابابای
  ارطان  29 که   ت  سقر تأخیر ماا  ه با  ما شود برگز س 1398
 .شود برگز س

 بار  مبدای  خبرهایی طالبان، با هلح مذ کر ی بشث شدن گر  با
 مداشار  جمهوسی سیا ت  نابابای تأخیر بر ی طالبان دسخو  ت

 .شد سد کدددا، مذ کرا طرفین  وی  ز که بود شدا

  ی بیانیاه  دس جادی،  20 گذشااه  پدجشدبه سد یه، خاسجه دز سی
 گفت د کرد  ناقاد جمهوسی سیا ت  نابابای تأخیر  ز شدید لشن

 آمریکا زیر  بودا ماشدا  یاالی فشاس  ثر دس  نابابای تعویق» که
 زماان  باه  نیاز  فغانساان  نابابای دس خود  داسیوی  عمال بر ی
 .«د سد

 خاسجاه  دز سی بیانیاه  باه  د کادش  دس کابال،  دس آمریکاا   فاسی
 جمهااوسی یا ااتس  نابابااای تعویااق کااه س   دعااا  یاان سد اایه،
 بیانیاه  دس. کارد  سد باودا،  «آمریکاا  فشااس » نایشاه  دس  فغانساان

 جمهاوس  سئایس  آنکاه  دجاود  باا : »بود آمدا سد یه خاسجه دز سی
  طمیداان  پیو ااه   ناباباای  مسااقل  کمیسایون  د غدای   شرف
 برگاز س  شادا  تعیاین  زماانی  جددل مطابق  نابابای که د دند می
 هماه . بیفااد  تاأخیر  به که شد  ین بر تصمیم نهایت دس شود، می
 که شدا گرفاه آمریکا فشاس زیر تصمیم  ین که آنست بیانیر چیز
 کشاوس   ین هلح سدند د باشد نظرش مطابق  نابابای خو هد می
 .«کدد طر حی خود دلبو ا  داسیوی بر  اس نیز س 

 کاه  باود  گفاه سد یه خاسجه دز سی به د کدش دس آمریکا  فاسی
 س   فغانسااان  جمهاوسی  سیا ات  اباباای  ن تاأخیر  باه  تصمیم»

 هاای  کمبودی سفع آن دلیل د گرفاه  نابابای مساقل کمیسیون
.« فااااد  تفاااق پاسلمااانی  نابابااای دس کااه   اات فداای د  د سی

 



 9هفته نامه پیام آفتاب/

 ریاست انتخابات: نجفی/ نبود جمهوری ریاست انتخابات برنده غنی: جانسون

 بود نامشروع ۲۰۱۴ سال جمهوری

 

  مدیات  مطالعاای  د نشکدا   ااد تشقیقی گز سش یک های یافاه
  ناباباای  نااای   کاه  دهاد  مای  نشان آمریکا دسیایی نیردی ملی

 2014  اال  دس  فغانساان فعلی جمهوس سئیس غدی،  شرف مشمد
 د ات  باه  بار ی  معمول غیر پاس مارهای  ز دی د بودا نامشرد 
 .  ت کردا   افادا س ی آدسدن

 مطالعای د نشکدا   ااد جانسون، توماس آفااب، پیا  گز سش به
  ز( جادی  27) شادبه  پاد   سدز آمریکا، دسیایی نیردی ملی  مدیت
 کابال  دس س هبردی مطالعای  نسایاوی دس دیدیوئی تماس طریق
 به نیاز د   ت باس هفاجع  فغانساان  ناباباتی کدونی نظا  که گفت

 .د سد جدی  هالحای
  فغانسااان  س هباردی  مطالعاای   نساایاوی  دس کاه  پاژدهش   ین

 بر دسدهاای  د هاا  د دا بر  ااس  کاه  دهد می نشان شد، سدنمایی
 تو اط  2014 جمهاوسی  سیا ت  نابابای سدند  ز دقیق د علمی
  ناباباای   ین دد  ددس دس غدی آقای پیردزی آمریکایی، نهاد یک
 .  ت بودا غیرممکن س 

 گیری، س ی مر کز های د دا تشلیل پژدهش،  ین های یافاه بربدیاد
 تماا   غدی آقای مشالی  ین دس که دهد می نشان س  مشلی 606
 عبد هلل آقای نفع به س یی هیچ دییر  وی  ز د کردا کسب س  آس 
 .  ت نشدا سیباه ها هدددق به

 ناااظر ن انزماا آن دس کااه  اااخت خاطرنشااان جانسااون آقااای
  ناباباای  پیر ماون  تشقیق ماا دد  ز پس  سدپا  تشادیه  ناباباتی
 آقاای  که د شادد بیان هر حت به ،2014  ال جمهوسی سیا ت
 گاز سش   یان   ماا  نیسادد؛ جمهوسی سیا ت  نابابای برندا غدی
 .نشد نشر د نیرفت قر س توجه موسد  یا ی فشاسهای تشت

 کمیسیون دبیرخانه پیشین سئیس نجفی، د ددعلی حال همین دس
 ناا   ثبات  طارح  زماان  آن دس ماا  که گفت نیز  نابابای مساقل

 کشاوس  نقطه  ه دس آزمایشی گونه به س  دهددگان س ی کامپیوتری
 دس آمریکاا   افیر   ما د شت، همر ا به مثبت ناای  د د دیم  نجا 
 عملای  با کرد، می پرد خت س   نابابای بودجه دسهد 70 که کابل
 .شد طرح  ین تطبیق مانع د کرد مبالفت آن کردن

 بود نامشرد  2014  ال جمهوسی سیا ت  نابابای دی گفاه به
 .  ت نامشرد  نیز  نابابای  ین  ز برخو  اه حکومت د

 دقیاق  شاماسی  نفوس که زمانی تا   ت بادس  ین به نجفی آقای
 کمیسایون  د نشاود   هاالح  کشوس  ناباباتی نظا  نییرد، هوسی
 شفاف  نابابای برگز سی نر د، قانونی  قاد س به ابابای ن مساقل

 .  ت ناممکن عد لت بر مبادی د
  فغانساان شفاف  نابابای بدیاد سئیس ز دا،  یوب نعیم هم  وی  ز

 د خلای  ناظر نهادهای های یافاه پژدهش  ین دس هرچدد که گفت
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 گرفااه  مدنظر 2014  ال  نابابای سدند دس حکومت مد خالی د
 .  ت  اخاه برمال س  کلیدی مو سد  ما نشدا؛
 دس  ناباباای  برگاز سی   ز ددسا هار  گذشاه با که کرد تأکید دی

 تبلفاای،  د تقلباای  میاز ن   فاز یش  باا  ماا  ماأ فانه  فغانساان،
   ااقاللیت  کااهش  شاهردند ن،  باادسی  بای  حکومت، مد خالی
 شاهردند ن،  مشااسکت  میاز ن  آمادن  پاایین   ناباباتی، نهادهای

 مو جاه  سدناد   یان   ااخان   یا ی د  نابابای سدند شدن قومی
 .هسایم
 ما نظاستی های یافاه بربدیاد که  اخت خاطرنشان ز دا  یوب آقای

 ددس دس تو نسات  مای  سدناد   یان  ،2014  اال   نابابای پیر مون
 حلقاای  برخای   اوی   ز  ما کدد؛ تکمیل س  1+50 آس ی نبست،
 دالیات  4 آس ی ناای  کردن مهدد ی با نهایت دس د شدیم تهدید
 .کشاندند دد  ددس به س  آن کشوس
 کاه  زماانی  تا د شت، بیان  فغانساان شفاف  نابابای بدیاد سئیس
 نییارد،  هاوسی  گازیدش  کمیاه د  نابابای میکانیز  دس تغییری

 دفاار   ز زد یای  تمرکز د نشود بایوماریک دهددگان س ی نا  ثبت
  ناباباای  برگاز سی  نشاود،   نجا  دالیای های کمیاه به مرکزی
 .  ت غیرممکن تقلب  ز عاسی د شفاف

 گفت  نابابای، سدند پیر مون  یا ی  حز ب نقش  ز  ناقاد با دی
 الز   س دا ناه  د د سناد  زمیداه   ین دس مدظم  ی برنامه نه آنان که

 .د سند س   ناباباتی نظا  تغییر بر ی
 مسااقل  نکمیسایو  دسدن دس  فر د برخی ز دا،  یوب آقای بادس به

 برخودهاای  هماو سا  د  اازد  مای   یا ای  س  سدند  ین  نابابای،
 . ند گرفاه پیش دس  یا ی
 سدناد  که کرد نیر نی  بر ز  فغانساان شفاف  نابابای بدیاد سئیس
 جمهاوسی  سیا ات   ناباباای  برگاز سی  سدی هلح دگوهای گفت
 یاباد،   د مه گونه  ین  دضا  گر د گذ سد می مدفی تأثیر آیددا  ال

 بسایاس  98  اال  جمهاوسی  سیا ات   ناباباای  برگز سی  حامال
 .بود خو هد ضعیف

  اه  گذشت با  نابابای مساقل کمیسیون که   ت حالی دس  ین
   ات  ناو نساه هدوز نمایددگان، مجلس  نابابای برگز سی  ز ماا
 باادس  باه  کاه   نابابااتی . کدد  عالن س  سدند  ین نهایی ناای  که

  اال   ناباباای   ز بادتر  شر یط دس ناظر، نهادهای د کاسشدا ان
 .د سد قر س 2014

 

  آخرین خبرها از مذاکرات صلح 

 پاکساتان  و امریکاا  پنهاانی  معاملا   مراقا  : کرزی

 باشید افغانستان روی

  اابت  با  مصاحبه دس سئیس جمهوس  ابق  فغانساان، کرزی حامد
 د سد خو  ت هدد  ز شد نشر شدبه  ه سدز که «هددد دی» خبری
 د شدیان بین کالنی ی معامله کدد حاهل  طمیدان د شود معرکه

 خاو هیم  می  فغانساانی ما: »گفت کرزی .ند سد دجود آباد   ال  د
 ند شااه  قار س  پاکساان نفوذ تشت  ما باشد دد ت پاکساان با که

 دس  ما کدیم می کمک فغانساان  هلح برد پیش دس  مریکا به. باشد
 کااس  دس  ی معاملاه  باین   یان  دس کاه  شاود  سدشن باید حال عین

 خباری   اایت  دب با مصاحبه دس پیشین جمهوس سئیس .«نیست
 دخالت بر مبدی خود  یا ت  ز پاکساان نمود تأکید «هددد دی»
 مارد    یان  د د سد نمای  بار  د ات   فغانسااان   بر د شان نفوذ د

 آنهاا  بر خاسجی کشوس  یک دهدد  جازا  نباید هک   ت  فغانساان

 پاکسااان   قد مای خام خو  ااس کرزی .شود مسلط  کشوسشان د
 دس خو  ات  هداد   ز د شاد   فغانساان های  سزش د ها  دت علیه
 .بییرد  ی برجساه نقش  فغانساان هلح مذ کر ی برد پیش

 بااه ماان پیشاادهاد: »گفاات  فغانساااان پیشااین جمهااوس سئاایس
 نیاز  طالبان با  فغانساان ددلت بر عالدا که   ت  ین نهددد اا

 هالح  ماذ کر ی  کاناال   ز طالبان آیددا دس  گر تا باشدد تماس دس
 .«   باشد د شاه س بطه آنها با باو ند هدد شد، کابل ددلت  ز ببشی

 باه   ار    ستاش  حملاه  جریاان  دس  فغانسااان  کرزی،  عاقاد به
 بااتالق  دس د شد پاکساان د یکا مر بین معامله قربانی  فغانساان،

 . فااد تردسیسای های گردا
 ز د، خلیال  زلمای  کاه  شاود  می  یر د حالی دس کرزی  بدان  ین

  افر  چهااسمین  دس   فغانسااان،  هلح  موس دس  مریکا دیژا نمایددا
 باا   فغانسااان  هلح دگوهای گفت تسهیل هدف با خود  ی مدطقه
 .   ت کردا  فر نچی د هدد پاکساان، کشوسهای به طالبان

 هلح کاسشدا ان  ز بسیاسی  عاقاد به که   ت حالی دس همه  ین
 تعامال  ناو   باه  د بسااه  کشاوس   یان  دس جد  هماندد  فغانساان

 د باشد می  فغانساان دس یکدییر با فر مدطقه د مدطقه های قدسی
  حسااب  تساویه  میاد ن  باه  گذشاه همچون  فغانساان ماد میکه

 .بود  میدد س  هلح به نباید شود، ساهنیری بزسگ های قدسی
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 دولات  و طالبان مستقیم مذاکره خواستار پاکستان

 شد افغانستان

  هد ف تشقق بر ی خو  ت؛ طالبان  ز پاکساان خاسجه  موس دزیر
 .کدد مذ کرا د  طه بی د مساقیم  فغانساان ددلت با هلح،
 سدناد  خصوص دس پاکساان خاسجه  موس دزیر قریشی مشمود شاا

 د طالباان  بازگشات  بر آباد   ال : گفت  فغانساان هلح مذ کر ی
 گفات  تد د  که  ین بیان با دی .د سد تأکید مذ کرا میز به ددلت
   ات،  ضردسی  فغانساان دس  اله هفدا جد  پایان بر ی دگوها
 بار ی  هاا  تاالش  نکدداد،  دگو گفت طرف دد که زمانی تا:  فزدد
 .بود خو هد ثمر بی  فغانساان دس جد  پایان

 د آمریکا ددلت میان مذ کر ی بر ی پاکساان: کرد  ضافه قریشی
 نیز عربی ماشدا  ماس ی د سیاض که  بوظبی دس  فغانساان طالبان
 د مثبات  ماذ کر ی  آن د د شت کدددا تعیین نقش د شادد، حضوس
 بیاان  حاالی  دس  ابدان   یان  .  ات  شادا   سزیاابی  ببش نایجه
  فغانسااان  ددلات  باا  ماذ کرا  هاان خو  طالبان گردا که شود می

 .کدد دگو گفت آمریکا با   ت آمادا  ما نیست
 عمار » باا  مالقاای  دس نیز پاکساان   المی جماعت حزب سهبر

  ز کاه  گفات  هالح،   موس دس جمهوس سئیس دیژا نمایددا «د ددزی
 حمایات  طالبان گردا د ددلت میان هلح مساقیم دگوهای گفت
 .کدد می

 ددلت میان هلح مساقیم دگوهای گفت آغاز  لشق،  ر ج موالنا
 ملات   ز  ماردز :  فزدد د د نست مهم س  طالبان گردا د  فغانساان
 آماادا  د شاود  مای  شادیدا  د حادی  هد ی هلح بر ی  فغانساان
 .هسایم سدند  ین  ز حمایت د همکاسی

 جریاان  دس س   لشاق   ار ج  مولاوی  نیز د ددزی س  اا، همین دس
  ز د د دا قار س   فغانسااان  مرد   تشاد د هلح سدند  خیر تشوالی

 کابل حکومت میان هلح مذ کر ی آغاز مدظوس به تا خو  ت دی
 .کدد همکاسی طالبان د

 رسید چین ب  زاد خلیل

: نوشت خود تویار دس  فغانساان هلح  موس دس  مریکا دیژا نمایددا
 قار س   فغانسااان  هلح مذ کر ی تسهیل بر ی ها تالش  د مه دس»

 دس مهمای  شنقا  دس چاین . کدم دگو گفت چیدی مقامای با   ت
 .« د سد  فغانساان هلح پرد ه
 باود  نوشااه  دییار  تاویاری  پیاا   یک دس تر پیش ز د خلیل زلمی
 سدز دس کابل به  فرش  ز مانع پرد زها دس مداظرا غیر های تأخیر

 ملای   مدیات  مشاادس  مشاب،  حمد هلل با تو نساه  ما  شدا گذشاه
 کسااان، پا دس  فغانسااان  تاازا   فیر مشعل، عاطف د  فغانساان،

 چیزی مالقای دد  ین جزئیای موسد دس ز د خلیل زلمی. کدد دید س
 .   ت ندوشاه
 گذشااه،  هفااه  چهاسشادبه  سدز ز د، خلیال  زلمای    ت ذکر قابل

 .نمود آغاز س  مدطقه به  فرش ددس چهاسمین

 چاین،  هدد، کشوسهای به خود سدزا چهاسدا  فر  ین دس ز د خلیل
 هالح  پرد اه  بارد  پایش  موسد دس تا سدد می پاکساان د  فغانساان
 دس جدا   خام بر ی  الفغانی بین حل س ا یک یافان د  فغانساان
 .کدد دگو گفت د دید س کشوسهای  ین مقامای با  فغانساان
 ددس چهااسمین  دس  فغانسااان،  هالح   موس دس  مریکا دیژا نمایددا

 .  ت کردا  فر هدد د پاکساان به تاکدون مدطقه به  فرهایش
 خاام  بار ی  هاایش  تاالش  به  خیر های ماا دس  مریکا گفت باید

 بااادس کااه  مااری   اات؛ ببشاایدا شاادی  فغانساااان دس جداا 
 بود خو هد  مریکا مدافع  ود به تشقق هوسی دس  مر کاسشدا ان

 .کرد نبو هد کمکی  فغانساان دس جد  پایان به د
 دس طالباان  نمایدادگان  باا   ش قبلای   افرهای  دس ز د خلیل زلمی
 .بود کردا دگو گفت د دید س  بوظبی د قطر هددح
 یکای   فغانساان  ز  مریکایی نیردهای خردج ها س انه گز سش به
 .   ت شدا عدو ن مذ کرا بر ی طالبان های شرط پیش  ز

 طالباان  با هلح دگوهای گفت شدن د غ با همزمان شود می  گفاه
 سیا ات   ناباباای   فااادن  تعویاق  باه   حاماال   مریکا،  وی  ز

 باا  موقات  حکومات  تشاکیل  حاای  د  فغانساان آیددا جمهوسی
 .شود می شدیدا نیز قدسی دس طالبان شرکت

 اجماا   ایجااد  منطقا   با   سفر از هدف: زاد خلیل

 است صلح پروس  آغاز برای ای منطق 

 دز سی دیاژا  نمایدادا  ز د خلیال  زلمی د کار با غدی  شرف مشمد
  فغانسااان،  هالح  صخصو دس آمریکا ماشدا  یاالی خاسجه  موس
 .نمود دید س
  نجاا   جمهوسی سیا ت  سگ دس  ه شدبه شب که دید س  ین دس

 معاادن  د نش  ردس جمهوس، سئیس  دل معادن دد ام جدر ل شد،
 تایم   عضاای   جر ئیاه،  سئایس  عبد هلل عبد هلل جمهوس، سئیس دد 

 ملی های شبصیت  ز شماسی د طالبان با حکومت کدددا مذ کرا
 .د شادد حضوس  یا ی حز ب  سهبر ن د

  مااس ی  د چاین  هداد،  کشوسهای به خود  فر جزئیای ز د خلیل
 کشوسهای به  فرش هدف که گفت د کرد  س ئه س  عربی ماشدا
 د باود  هلح پرد ه آغاز مدظوس به  ی مدطقه  جما   یجاد مدطقه
 .د د خو هد  د مه  فرها  ین به کابل، به  فر  ز پس
  اوی   ز شادا  مطرح های پر ش به  سدید  ین دس همچدین دی

 .د د پا خ کدددگان  شار ک
 آغاز س  اای دس ز د خلیل د کار های تالش  ز  پس جمهوس سئیس

  فغانسااان  دس کاه  گفت د نمود  اایش طالبان با هلح مذ کر ی
 .د سد دجود هلح آدسدن بر ی کامل  جما 

 أکیاد ت هاا،   فغان مالکیت تشت هلح پرد ه آغاز بر جانب دد هر
 .کردند
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 ماذاکرات  توقاف  دربااره  آمریکا ب  طالبان هشدار

 صلح

 ماذ کرا  باه  حاضار  آمریکا  گر که کرد  عال   ی بیانیه دس طالبان
 سدناد  گردا  ین نشود  فغانساان  ز خاسجی نیردهای خردج دسباسا

 .کرد خو هد ماوقف س  د شیدیان با هلح مذ کر ی
 تو فاق   باوظبی  شسات ن دس آمریکاا  که کرد  عال  طالبان گردا
 خاردج  دسبااسا  هالح،  دگوهاای  گفات  بعادی  ددس دس تا بود کردا

 .کدد مذ کرا  فغانساان  ز خاسجی نیردهای
 تاا  کداد  می تالش حاضر حال دس آمریکا  ما کرد، تصریح طالبان
 مطالباای  د ببارد  دییاری   امت  به س  هلح دگوهای گفت سدند

 .کدد مطرح س  جدیدی
 دد   دضاعیت   یان   گار  که   ت د دا  سهشد آمریکا به گردا  ین
 سدناد  طالباان  کداد؛  خاودد سی  هاادقانه  مذ کرا  ز آمریکا د یابد

 .کرد خو هد ماوقف س  آمریکا با هلح مذ کر ی
 باا  هالح  ماذ کر ی  زماانی  تاا  گردا  ین کرد، خاطرنشان طالبان
  عماال   ز د ات  آمریکاا  کاه  آدسد خو هد دس تعلیق به س  آمریکا
 .برد سد د قعی های گا  هلح س  اای دس د برد شاه فشاس
  اایر  تطمیاع  طریاق   ز نبایاد  آمریکا که کرد تصریح گردا  ین

 تشات  د کداد   عماال  طالبان گردا بر موسد بی فشاسهای کشوسها
 .کدد دنبال س   فغانساان دس خود   اعماسی  هد ف هلح عدو ن
 طوالنی مباسزا گرفان نظر دس با تا   ت خو  اه آمریکا  ز طالبان
  فغانساان مرد  مشرد  های خو  اه به آز دی بر ی طالبان مدی
 .دهد پایان کشوس  ین  شغال به د گذ شاه  حار  
 بر ی س  قطر  یا ی دفار که   ت کردا تأکید همچدان گردا  ین
 کاه  کشوسی هر د   ت گذ شاه باز  فغانساان مسوله  یا ی حل

  یان   یا ای  دفاار  باا  تو ند می کدد کمک هلح سدند به ببو هد
 .کدد برقر س تماس گردا

 باه  شود برگذ س قطر دس بود قر س که آمریکا د طالبان  خیر نشست
 .شد لغو طالبان  وی  ز آن  جدد ی دسباسا نظر  خاالف دلیل
 کشاوسهای   ز شاماسی  د پاکسااان   خیار    که   ت حالی دس  ین

 باا  تاا  کدد می د سد فشاس طالبان گردا بر عربساان جمله  ز عربی
 .شود مذ کرا د سد  فغانساان ددلت

 آغااز  بایاد  افغانساتان  صلح گوهای و گفت: ایران

 شود

 دس ددشدبه سدز  یر ن خاسجه  موس دز سی  بدیوی قا می بهر  
 دسباسا خبرنیاسی  ل ل به پا خ دس تهر ن دس خبری نشست یک
 با  یر ن مذ کر ی که کردا  عال   فغانساان مقامای  ز یکی که ید

 برخای  شاهد ما: گفت   ت، نبودا  فغانساان ددلت نظر با طالبان
 کدایم  مای   عاال   دلای   یام  باودا  س  ااا   ین دس ها شدیدا د گفاه

 .  ت بودا  فغانساان ددلت  طال  با ما مذ کر ی
  ظهااس   فغانساان د ن یر  مثبت د خوب سد بط به  شاسا با قا می
 د د سد د د شاه دجود  فغانساان د  یر ن میان خوبی سد بط: د شت

  یان  دس باسهاا  د هساایم   فغانسااان  دس ثبای د هلح عالقمدد ما
 . یم کردا گو د گفت  فغانساانی مقامای با موضو 

 باا  کابال  دس طالباان  باا  ماذ کرا   ز پس بالفاهله: د د  د مه دی
  س ئاه  س  الز  گاز سش  د کاردیم  گاو  د گفات   فغانساانی مقامای
 .د دیم

  ز  یار ن   یدکاه  بار  تأکیاد  با  یر ن خاسجه  موس دز سی  بدیوی
: د شات   ظهااس  کدد، می حمایت جدیت با  فغانساان دس هلح سدند
 مسایر   ین دس باید که  فغان -  فغان مذ کر ی سدند  ین مسیر دس

 .  ت اان فغانس قانونی ددلت کاس مشوسیت شود  نجا 
 مشوسیت د شان نظر دس بددن س   قد می هی : کرد عدو ن قا می
 قطعا  د شود آغاز باید گوها د گفت  ین د پذیریم نمی  فغان ددلت

 .د شت برخو هد گا  ها تدش  ز جلوگیری مسیر دس  فغانساان
 کاردا   فغانساانی مقامای  ز یکی که  ظهاسنظری  ز ما: گفت دی

 جریاان  دس س   فغانسااان  ددلات  ماا  که یحال دس کدیم می تعجب
 .بودیم گذ شاه

 نیسات   یر ن تدها  ین: گفت  یر ن خاسجه  موس دز سی  بدیوی
 مدطقاه  دس زیادی کشوسهای  مردز کردا گو د گفت طالبان با که
 ماا  بار ی   ابدان   یان  سد  یان   ز  ند کردا گو د گفت طالبان با

 .  ت آدس شیفای
 ناه  د  فغانساان مرد  س  فغانساان   رنوشت: کرد تصریح قا می

 .کرد خو هدد تأمین دییرکشوسها
 باه  د د سیام   فغانساان ددلت با خوبی سد بط ما: د شت  ظهاس دی
 د سیم کشوس  ین با زیادی  شار کای ما دهیم، می  د مه سد بط  ین

 خو هاد  چیونه ما های تماس د  فاد می  تفاقی چه آیددا دس  یدکه
 خو هاد  مشابص  ماا  های  سزیابی د تشوالی برس ی  ز بعد بود،
 .شد

 و مهام  صالح  تحقاق  در ها همسای  نقش: ابراهیمی

 است ضروری

 حکومات  هاای  هیوت  ی مدطقه  فر  ز نمایددگان مجلس سئیس
 د کارد  حمایات  هالح  فر یداد  س  اای دس همسایه کشوسهای به
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 ضردسی د مهم  فغانساان هلح تشقق دس ها همسایه نقش: گفت
 .  ت

 مجلاس  علدای  نشست دس چهاسشدبه سدز « بر هیمی  لردفعبد»
 باا  خاود  دیاد سهای  د ها تماس باید  فغانساان حکومت که گفت

 .دهد  فز یش هلح سدند  ز حمایت بر ی س  همسایه کشوسهای
 نفاع  باه  تدها نه  فغانساان دس  مدیت د هلح تأمین که گفت دی

 دس لحها   ز جهاان  د همساایه  کشاوسهای  بلکاه  بودا  فغانساان
 .برد خو هدد نفع  فغانساان

 سدزهاای  جمهاوسی  سیا ت ملی  مدیت مشادس «مشب حمد هلل»
 د چاین  هداد،  جملاه   ز مدطقاه  کشاوسهای  به  فرهایی گذشاه
 .  ت د شاه طالبان با ددلت هلح دسباسا  ماس ی
 د گفات  د  مدیاای  مساال  س  اای دس نیز قبال  ملی  مدیت مشادس
 .  ت د شاه  ن یر به  فرهایی هلح گوهای

 ملای   مدیت عالی شوس ی دبیر د ملی  مدیت مشادس نیز جاسی ماا
 گاو  د گفات  کشوس  ین هلح موضو  با  ستباط دس کابل دس  یر ن
 .کردند

 در افغانساتان  سار   خا   اساسی قانون: داوودزی

 است صلح روند

 د هالح  عاالی  شاوس ی  دبیرخاناه  سئایس  د دددزی، عمار  مشمد
 ماوسد  دس  ی مدطقاه   جماا    ماوس  دس جمهوس سئیس دیژا نمایددا
 دس  فغانسااان   ار   خط   ا ی قانون گوید می  فغانساان، هلح
 .  ت طالبان با حهل سدند

 عاالی  شاوس ی   ه شدبه سدز کدفر نس  دس د دددزی  عمر مشمد
 نمایدادا  عدو ن به خود س می  فر  دلین دس  فزدد کابل دس هلح
  فغانسااان  هلح موسد دس  ی مدطقه  جما  دس جمهوس سئیس دیژا
 باا  نزدیاک  سد باط  کشاوس   ین که سفاه پاکساان به جهت  ین  ز

 .  ت تماس دس  فغانساان ددلت مبالفین با د د سد  فغانساان
 دزیار  باا  پاکساان به  ش سدزا چهاس  فر دس  فزدد د دددزی آقای
 کشوس  ین قومی سهبر ن د مذهبی د  یا ی سهبر ن خاسجه،  موس
 هاای  س اانه  با مصاحبه مصاحبه  یزدا د کردا دگو گفت د دید س

 .  ت د دا  نجا  پاکساانی
 هاای  س اانه  باا  شدا  نجا  های حبهمصا طریق  ز کرد تأکید دی

 باه  س  هالح  بار ی   فغانسااان  مرد  برحق ی خو  اه پاکساانی،
 .  ت س اندا پاکساان ملت گوش

  میادد سی   بار ز   فغانساان هلح عالی شوس ی د س النشای سئیس
 پا اخ   فغانساان مرد  هلح ند ی به پاکساان ددلت د ملت نمود

 .بدهدد شایساه
 خاسجااه دز سی ی  عالمیااه هااددس دددزید  آقااای ی گفاااه بااه

 طالبان  ز آن دس که کشوس  ین به دی  فر سدز  دلین دس پاکساان
 آدسند، سدی کابل ددلت با مساقیم ی مذ کرا به بود شدا خو  اه
 .باشد می پاکساان به دی  خیر  فر ملموس ناای   ز یکی
 به خطاب هایی  عالمیه هددس با پاکساان: »گفت د دددزی آقای

 د  فغانسااان  ددلت با مساقیم مذ کرا بددن که کرد تأکید طالبان
 دجود دییری مسیر  الفغانی، بین حل س ا یک یافان بر ی تالش
 .«ند سد

 ! الهحمان نضل مولوی ای تشکه 
 موضاع   ز خود  بدان  ز دییری ببش دس د دددزی عمر مشمد
 د کرتشا   فغانساان موسد دس  لرحمن فضل مولوی شدا  عال  تازا

 .نمود قدسد نی
 طالباان  به خود تازا  عالمیه دس  لرحمن فضل مولوی: »گفت دی
 باا  مسااقیم  مذ کرا  ت، ضردسی  مریکا با مذ کرا  گر   ت گفاه
 .«  ت تر ضردسی  فغانساان ددلت
 مولااوی  ااوی  ز موضااع  یدیونااه د دددزی آقااای بااادس بااه

 بار  د هنیفا  بن جد  د جهاد  ز دییر آن دس که  لرحمن فضل
  ز دییار  یکی خود  ین د  بودا  ابقه بی تاکدون کردا تأکید هلح
 پاکسااانی  دیدی سهبر ن با هشبت د پاکساان به دی  فر ناای 
 .  ت بودا

 ماوسد  دس  ی مدطقاه   جماا    ماوس  دس جمهوس سئیس دیژا نمایددا
  بن  بر ز بر عالدا خو  ت پاکساانی مقامای  ز  فغانساان هلح

 بر ی  فغانساان به کمک دس نیز عملی های گا  یه عالم هددس د
 .برد سند هلح به س یدن

 بارد  پایش  بر پاکساان  یا ی سهبر ن د دددزی آقای ی گفاه به
 . ند کردا تأکید ها  فغان مدیریت د سهبری به هلح مذ کر ی
  هالحای برخی  ز  د مه دس هلح عالی شوس ی د س النشای سئیس

 .د د خبر کاسها بهار  نجا  بر ی هلح عالی شوس ی دس
 ز د، خلیل زلمی که شود می مطرح حالی دس د دددزی  بدان  ین

 ددس چهااسمین  دس  فغانسااان،  هالح  دس ماوس   مریکا دیژا نمایددا
 د هداد  پاکساان، کشوسهای به تازگی به خود  ی مدطقه  فرهای

 .  ت کردا  فر چین
 نمایدادگان  ابا  دیاد س  د مدطقاه  باه  ز د خلیال  زلمی قبلی  فر دس

 باه  نیاز   فغانساان ددلت کدددا مذ کرا هیأی  بوظبی، دس طالبان
 .کدد دید س طالبان تا بود کردا  فر  ماس ی
 ددلات  کددادا  ماذ کرا  هیاأی  باا  ماذ کرا  باه  حاضار   ما طالبان

 .نشدند  فغانساان
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  !کند می تقویت را طالبان افغانستان، در امریکا حضور: امریکایی نشریه

 کااه   اات نیاشاااه گز سشاای دس «تریبااون»  مریکااایی نشااریه
 دس گذشااه   اال  18 طاول  دس  مریکاا  طلبانه جد  های  یا ت

 نایجاه  دس د شادا  طالباان  نیردهاای   فاز یش  موجب  فغانساان
  گار .   ات  شادا  د سد زیادی تلفای غیرنظامیان به جد  تشدید

 بشر ن با گذشاه  ز بیشار  فغانساان مرد  یابد  د مه دضعیت  ین
  مریکاایی  نشاریه   یان  آفااب، پیا  گز سش به .شد خو هد مو جه

 هااای دالیاات عملیااای دس پیشاارد د حاادهای هااد یت چیااونیی
 مرکازی   طالعاای   اازمان ) « ایا » تو اط  خو ت د ندیرهاس
 دس قاو نین  مشادددیت  باددن  که عملیاتی کرد؛ مداشر س (  مریکا
 حماالی   نجاا   غیرنظامیاان،   ز حفاظات  بر ی که جد  مید ن
 عملیاای،  دس شادید  بسایاس  هاای  شکدجه د کشان شبانه، هو یی

  نجاا   د قاع  دس سدزناماه،   یان  نوشاه به .شود یم  نجا  مبفیانه
 د  فغانساان دس طالبان نیردهای  فز یش به مدجر عملیاتی، چدین
 دس گدااا  بی غیرنظامیان د نظامیان سدز هر که شدا  ی فاجعه بردز

 مداشار  گاز سش  طبق: » فزدد نشریه  ین . کشد می س   فغانساان
 مرگ آماس یرنظامیان،غ تلفای دسباسا میالدی 2015  ال دس شدا

 مداشار  آمااس   ز بیشاار  بر بار  10  فغانساان دس غیرنظامیان میر د
 زنادا  که آنهایی.   ت دنیا نقاط  ایر دس غیرنظامیان مرگ شدا
 س  کشاوس   یان  دس کاه  جداایای  د حماالی  دلیل به نیز ماندد می
  ز س  خاود  خانو دا  عضای یا شدا سدحی مشکالی دچاس دهد، می

 ملال   ازمان دیژا گز سشیر میالدی 2017  ال .«ند  د دا د ت
  مریکاا   ز  فغانساان، دس گرفاه هوسی های شکدجه  مر دس ماشد

 تو اط  کاه  جدایااتی  د ها شکدجه فر گیر های  یا ت تا خو  ت
 کاه  کسانی. ببشد پایان س  شود می  نجا  ماشدا  یاالی مقامای
 دلیال  باه  شاوند،  مای  شادید  های   افادا  وء د شکدجه ماشمل
 د نا میادی  باا  زنادگی  به س  مرگ د سند، که ناخوشایددی تجربه
  ز یکی  ین تریبون، نوشاه به .دهدد می ترجیح سدحی های عذ ب

  فاز یش  حاال  دس پیو ااه  طالباان،  نیردهاای  کاه    ت دالیلی
 باه  س   فغانساان  مدیای نیردهای گردا،  ین که طوسی به. هسادد
. دهاد  مای  قار س  حمله موسد س  طالبان نیز  مریکا د س اند می قال

 س   فغانسااان   مدیاای  نیاردی  های شدا کشاه آماس  مریکا  گرچه
 تاا  30 شادن  کشاه  ز  فغانساان مقامای  ما کدد، می  عال  مرتب
 باار ی مسااوله  یاان دهدااد؛ ماای خباار سدز دس  مدیااای نیااردی 40

.   ات  آدس شار    مریکا، یعدی دنیا  ستش مجهزترین د ترین قوی
 دقیقا طالبان علیه  مریکا جد   نجا  نشوا که   ت  ین حقیقت
 د سد تاکیاد  همچداان  «پدااگون»  ما.   ت باخت  وی به س هی
 .  ت طالبان بر بیشار فشاس  عمال پیردزی، بر ی س ا بهارین که

 جمهاوسی  سئایس  تر ما   ددنالد نزدیک سد بط: »نوشت تریبون
  اابق  مااموس  د یکاایی  مر بازسگاان  یک پریدس  سیک با  مریکا
.   ت شدا هایی نیر نی  یجاد باعث ماشدا  یاالی دسیایی نیردی
 دس سد د شادید  مبااسزا  قر سد د  مضای خو هان دلیل دد به  سیک

 دس کدیاد  تصاوس . پاول  د کشان به شدید میل:   ت طالبان با سد
  فازددا  طالباان  به نیرد تعد د چه قر سد دی چدین  مضای هوسی

 کشاه  فغانساان دس س ا  ین دس گداا بی  نسان تعد د چه د شود می
  عماال  د نظاامی  حل س ا: » فزدد  مریکایی نشریه .«شد خو هدد
 همه حق دموکر  ی. د شت نبو هد بر سد پیش  ز س  مانعی فشاس
 کاه  د سند س  حق  ین دنیا مرد  دییر هماندد نیز ها  فغان د   ت
. دهداد   نجاا   س  خاود   ناباب د بییرند تصمیم کشوسشان بر ی
 کداارل  آماادگی   فغانسااان  ملت که بیوید ند سد حق کس هیچ

 .«ند سند س  خود مدابع د کشوسشان زندگی،
  مریکاا   ارکردگی  باه  ناتو نیردهای که   ت حالی دس همه  ین

  فغانسااان  دس طالباان  گاردا  بر بار  دس   ات   ال 18 به نزدیک
 مداطق د گرفاه نیرد پیش  ز بیشار طالبان حال  ین با. جدیدد می

 .  ت د دا گسارش س  خود کدارل تشت
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 مروری بر گزیده مهمترین اخبار

 ۹۰ و کشات   ۴ کابال  نهام  منطق  در انتحاری حمل 

 گذاشت برجای زخمی

  ناشااسی  حمله که کرد  عال  کابل پولیس فرماندهی  بدیوی
 د گذ شت برجای کشاه 4 کابل شهر نهم مدطقه دس شب ددشدبه

 .شدند زخمی دییر نفر 90
 23 کاه  گفات  کابل پولیس فرماندهی  بدیوی «بصیرمجاهد»
 هسادد زن تن 12 د کودک  ناشاسی حمله  ین های زخمی  ز تن
 .شدند د دا  ناقال شفاخانه به ها زخمی تما  د
 باا  د خلاه   ماوس  دز سی  بدیوی «د نش نجیب» دییر  وی  ز

 گرفات،  هاوسی  «دلای   گرین» کم  به حمله ین  که  ین بیان
 نهااد  کاد    به مربوط کم   ین که نیست سدشن هدوز که گفت

 .  ت خاسجی
 شادا  گاذ سی  بماب  ماوتر  با حمله که کردند  عال  پولیس مدابع

 مشاهارا  دس مدطقاه  حمله،  ین  ز بعد بالفاهله د گرفت هوسی
 .گرفت قر س پلیس د  مدیای نیردهای

 صادور  برای داخل  وزارت جدید های محدودیت

 اسلح  جواز

  شباهی بر ی تدها  ین  ز پس که کرد  عال  د خله  موس دز سی
 مالیاه  فهر ت شامل شان   م که کرد خو هد هادس   لشه جو ز

 .باشد مالیه دز سی دهددگان
 مشافظاان  د شاان  بار ی  معیاس ی،   عالمیه دس د خله  موس دز سی

 .  ت کردا  عال  س  خصوهی د شبصی
 دییار  دالیای د کابل دس تن هز س ن: »  ت آمدا  عالمیه  ین دس
 مشاافظین   ز   ات  خطار  دس شان شبصی  مدیت  یدکه بهانه به

 تقاضای نیز دییر تن هدها د گیرند می کاس خصوهی د شبصی
 .« ند نمودا  الح حمل جو ز

  ماوس  دز سی بعاد،  باه   یان   ز  ما: »کرد تأکید د خله وس م دز سی
 کاه  کارد  خو هاد  هاادس    لشه جو ز  شباهی بر ی تدها د خله،
 .«باشد مالیه دز سی دهددگان مالیه فهر ت شامل شان   م

 مالیاه  کایاوسی   اه  مالیاه  دز سی دس: » فزدد د خله  موس دز سی
 د باص ش. کوچک د ماو ط بزسگ، کایوسی   ت، ثبت دهددا
 جاو ز  نیساادد،  ثبات  دهددگان مالیه فهر ت دس که هایی شرکت
 کاه  زماانی  تاا    الشه  جو ز ماقاضیان د گردد می لغو شان   لشه
 دز سی  یان  باه  مالیاتی شفافیت بر مبدی مالیه دز سی  ز تصدیق
 .«گردید نبو هد توزیع شان بر ی   لشه جو ز نیادسند،
 تدهاا  ناه  کااس   ین با دز سی  ین که کرد تأکید د خله  موس دز سی

 دس بلکه د د، خو هد  نجا  ملی عاید  زدیاد دس س  خویش مسوولیت

 نظا   ز ددس د ناشدا تشریح مبهم، های  رمایه  رنخ کردن پید 
 .برد شت خو هد گا  نیز  فغانساان مالیاتی
  هاالحای  د خله،  موس دز سی دس سهبری تغییر با که   ت گفادی
 .  ت شدا گرفاه د ت سدی دز سی  ین دس جدی

 علیاا  افغانسااتان و هنااد مرکاازی  آساایای توافااق

 تروریسم

 د هداد  همار ا  باه  مرکازی  آ ایای  کشاوس  پاد   خاسجه دزیر ن
 بار   زبکساان،  مرقدد دس خود نشست پایانی بیانیه دس  فغانساان
 .کردند تو فق تردسیسم با مشارک مباسزا موضو 

  ماردز   فغانسااان  همار ا  باه  مرکازی   ایای آ کشوس پد  د هدد
 س   شاکال  تما  دس تردسیسم نشست،  ین نهایی بیانیه دس ددشدبه
 جریاان  هرگوناه  باا  مقابلاه  بار ی  خاود  تو فاق  د کردا مشکو 

  عاال   بیاناد زد،  خطر به س  جهان  مدیت که  فر طی د تردسیسای
 .کردند
 یااانم مشااارک نهااایی بیانیااه  ز ببشاای تردسیساام بااا مباااسزا

 نشست  دلین که بود  فغانساان د مرکزی آ یای هدد، کشوسهای
 آغااز  یکشدبه سدز  ز  زبکساان  مرقدد شهر دس س  خود جانبه  ه

 .کردند
 دییار  خاسجه دزس ی همر ا به هدد خاسجه دزس ی  و س ج  وشما
 تاجیکسااان،  قرقیز ااان،  قز قساان،  فغانساان، جمله  ز کشوسها

 .د شادد حضوس نشست  ین دس  زبکساان د ترکمدساان
 آ ایای  کشاوسهای  د هداد  میاان  مشاارک   ستباطای به توجه با

  یان  دس طارفین  تجااسی  د فرهد  تمدن، های حوزا دس مرکزی
 آ ایای  کشوسهای با هدد میان دد اانه سد بط گسارش بر بیانیه

 .شد تأکید مرکزی
 یهاا  همکااسی  بر همچدین  مرقدد نشست دس حاضر کشوسهای
 حال  س  ااای  دس مشاارک   قاد مای   ز حمایات  بار ی  چددجانبه
 مو فقات  تو اعه  د ثباای  بازگشات  د مدطقاه   مدیاای  مشکالی

 .کردند
  یا ات  دس  ی دیاژا  س هبردی موقعیت  ز مرکزی آ یای مدطقه
 بار ی  ناو  دهلای  جدیاد  تشرکاای  د   ات  برخوسد س هدد خاسجه
  ز ببشای  بیاانیر  مرکازی  آ ایای  همساییان به شدن نزدیک
  او س ج،   وشما گفاه به.   ت کشوس  ین خاسجی  یا ت حوزا
 کشاوسهای  باا  هداد  تااسیبی  د فرهدیی سد بط هدد خاسجه دزیر

  سزش  ز طرف دد د   ت  ی دیریده پیشیده د س ی مرکزی آ یای
 .هسادد برخوسد س مشارک های فرهد  د
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 ساال  پان   تاا  سا   طای : نفوس احوال ثبت اداره

 گیرند می الکترونیکی کرهتذ شهروندان تمامی

  اال  مااا  هشت طی که گوید می کشوس نفوس  حو ل ثبت  د سا
 هاادس  کابال  دالیت دس  لکاردنیکی تذکرا هز س 80 حددد جاسی،
 .  ت شدا
 ثبات   د سا  ابدیوی   حمادزی،   هلل سدح آفااب، پیا  گز سش به

  دلاین  توزیاع  باا  کاه  گفت ما  فغانساان سدزنامه به نفوس  حو ل
 سدناد  جمهاوس،  سئایس  غدای   شارف  مشمد به  لکاردنیکی تذکرا
 80 حاددد  یاا  75  ز بایش  تاکدون د شد آغاز س ما  تذکرا توزیع
 .  ت شدا هادس تذکرا هز س

 11 دس  د سا  یان  بیشاار،   اهولت  بار ی   فازدد،   حمادزی  قایآ
 کارد   یجاد  لکاردنیکی تذکرا توزیع  یاس مر کز نیز دییر دز سی

 تو نساادد  مای  نیاز  آناان  خانو دا  عضای کاسمدد ن، بر عالدا که
 .بییرند تذکرا

 شدا  یجاد خانه دز سی دس که مرکز 11  ین کاس که کرد عالدا  د
 دییار  خانه دز سی 11 دس زددی به   ت قر س د شدا خالص بود،
 .شود  یجاد  یاس مرکز

   ات  قر س که گفت همچدین نفوس  حو ل ثبت  د سا  بدیوی
 دس شاود،  فعال هم ندیرهاس د هر ی دس مر کزی نزدیک آیددا دس
 شاهردند ن  هاا،  دالیات   یان  شاهردند ن  بار  عاالدا  مر کاز   ین

 .بییرند تذکرا تو ندد، می نیز همجو س های دالیت
 جمهاوسی،  سیا ات  دد  معاادن  د نش  ردس غدی،  شرف مشمد
  دل معاادن  دد اام  جدار ل  فرزناد  دد اام،  باتوس  اسنو ل، لوی

 برخی  جر ئیه، سیا ت معادن مشمدخان  نجدیر جمهوسی، سیا ت
  د س ی برخای  سؤ اای  د ملی شوس ی  عضای  ز شماسی دزیر ن،

 .گرفادد س  خود  لکاردنیکی های تذکرا 1397  ال ثوس 13
 د عباد هلل  عباد هلل   لکاردنیکای،  های تذکرا توزیع سدند شرد  با

 کاه  گفاداد  د کردناد  مبالف آن با مجلس نمایددگان  ز شماسی
 .د شت خو هد بدی عاقبت کاس  ین

 باا  مبالفات  کاه  گویاد  می  ما نفوس  حو ل ثبت  د سا  بدیوی
 نفاوس  حاو ل   ثبات  قانون با مبالفت  لکاردنیکی، تذکرا توزیع
 .  ت
 فرماانی  طای  پایش   اال  یاک  حددد نفوس  حو ل ثبت قانون
 باا  س  فرماان   یان  نمایدادگان  که شد فر اادا مجلس به تقدیدی

 نایجاه  دس. کارد  تأیید س  آن  دا مجلس  ما کردند سد آس   کثریت
 تأییاد  س  فرماان   یان  د شد تشکیل مجلس دد  ز مبالط کمیاه
 .کردند

 ناماه  یاک  دس مجلاس  نمایدادا  115 دددحا  هم باز دجود  ین با
 س  مبالط کمیاه تصمیم که خو  ادد جمهوسی سئیس  ز  رگشادا

 1393  اال  دس کاه  قاانونی  طباق  س  تاذکرا  توزیع د کدد ملغی
 .کدد  جر یی بود، شدا توشیح د تصویب

 کاه  گویاد  مای  نفاوس   حاو ل  ثبت  د سا ها مبالفت  ین دجود با
 دزیار  چهااس،  کاستاه – مرکز چهاس به فر د ن  شایاق با شهردند ن
 تاذکرا  د کدداد  مای  مر جعاه  -قیمات   سز ن د خیرخانه  کبرخان،

 .گیرند می س  خود  لکاردنیکی
 دس کاه  قاومی  14 گویاد  مای   د سا  ین  بدیوی  حمدزی، سدح

 مر جعاه  ماا  مر کاز  باه    ت، شدا بردا نا  آنان  ز   ا ی قانون
 .  ت گرفاه  لکاردنیکی تذکرا د کردند

   ا ای  قاانون  دس شاان  قو  نا  که قومی های  قلیت  ز ماسیش
  ناد زی  س ا هاایی  تظااهر ی   قاد  ،   یان   ز بعد   ت، نشدا بردا

 تااکدون   ماا . شادند  دیااابس  دس قومشاان  ناا   خو  ااس د کردند
 .  ت نشدا موضو   ین به توجهی
 توزیاع  سدناد  کاه  گویاد  مای  همچداین  نفاوس   حو ل ثبت  د سا

 شاهردند ن  تاا    ات  کاردا  پیچیادا  س  اردنیکای  لک هاای  تذکرا
 .بییرند س  کشوس تذکرا ناو ندد دییر کشوسهای

 تذکرا گرفان مر حل که گفت  د سا  ین  بدیوی  حمدزی سدح
 کاه    ات   یان  آن دلیال  د   ات  «پیچیدا» بسیاس  لکاردنیکی

 .بییرد س  ما  لکاردنیکی تذکرا ناو ند « جدبی»
 عاالدا   لکاردنیکای  تاذکرا  اضیماق هر که گفت  حمدزی آقای

 کاسمدد یکی –  فغان شهردند دد  ز باید کاغذی؛ تذکرا برد شان
 کپی با همر ا تأییدی – دییر شهردند یک د گذس دکیل یا ددلت
 .بییرد عکس د تذکرا

  یان  باودن  پیچیادا  دلیال  به که کرد  شاسا  د سا  ین  بدیوی
 مر جعاه  ردنیکای  لکا تذکرا گرفان بر ی « جدبی» تاکدون سدند،
 .  ت نکردا

 کداد،  طای  بایاد  تذکرا ماقاضی یک که زمانی مقد س موسد دس  د
 بر ی س  معلومای فوسی هوسی به ماقاضی شبص  گر که گفت
 .بییرد تذکرا که کشد می طول هفاه دد حددد کدد آمادا  د سا

 باطتل  کاغتکی  هتای  تتککهه  دیگته  سال پنج تا سه

 شود می
 هایی سیزی برنامه با که گوید می مچدینه نفوس  حو ل ثبت  د سا
 شهردند ن تمامی دییر  ال پد  تا  ه که د سد  حامال شدا، که

 .بییرند  لکاردنیکی تذکرا کشوس
 هاای  تذکرا توزیع سدند خام  ز بعد که گفت  د سا  ین  بدیوی

 کاغذی تذکرا د ملغی  لکاردنیکی های تذکرا قانون  لکاردنیکی،
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– تاذکرا  قاانون  دد هار  حاضر حال دس .شود می  اقط  عاباس  ز
  ما   ت  الجر  مرعی ددلای های  د سا دس -کاغذی د  لکاردنیکی

 هاای  تاذکرا   د س ی  ز برخای  گویداد  مای  شاهردند ن   ز شماسی
  بدیوی  حمدزی،  هلل سدح .د ندد نمی  عاباس قابل س   لکاردنیکی

 شرد  انونق   اس بر تذکرا توزیع که گوید می  حو ل ثبت  د سا
  ز د کداد   طاعات  قانون  ین  ز ددلای نهادهای همه باید د شدا
 یاا  کساان  کاه  گفات   حمادزی  آقاای  .کددد   افادا تذکرا  ین

 مشساوب  شاکن  قاانون  نکدداد،    افادا تذکرا  ین  ز که  د س تی
 .کددد شکایت مابلف مر جع  ز تو ندد می  فر د د شوند می

 حکومااد سی  کلیادی  عداهار   ز یکای   لکاردنیکی تذکرا توزیع
 مبصوهاا   فاوسی  د آنای  های بدابرضردسی که   ت  لکاردنیک

 قار س   لکاردنیاک  حکومااد سی  های برنامه دسهدس  مدیت، تأمین
 .  ت گرفاه
 هاای  تاذکرا  دس د خلاه،   ماوس  دز سی مساوولین  هاای  گفاه طبق

 باه  کماک  جمله  ز  لمللی بین معیاسهای  لسله یک  لکاردنیکی
 د  قاصاادی  هاای  برناماه  سیازی  طارح  جمعیت، یقدق  رشماسی
 حقااوقی  خاالفااای حاال د  مدیاات تااأمین عرهااه دس همچدااان
 گرفااه  دسنظار    ات،  خاوسد س  بر خاص  همیت  ز که شهردند ن

 .  ت شدا

 است یافت  افزایش هرات در ورا آلوئ  کشت

 مادیر  ،« میدای  شاکر هلل » اااب، آف پیاا   خبرگاز سی  گاز سش  به
 کاه  گویاد  مای  هار ی  دالیات  زس عات  سیا ت باغد سی عمومی
 که بودا د س ن گلبانه  ز تعد دی تمرکز موسد دس  آلوئه گیاا پردسش

 هار ی  دالیات   طح دس گلبانه باب 100 بر بالغ حاضر حال دس
 .کددد می تولید دس  آلوئه مشصول د د سد فعالیت

  د سا  اوی   ز  خیر های  ال طی نبای ن ی تردی  که  فزدد دی
 خوبی فردش باز س د یافاه تشقق د س ن گلبانه بر ی هر ی زس عت

 .  ت کردا پید  گان فردشدا بین دس نیز
 20 باین  قبل  ال به نسبت آن کشت که کرد تاکید  میدی آقای

 .  ت یافاه  فز یش دسهد 25 تا
 350  ز باای ن  یان  های گلبانه کاشت زیر  احه که تصریح دی
 بصاوسی  دهقاان  200  ز  ضاافه  کاه  باشاد  می مار 1500 تا مار

 .هسادد گیاا  ین برد شت د کاشت مصردف مساقیم

 س ی   ز خر ددی  بر ز ضمن هر ی دالیت دهقانان هم،  ویی  ز
 دس مبادس  مو د بدیل های کشت  ز دییر یکی که گیاا  ین شدن
 کوکدااس،  باا  مقایساه  دس دس  آلوئه که گویدد می شدا هر ی دالیت
  د خاار  یاان دس خوشاابباانه کااه د سد  ی مالحظااه قاباال  ااود
  افید  طاالی  ،(زعفار ن )  ار   طالی کشت دسکداس د س ن زمین

 گیااا   یان  مالحظاه  قابل کشت به  ی، گلبانه های میوا د( پدبه)
 هار ی  هاای  دلساو لی  د شاهر  دس دهقانان  ز تن ها دا د پرد خاه
 .هسادد آن کشت مصردف
 تاردی   بار ی  تا خو هدد می تاجرین د ددلت  ز دهقانان ینهمچد
 د ژِل د سد ی  ز دس ، آلوئاه  گیاا کشت گسارش  ز حمایت د بیشار

 جلوگیری  فغانساان به بیردنی کشوسهای  ز آن مشابه کدساانارا
 هاای  سدش جملاه   ز د سی گلباناه  هادعت  که گفت باید .نمایدد
 دس که باشد می شدا سحصا مشیط دس مبالف نباتای کاشت نوین
 . ند د شاه گیری چشم سشد  د خیر  ین

 شدند تیرباران فاریاب در امنیتی نیروی پن 

 دلسو لی دس  مدیای نیردی 5 که گویدد می فاسیاب دس مشلی مدابع
 . ند شدا تیرباس ن مسلح طالبان تو ط دالیت،  ین قیصاس

 ناامش  نبو  ات  کاه   مدیاای  مدباع  یک آفااب، پیا  گز سش به
 دس شاب  شادبه   اه  سدید د،  ین که گفت پژد ک به شود، مداشر
 .  ت د دا س  قیصاس، دلسو لی های خو جه غن بوسا مدطقه
 پاولیس  دد ملای،  پاولیس  دد شاامل   مدیای نیردی: » فزدد دی

 مساجد  یاک  دس یادشدا مدطقه دس مردمی، خیزش یک د مشلی
  یان  طالباان،  کاه   فزدد  د.«  ند  فاادا طالبان د ت به که بودند

 د   االشه د کردنااد تیرباااس ن بازد شاات  ز پااس س   اارباز ن
 .بردند خود با س  آنها های موتر ایکل

 .  ت نکردا تأیید س  سدید د  ین فاسیاب، پولیس مطبوعای مسوول
 شوس ی عضو دد  عیدی نادس مشمد د هاشمی عبد لباقی  ید  ما

  مدیاای،  نیردی پد  که کردند تأیید هسادد، قیصاس  ز که دالیای
 .شدند س نتیربا د  فاادا طالبان د ت به شب شدبه  ه


