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 تیم و حکومت میان تضاد افزایش و مزاری عبدالعلی سالگرد مراسم به داعش حمله

!اعتدال و صلح
حوت، مصلی شهید مزاری، میزبان مردمی بوود   16روز پنجشنبه 

که برای گرامیداشت سالگرد جان باختن عبدالعلی موزاری رببور   
مود  بودسود    سابق حزب وحدت اسوممی اغااستوتان گورد بو       

میزبان رسمی این مراس  محمد محقق یکی از رببران بوزار  و  
بوای برجتوته ایون     عضو تی  صلح و اعتدال بود کوه شصصویت  

گرو  ماسند حنیف اتمر و یووس  اواسوسی سیوز در مراسو  حضوور      
 داشتند  

حمله تروریتتی و راکت پراسی به این مراس  سوب  شود توا بوار     
حنیف اتمر و حکومت باال گرغتوه   دیگر  تش اختمغات میان تی 

 و یکدیگر را در دست داشتن در این حادثه مته  سمایند 
 عبداهلل دکتر که داد رخ زماسی اول اسفجار  غتاب، پیام گزارش به

 در سوصنراسی  مشواول  ملی، وحدت دولت اجرایی رئی  عبداهلل،
 در موزاری،  اسوتاد  شوهادت  سوالگرد  موین  24 گرامیداشت محل

  بود کابل غرب در مزاری شهید بزرگ مصمی
 صودای  شودن  شونید   از بعد ثاسیه چند تنها عبداهلل عبداهلل دکتر

  رساسد اتمام به را خود سصنان اسفجار

اما صدای اسفجاربای پیاپی باعث شد تا مراسو  ساتموام بماسود و    
مردم و مهماسان سراسیمه محل برگزاری مراس  را ترک سماینود   

سفور زخموی شودسد     95ته و بویش از  سفور کشو  11در این حادثوه  
بمچنین لطیف پدرام یکی از کاسدیودابای ریاسوت جمهووری و    

بای ایون حادثوه    تعدادی از محاغظین حنیف اتمر سیز جزء زخمی
  بودسد

 رقبشا   داعش   با تبانی در حکومت: محقق محمد

 کند می حذف را خود سیاسی

 در تروریتوتی  حملوه  از پ  خبری سشتت یک در محقق  اای
 از گرامیداشوت  محفول  بوه  حملوه  گفوت  با رساسه به کابل ربغ

 کوه  داد سشوان  کابول  در موزاری  اسوتاد  شهادت سالگرد مین24
 یوک  در و دارد ضوعف  خوود  شهروسدان امنیت تأمین در حکومت

   است کرد   طراحی را حمله این داعش با پنهان تباسی
 بچوه » چوون  را داعش حکومت، سری غوق بای حلقه اغزود وی
   کند می منتقل طرف  ن و طرف این به «کپیش

 مهمترین رویدادهای افغانستان در هفته گذشته
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 بوه  سواعت  سوی   کامول  اطمینوان  به دشمنان گفت محقق  اای
 یوک  بوه  اسگوار  مهاجموان  دادسود،  اداموه  خوود  موشکی حممت

 اابول  جودی  طوور  بوه  وایون  داشتند دسترسی موشک( اسبار)دپو
  است ممحظه

 توأمین  در حکوموت  ضوعف  حمله این در کرد تأکید محقق  اای
  شد سمایان خوبی به داعش با حکومت تباسی و شهروسدان امنیت
 داعوش  از حکوموت : »گفوت  اغااستتان مردم وحدت حزب رببر
  « کند می استفاد  خود سیاسی رابای سرکوبی برای
 یوک  موزاری  شوهید  مصمی در امروز محفل اغزود محقق  اای

 ملت سیاسی گیری جهت بود ارار و بود ساز سرسوشت گردبمایی
 متوائل  بوای  حول  را  موورد  در بودسود   مد  مردم کند، نتعیی را

   بشنوسد کشور سیاسی کمن
 سوری  غووق  بوای  حلقه از استفاد  با حکومت گفت محقق  اای
 را دموکراسی غضای دارد اصد حممتی اینچنین طراحی در خود
 و صولح  استصابواتی  توی   که زماسیکه از: »گفت محقق  کند  لود 

 توی   ایون  پاشواسدن  ب  از غکر در تحکوم گرغته، شکل اعتدال
 ایون  برجتوته  طرغوداران  از جنگوی  تجهیزات گرغتن پ  است؛
 کومن  بوای  پتوت  از اعتودال  و صلح تی  حامیان برکناری تی ،

  راء کوردن  باطول  و متتعار بای بوک غی  سازی غعال حکومتی،
 اعتدال و صلح تی  با حکومت دشمنی که است مواردی با بزار 

 سوصنگوی  چصاستوری بارون دیگر سوی از « ددب می سشان را
 مایوه  را سصنان این محقق، محمد اظهارات به واکنش در دولت
 ایون  در مدارکی و اسناد اگر است خواسته وی از و داستته تأسف
 بوا  حکومت اصلی اختمف است ذکر اابل  سماید ارائه دارد زمینه
  باشد می موات دولت تشکیل روی اعتدال و صلح تی 
 شوریک  بورای  مواوت  دولت تشکیل طرغدار اعتدال و صلح  تی

 بر حکومت حالیکه در باشند می سیاسی ادرت در طالبان ساختن
   دارد تأکید مقرر موعد در استصابات برگزاری

/  کشرد  محکشو   را کابش   تروریسشیی  حملش   ایران

 مشرد   میشان  در تفرق  ایجاد داع  هدف: قاسمی

 است افغانسیان

 حملووه ایووران خارجووه امووور وزارت سووصنگوی ااسوومی بهوورام
 غورب  در موزاری  عبودالعلی  از گرامیداشوت  مراس  به تروریتتی

 اغااستوتان  دولتوی  بوای  شصصیت و مقامات از برخی که را کابل
  کرد محکوم شدیداً داشتند حضور  ن در سیز

 از داعش جمله از تروریتتی بای گرو  بدف: گفت ااسمی بهرام
 و دولوت  صوفوف  میوان  در تفراه و رع  ایجاد اادامات اینگوسه

  است اغااستتان مردم
 شووم  ابوداف  بوه  رسویدن  در با گرو  این ساکامی رمز: اغزود وی

  است اغااستتان مردمی و دولتی ارکان تمامی بوشیاری خود،

 زدن دسوت  بوا  داعش: گفت ایران خارجه امور وزارت سصنگوی
 خوام  خیال به بدف بی و پراکند  غیراستاسی، اادامات اینگوسه به

 و ریهسوو  در خوود  بوای  شکتت جبران و وجود ابراز پی در خود
 ملوت  و دولوت  بمبتوتگی  و بمکواری  اراد ، اطعواً   است عراق

 لوو   از کشوور  این پاکتازی در مهمی عامل تواسد می اغااستتان
 اتفواق  ایون  زود یوا  دیور  داری  اطمینان که باشد تروریت  وجود

 و بمتوایه  کشوور  بعنوان ایران  رزوی این و اغتاد خوابد مبارک
  است اغااستتان دوست

 بشر  غلبش   ح  راه ملی، وحدت: اتمر حنیف محمد

 باشد می افغانسیان کنونی تمشکال

 24 از گرامیداشت مراس  در که اتمر  اای  غتاب، پیام گزارش به
 شهید بزرگ مصمی در امروز مزاری استاد شهادت سالگرد مین

 متوتقی   مذاکرات از اغزود گفت، می سصن کابل غرب در مزاری
 اغااستوتان  صولح  پروسوه  موغقیوت  راسوتای  در طالبان با امریکا

 موذاکرات  اغااستوتان  در صولح  حول  را  تنها اما کند می استقبال
 این از بصشی اغااستتان دولت  باشد می شمول بمه االغااسی بین

  باشد باید االغااسی بین مذاکرات
 موردم  کنووسی  ارزشوهای  بور  مبتنوی  کوه  پایودار  صلح اغزود وی

  باست اغاان تمام ی خواسته باشد، می اغااستتان
 بووه خووود سووصنان از دیگووری بصووش در اتموور حنیووف محموود
 و کورد  اشار  اغااستتان شهدای دیگر و مزاری شهید بای اسدیشه
 شکل در بزرگی سه  شهید رببران دیگر و مزاری شهید: »گفت
 اساسوی  اواسون  کوه  اسود  داشته با اغاان تمامی ملی بویت گیری
  « باشد می  سها از یکی
 کوش،  زحموت  بواتقوی،  رببوری  موزاری،  شوهید  کرد تأکید وی

  بود گرا ارزش و پرست وطن
 اعتودال،  و صولح  تی  گفت اغااستتان ملی امنیت  پیشین مشاور
  است سمود  استوار مزاری شهید بلند اغکار بر را خود بای برسامه
 و اجتمواعی  عدالت سازی، ملت و ااوام تحادا»  اغزود اتمر  اای
 و صلح تی  و است مزاری شهید اغکار در اساسی سکات از «صلح

  داسد می پایبند را خود اصول این به اعتدال



 3هفته نامه پیام آفتاب/

 سجوات  بورای  است معتقد اعتدال و صلح تی : »گفت اتمر حنیف
 داری حکوموت  بوا  مبوارز   و غقر رغع تروریزم، با جنگ» از کشور

  کرد تقویت را ملی وحدت باید «غیرمتئوالسه
 و ااتصوادی  اجتمواعی،  سیاسی، برابر بای غرصت کرد تأکید وی

  گردد غراب  اغااستتان ااوام تمام برای باید غربنگی
 بودن بزار » بود گفته که مزاری سصنان از بصشی به اتمر  اای
 جورم  تنهوا  سه بودن بزار : »گفت و کرد اشار  «باشد جرم سباید

 بوا  بوزار   خود به متعلق تنها اغتصار این  است اغتصار که سیتت
  « سیتت

 امینوت  و ثبات پیشرغت، اغزود ادامه در ملی امنیت پیشین مشاور
 شووود توومش بایوود سیتووت؛ ممکوون اجتموواعی عوودالت بوودون

 مرکوزی  منواطق  در ویوه   به ااتصادی-اجتماعی بای محرومیت
  گردد رغع
 بوای  بصوش  در مصتلوف  بوای  محرومیوت  اتمور  حنیوف  گفته به

 تی  و باشد می مدسی و ملی بای ارزش خمف اغااستتان گوساگون
  کند کن ریشه را محرومیت و غقر دارد اصد اعتدال و صلح
 است، اعتدال و صلح تی  رببر اتمر حنیف محمد است ذکر اابل

 محمود  و اول معواون  ااسوسی یوس  محمد اعتدال و صلح تی  در
  باشند می دوم معاون محقق

 واوت  چند که متکو وگوی گفت در کنندگان شرکت از اتمر اای 
 مواغوق  اتمور   اوای  باشد؛ می شد برگزار روسیه پایتصت در پیش

 سواختار  در طالبوان  سواختن  شوریک  برای موات دولت تشکیل
 در طالبوان  کوردن  کوردن  شورک  اداموه  در و اغااستتان سیاسی

  باشد می اغااستتان  یند  جمهوری ریاست استصابات
 تشوکیل  بوا  شودت  بوه  غنی، جمهور رئی  که ست حالی در ینا

 ریاسوت  استصابوات  برگوزاری  بور  کورد   مصالفوت   مواوت  دولت
    کند می تأکید شد  اعمم زمان در جمهوری

 !دیگران کام به ش،داع نام به
 مراس  به تروریتتی ای حمله 1۳9۷ حوت 16 پنجشنبه روز ظهر

 رببور  «موزاری  عبودالعلی » درگذشت سالگرد چهارمین و بیتت
 و تور   در را کابول  موردم  برچوی،  دشوت  در وحدت حزب غقید

 بواوان  غیور  دچن شلیک با متلح بای تروریتت  برد غرو وحشت
 در  ن، در مراسو   این که مزاری شهید مصلی اطراف مناطق به

 و موردم  غورار  و مراسو   شودن  مصتل موج  بود، برگزاری حال
 شودن  زخموی  و کشوته  موج  کور حمله این  گردیدسد مهماسان

 و بودسود  خوود  بای خاسه در که غیرسظامیاسی  شد غیرسظامی با د 
  دسدش ساجواسمرداسه حمله این ارباسی
 ایون  شدید محکومیت ضمن «غنی اشرف محمد» جمهور رئی 
 تجمعوات  و بوا  گردبموایی  بور  حملوه : »گفوت  تروریتوتی  حمله

 و موودسی بووای ارزش بووا دشوومنی و جنایتکاراسووه عموول مردمووی،
 و تتولیت  مراتو   ابوراز  بوا  جمهوور  رئوی   « است ساالری مردم

: اغوزود  رویوداد،  ایون  ارباسیوان  بوای  خواسواد   بوا  خوود  بمدردی
 از موردم،  امنیت تأمین خاطر به کشور دغاعی و امنیتی سهادبای»

 و سوعی  گوسوه  بیچ از راستا این در و کرد  استفاد  امکاسات تمام
  «ورزید سصوابند دریغ تمش

 تروریتوتی  گرو  کور، تروریتتی حمله این واوع از پ  ساعاتی
 گرو  اغااستتان شاخه  گرغت عهد  به را  ن متئولیت «داعش»
 را خود بای غعالیت سوریه و عراق در گرو  این تضعیف با اعشد
  کورد  شوروع  سنگربوار  والیت اچین ولتوالی از و 1۳9۳ سال از

 در داعوش  تتولیحاتی  و استواسی  اودرت  از زیوادی  حجو   گرچه
 ائوتمف  بوایی حممت بچنین و اغاان امنیتی سیروبای حممت

 ایون  بوای  باایماسود   اموا  است، شد  سابود اغااستتان در المللی بین
 بوای  سوروی   حمایوت  بوا  و خوود  مجودد  سوازماسدبی  بوا  گرو 

 سواامن  غضوای  سوایه  در منطقه، کشوربای از بعضی استصباراتی
  دبند می ارار بدف را اغااستتان مردم کشور

 گرو  این اغااستتان در داعش گرو  تروریتتی حممت ابتدای از
 حملوه   اسوت  د شو  متمرکوز  شویعیان  کشتار بر ای ویه  شکل به

 دسوتک   که 1۳95 اسد 2 در مردمی تظابرات یک به تروریتتی
 حملووه گذاشووت، برجووای زخمووی 2۳1 از بوویش و کشووته ۸۰

 در سواظر  العوه  منطقوه  در توذکر   توزیع مرکز یک به تروریتتی
 ۷۰ دسوتک   کوه  1۳9۷ ثور 2 تاریخ در کابل پولی  شش  حوز 
 توریتوتی  حمله بمچنین و گذاشت برجای زخمی 12۰ و کشته

 اوو   1 تواریخ  در کابول  برچوی  دشوت  در باارالعلوم متجد به
 سموسه چند تنها گذاشت، برجای زخمی 64 و کشته ۳2 که 1۳95

  است شیعیان علیه بر داعش حممت از
 بوه  سیوز  طالبوان  گورو   حمومت،  این تمامی اسجام از پ  تقریباً

 یشومار   کرد می محکوم شدیداً را  ن و پرداخت می  ن سکوبش
 را بوا   ن اادام این سیز طالبان با بمتو سیاستمداران و مقامات از

 غیرسظامیوان  از گورو   ایون  حمایت و طالبان خوابی صلح سشاسه
 شود  می تبلیغ اینگوسه سیز با رساسه از شماری در  کردسد می تفتیر
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 از و گیورد  موی  سظور  در را بشر حقوق خود حممت در طالبان که
  کند می جلوگیری ظامیانغیرس به تلفات شدن وارد

 طالبان عهد  به حممت اینگوسه اصلی متئولیت که است روشن
  مووزش  سیوروی  توجهی اابل شمار داشتن با طالبان گرو   است
 ساامنی عامل «تنها» اغااستتان، سرتاسر در خارجی و داخلی دید 
 دیگور  طالبوان،  توسو   شود   ایجواد  ساامنی سایه در  است کشور
 سیوز  چنوداسی  سیوروی  کوه  داعش، بمچون یتتی،ترور بای گرو 

 اگور  وگرسوه   کنند حمله خود موردسظر ابداف به تواستتند سدارسد،
 کتوی  چوه  کنود،  سواامن  را اغااستتان که داشت سمی وجود طالبی

 حممت این تمامی بیاغریند؟ کشور در غجایعی چنین تواستت می
 گرو  این اشدب تر ساامن اغااستتان چه بر زیرا است طالبان سفع به

 صولح  گفتگوبای در حکومت و  مریکا از بیشتری امتیاز تواسد می
  بگیرد

 عنووان  بوه  اغااستوتان  در داعوش  تقویوت  تئووری  دیگر سوی از
 روز بور  اغااستتان در جنگ و کشتار ادامه برای طالبان جایگزین
 و صولح  تی  امروز بای گیری موضع برخمف و شود می تر پررسگ
 داعش از حمایت به را دولت که اتمر حنیف گیسرکرد به اعتدال
 اتمور  حنیوف  این از پیش که است واضح بربمگان کردسد، مته 
 لبا  در اکنون که بود اغااستتان حکومت در داعش حامی یگاسه

 سیز حمله این دبی سازمان بتا چه و است شد  ظابر اپوزیتیون
 تصوور  اتهوام  ایون  از خود دامان کردن پاک برای و وی توس 
 دارد حضوور  اتمور  کوه  مراسومی  در اصود  سووء ! باشود؟  سگرغته

 از را اتهوام  اسگشت جمهوری ریاست استصابات  ستاسه تواسددر می
 اسوتاد  اتمور   بیاسدازد دیگران میدان در را توپ و بردارد وی روی

 اسووووت اسووووتصباراتی و امنیتووووی پیچیوووود  بووووای بووووازی

 و غنی برکناری و امنیتی نهادهای خواستار طالبان بست در مذاکرات صلح/ نب

 شدند عبداهلل
 روزسامه این اختیار در را  مریکا و طالبان مذاکرات ستایج جزئیات از بصشی که  گا  منبع یک از سقل به ماسدگار روزسامه  غتاب، پیام گزارش به

 بوه  طالبوان  و  مریکوا  سمایندگان مذاکرات: سوشت است داد  ارار
 چنود  طورف  بردو کنوسی تا و است رسید  خود مرحله ترین جدی
  اسد گرغته سر از دوبار  و داد  تواف را مذاکرات مرتبه

 منتشور  سوامش  سصواسوته  ظوابراً  که منبع این اطمعات براسا 
 دلیول  بموین  بوه  و رسوید   بتت بن به طرف دو مذاکرات شود،

  است شد  طوالسی مذاکرات
 چوون  اسود  گفتوه   مریکوا  سماینودگان  به طالبان که گوید می منبع

 ایون  شورای   بایود  اسوت،  شد  مطرح  سان سوی از صلح پیشنهاد
 اداموه  جنوگ   ن، غیور  در بپذیریود؛  سیز جنگ خت  برای را گرو 

 طالبوان،  بوای  شور   از یکی که دارد می بیان منبع  یاغت خوابد
 بور  سوومی  شوص   زدن تکیوه  و عبداهلل و غنی داکتر زدن کنار

 در طالبوان  ایون،  بوا  بمزموان   اسوت  اغااستوتان  دولوت  رببری
 امنیتی سهادبای  وردن دست به خوابان دوحه، در شان مذاکرات

 منبوع،  از سقول  به  اسد شد  سیز( ملی امنیت و داخله دغاع، وزارت)
 اغااستوتان  امنیتی سهادبای داشتن شان برای که اسد گفته طالبان
 اغااستوتان  امنیتوی  وضوعیت  بور   سان باید زیرا دارد؛ ویه  ابمیت
 و کننود  توأمین  را شان اغراد و رببران خود، امنیت تا باشند غایق
 طالبوان  حوال،  عوین  در  باشوند  مطمین شان مصؤسیت بابت سیز

 از سوال  1 توا  موا   شوش  مودت  در بوا  امریکایی که دارسد تأکید
 مدت در که اسد گفته  مریکا سمایندگان اما شوسد؛ بیرون اغااستتان

 اصورار  و تأکیود   کورد  خوابنود  تورک  را اغااستوتان  سال 5 تا ۳
 دشووار  بوا  امریکایی برای را شرای  مذاکرات، در طالبان تنه یک

  است گردید  مذاکرات چندبار  شدن متواف سب  و است ساخته

  مریکوا  و طالبوان  سمایندگان میان صلح وگوبای گفت پنج  دور
 ادامه ب  دیگر روز چند تا ممکن و است یاغته ادامه روز پنج برای
 ایجواد  روی طالبوان  شورای   برابور  در  مریکوا  سماینود   اموا  یابد،
 زسوی  چاسه طالبان و اغااستتان دولت متتقی  وگو گفت و ب   تش
  اسد سرسید  تواغق به موارد این روی کنون تا ولی کنند، می

 بوا  طالبوان  وگوبای گفت پرد  پشت که اغزاید می بمچنان منبع
 دارد ارار کشور این استصباراتی سازمان ویه  به پاکتتان  مریکا،

 « ی ا   ی» جنوراالن  توس  طالبان با وگو گفت بای برسامه و
  شود می پیشکش و طرح
 گوزارش  المللوی  بوین  بوای  رساسه از برخی که است حالی در این
 ایون  سوایه  زیر اطر در  مریکا و طالبان وگوبای گفت که اسد داد 

  دارد ارار ؟«کیتت تروریتت و چیتت تروریت » که پرسش
 طالبوان  گورو   باالی که اسد گفته  مریکایی مقامات ب ، سویی از

 کوه  اسوت  گفتوه   مریکوا  خارجه وزیر پامپیو، مایک  سدارسد اعتماد
  مریکوا  خارجوه  وزیور   اسوت  تروریتوتی  گرو  یک طالبان گرو 
 برای  میز متالمت حل را  یک ایجاد تمشِ در  مریکا است، گفته

  بتت اغااستتان کنوسی بحران
 کوه  بود گفته ان ان سی به  مریکا ملی امنیت مشاور این، از پیش

 اسوتولتنبرک،  یون   بو ،  سوویی  از  سدارسود  اعتمواد  طالبوان  به
 و سواتو  کوه  اسوت  داشوته  اظهوار  متحود  ملول  سوازمان  سرمنشی
 او  اسود  کورد   ایجاد صلح برای را غضایی اغااستتان در متحداسش

 باید و شوسد پیروز تواسند سمی جنگ طریق از طالبان که است گفته
  کنند تمرکز اغااستتان دولت با صلح وگوبای گفت روسد به
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 روز دوحووه در طالبووان بووا  مریکووا وگوبووای گفووت دور پنجمووین
 پنج مدت به که سشتت این  شد گرغته سر از حوت 12 دوشنبه،

 اورار  و شود  متواوف  حووت  1۷ جمعه، دیروز کرد، پیدا ادامه روز
 وگوبای گفت به و شود گرغته سر از حوت 1۸ شنبه، امروز است
  بدبند ادامه شد  تعین ابل از موضوعات روی خود
 بوا  وگوبوا  گفوت  ایون  رسومی  جزئیوات  بنوز تا که حالی در این

 سماینود   زاد، خلیول  زلمی اخیراً  است سشد  ساخته شریک با رساسه

 کوه  گفتوه  توویترش  در اغااستوتان  صولح  اموور  در  مریکوا  ویه 
 و دارد جریوان  دخیول  بای طرف مناغع سظرداشت در با مذاکرات

  کنند می حمایت روسد این در منطقه کشوربای حمایت از  سان
 و طالبوان  میوان  دوحوه  موذاکرات  که دارسد باور  گابان از برخی
 بنووز  تا طالبان زیرا داشت، سصوابد پی در ملمو  ستیجه  مریکا
 وگوو  گفوت  اغااستوتان  حکوموت  سمایندگان با که اسد سشد  حاضر
  کنند

 کند می تغییر صلح مورد در حکومت کننده مذاکره تیم: جمهور  ریاست ارگ

 11 شنبه روز جمهوری ریاست سصنگوی ،«چصاستوری بارون»
 کوه  گفت است غرستاد  با رساسه به که تصویری کلیپی در حوت

 بایود  موذاکر   تی  در که الزمی تاییرات و توسعه گتترش، کار»
 در تاییورات  کوه  اغوزود  چصاستووری   «دارد جریان بیاید، بوجود
 بوه  صولح،  مورد در اغااستتان ومتحک کنند  مذاکر  تی  ترکی 
 بوا  بمزموان  که اغزود او  شود می  ورد  «بیشتر مؤثریت» منظور
 کوه  بوود  شد  گفته اغااستتان، حکومت کنند  مذاکر  تی  اعمم
 تموام  اغااستتان حکومت و است «تاییر و توسعه اابل» تی  این

 احول مر در بتواسد تا داد  ارار ارزیابی مورد را صلح پروسه مراحل
 ریاسوت  سوصنگوی   باشود  داشوته  موؤثر  مذاکر  بیئت مصتلف،
 اشربا و اغااستتان سیاسیون» با مورد این در که گفت جمهوری
 یوک  توا  شود   خواسوته   سها از و گرغته صورت مشور  «مصتلف
 مرحلوه  در  ن، اسا  بر حکومت تا کنند ارائه حکومت به لیتت
 تی  این تا کند دایجا «مؤثر کنند  مذاکر  تی  یک» صلح کنوسی
 ۷ تواریخ  در اغااستوتان  حکوموت   ببرد پیش به را مذاکرات روسد
 اعومم  را طالبان گرو  با حکومت مذاکر  تی  جاری، سال او 
 رحیموی،  عبدالتومم  کوه  بوود  سفور  12 از متشکل تی  این  کرد

  داشت عهد  به را  ن ریاست جمهور، رئی  دغتر رئی 

 حتوینه  معارف، وزیر بلصی، ی میرو محمد تی ، این ترکی  در
 معوین  بواالکرزی،  عبودالتواب  غربنوگ،  و اطمعات وزیر صاغی،

 و مهواجرین  وزارت معوین  عالمه، داکتر عالی، تحصیمت وزارت
 عموومی  ریاسوت  معواون  عبواد،  عباداهلل جنرال کنندگان، عودت
 عطواهلل  سماینودگان،  مجلو   عضو رضایی، گل شا  ملی، امنیت
 پکتیوا،  والوی  کتووازی،  خوان  شومی   علموا،  شورای عضو لودین،
 اموور  رئی  غیاثی، توریالی محکمه، ستر  عضو عطایی، عبداهلل

 وزارت معوین  منیو ،  عبودالحکی   و خارجه امور وزارت غربنگی
 حکوموت  کننود   موذاکر   توی   ترکی   داشتند ارار اوااف و حج

 دور پنجموین  کوه  کنود  موی  تاییور  حوالی  در طالبان با اغااستتان
 دو از پو   دیوروز  اطور،  در طالبان و  مریکا سمایندگان ویگفتگ
  شد گرغته سر از بتته دربای پشت وافه، روز

 دو میوان  تواغقناموه  یوک  ابتودایی  سووی   پیش که شود می گفته
  ن روی موذاکرات  دور درایون  اسوت  ممکون  و شد   ماد  طرف
 توا   مریکوا  سماینودگان  با طالبان گرو  اینکه وجود با  شود تواغق
 اغااستوتان  جنگ به تا اسد سشتته مذاکر  میز پشت بار پنج کنون
 بوا  رو در رو و متوتقی   موذاکر   بوه  حاضور  بنوز اما دبند، پایان

  است سشد  اغااستتان حکومت

 بوا   مریکوا  سماینودگان  گفتگووی  که گوید می اغااستتان حکومت
 حکوموت  با گرو  این متتقی  مذاکر  روسد تتهیل برای طالبان،

 را، صولح  موورد  در سهوایی  تصومی   و شوود  موی  اسجام تتاناغااس
  گرغت خوابد حکومت

 افیاد تعویق ب  صلح مشورتی جرگ  برگزار 

 کوه  گوید می صلح عالی شورای سصنگوی معاون زایری، اسداهلل
 لویه کشور، در رانبا و برف ریزش ویه  به غنی مشکمت علت به

 بوه  شوود،  برگوزار  روان موا   26 در بوود  ارار که مشورتی جرگه
  است اغتاد  تعویق

 علوت  بوه  کوه  باورسود  ایون  بوه  اموا  حکوموت  سیاسوی  مصالفان
 مشورتی جرگه لویه اغااستتان، استراتهیک متحدین بای مصالفت

  است اغتاد  تعویق به بفته دو تا صلح

 منفوی  و مثبت بای واکنش با صلح یمشورت جرگه لویه برگزاری
 چون کارشناساسی باور به بود، شد  روبرو سیز سیاسی بای جریان

 بوای  علوت  از سیاسوی  بوای  جریان از برخی مصالفت سادی، داور
  است جرگه این اغتاد  تعویق به دیگر

 موا   تون  بزار دو از بیش کمیت با که صلح مشورتی جرگه لویه
 را صولح  تواغقوات  میکاسیتو   گیچگووس  و شود  می برگزار جاری

  کرد می مشص 

 سوو  سوال  سصتوت  روزبوای  در جرگوه  ایون  کوه  دیود  بایود  حال
  ن برگزاری از صلح عالی شورای یا شد خوابد برگزار خورشیدی

  کرد خوابد سظر صرف
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 شود می تکرار مسکو در طالبان با افغانسیان احزاب نشست

 احوزاب  موذاکرات  از دور اولین دسبال به سوشت رویترز خبرگزاری
 اورار  شود،  برگوزار  دلوو  1۷ و 16 که طالبان با اغااستتان سیاسی

  شود تکرار متکو در دوم بار برای است

 اغااستوتان  دولوت  ابل بای سشتت ماسند مذاکرات، از دور این در
  سدارد ای سمایند  یا بیئت رسمی شکل به

 بهتور  کوه  اسوت  گفته روسیه ارشد مقام کی که سویتد می رویترز
 حکوموت  بوای  مقوام  حتوا   مرحلوه  این در که است شد  دید 

  سباشند گوبا و گفت این شامل اغااستتان

 اغااستوتان  دولوت  بوا  متتقی  مذاکرات داشتن از تاکنون طالبان
  است کرد  اجتناب

 تومش  متوکو  گوبوای  و گفت که است  مد  رویترز گزارش در
 یک اما است صلح درروسد مؤثر و مثبت سقش ایفای برای روسیه
 صولح  روسود  تصری  بدف با تمشی را سقش این  مریکایی مقام

  است خواسد 

 سماینودگان  میوان  صولح  گوبای و گفت میزبان اطر پیش بفته
 ایون  در و یاغت ادامه سیز جاری بفته در که بود طالبان و  مریکا
 «زاد خلیول  زلموی » سووی  از  مریکوایی  بیئت که گوبا و گفت
 بودایت  اغااستوتان  صولح  بورای   مریکوا  خارجه امور ویه  مأمور
  است شد  تواغق صلح چارچوب روی که شد  مدعی شود می

 منتقودین  با بمرا  محقق محمد که است  مد  رویترز گزارش در
 محمود  بوا  بمورا   جمهووری  رئوی   غنوی  اشورف  محمود  دیگر

 والی سور، محمد اعط اسممی، جمعیت ارشد عضو خان، اسماعیل
 گفوت  در سیز اغااستتان اسممی جمعیت ارشد عضو و بلخ پیشین

  داشت خوابند حضور متکو وگوبای

 و گفوت  میزبوان  سیز جاری سال سنبله در روسیه پایتصت متکو
 طالبان سمایندگان بر عمو   ن در که بود اغااستتان صلح گوبای

 در  مریکوا  دارکوار  اغااستوتان؛  موضووع  بوا  مرتب  کشور یازد  و
  داشت حضو  ن در سیز متکو

 کند خارج را نیروهای  تواند نمی افغانسیان حکومت موافقت بدون امریکا

 دولوت  امنیتوی،  ساموه  تواغق در امریکا معامله طرف وی، گفته به
 از تواسد سمی اغااستتان مواغقت بدون کشور این و است اغااستتان

  شود خارج کشور این

 براسوا   امریکوایی  سوربازان  کورد  تأکیود  داوودزی، محمدعمر
 کشووور ایوون و دارسوود حضووور اغااستووتان در توویامنی سامووه تواغووق

 اغااستوتان  از سوربازاسش  خوروج  روی طالبوان  گرو  با تواسد سمی
 در حووت،  چهاردب  شنبه، سه روز که داوودزی  اای  کند تواغق

 زن، جهواسی  روز مارچ، بشت  از داشت بزرگ مناسبت به سشتتی
 نمیوا  جاری وگوبای گفت اجندای به کرد می سصنراسی کابل در

 اشوار   اطور،  پایتصت دوحه، در طالبان گرو  و امریکا گان سمایند
 گان سمایند میان صلح وگوبای گفت کامل جریان در گفت و کرد

 وی  اسوت  سگران بابت این از و سدارد ارار طالبان گرو  و امریکا
 جودول  روی طالبوان  گورو   و امریکوا  بوا،  گزارش براسا  اغزود
 خواک  از طالبوان  گرو  که این و امریکایی سیروبای خروج زماسی

 تواغوق  بوه  کنود،  سموی  اسوتفاد   دیگور  کشوربای علیه اغااستتان
 بور  تنهوا  طالبوان  گورو   گفت چنان ب  داوودزی  اای  اسد رسید 
 خواک  تموام  از گرو  این و دارد تتل  اغااستتان خاک از بصشی

 خوابد می مورد این در اگر امریکا و کند سمی گی سمایند کشور این
 سووی  از کوه  اغااستوتان  دولوت  بوا  بایود   ورد، دست به ماستیض

 و بحووث اسووت، شوود  شووناخته رسوومیت بووه جهووان کشوووربای
  از رسید  گزارشات براسا  که است حالی در این  کند وگو گفت
 سووی   پویش  روی طالبوان  گرو  و امریکا سمایندگان اطر، دوحه

 زمواسی   ولجد  ن براسا  که اسد رسید  تواغق به ای سامه مواغقت
 در  شوود  می اجرا و اعمم اغااستتان از امریکایی سیروبای خروج
 علیوه  اغااستتان خاک از که است شد  متعهد طالبان گرو  مقابل
 صولح  عوالی  شورای دبیرخاسه ریی   سکند استفاد  کشوربا دیگر

 بویچ  بوه  موورد  دو این در طالبان گرو  و امریکا که گوید می اما
  اسد سیاغته دست تواغقی

 وگوبوای  گفت در امریکا سوی از با بحث این کردن مطرح وی 
 عنوان مذاکر  ادامه به طالبان گرو  اناعت کردن غراب  را صلح
 و صلح براراری به را خود خروج امریکا داوودزی، گفته به   کرد

    است کرد  مشرو  سهایی سامه تواغق به رسیدن

 دوسالود  ملوی  امنیوت  مشواور  بولتوون،  جان تر پیش ب ، سویی از
 طالبوان  بوه  امریکا بود کرد  اعمم امریکا، جمهور ریی  ترامپ،

 تروریتوتی  ضود  سیروبوای  از بصشوی  کند می تمش و سدارد باور
 عوالی  شوورای  دبیرخاسوه  ریوی    کند حفظ اغااستتان در را خود
 بازگشوت  کشوور،  در صلح براراری از بدف گفت بمچنین صلح

 سیوز  طالبوان  گورو   اغوزود  او   سیتوت  «اسممی امارت» سظام به
 دوبوار   و حفوظ  را خود  امارتی سظام که است سکرد  ادعا تاکنون

  کرد خوابد احیا

 براسوا   «اغااستوتان  اسوممی  جمهوری» گفت داوودزی  اای
 بویچ  به و است اغااستتان مردم و دولت سرخ خ  اساسی ااسون

 در اشوت د بیوان  چنوان  بو   او  شود  سصوابد معامله  ن با صورت
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 مشوارکتی  ادار  یک طالبان گرو  و دولت صلح، براراری صورت
 خوابنود  گذشوته  سوال  بجود   در دولوت   وردبای دست حفظ با

 جرگوه  لویه به اشار  با صلح عالی شورای دبیرخاسه ریی   ساخت
 بوا  گورو   بموه  و زسان سقش سشتت این در گفت صلح مشورتی
   بود خوابد برجتته

 بورد  پیش و سرخ خطو  مورد در جرگه ویهل این در وی، گفته به
  شد خوابد مشورت طالبان گرو  با وگوبا گفت

 مشوورتی  جرگوه  لویوه  شود   گزارش اخیراً که است حالی در این
 دالیول  بوه  شوود،  برگوزار  جواری  ما  اواخر در بود ارار که صلح

  است اغتاد  تعویق به بوا، سردی جمله از مصتلف

 گذاشت شرط طالبان با ذاکرهم در خود حضور برا  «پمپئو»

 صوورت  در کوه  کورد  اعومم   مریکوا  خارجوه  وزیور  پمپئو مایک
  یند  بفته 2 تا اطر، دوحه در طالبان گرو  با مذاکرات غتپیشر
  کرد خوابد شرکت مذاکرات این در سیز او خود

 ایون  در  یووا  ایالوت  در  مریکوایی  کشواورزان  جمع در که پمپئو
 زلموی  سرپرسوتی  به  مریکا بیأت: گفت کرد، می صحبت کشور
 رغتپیش برای که بیابد را سظراتی سقطه است تمش در زاد خلیل

  باشد داشته وجود سظر اتفاق  ن بر طالبان با مذاکرات

 بوا  موذاکر  ) متاله این: داد ادامه بار  این در  مریکا خارجه وزیر
 بیفزاییود،   ن به را ای منطقه بازیگران اگر و بود  پیچید ( طالبان

  است بارسج العاد  غوق مذاکرات این

 تا گذشته دوشنبه از طالبان گرو  و  مریکا مذاکرات دور پنجمین
 دو شوود  موی  گفتوه  و دارد جریوان  اطور  پایتصت دوحه در کنون
 و اغااستوتان  از  مریکوایی  سیروبوای  خوروج  چگووسگی  بر طرف

 تحوت  منواطق  در داعوش  و القاعود   سظیور  بایی گرو  با برخورد
  اسد یاغته دست کلی تواغقات به طالبان کنترل

 دهد می انجا  افغانسیان حکومت هماهنگی با ار طالبان با گفیگو زاد خلی 

 از گویود  موی  صولح  علوی  شوورای  داراالسشای رئی  که درحالی
  گوابی  اطر در  مریکا گان سمایند  و طالبان وگوی گفت جزئیات
 گوینود  موی  جمهووری  یاسوت ر ارگ در متوئوالن  سودارد،  دایقی
  رود می پیش به ارگ بمابنگی با دوحه وگوبای گفت

 از کوه  داشوت  بیان سشتتی در گذشته روز «داووزی محمدعمر»
  گوابی  اطر در  مریکا گان سمایند  و طالبان وگوی گفت جزئیات

 دبد می سشان او به رسید  غیررسمی بای گزارش اما سدارد، دایق
 خروج برای بندی زمان جدول یک روی اب امریکایی و طالبان که

  مریکا برابر در اغااستتان خاک استفاد  عدم و  مریکایی سربازان
 ،«صومی   عوارف » حوال،  این با  اسد رسید  تواغق به متحداسش و

 زاد خلیل  اای که کرد تصریح جمهوری ریاست سصنگوی معاون
 حکوموت  بموهبنگی  بوا  را دوحوه  در طالبوان  بوا  بوا  بحوث  تمام

  دبد می اسجام ااستتاناغ

 موورد  موضوعات که گوید می جمهوری ریاست سصنگوی معاون
 شود می ساخته شریک اغااستتان حکومت با  ن جزییات و بحث

  دارد وجود خصوص این در اغااستتان حکومت با بمهبنگی و

 لویوه  «غنوی  محمداشورف » شود  موی  گفته که درحالی بمچنین
 حکوموت  عمور  تمدید یا نکمپای بدف با را صلح مشورتی جرگه
 حکوموت  که گفت ادعا این رد با صمی   اای اما کند، می برگزار

 بوا  وگوو  گفوت  روسد برای معقول را  یک به یاغتن دست صددِ در
 مبوارزات  سفوع  بوه  جرگوه  ایون  از عنووان  بیچ به و است طالبان

  کرد سصوابد استفاد  استصاباتی

 بوه  غنی اای  که کرد تأکید غنی محمداشرف سصنگوی معاون
 صولح  مشوورتی  جرگوه  بوه  ستوبت  سوءاستفاد  سیت عنوان بیچ
  سدارد

 شد صلح مذاکرات در افغانسیان حکومت حضور خواسیار مل  سازمان

 ملل سازمان دبیرکل «گوترش  ستوسیو» پر  از سوشیتد سقل به
 و طالبوان  میوان  مذاکرات برگزاری به بصشیدن سرعت خواستار
 حوال  در کوه  است معتقد وی زیرا شد اغااستتان ااسوسی حکومت

 سواله  1۷ جنوگ  بوه  دادن پایوان  بورای  غرصوت  بهتورین  رحاض
  است شد  غراب  اغااستتان

 یوک  گفوت،  امنیوت  شورای به گزارشی در ملل سازمان دبیرکل
 جامع گوی و گفت طریق از توان می تنها را پایدار صلح تواغقنامه

   ورد دست به اغااستتان داخل در

 موذاکرات  کوه  کورد  امیودواری  اظهوار  بمچنوین  گوترش  ستوسیو
  غواز  بورای  غرصوتی  به منجر سراسجام تواسد می طالبان با  مریکا

  شود اغااستتان حکومت و طالبان میان مذاکرات

 میوان  موذاکرات   غواز  خواسوتار  حوالی  در ملول  سازمان دبیرکل
 ویه  سمایند  زاد خلیل زلما که است اغااستتان حکومت و طالبان
 و طالبوان  بوا  اطور  وحهد شهر در است بفته دو مدت به  مریکا
  است مذاکر  حال در اغااستتان حکومت حضور بدون
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 !صلح مانع پاکستان

 

 در متحد ملل سازمان در پاکتتان دائ  سمایند  «لودبی ملیحه»
 و بنود  میوان  تونش  اداموه » که است گفته براسگیز تامل اظهاراتی
 شرای جبهه به  باد اسمم توجه تمام که شود می موج  پاکتتان

 صلح مذاکرات که دارد وجود احتمال این ستیجه در و باشد وجهمت
  «گردد پاکتتان توجه کابش از متأثر اغااستتان

 چه اگر پاکتتان سمایند » که سوشت سیوز غاک  رابطه بمین در
 در اغااستوتان  صولح  موذاکرات  زدن بورب   از متتقی  صورت به

 به خوبی اشار  اما سگفته سصن بند با سظامی تنش ادامه صورت
 ایون  در پاکتوتان  سقش و اغااستتان صلح مذاکرات تواف ارتبا 

 جدیود  دور  غواز  بوا  پاکتوتاسی  بوای  مقوام  « است کرد  مذاکرات
 واسوطه  بوه  طالبوان  کوه  کردسد تأکید باربا «دوحه» گفتگوبای

  است شد   مریکا با گفتگو به حاضر  سان بای تمش

 ادامه که بود داد  اربشد کابل در پاکتتان سفیر سیز این از پیش
 میوان  صولح  گفتگوبای « باد اسمم» علیه «سو دبلی» تهدیدات
 پیوامی  در «سصوراهلل  زابد  »کرد خوابد متأثر را  مریکا و طالبان

 علیوه  بند بای خشوست ادامه شک بدون» که بود گفته توییتری
 اغااستوتان  صولح  گفتگوبوای  اداموه  بور  منفوی  تأثیری پاکتتان
 غواک   چناسچوه  پاکتتاسی مقامات اظهارات نای « داشت خوابد

 بوا  پاکتوتان  ارتبوا   دبنود   سشوان  کند می اشار   ن به سیز سیوز

 جالو    طالبوان اسوت   بماسنود  ای منطقوه  تروریتوتی  بای گرو 
 ایوون  شکارسووازی از ابووایی پاکتووتاسی مقامووات کووه اینجاسووت
 از پاکتووتان ارتووش و حکومووت حمایووت  سدارسوود سیووز ارتباطووات

 برای زیادی بای بزینه گذشته بای دبه در تروریتتی بای گرو 
  است داشته منطقه امنیت

 امنیووت: »سویتوود مووی بنوود تووایمز اکوسومیووک روزسامووه چناسچووه
 حضور با اغااستتان و چین بند، ایران، جمله از منطقه کشوربای
 حمومت  از بتویاری   شوود  موی  تهدیود  پاکتتان در با تروریتت
 پاکتوتان  تروریتتی بای گرو  حمایت با اغااستتان در تروریتتی

 بوای  گورو   حمایوت »: اغزایود  موی  روزساموه  این « شود می اسجام
 از برخوی  کوه  شد  باعث چین اویاوربای از پاکتتان تروریتتی

 ایون  اداموه  در بندی سشریه این « شود ساامن کشور این مناطق
 سیتتان والیت در گذشته ما  تروریتتی حمله به اشار  با مطل 

 ایراسوی  سظوامی  2۷ شودن  کشوته  به منجر که ایران وچتتانبل و
 جودی  ااودام  خواسوتار  پاسوداران  سوپا   غرماسدبان» سوشت شد،

  «اسد شد  تروریتتی بای گرو  علیه  باد اسمم

 حملوه  یک ارباسی ایران، در تروریتتی حمله غردای سیز بند خود
 بیش که شد کشمیر در خود سظامی سیروبای به غجیع تروریتتی

 بوه  که تروریتتی حمله این متئول  گذاشت برجای کشته 4۰ از
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 گورو   اسجامیود  سیوز  پاکتتان و بند بای ارتش متتقی  رویارویی
 اسوداهلل » اینکوه  جالو    شود  داستته «محمد جیش» تروریتتی

 حملوه  که است کرد  اعمم سیز ملی دغاع وزارت سرپرست «خالد
 در «شورابک» طقهمن در میوسد اردوی اول به استحاری مهاجمان

 اغاوان  سظوامی  بوا  د  شودن  کشوته  موجو   که «بلمند» والیت
 و طراحوی  «محمود  جویش » تروریتتی گرو  بمکاری با گردید
 خوورد   زخ  منطقه کشوربای تمامی تقریباً که درحالی  شد اجرا

 غشوواربای و بتووتند، پاکتووتان حمایووت مووورد بووای تروریتووت

 از ای سشواسه  اموا  اسوت  توه یاغ اغزایش کشور این بر سیز المللی بین
 کوه  شورایطی  در  شود سمی دید   باد اسمم مقامات رویکرد تاییر

 احمود » شوود،  موی  دید  طالبان و  مریکا سشتت از مثبتی عمئ 
 از خبوور  بوواد اسوومم در اغااستووتان پیشووین دیپلومووات «سووعیدی
 دسوتگا   بودایت  با که گوید می و دبد می با پاکتتاسی کارشکنی

 دو بوه  طالبوان  شودن  تقتی  امکان پاکتتان ظامیس استصبارات
 اداموه  جنوگ  بوه  دیگور  بصش و بپیوسدد صلح به یکی که گرو 
  دارد وجود سیز دبد،

 !خواهند می تضمین همدیگر از که «دروغگو» دو

 

 در طالبوان  سماینودگان  بوا  امریکوا  متتقی  مذاکرات دور پنچمین
 سوت  یپیگیر حال در ماراتوسی شکل یک در حالی در اطر دوحه

 و کننود  اعتمواد  یکدیگر به سیتتند حاضر طرغین از یک بیچ که
 خاتموه  اغااستوتان  سام به مظلومی کشور در خوسریزی و جنگ به

 لشوکر  اغااستوتان  بوه  تروریزم با مبارز   شعار با که امریکا  دبند
 پیش تضرع به حالی در  برومنداسه خروج برای اکنون کرد کشی

 خیلوی  چیزبوای  مودعی  2۰۰1 لسوا  در کوه   ورد  روی طالبان
 «اشاالگر کاغران با جهاد» شعار با که سیز طالبان  بود تری کمن
 دیگور  اکنوون  کردسود،  شروع را امریکایی سیروبای با خود مبارز 

 تقود    ن دیگور  جهوان  موردم  و بوا  اغاوان  عموومی  اغکار سزد
  سدارسد  را خودتراشید 

 غقیور  و شوید  ک سوت   موردم  ایون   رسود  می سظر به میان این در
 طالبوان  و امریکوا  بوای  دروغگوویی  ارباسی که بتتند اغااستتان

 سوال  بفد  طول در طالبان استحاری و تهاجمی حممت: اسد شد 
 مبوارز    در سیوز  امریکوا   است گرغته را اغاان بزاران جان گذشته

 و داد  اورار  بودف   را اغااستوتان  جات اریه تنها تروریزم با خود

 یوک  بویچ  اکنون که طالبان و امریکا  است کشته را گنا  بی مردم
 کاسوال  از توا  اسود   ورد  روی موذاکر   به اسد سرسید  خود ابداف به

    ورسد دست به سحوی به را خود رغته دست از  بروی صلح
 اغااستوتان،  صولح  اموور  در امریکوا  ویوه   سمایند  زاد، خلیل زلمی

 را اغااستوتان  در جنگ گلی  شد  که شکلی بر به دارد مأموریت
 کننود   موذاکر   توی   رببور  عنووان  به برادر، ممغنی و کند جمع

 شود   طالبوان  بوه  کوه  اخیری توجهات از دارد تمش سیز طالبان،
  سبازد امریکا به را ااغیه و بکند را استفاد  بیشترین

 با امریکا پیگیری حال در مذاکرات امریکایی، مقامات ی گفته به
 بو   در تنید  موضوع چهار روی اطر حهدو در طالبان سمایندگان

 سیروبوای  خوروج  زمواسی  جودول   سهوا  مهمتورین  که دارد تمرکز
 تروریتتی بای گرو  با طالبان تما  اطع و اغااستتان از خارجی

  باشد می داعش و القاعد  شمول به
 خود سیروبای ما  شش طی با امریکایی  که دارسد تأکید طالبان 
 بوه  اعتمادی بی یک در با امریکایی اما ندکن خارج اغااستتان از را



 10هفته نامه پیام آفتاب/

 سه زماسی باز  در اغااستتان از خارجی سیروبای خروج بر طالبان
   ورزسد می اصرار سال پنج تا
 اعومم  اغااستوتان،  از خارجی سیروبای خروج تروریزم، با مبارز »

 اغااستتان دولت با متتقی  مذاکر  به طالبان رضایت و ب   تش
 چهوار  «شوود  موی  محتووب  االغاواسی  بوین  کر موذا  سوعی به که

   باشد می اطر دوحه مذاکرات در بحث مورد موضوع
 در امریکووا، خارجووه امووور وزارت سووصنگوی پوواالدینو، رابوورت

 در طالبوان  بوا  امریکا مذاکرات گفت خود اخیر بفتگی کنفراس 
 توا  اسوت  سیواز  بیشتری کاربای و دارد ادامه بمچنان اطر دوحه
   شود اسجام

 تمرکوز  غوق موضوع چهار روی وگو گفت طرف دو وی، گفته به
  و دارد جریوان  بو   خصوصوی  دیپلماتیوک  وگوبوای  گفت دارسد،
 اختیوار  در موضوعات این روی کار برای کاغی زمان طرف بردو
  دارسد
 مشواول  شودت  به اکنون ب  زاد خلیل زلمی اغزود پاالدینو رابرت

   باشد می طالبان با مذاکر  مورد محوربای روی کار
 سوال  از امریکوا  شود ،  منتشور   مار براسا  که ست درحالی این

 و کورد   بزینوه  اغااستتان جنگ در بنگفتی مبالغ تاکنون 2۰۰1
 دسوت  از اغااستوتان  سواله  بفود   جنوگ  در را خود سرباز 24۰۰
  است داد 

 خواک  از سیموی  از بویش  شوود  می گفته که طالبان ب  سویی از
 از دیگوری  زموان  بر به ستبت دارسد خود کنترل در را اغااستتان

   برخوردارسد باالیی سظامی توان از تاکنون  2۰۰1 سال
 بوا  ملی وحدت دولت داخلی بای چالش از اگر وضعیتی چنین در

 دولوت  بوا  مذاکر  به طالبان تمایل عدم و سیاسی احزاب رببران
 اکنوون  طالبان و امریکا بگویی  تواسی  می کنی ، سظر صرف کابل

 شوعاربا  بموان  به توسل با که کنند می زسی چاسه چیزبایی یرو
  کردسد  غاز اغااستتان در را جنگ
 خویش ظن به امریکا و کرد جهاد کاغران با خود گمان به طال 

 که بود اغااستتان مظلوم ملت میان دراین و جنگید تروریتتان با
   داد ارباسی
 خواسود   بود مجا اغااستوتان  موردم  سووی  از طالبان سه که اینک
 دو بوا،  تروریتوت  دسوت   از بشریت منجی امریکا سه و شوسد می

 که صلحی کنند، صلح ب  با که اسد سشتته مذاکر  میز دور طرف
 بو   را طالبوان  و کند حفظ را امریکا شد  تصور جبروت و شکو 

 چه اغااستتان مردم تکلیف میان این در و برساسد سوایی و سان به
 امریکوا  منتظر سال بفد  که مردمی ت؛اس شد  گ  حلقه شود می

 صولح  چراکوه  باشوند  دیگور  شووم  حواد  منتظر باید اسگار بودسد
 !سدارد خوبی بوی طالبان با امریکا

   اخبار از انتخابات در افغانستانآخرین 

 برگشزار   تاریخ دارد احیمال: انیخابات کمیسیون

 کند تغییر جمهور  ریاست انیخابات

 کوه  گویود  یمو  استصابوات  متوتقل  کمیتویون  سوصنگوی  معاون
 براسوا   دبنودگان  رأی سویتوی  سوام  روسود  در موجوود  مشکمت
 ریاسووت استصابووات تقوووی  تاییوور احتمووال بایومتریووک، سیتووت 
 سصنگوی معاون ،«سادات اهلل ذبیح»  کند می تقویت را جمهوری
 دبنودگان  رأی سویتوی  سوام  روسد در که گفت استصابات کمیتیون
 پوی  در  سان اما دارد، وجود مشمتی بایومتریک سیتت  براسا 

 تواریخ : اغوزود  با رساسه با وگویی گفت در سادات  بتتند  ن حل
 پیشوین  کمیشونران  توسو   جمهوری ریاست استصابات برگزاری

 بوه   ن اجرایوی  کاربای اما است، شد  اعمم استصابات کمیتیون
 گرغت خوابد گرغته ارار استصابات کمیتیون جدید اعضای دوش

 استصابوات  کمیتیون سصنگوی معاون  است چالش یک خود که
 احمتوال  اسوت،  شود   وارد استصابات ااسون در که تعدیمتی گفت
 جمهووری  ریاسوت  استصابوات  برگزاری تاریخ تاییر به منجر دارد
 استصابات کمیتیون جدید اعضای که کند می تأکید اما وی  شود

 تصومی   موورد  این در ب  با مشورت در غعلی شرای  به توجه با
  گرغت بندخوا

 بوای  چوالش  بوه  اشوار   بوا  استصابات کمیتیون سصنگوی معاون
 جدیود،  کمیشونران  معرغی از پ  که گوید می پارلماسی استصابات
 برگوزاری  تواریخ  در را تاییراتوی  کوه  شود  خوابود  گرغته تصمی 

 روی را دیگور  رویکورد  یوا  کننود  وارد جمهوری ریاست استصابات
 سویتوی  سوام  روسود  کوه  داشت بیان سادات اهلل ذبیح گیرسد؟ دست
 ایون  از کمیتویون  غعومً  و دارد بیشتر زمان به سیاز دبندگان رأی

 شواید  متوئله  بموین  بنوابراین  اسوت،  روبورو  مشکمتی با ساحیه
  کند تاییر استصابات تقوی  شود موج 

 اعشال   تشاریخ  در بایشد  جمهور  ریاست انیخابات

 شود برگزار شده

 تحلیوف  مراسو   در غنوی  جمهوور  رئی   غتاب، پیام گزارش به
 استصابوات  برگوزاری  بور  استصاباتی بای کمیتیون تاز  شنرانکمی

  کرد تأکید شد  اعمم تاریخ در اغااستتان جمهوری ریاست
 بوای  کمیتویون  تواز    رؤسوای  بوه  خطواب  غنوی  جمهور رئی 

 تومش  تموام  باید: »گفت استصاباتی شکایات و استصابات متتقل
 اعمم  ریختا در جمهوری ریاست استصابات تا دبید اسجام را خود
 موالی  منابع  تمام است متعهد اغااستتان دولت گردد، برگزار شد 
 اغوزود  جمهوور  رئوی   « دبد ارار با کمیتیون اختیار در را الزم
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 مداخلوه  استصابواتی  بوای  کمیتویون  کار در است متعهد حکومت
 توا  گیرسد کار به را خود تمش تمام باید ب  با کمیتیون و سکند

   ورسد دست به را استصابات وسهپر به مردم اعتماد
 استصابواتی  بوای  کمیتویون  وظیفوه  مهمترین: »گفت غنی  اای
 و کمیشونران  خوود  ابتودا  راستا این در و است مردم اعتماد جل 

  «باشند خود ارتباطات مواظ  باید با کمیتیون رؤسای
 پرسونل  و کمیشونران  ارتبوا   کورد  تأکیود  غنوی   جمهور رئی 

: گفت غنی  اای  گردد اطع باید احزاب با استصاباتی با کمیتیون
 سواظر  سهادبای با، جناح سیاسی، احزاب تمام از تاز  کمیشنران»

 ایون  سووی  از چوون  کنند می سمایندگی مدسی جامعه و استصاباتی
 اسود  شود   با کمیتیون عضو که اکنون اما اسد، شد  معرغی سهادبا

 اطوع  را یسیاسو  بوای  جنواح  و احوزاب  تموام  با خود ارتبا  باید
 اسووتقملیت حفووظ بوورای اغووزود غنووی جمهووور رئووی   «کننوود

 سیاسوی  احوزاب  بوا  کمیشونران  ارتبوا   استصاباتی بای کمیتیون
 به خطاب غنی  اای  است پیگیری اابل و شد  محتوب تصلف

  شود می تطبیق شما مورد در جزا ااسون: » کرد تأکید کمیشنران
 و ستوبی  استقملیت این اما دارید استقمل استصابات ااسون طبق
  « است ااسون کنترل تحت

  حکومت برای مهم روند دو صلح، پروسه و انتخابات 
 طوی  سیوز  ملی، وحدت دولت اجرایی رئی  عبداهلل، عبداهلل دکتر

 بووای کمیتوویون توواز  کمیشوونران تحلیووف مراسوو  در سووصناسی

 را صلح پروسه و  یند  سال جمهوری ریاست استصابات استصاباتی،
  خواسد حکومت برای مه  بتیار روسد دو

 جمهوری ریاست استصابات برگزاری بر تأکید اغزود اجرایی رئی 
  سیتت صلح پروسه گرغتن سادید  معنای به شد  اعمم تاریخ در

 کوواری اسووتقملیت حفووظ بووه حکومووت گفووت عبووداهلل دکتوور
 اخیور  پارلمواسی  استصابات اجرایی رئی   است متعهد با کمیتیون

 بووین بمووابنگی گفووت و کوورد توصوویف ساکووام را تووتاناغااس
 گذشوته  استصابوات  در کمیشونران  بین و استصاباتی بای کمیتیون

 موردم  کوه  طوور   ن استصابات و شد کمسی مشکمت بروز سب 
 اخیور  پارلماسی استصابات است ذکر اابل  سشد برگزار داشتند تواع

 در متمشوک  چون بزرگی بای کوتابی  با  میصته که اغااستتان
 کوار  دبنودگان،  رأی از خیوالی  لیتوت  تهیه دبندگان، رأی لیتت
 سبود یا کمبود و گیری رأی روز در بایومتریک بای دستگا  سکردن

 بوود  بمورا   دبوی،  رأی مراکوز  برخی در استصاباتی حتا  مواد
 استصابات کردن مهندسی به را حکومت سیاسی احزاب شد باعث
 استصاباتی بای کمیتیون در اتاصمح ایجاد خواستار و کند مته 
 رئوی   سواظر  سهادبوای  و سیاسوی  احوزاب  غشار دسبال به  شوسد

 استصابواتی  بوای  کمیتیون رؤسای و کمیشنران سهایت در جمهور
 پروسود   شود  موظف سارسوالی لوی و سمود برکنار کار از را پیشین

  کند بررسی را  سها

 است کرده دخالت انیخابات امور در آمریکا سفارت/  شود اعال  لغو مانیپارل انیخابات: معیرض نامزدان

 کابل، در خبری سشتت یک در کشور سراسر از معترض سامزدان
  ن غیور  در کوه  گفتنود  پارلمواسی  استصابوات  لاوو  بر تأکید ضمن

 سرسوشوت  بوا  استصابواتی  بوای  کمیتویون  جدیود  اعضای صورت
  شد خوابند همواج کمیتیون دو این ابلی اعضای
 در  مریکا سفارت معترض، سامزدان این از یکی بمایون بمایون

 کوه  گفوت  و کورد  استصابوات  اموور  در دخالوت  بوه  مته  را کابل
 سدارد استصابات کمیتیون در را گیری تصمی  صمحیت کتی بیچ

 امووور در تواسوود سمووی ملووی وحوودت حکومووت رئووی  حتووی و
  بگیرد تصمی   ن مشور  بدون داری حکومت
 بور  کوه  گویود  موی  موا  به رسماً  مریکا سفارت: »گفت بمایون،

  سچه بر استدالل این با و دبد؛ می سیز غرمان دبد می سان کتی
  «دبند می اسجام است شان خود میل به که را
 جدیوود کمیشوونران از معتوورض سووامزدان کووه داشووت بیووان او

 را پارلمواسی  استصابوات  کوه  دارسود  استظار استصاباتی بای کمیتیون
 استصابوات  ایون  روسد در تابنوز او، گفته به زیرا  کند اعمم باطل
  است سداد  اسجام را کاری  مریکا سفارت مشور  بدون کتی بیچ
 گوسوه  بویچ  سیوز  معترض سامزدان نداشت دست اسناد او، گفته به

  سدارد مفهومی

 سوال 2۰ توا  کوه  دارد برسامه  مریکا که کرد سشان خاطر بمایون
 اغوراد  اسوداختن  کنار و تجربه بی جواسان  وردن کار روی اب  یند 
  بگیرد خود اختیار در را دولت او  سه بر کشور مبارز
 از موا : »گویود  موی  دیگور  معتورض  سوامزد  باشمی اهلل سقی  سید

 کول  کوه  خووابی   موی  استصاباتی بای کمیتیون جدید کمیشنران
  ن، غیر در کند اعمم باطل را میزان 29و 2۸ پارلماسی استصابات

  «شد خوابند مواجه ابلی کمیشنران سرسوشت با  سان خود
 حقووای  سظور  از داشوت،  بیان ب  دیگر معترض سعیدی احمدی

  است باطل سیز  سها عملکرد باشند، مجرم که کمیشنران
 سیوز  مجلو   سوامزد   سهوا  تن چند که جدید کمیشنران: »گفت او

 اموروز  ولی بودسد لماسیپار استصابات ابطال خوابان دیروز تا بودسد
 وجودان  صودای  بوه  باید اسد گرغته ارار گیری تصم  مرجع در که

  «کنند اعمم باطل را استصابات داد  گوش خویش
 بوای  کمیتویون  سوابق  اعضای برکناری پی در که است گفتنی

 و ماسود  بواای  ساشود   اعومم  پارلمواسی  استصابوات  ستایج استصابات،
 را استصابواتی  بوای  کمیتیون جدید اعضای پیش روز دو حکومت

  کرد معرغی رسماً
 کمیشونران  متووولیت  اولوین  از پارلمواسی  استصابوات  ستایج اعمم
  شود می خواسد  جدید
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 گرفیند دهعه ب  را انیخاباتی ها  کمیسیون رهبر  زن دو

 

 ئوت بی تعیوین  بورای  حووت  14 شونبه،  سه روز که استصاباتی در
 کمیتویون  ایون  اعضای میان استصابات متتقل کمیتیون اداری
 به رأی، بیشترین  وردن بدست با سورستاسی، عل  حوا شد، برگزار
  شد استصاب کمیتیون این رئی  عنوان
 عنوان به اومندی متاغر و معاون عنوان به مل اهلل عصمت سید

  شدسد استصاب کمیتیون این سصنگوی و منشی
 شوکایات  بوه  رسویدگی  کمیتیون در که تصاباتیاس در بمچنین،
 رئوی ،  عنووان  بوه  شوینواری،  بیوان  زبر  شد، برگزار استصاباتی

 ااسو   محمود  و معواون  عنووان  بوه  عظیموی  محمد دین مولوی
 استصواب  کمیتویون،  ایون  سوصنگوی  و منشوی  عنوان به الیاسی
 متوتقل  کمیتویون  اعضوای  جملوه  از سورستاسی عل  حوا  شدسد

 ایون  عضوو  عنووان  بوه  سوال  سوه  مدت برای که است استصابات
 مووردم سماینود   ایون  از پویش  او  اسووت شود   معرغوی  کمیتویون 

 موا   پارلمواسی  استصابوات  در و بود سمایندگان مجل  در سورستان
 ایون  برسودگان  ابتودایی  غهرسوت  در اموا  بوود،  کاسدیدا سیز میزان

 و اسوت  کابول  والیت متولد سورستاسی خاس   سیاغت را  استصابات،
 سامزد اغااستتان، سجات ملی جبهه توس  او  دارد حقوق لیتاس 
  بود شد  استصاباتی بای کمیتیون عضویت

 کمیتویون  عضوو  عنووان  به سال پنج برای شینواری، بیان زبر 
 شوینواری  خاس   است شد  معرغی استصاباتی شکایات به رسیدگی

 برای ملی صلح حزب طرف از و خواسد  در  حقوق رشته در سیز
 متولود  او  بوود  شود   معرغوی  استصاباتی، بای کمیتیون عضویت
 برگوا   استصابوات،  جدیود  اواسون  اسوا   بور   است پروان والیت
 اعضوای  تعیوین  بورای  باشود،  استصابوات  سوامزد  سیز جمهور رئی 

 ریاسووت استصابووات سووامزدان بووین استصابوواتی، بووای کمیتوویون
 سامزدان جمعه روز دلیل، بمین به  شود می گیری رأی جمهوری،
 احوزاب  سووی  از کوه  سفوری  69 بوه  جمهوری ریاست استصابات
 بوه  مورتب   مودسی  سهادبوای  سووی  از کوه  سفوری  15 و سیاسی

 شود   معرغی استصاباتی بای کمیتیون در عضویت برای استصابات
 غرمواسی  در یکشونبه،  روز غنوی  جمهوور  رئی   دادسد رأی بودسد،

 کوه  اغورادی  یوان م از را استصابواتی  بای کمیتیون جدید اعضای
  سهوا  تحلیوف  مراسو   و کرد معرغی بودسد  ورد  را رأی باالترین

  شد برگزار جمهوری ریاست ارگ در یکشنبه روز
 باعووث پارلموواسی استصابووات در موودیریتی و تصنیکووی مشووکمت
 سهادبوای  سیاسوی،  احوزاب  شهروسدان، و شد گتترد  اعتراضات

 استصابات و پارلماسی استصابات سامزدان و استصابات به مرتب  مدسی
 بوای  کمیتویون  و ااسون در اصمحات خواستار جمهوری ریاست

 استصابوات  ااسون حکومت اعتراضات، این پی در  شدسد استصاباتی
 بوای  کمیتویون  اعضای تمام غنی جمهور رئی  و کرد تعدیل را

  کرد معرغی سارسوالی به و برکنار را استصاباتی
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 بود دشوار نسبیاً کار  انیخابات قانون تعدی : دان / انیخاباتی ها  کمیسیون در تغییرات از یوناما حمایت

 در متحود  ملول  سوازمان  دبیرکل ویه  سمایند  یاماموتو تدامیچی
 از جمهوری ریاست دوم معاون داسش سرور با دیدار در اغااستتان
  کرد حمایت استصاباتی، بای کمیتیون در تاییرات
 معواون  بوا  صدارت کاخ در حوت 1۳ دوشنبه روز عصر یاماموتو،

 کمیشونران  کوه  کورد  امیودواری  ابوراز  و دیدار جمهور رئی  دوم
 و درایوت  کوشوی،  سوصت  بوا  استصابواتی  بوای  کمیتویون  جدید

  کنند مدیریت را استصاباتی بای کمیتیون مندی، حوصله
 ریاست استصابات مواع به برگزاری بر دیدار این در یاماموتو  اای

  کرد تأکید سیز جمهوری
 تعودیل  اینکوه  بوه  اشوار   با سیز جمهور رئی  معاون داسش سرور

 بووای کمیتوویون جدیوود کمیشوونران تعیووین و استصابووات اوواسون
 ملول  سوازمان  حمایوت  از بوود،  دشووار  ستبتاً کار یک استصاباتی،

 دغتور  بوای  بمکواری  و حکوموت  ااودام  ایون  بوه  ستوبت  متحد
  کرد ادرداسی کابل در متحد ملل سازمان سمایندگی

 جدیود  کمیشونران  تحلیوف  مراسو   برگوزاری  به اشار  با داسش،
 برگوزاری  روسود  بهبوود  جهت که گفت استصاباتی، بای کمیتیون
 کوه  را مشکمتی و ضعف سقا  کند می تمش حکومت استصابات،

 جدیوود کمیشوونران بووا داشووت وجووود پارلموواسی استصابووات در
  کند شریک استصاباتی بای کمیتیون

 بوا  کوه  خواسوت  سیوز  کابل در متحد ملل سازمان سمایندگی از او
  سوان  توا  کند بمکاری استصاباتی بای کمیتیون جدید کمیشنران

  بردارسد گام درست متیر در بتواسند

 سهوایی  استصابوات  ستوایج  اعومم  کوه  گفوت  دیودار  این در داسش
 ریاسوت  استصابوات  برگوزاری  بورای   موادگی  زمان ب  و پارلماسی
 بوای  کمیتیون کمیشنران که است اساسی اولویت دو جمهوری
  دارسد رو پیش در استصاباتی

 تکنوالویی  از استفاد  به مربو  مشکمت بمچنین دیدار این در
  ن بوه  استصابوات  اواسون  تعدیل در که ستصاباتیا مراحل تمام در

 سیتوت   از اسوتفاد   و استصابوات  بودجوه  توأمین  است، شد  اشار 

  گرغت ارار بررسی مورد MDR اتصاباتی
 بوه  کوه  گفوت  سیوز  کابول  در متحد ملل سازمان دبیرکل سمایند 
 بوای  کمیتیون کمیشنران با استصابات از حمایت جهت در زودی

  کرد وابدخ دیدار استصاباتی
 استصابواتی  بوای  کمیتویون  جدید کمیشنران اینکه به اشار  با او

 ایون  سونگینی  بایود  و اسود  گرغتوه  عهود   بر را سنگینی متؤلیت
 توأمین  موردم،  دوبار  اعتماد جل : گفت کنند، درک را متئولیت

 سوصت  بوا  غقو   استصابوات؛  پروسه درست مدیریت و ملی مناغع
 استصابواتی  بای کمیتیون نکمیشنرا بمدلی و بمابنگی کوشی،
  است پذیر امکان

 بوه  متحود  ملل سازمان امنیت شورای اجم  که گفت یاماموتو
 صوولح، مووذاکرات اجووم ، ایوون در او شووود؛ مووی برگووزار زودی

 اغااستوتان  مردم برای بشری بای کمک شدن غراب  و استصابات
  کند می مطرح را

 موقت حکومت تشکیل و انتخابات برگزاری دوراهی
 اعومم  و استصابوات  متتقل کمیتیون زماسبندی جدول اسا  بر

 جمهووری  ریاسوت  استصابوات  اسوت  ارار سهاد، این پیشین رئی 
 از پو   گرچوه   شوود  برگوزار  1۳9۷ سورطان  29 تاریخ در  یند 

 حکوموت  کابینوه  توسو   استصابوات  اواسون  تعدیل طرح تصوی 
 کمیشونران  جوای  بوه  جدیود  کمیشنران جایگزینی و ملی وحدت
 در  کنود  تاییور  تواریخ  ایون  دارد امکوان  که شود می گفته ابلی،
 کمیتویون  سوصنگوی  معواون  «اداتسو  اهلل ذبویح » رابطه بمین

 سویتی سام روسد در موجود مشکمت که گوید می استصابات متتقل
 تقووی   تاییور  احتمال بایومتریک، سیتت  براسا  دبندگان رأی

: اغزایود  موی  وی  کنود  موی  تقویوت  را جمهوری ریاست استصابات
 کمیشونران  توسو   جمهووری  ریاست استصابات برگزاری تاریخ»

 اجرایوی  کاربای اما است، شد  اعمم استصابات کمیتیون پیشین
 خوابد گرغته ارار استصابات کمیتیون جدید اعضای دوش به  ن

 تواریخ  سیوز  ایون  از پویش  « اسوت  چوالش  یوک  خود که گرغت

 به حمل ما  ۳1 از تصنیکی دالیل به جمهوری ریاست استصابات
  بود یاغته تاییر سرطان 29

 دو موذاکرات  کوه  دبود  موی  سشان ارائن و شوابد دیگر سوی از
 متحود   ایواالت  دولوت  و طالبوان  گورو   سماینودگان  میان جاسبه
 و حتوا   مراحول  بوه  «اطر» پایتصت «دوحه» شهر در  مریکا

 متوائل  گوران  تحلیول  از شوماری   است رسید  سازی سرسوشت
 در کوه  گوینود  موی  دوحوه  سشتت در حاضر بای رساسه و سیاسی
 بوه  دیگوری  زموان  بور  از شتربی اغااستتان مذاکرات، این ستیجه
 سیاسی دغتر اعضای از شماری بمچنین  است شد  سزدیک صلح
 متوود  » کوه  گفتند با رساسه به گذشته روز اطر در طالبان گرو 

 اورار  و شود    مواد   طالبوان  و  مریکا میان سهایی تواغق ابتدایی
 «خلیلوزاد  زلموی  « »شوود  امضوا  زودی به طرغین سوی از است

 توی   رببور  و متحود   ایواالت  خارجوه  اموور  زارتو ویه  سمایند 
 در خوود  اظهارسظربای در سیز اطر دوحه در  مریکا کنند  مذاکر 
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 صولح  سر بر تواغق به طرف دو شدن سزدیک از گذشته روزبای
  بد می خبر

 جمهووری  ریاست استصابات برگزاری تاریخ در تاییر سر بر بحث
 بر تواغق به ریکا م و طالبان شدن سزدیک بمچنین و  یند  سال
 کوه  گیورد  موی  صوورت  درحالی اغااستتان، در صلح براراری سر

 سوامعلومی  و براسگیوز  شک بای اسگیز  با سیاستمداران از شماری
 تشوکیل  و جمهووری  ریاست استصابات اغتادن تعویق به خواستار

 «اتمر حنیف محمد» رابطه بمین در  اسد شد  «موات حکومت»
 و حوق  حوزب  رببور  جمهوری، ریاست استصابات سامزدان از یکی

 در جمهوری ریاست ملی امنیت پیشین مشاور بمچنین و عدالت
 از پ » که است گفته رویترز  مریکایی خبرگزاری با ای مصاحبه

 مواوت  دولوت  تشوکیل  از جووزا،  موا   در دولت کاری دور  پایان
 پ  استقالی حکومت یک تشکیل سر بر بحث « کنی  می حمایت

 اغااستتان،  یند  سظام تشکیل بدف با صلح، غقنامهتوا امضای از
 بوا  کوه  شود  مطورح  طالبوان  و  مریکا گفتگوبای جریان در ابتدا

 به عقبگرد سوعی و گردید روبرو اغااستتان حکومت منفی واکنش
  شد تعبیر شدیدی بای بحران ساز زمینه و گذشته

 باشوند  می ااسوسی حکومت یک دارای اغااستتان مردم که درحالی
 مقدموه  درحوال  اساسوی  اواسون  براسوا   ااسوسی حکومت این و

  رام استقوال  و جمهووری  ریاسوت  استصابوات  برگزاری برای چینی
 بوه  و مواوت  حکوموت  تشوکیل  بحث کردن مطرح است، ادرت
 بویچ  صلح، مواغقتنامه امضای از پ  تا استصابات اسداختن تأخیر

  شوود  موی  محتووب  اغااستوتان  موردم  به خیاست و سدارد معنایی
 بوه  مصوم   مردم خواسته مطابق اغااستتان حکومت خوشبصتاسه

 عوارف » چناسچوه  اسوت،  جمهووری  ریاسوت  استصابوات  برگزاری
 با رساسه به ملی وحدت حکومت رئی  سصنگوی معاون «صمی 
 و سودارد  تأثیر اغااستتان استصابات باالی روسدی بیچ» است، گفته
 استصابوات  برگزاری تأخیر سب  تواسد سمی سیز صلح وگوبای گفت

  «گردد جمهوری ریاست

 برگوزاری  در تواخیر  و مواوت  حکوموت  تشوکیل  دیگور  سوی از
 بمچنوین  و طالبوان  بیشوتر  برچوه  امتیوازگیری  زمینه استصابات

 مقتودر  حاکمیوت  عدم از شد  ایجاد  شفته غضای از برداری بهر 
 دسووتاوردبای و کنوود مووی بیشووتر را مواووت حکومووت دوران در

 در دموکراسوی  و بشور  حقووق  زمینوه  در اخیر ایب سال ارزشمند
 کنووود  موووی مواجوووه سوووابودی خطووور بوووا را اغااستوووتان

 دارند عهده به را افغانستان به داعش انتقال پشتیبانی منطقه عربی کشورهای

 ارارگوا   کننود   ابنوگ بم معاون «شادماسی علی» پاسدار جنرال
 گفتگوویی  در ایوران  متولح  سیروبوای ( ص)االسبیاء خات  مرکزی

 اغااستوتان  به داعش استقال برای  مریکا تمش دربار  مطبوعاتی
 اموروز  دشومن : »گفوت  ایوران،  شرای مرزبای امنیتی شرای  و

 در را سووریه  و عوراق  در داعوش  توطئه بمان تا کند می تمش
 تموام  و روسویه  و چین ضرر به اادام این که دبد ادامه اغااستتان
  «است منطقه کشوربای

 تأمین منطقه عربی کشوربای ابله سران برخی اینکه بیان با وی
 دارسود،  عهود   بوه  را اغااستوتان  به داعش استقال پشتیباسی و مالی
 را اربابواسش  و داعوش  ،[ایوران ] اسوممی  جمهوری: »کرد تأکید

 و دسوت  سوعی به اادامات ابیل این  کند می تلقی خورد  شکتت
 برگز که برسند شان ابداف برخی به بتواسند شاید تا است زدن پا

  «است شد  تأثیر بی و منهدم داعش پیکر  زیرا تواستت سصوابند

 دشومنان  کوه  طوور  بموان : »اغوزود  ایران ارشد سظامی مقام این
 در را  سها و اسد کرد  ایجاد خودشان را داعش اسد، گفته ب [ ایران]

 را کشوووربا ایوون ملووی منوواغع و دادسوود توسووعه عووراق و سوووریه
  «سگرغتند ای ستیجه اما اسداختند، خطر به کرد ، مصدوش

 شیطان سرکردگی به[ ایران] دشمنان: »داد ادامه شادماسی جنرال
 توواکنون[ ایووران اسووممی] اسقوومب ابتوودای از  مریکووا، بووزرگ
 سظوامی،  امنیتوی،  وطئوه ت صودبا  و اسد دید  خطر در را شان مناغع

 درصودد  دائو   و اسود  دیود   تودارک  ما برای ااتصادی و غربنگی
  «بتتند[ ایران] اسممی جمهوری با دشمنی

 دشومنی  و توطئوه  از دسوت  گا  بیچ[ ما] دشمن: »داد ادامه وی
  «است اغکنی تفراه دسبال دائ  و دارد برسمی
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 ایم دهکر دریافت حکمتیار محاکمه برای درخواستی: یوناما

 «یوساموا » یوا  اغااستوتان  در متحود  ملول  سازمان سمایندگی دغتر
 ارباسیوان  برای عدالت خوابان که را درخواستی» که کرد  اعمم
 صوورت  حکمتیوار  گلبودین  توسو   شوود  موی  ادعا که بایی جرم

  است کرد  دریاغت «است گرغته
 بوه  حکمتیار  اای تا است شد  خواسته یوساما از درخواست این در

 کشواسد   عودالت  به است، داد  اسجام گذشته در که جرایمی خاطر
  شود محاکمه و شد 

 سازمان دبیرکل ویه  سمایند  که یوساما رئی  یاماموتو، تدامیچی
 ایون  بوا  ارتبوا   در باشود،  موی  سیوز  توتان اغااس بورای  متحد ملل

 ظل  ارباسی که کتاسی و اغااستتان شهروسدان: »گفت درخواست
 جبوران ] شوان  اضوایی  حقوه  حقووق  از سبایود  اسود  گردید  ست  و

  «گردسد محروم[ ختارت
 یاموواموتو از سقوول بووه مطبوعواتی  ای اعممیووه استشووار بووا یوساموا 
 مردم بای تمش از تحمای به متحد ملل سازمان که است سوشته

  دبد می ادامه امنیت و عدالت صلح، به رسیدن برای اغااستتان
 بوه  بنوا  روان سوال  غبروری در متحد ملل سازمان امنیت شورای
 غهرسوت  از را حکمتیوار  گلبدین سام اغااستتان، حکومت تقاضای

 رببوری  بوه  اسوممی  حزب  کرد حذف المللی بین بای تروریتت
 اغااستوتان  حکوموت  بوا  2۰16 سوال  امبرسوپت  در حکمتیار  اای
 کشید  دست جنگ از که سپرد وعد  و کرد امضا را صلح تواغق

  کند می اطع با تروریتت بمه با را خود رواب  و

 توسط حکمییار محاکم  درخواست: اسالمی حزب

 است شده نوشی  مرد  کشیار مسئوالن

 ادعوای  را درخواسوت  این حکمتیار  اای شاخه «اسممی حزب»
 شوامل  «اغااستتان سظام در» که کند می عنوان کتاسی اسا  بی

 گلبودین  محبوبیوت » از ،حوزب  ایون  بوای  مقوام  گفته به و بود 
 در حزب سفوذ اغزایش و غعالیت گتترش مردم، میان در حکمتیار

 در را شوان  شصصی مناغع و داشته «برا  اغااستتان مردم بین
 اموور  کمیتوه  رئوی   ،«سوعید  الرحموان  اریو  »  بیننود  می خطر

 او گفتوه  بوه  کوه  را کتواسی  اسممی، حزب ای رساسه و غربنگی
 اسد، بود  اغااستتان مردم کشتار و اتل و تاناغااست ویراسی متئول
  کرد عنوان درخواست این غرستند  و سویتند 

 در عودالت  تأمین که گفت  مریکا صدای با ای مصاحبه در سعید
 ایجواد  سیازمند شان، حق به کشور این مردم رسیدن و اغااستتان
 اسوممی  حوزب  کوه  اغوزود  وی  اسوت  مرکوزی  اووی  حکومت

 در منتصو   حکوموت  یوک  که زماسی در تا است  ماد  اغااستتان
 سهادبوای  سوایر  و متحد ملل سازمان با  ید، کار روی اغااستتان

 امنیوت  شورای  کند بمکاری استقالی عدالت زمینه در المللی، بین
 حکومت تقاضای به بنا روان سال غبروری در متحد ملل سازمان

 بوای  تروریتوت  غهرسوت  از را حکمتیوار  گلبودین  سام اغااستتان،
 در حکمتیار  اای رببری به اسممی حزب  کرد حذف المللی بین
 امضوا  را صولح  تواغوق  اغااستتان حکومت با 2۰16 سال امبرسپت
 بوا  را خوود  رواب  و کشید  دست جنگ از که سپرد وعد  و کرد
  کند می اطع با تروریتت بمه
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 ارتش صفوف در خیانت و فساد زا روایتی
  غووش  بوه  بوردن  پنوا   جهوت  من و بود تابتتاسی گرم روز یک

 گرموای  از غورار  و سوفیدچهر  موا  روستای مهربان و سبز طبیعت
 بعود   داشوت   را پنجشویر  به برگشت اصد پایتصت، غرسای طاات
 وسیله عنوان به را ییکروال موتر جتتجوی ساعت سی  از بیشتر
 مووتر  ایون  سووار  سهایوت،  در و کرد  استصاب خود ساعته ۳ سفر
 رسوگ  ای سقر  کروالی موتر این داخل در سیز دیگر تن سه  شدم
 سواعته  سوه  متویر  ایون  از اتومتی  توا  رسید می سظر به و بودسد

 سفر دعای خواسدن از بعد  شد چنین که باشند بمراب  و بمتفر
 اعظموی  حود  بوا  موا  حامل موتر و شد   غاز ما فرس راسند  توس 
 سقطوه  تورین  مرتفوع  بوه  سونگین  تراغیک میان در ممکن سرعت
 وسیع بای دامنه شود می راحت که ای سقطه رسید، خیرخاسه کوتل

  دید  سجا از را شمالی

 که حالی در را  بزرگ این سنگین تراغیک از یاغتن ربایی از بعد
 پایتصوت  از و بودی  سزول حال در تر پایین سقا  طرف به داشتی 

 که من  بود حاک  موتر غضای بر سکوت غضای یک گرغتی ، می
 بوه  شودم  موی  ختته بیشتر داشت  موتر داخل خاموشی غضای از

 سرسشوین  سوه   ن از یکوی  به خطاب سکوت این شکتتن اصد
 تا شما و کجاست؟ شما سفر سراسجام و سهایی مقصد برادر گفت 
 الغر جته که من مصاط  شص  بود؟ ابیدخو ما بمتفر کجا

 سووال   بوه  پاسوخ  در رسوید،  می سظر به ختته سیمایش و داشت
 داغ جبهوه  از مابوه  سه مأموریت گذشت بعد سفر سه بر ما: گفت
 بوه  برگشوتن  اصود  و ایو    مود   مرخصوی  بوه  جنووب  در بلمند
  داری  کاپیتا والیت در را خود بای خاسه

 بلنود   موار  از و کشور ارتشیان صفوف در( طالبان) دشمن سفوذ از
 شنید  با رساسه طریق از باربا سرزمین وااعی مداغعان این تلفات
 پاسوخ  در سربازان این  شدم حقیقت طال  سربازان این از  بودم

 صفوف میان در دشمن سفوذی اغراد حضور که گفتند سواالت  به
 ابو  دشمن که است جدی و کنند  سگران حدی به ارتش سیروبای

 بنگوام  در سونگین  بای سمح تصری  و مصابر  بای الین اطع
 را موا  بمقطاران ارتش، سیروبای بای پاسگا  به اغرادشان بجوم
  رساسند می اتل به و ساخته گیر غاغل

 کننود   تولیود  بزرگترین لق  باست سال بلمند اینکه به توجه با
 در نسربازا این  است داد  اختصاص خود به را جهان مصدر مواد
 گورغتن  بوه  را ارتوش  غرماسودبان  از بعضوی  خوود  سصنان ادامه

 موته   مصدر مواد چیان ااچاق سزد از رشو  طور اغااسی صدبابزار
 از اسووتفاد  سوووء بوا  غرماسوودبان ایون  کووه دادسود  ادامووه و کورد  

 را ارتش سیروبای وسای  پول بدل در و ای وظیفه بای صمحیت
 احتوا   کودام  بودون   سها تا ددبن می ارار چیان ااچاق اختیار در

 خصوص به مصدر مواد ااچاق و تراسزیت به راحت خیال با و خطر
  بپردازسد جنوبی والیات در

 بوا   بوود  سشتوته  راسنود   پهلوی جلو صندلی در که سومی سرباز
 بوا  ارتوش  غرماسودبان  از ای عود   کوه  مطلو   ایون  کردن اضاغه

  سهوا  از شصصوی  محاغظوان  منحیوث  خُردسوال  پتران استصدام
 پتوران  شومار  ایون  داشوتن  سگوه  بوا  یوا  کرد  جنتی سوءاستفاد 

 رخ بوه  را شوان  جابمسوه  جومل  و مقوام  شان اطراف در خُردسال
 بصشوید  پایوان  سقطوه  موا  بحوث  به  کشند می رای  غرماسدبان

 نیست آماده افغانسیان از آمریکایی نیروها  شدن خارج برا  شرایط: ووت  جنرال

 کوه  گویود  موی  متحود ،  ایاالت ارتش مرکزی دبیغرماس غرماسد 
 سیروبوای  کامول  خروج برای اغااستتان، در غعلی سیاسی شرای 

 کوه  اغزایود  می ووتل، جوزف  سیتت  ماد  کشور این از  مریکایی
 طلو   خشووست  تنودرو  بوای  گرو  بای غعالیت از جلوگیری برای
 اشوته د حضور منطقه در  مریکا است سیاز داعش، و القاعد  ماسند
 از خوروج  دسوتور  ما برای: »اغزود بار  این در ووتل جوزف  باشد

 در اوضواع  بوه  وابتوته  موضووع  ایون   است سشد  داد  اغااستتان
 روسود  در پیشورغت  بربنیواد  بایود  ما  است صلح روسد و اغااستتان

 خوارج  بورای  کنووسی  شورای   بگیری ؛ تصمی  خروج دربار  صلح
 « سیتت غراب  شدن

 کوه  گویود  موی  سواتو  دبیرکول  استولتنبرگ، ین  ن،ای با بمزمان
 در سباید اغااستتان در گذشته دبه وسی  یک از بیش دستاوردبای

 پایودار  صولح  کوه  ایون  بورای : »شوسد ارباسی صلح وگوبای گفت

 بشر حقوق شمول به اخیر بای سال دستاوردبای بربنیاد باید باشد،
  «شود برارار زسان حقوق و

 اغااستوتان  کوه  دبود  می بشدار چین خارجهوزیر دیگر، سویی از
  باشد بزرگ بای ادرت بای راابت میدان سباید

 صولح  روسود  بوه  بوایش  کموک  به چین که دارد تأکید یی، واسگ 
 میودان  بوه  دیگور  بوار  سباید اغااستتان: »دبد می ادامه اغااستتان

 معورض  در سبایود  و شوود  مبودل  بوزرگ  بوای  ادرت بای راابت
 دوست و بمتایه عنوان به چین،  بگیرد ارار جنگ و با خشوست

 خوابود  حرموت  کشور این مردم سیازبای و  رزوبا به اغااستتان،
 بازسوازی  و مصوالحه  پیشوبرد  بورای  بوایش  تمش به و گذاشت

 بورای  که اغزاید می چینی، مقام این « داد خوابد ادامه اغااستتان
 پشتیباسی جهاسی جامعه تا است سیاز اغااستتان صلح روسد موغقیت

  سازد غراب  روسد این از را کامل
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 افغانسیان توسع  برا  چین و هند مشیرک راهبرد

 ریاسوت  بوه  اغااستوتان  و چین بند، میان جاسبه سه سشتت اولین
 سووفرای حضووور بووا و خارجووه وزیوور معوواون «زمووان ادریوو »

  شد برگزار کابل در گذشته روز چین و بند کشوربای

 محوریوت  بوا  جاسبوه  سوه  سشتوت  خارجه، وزارت بیاسیه اسا  بر
 اسوریی،  تولیود  اغزایش معادن، استصراج سظامی، لپرسوس  موزش
 اتواق  ایجواد  ای، منطقه ارتباطات وسقل، حمل و کشاورزی توسعه

  شد برگزار کشور سه بین مشترک بازرگاسی

 اغااستتان خارجه وزارت بمکاری از ادامه در چین و بند سفرای
  کردسد ادرداسی سشتت این برگزاری در

 و سوو  دبلی در اغاان بای دیپلمات از تعدادی  موزش از پ  بند
 طرحهوای  اجورای  بورای  را بنود   موادگی  گذشته، سال در پکن

  کرد اعمم اغااستتان در چین با مشترک

 بورای  بنود  در  موزشی دور  گذراسدن از بعد اغاان بای دیپلمات
 وزارت داسشوگا   رابوی  جدیود   موزشوی  دور  گذاشتن سر پشت

  شدسد پکن در چین خارجه

 کرد آغاز را خود  مأموریت افغانسیان برا  ناتو غیرنظامی جدید نماینده

 سویکم  » که کرد اعمم( ساتو) شمالی اتمستیک پیمان سازمان
 روز اغااستوتان  در سوازمان  ایون  غیرسظوامی  جدید سمایند  ،«کی
  است کرد   غاز را خود جدید مأموریت( حوت 14) شنبه سه

 که است  مد  شد ، منتشر ساتو سازمان سوی از که ای اعممیه در
 بوا  روابو   توأمین  و زمانسوا  این مشاور  متئولیت «کی»  اای
 اغااستوتان  در سازمان این بای تمش مورد در ساتو شرکای دیگر

  دارد عهد  بر را

 ارار ساتو غیرسظامی جدید سمایند  سازمان، این اعممیه از سقل به
 پارلمان، اعضای اغااستتان، حکومت رببران با زودی به که است

 و المللوی  بوین  یردولتیغ بای سازمان المللی بین جامعه سمایندگان
  کند دیدار مدسی جامعه

 او که است گفته بایی توییت در سیز کی  اای خود حال بمین در
 سقوش  اغااستوتان  صولح  در که کند می تمش مأموریتش این در

  کند بازی سازمان این غرستاد  عنوان به مؤثری

 سوال  پایوان  توا  کوه  امیدوارسد اغااستتان مردم که است گفته وی
  شود برارار کشور این در صلح میمدی ریجا

 و کابول  در بریتاسیوا  سوفیر  عنووان  بوه  این از پیش کی سیکم 
 که است بود  سومالی در متحد ملل سازمان دبیرکل ویه  سمایند 
 پیشوین  سمایند  زیمرمن، کورسلیو  جای به پیش ما  سه حدود
  است شد  مقرر سمت این به اغااستتان، در ساتو ملکی

 است شده رسیدگی زنان علیه خشونت پرونده هزار هفت به گذشته سال سه در
 15 چهارشونبه،  روز محکموه،  ستر  سصنگوی ،«ایمان اهلل امان»

 مجمووع  از کوه  گفوت  کابول  در خبوری  سشتوت  یوک  در ،حوت
 اورار  صدر در مورد، 92۰ با جنتی تجاوز شد ، رسیدگی اضایای

  دارد
 اتول،  مورد ۳2۰ کوب، و لت مورد ۷2۰: موارد سایر اغزود، ایمان
 موورد  ۸۷ خودکشوی،  موورد  11۳ زسوان،  اذیوت  و  زار مورد 145

  است زسان مجروحیت را مورد 41 و جرح و ضرب
 مجبوور  جملوه،  از جرای  را دیگر مورد 49۰۰ که کرد عمو  وی

 ازدواج اختطواف،  جنوین،  سوق   مرگ، به تهدید غحشا، به کردن
  دبد می تشکیل ازدواج حق از مماسعت و زسان غروش زودبنگام،
 تموامی  عواممن  کوه  کورد  سشان خاطر محکمه ستر  سصنگوی
 توسو   عادالسوه  گوسوه  به کشور، ساغذ  اواسین مطابق با، خشوست
  اسد شد  مجازات کشور، بای دادگا 

 1۰۷4 داشوتن  بوا  کابول  والیت محکمه، ستر  گزارش اسا  بر
 کوه  اسد بود  والیاتی شمار از اضیه، 412 داشتن با برات و اضیه

  اسوت  رسید  ثبت به  ن در زسان علیه خشوست اضایای بیشترین
 و 25۷ ،2۷۳ داشتن با ترتی  به کندبار و کندز بلخ، بای والیت

  دارسد ارار بعدی بای رد  در اضیه 6۷
 به رسیدگی ویه  دیوان ایجاد بمچنان، محکمه ستر  سصنگوی
 محواک   ایجواد  و غرجوامی  سوطح  بوه  زن علیه خشوست اضایای

 در کووه را کشووور والیووت 22 در زن علیووه خشوووست اختصاصووی
 سهاد این رببری مؤثر اادامات از شد ، ایجاد اخیر سال دو جریان
  خواسد

 از جدی سظارت تا کند می کمک سهادبا این تشکیل وی، گفته به
 سووی  از زسان، برای عدالت به دسترسی سحو  و رسیدگی جریان
  شود غراب  کشور محاک 
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 دسوتاوردبای  اخیور،  سوال  د  از بیش طول در اغااستتان  سکه با
 و زسان  موزش ابیل از زسان حقوق مصتلف بای عرصه در مهمی

 مدسی و سیاسی بای غعالیت در زسان مشارکت و صحت دختران،
 برابر در اجتماعی و غربنگی دار ریشه معضمت ولی است، داشته
 اورار  زسوان  ارویغور  بنووز  کشور مناطق بتیاری در زسان حقوق
  شود می  سان بای  زادی و حقوق سقض باعث و دارد

 سهادبوای  و بشور  حقووق  متوتقل  کمیتویون   ماربای اسا  بر
 بوه  رو زسان علیه خشوست گذشته بای سال طی اضایی، و عدلی

 باعث مردم  گابی که گویند می سهادبا این اما است؛ بود  اغزایش
  است شد  با خشوست ثبت اغزایش
 زسوان  علیوه  خشووست  که گوید می بشر حقوق متتقل یونکمیت
  است زسان حقوق سقض حاد موارد از یکی

 دارند آمیز خشونت رفتار خود همسران با افغان مردان درصد ۷۶ :تازه تحقیق
 اغااستوتان  مودسی  جامعوه  مجتموع  تواز   تحقیوق  یک بای یاغته

 زسوان  بوا  موردان  درصود  ۷6 به سزدیک که دبد می سشان( مجما)
  دارسد  میز خشوست رغتار شان
 و زسوان  درصود  ۷۸) تن 1926 با گفتگو طریق از که تحقیق این
 و سنگربوار  بلوخ،  بورات،  کابل، بای والیت در( مردان درصد 2۸

  شد سشر چهارشنبه روز شد ، اسجام بامیان
 شوسدگان مصاحبه درصد ۷5٫9: »گفت مجما رئی  رغیعی، عزیز
 24٫1 تنهوا  و دارد وجود زن علیه شوبر خشوست بلی که اسد گفته

 درصود  2۰٫5 غزیکوی  خشووست   سودارد  وجوود  که اسد تهگف درصد
 غربنگوی  خشووست   اسوت  درصد 1۷٫۸ اجتماعی خشوست  است
  «است درصد 16٫4 ااتصادی خشوست  است درصد 11٫۸

 برابور  در شوبران زباسی بای خشوست میزان تحقیق، این بنیاد بر
 درصود  5٫2 سیوز  جنتوی  خشووست  و درصد 25٫۸ شان بمتران

  است شد  ثبت

 پدر و شوهر خانواده در ونتخش
 خواسواد   در زسوان  علیوه  خشووست  روی تحقیق این دیگر بصشی
 66٫2 بوه  خشووست  گوسوه  این میزان که است کرد  تمرکز شوبر
  رسد می درصد

 بوای  خشووست  تورین  عمد  زباسی و جنتی غزیکی، بای خشوست
 رغیعوی   اوای   اسوت  شود   گفته با عرو  برابر در شوبر خاسواد 

 کوه  رسد می درصد ۳9 از بیش به زباسی خشوست یزانم که گفت
  دبد می سشان با خاسواد  در را پایین اجتماعی غربنگ

 سیز پدری خاسواد  در عروسی از ابل باسوان رغیعی،  اای گفته به
 شوامل  اغوراد  درصد ۳9٫4 که اسد روبرو گوساگون بای خشوست با
  اسد کرد  تأیید را متئله این تحقیق این در
 خشوست  است درصد 26٫۸ غزیکی خشوست: »اغزود مجما ی رئ

 یوک  کوه  است کنند  ساراحت خیلی ولی است؛ درصد یک جنتی
 بتویار  ایون  سکند، راحتی احتا  خودش خاسواد  در جوان دختر

 سباشود،  محفوو   و مصوون شما خود خاسواد  اگر  است خطرساک
  «سیتت مصوون دیگر جای بیچ
 بوه  زسان سگذاشتن احترام شان، رانشوب به بمتران احترامی بی

 دلیوول بووه شوووبران عصووباسیت و بیکوواری شوووبران، خوواسواد 
 بمتوران  برابور  در خشووست  بوروز  عمد  عوامل از با، سابنجاری

  است شد  گفته تحقیق این در شان
 زسوان  علیوه  خشوست کابش برای مدسی، سهادبای جامعه مجتمع

 متواجد،  طریوق  از موه عا  گوابی  بلنودبردن  خواستار خاسواد ، در
 پوولی   بلندبردن بر بمچنان مجتمع این  شد با رساسه و مکات 
 اشتاال، زمینه شدن غراب  با، خاس  اساسی حقوق از حمایت برای
 دسترسی زمینه شدن غراب  و زسان علیه خشوست عاممن پیگرد
  است کرد  تأکید عدالت، به زسان

 است یافته زایشاف درصد پنج دولتی ادارات در زنان حضور
 و اداری اصومحات  متوتقل  کمیتویون  رئی  سادری، سادر احمد

 بوه  کوه  مراسومی  در( حووت  1۷ جمعوه ) دیوروز  ملکوی  خدمات
 شود   برگوزار  زسوان،  بمبتتگی جهاسی روز مارچ، بشت  مناسبت

 اغوزایش  درصود  پونج  حکومت ملکی ادارات در زسان حضور بود،
  است یاغته
 زسان، غردی بای مهارت و ظرغیت اغزایش که اغزود سادری  اای
 بووای پروسووه سووازی بهینووه زسووان، از دولووت رببووری ایووتحم

 عوامول  از را سراسوری  جمعوی  امتحاسات برگزاری و استصدامی،
  است بود  ملکی خدمات دستگا  در زسان حضور اغزایش عمد 

 زسوان  ملکوی  خودمات  کارکنوان  درصود  22 تنها ،1۳96 سال در
 را ملکوی  خودمات  کارکنان درصد 2۷٫۳۳ زسان اکنون اما بودسد،

 خودمات  و ادارای اصومحات  کمیتیون رئی   دبند می تشکیل
 ملکوی  ادرات در زسوان  حضوور  کوه  کورد  امیودواری  ابوراز  ملکی

  برسد درصد پنجا  به  یند  در حکومت،
 بوا  سوال  بهتورین  از یابود  می پایان که سالی: »گفت سادری  اای
 بوای  سوال  در  اسوت  اغااستوتان  ملکوی  خودمات  در زسوان  برای

 خدمات و معلمی مقد  وظایف در تری بیش سه  زسان گذشته،
 سوایر  در زسان حضور زمینه بصتاسه خوش امروز اما داشتند، صحی
  «است شد  غراب  مدیریتی مصتلف بای رد  در و با عرصه
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 راسوتای  در  مود   میوان  بوه  تاییرات که داد بشدار سادری  اای
 کامول  صوورت  بوه  ملکی خدمات دستگا  در زسان سه  اغزایش

 وجوود  جودی  صورت به گرد عق  خطر ب  بنوز و سشد  هادینهس
  دارد

 توواسی   موی  مصتلوف  عناصور  در را گرد عق  خطر این: »گفت او
 پایوان  امیدوارکننود   بحوث  در چوه  سیاسی، بحث در چه ببینی ،
 غربنگی و اجتماعی بای محدودیت و مواسع بحث در چه و جنگ

  «دارد وجود زسان را  غرا که
 در زسوان  مشوارکت  پالیتوی  اغوزایش  بوه  اشوار   با یسادر  اای 

 و بوا  طرزالعمول  پروسیجربا، سازی بهینه که گفت ملکی خدمات
 باعوث  بوا  عرصوه  دیگر و استصدام در ملکی خدمات بای پالیتی

 و شوود  غوراب   بواسوان  بورای  متاعد و بهتر محی  که است شد 
  باشند تر موغق و بیابند حضور با راابت در تر بیش بتواسند  سان

 از توازگی  بوه  ملکوی  خودمات  در زسان مشارکت اغزایش پالیتی
 بوه  ادارات تموام  در بایود  این از پ  و شد تصوی  کابینه سوی
 ایجواد  بورای  سوازی  زمینوه  بودف  بوه  پالیتی این  بیاید در اجرا

 کواری  محوی    وردن میوان  بوه  زسوان،  برای ممکن بای سهولت
 در تور  بویش  گیوری  سوه   و اغزایش برای  سان تشویق و مصؤن
  است شد  ریزی طرح ملکی خدمات
 بوا  رسواسه  از ملکوی  خدمات و اداری اصمحات کمیتیون رئی 

 اغوزایش  پالیتوی  سواختن  اجرایی در که را بایی ادار  تا خواست
 کننود  سموی  بمکواری  درستی به ملکی خدمات در زسان مشارکت
  سازسد د  حتاب

 های پیشرفت زنان توانمندسازی و یجنسیت برابری در افغانستان: ملل سازمان

 است داشته مهمی

 در( یوساموا ) اغااستوتان  در متحود  ملول  سوازمان  سماینودگی  دغتر
 روز موارچ،  بشت  مناسبت به حوت 1۷ جمعه روز که ای اعممیه
 اینکوه  وجوود  بوا  گفوت  کورد،  منتشور  زسان با بمبتتگی جهاسی

 پیشورغت  زسان تواسمندسازی و جنتیتی ربراب زمینه در اغااستتان
 بایود  که ماسد  باای زمینه این در زیادی کاربای بنوز اما داشته،
  شود اسجام

 تموام  کوه  باشود  اورار  اگور » کوه  اسوت   مود   یوساموا  اعممیه در
 بتویار  گوردد،  متتفید اجتماعی مصؤسیت سظام یک از شهروسدان

  «اشدب جنتیتی برابری پاسصگوی سظام  ن که است مه 
 خودمات  بوه  متواویه  دسترسی» که شد  اغزود  اعممیه این در

 بشوری  تحقوق  بورای  عدالت و صحت تربیه، و تعلی  ماسند عامه
 کووه اسووت ضووروری میووزان بمووان بووه و اسووت حیوواتی زسووان

 بوه  کوه  زراعتوی  بای حرغه و پایدار زیربنابای در گذاری سرمایه

 بوا  دبند، می پاسخ اغااستتان در االیمی تاییرات ویراسگر تأثیرات
  «بگیرد صورت جنتیتی برابری به معطوف رویکرد
 صلح گفتگوبای در زسان حضور

 بوه  که ای اعممیه در اغااستتان در متحد ملل سازمان سمایندگی
 در زسووان حضووور عودم  از کوورد، منتشوور  موارچ  بشووت مناسوبت 

 سماینود   یامواموتو،  توادامیچی   است کرد  استقاد صلح گفتگوبای
 اگور  کوه  گفت اغااستتان برای متحد ملل سازمان رمنشیس ویه 

 را زسوان  سقوش  توان سمی برسد، پایدار صلح به بصوابد اغااستتان
  گرغت سادید 

 گیوری  تصومی   میزبوای  در زسوان  مؤثر و غعال حضور: »اغزود او
 و اوواسین  ایجواد  راسوتای  در کلیودی  و اساسوی  گوام  یک صلح

 با اغاان بمه سفع به که باشد می جنتیتی پاسصگوی بای پالیتی
  «است

 بور  را خوود  توجوه  اغااستوتان  که بماسطوری» که گفت یاماموتو
 سیوز  اغااستوتان  مردم ساخته، متمرکز پایدار صلح روسد یک روی

 به که بشری حقوق دستاوردبای حفظ دربار  را خود بای سگراسی
 تبعویض،  عدم و برابری اصول ویه  به است،  مد  بدست مشکل

 جواری  سوال  شعار بصش ترین محوری اصول این  دارسد می ابراز
 تتواوی  را  غورا  مواسوع  رغوع  جهوت  خمااسه بای را  یاغتن برای
  «باشد می غرایند، این تتریع و جندر
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 انرژی از کنر های ولسوالی تمام/  شود می مهار کشور های آب: غنی محمداشرف

 شد خواهند مستفید برق
 در کنور  والیوت  بوه  حووت  15 چهارشنبه روز غنی جمهور رئی 
 والیوت  ایون  موردم  و محلوی  مقامات با و کرد سفر کشور شرق
 حفوظ  بر والیت، این مردم از شماری با دیدار در وی  کرد دیدار

 میلیوارد  دو بصوش  این در که گفت و کرد تأکید کشور جنگمت
 کشور شرای والیات وسیع ساحات  شود می گذاری سرمایه اغااسی
 از پوشید  سورستان و سنگربار پکتیکا، پکتیا، خوست، کنر، شامل

 غربوی  شومال  و شومالی  بای والیت و است مثمر غیر جنگمت
 و غاریواب  بلوخ،  جوزجوان،  سومنگان،  انودوز،  تصار، شامل کشور
 بوادام  و پتته شامل مثمر بای جنگل از وسیع ساحه دارای باعث
 بوه  جونگمت،  رویوه  بوی  اطوع  از با شکایت پی در  است کوبی
 جودی  29 در اغااستوتان  دولوت  کابینوه  کنر، والیت در صخصو
  کرد اعمم ممنوع مطلق صورت به را جنگمت اطع 1۳95 سال
 کشوور  مصتلف بای بصش در جنگمت رویه بی اطع ب  بنوز اما

 بورای  را جونگمت  شرای، والیات در اغراد از شماری  دارد ادامه
 به سفر در بمچنین غنی  کنند می اطع پاکتتان به چوب ااچاق
 داسشوگا   اسوتاد  و معلموان  از شوماری  با دیداری در کنر، والیت

 بصوش  در داسشوکد  » یوک  که گفت «اغااسی الدین جمال سید»
  شود ایجاد اغااسی، الدین جمال سید داسشگا  در «چوب صنعت
 بوای   ب کوه  گفوت  کنور  والیت مردم به بمچنین جمهور رئی 
 و دارد جریان کنر دریای سواحل باالی کار و شود می مهار کشور

 خوابنود  متتفید برق اسریی از کنر بای ولتوالی تمام سال دو تا
 بای  ب که است کشور پر ب رودبای از یکی کنر، رودخاسه  شد
 حکوموت   شوود  می سرازیر پاکتتان در سند، دریای به اسجام سر
 رودخاسه، این روی را بند اعمار پروی  چندین گذشته بای سال در

 برطرف برق، اسریی به را والیت این مردم سیاز تا است کرد   غاز
 کشووربای  منفوی  واکونش  بوا  باربوا  کشوور  بوای   ب مهار  کند

 کوه  گوید می اغااستتان حکومت اما شد ، مواجه ایران و پاکتتان
  کند می مدیریت المللی بین اواسین مطابق را کشور بای  ب

 اداری تعمیور  کنور  والیت به سفر در چنین ب  غنی جمهور رئی 
 را بتتر 2۰۰ شفاخاسه و اغتتاح را والیت این عامه صحت ریاست

  است کرد  گذاری تهداب کنر والیت مرکز اسعد باد شهر در
 اداری تعمیور : »اسوت   مود   جمهووری  ریاسوت  ارگ خبرسامه در

  مواد   و اغتتاح جمهور رئی  سوی از که کنر والیت عامه صحت
 گوسه به اغااسی میلیون 1۷ از بیش بزینه با است شد  برداری بهر 

 شوفاخاسه  غنوی  جمهوور  رئی  بمچنان  است شد  ساخته معیاری
 گوذاری  تهوداب  را  ن استظارخاسوه  تعمیر و کنر والیت بتتر 2۰۰
  «کرد

 تعمیور  و کنور  بتوتر  2۰۰ شوفاخاسه  سواختمان  کوه  است گفتنی
 بودجوه  از و دارد برموی  بزینه اغااسی میلیون ۳6۰  ن، استظارخاسه
  گردد می تمویل اغااستتان حکومت

 گذاشت برجا  کشی  ۱۵ هلمند و قندهار در  سیالب شدن جار 

 سورازیر  اثور  در سفور  د  باختن جان از اندبار در محلی بای مقام
 بوا،  مقوام  ایون  گفته به  اسد داد  خبر والیت این در سیمب شدن
 در بوا  سویمب  شودن  سورازیر  سوب   شو   جمعه از باران بارش

 ختوارات  جواسی،  تلفات کنار در که شد  اندبار الیولتو چندین
 رئوی   پصوم،  عبودالقیوم   اسوت  کرد  وارد مردم به سیز را زیادی
 در کوه  گفت با رساسه به حوت 11 شنبه روز اندبار عامه صحت

 در بووا سوویمب شوودن سوورازیر دلیوول بووه گذشووته سوواعت 24
 جوان  سفور  د  اندبار، مرکز و بولدک سپین دامان، بای ولتوالی

 عملیوات  کوه  گفت ای اعممیه در سیز اندبار والی دغتر  اسد باخته
 شوهر  و ارغنوداب  پنجووایی،  بای ولتوالی باشندگان سجات برای

 بوا  د  تواکنون  و شود    غاز اسد ماسد  گیر با سیمب در که اندبار
 سظامیوان  کوه  اسوت   مد  اعممیه این در  اسد شد  داد  سجات سفر

 سجوات  تومش  در و شد  عمل وارد سیز وپتربابلیک توس  اغاان
 سرازیر اندبار، بر اغزون  بتتند با سیمب از گیرماسدگان تمامی

 بورای  سیوز  را موالی  ختوارات  و جواسی  تلفوات  بوا  سویمب  شدن
  است  ورد  بار به بلمند والیت باشندگان
 شودن  سورازیر  اثر بر که رساسد می سیز بلمند والیت از با گزارش
 جوان  کوودک  دو شومول  بوه  سفور  5 لشوکرگا   هرشو  در سیمب
 شودن  سرازیر و سنگین بای باری برف حال، بمین در  اسد باخته

 بوا  د  گیرماسدن سب  اغااستتان بای والیت از برخی در سیمب
  است شد  با را  بزرگ در متاغر

 سو بدین جمعه روز شام از اندبار - کابل را  بزرگ میان، این از
 بوای  بصوش  در متواغر  بوا  د  و شود   ودمتود  تراغیوک  روی به

 دو ایون  محلی بای ادار  تاکنون و گیرماسد  زابل و غزسی والیات
 متواغران  تموامی  سجوات  و بوا  را  بوازکردن  بوه  موغوق  والیت،
 باالتر که دارسد ادعا زابل جوی شا  ولتوالی در متاغران  اسد سشد 

 سووو بوودین جمعووه روز شووام از متوویر ایوون در متوواغر دوصوود از
  برسد می سر به زیادی مشکمت با  سان که یرماسد گ

 


