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افغامستاد ،روزدوشنبه از مجروحاد رونداد رورنسوتی
در هر ل شهر دوبی ماحیۀ ششم شهر کابل که در حال
حاضر در شفاخامه انارجنسی ح

مداوا قرار دارمود،

عیادت کرد.
به اساس معحرمات دفترمهبرعوا ی رجویر جاهورر بوه
آسامر باختر ،هنگام عیادت ،داکتراد معا
وضعی
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 91ذوالحجه الحرام

در موررد

صحی مجروحاد و چگرمگی داوی آماد ،به

رجیر جاهرری معحرمات اراجه کردمد.
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محاد اشرف غنی رجیر جاهرری ،از درناه خداومود
(ا) برای مجروحاد انن حادبوه صوح
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 19اازگست
انارجنسی خراس
شفاخامه
کرد و

محمد اشرف غنی رئیس جمهور خطاب به نیروهای امنیتی و دفاعی :

سخن انیس

قسا

مراقب

نمبر مسلسل 11997

کوه در

سعی و اله درنغ مکنند.

جلوگیری از حمالت راکتی
بر مراسم گرامیداشت
صدمین سالگرد استقالل کشور

رجیسووجاهرری اطاینوواد دادموود کووه بووه مجروحوواد

بوه

رسیدنی به مرقع صوررت موی نیورد و در خصورصبعداً مل پاسرال عبدا اقیم
مداوای آماد سعی بیشتر خراهند کنند.
عبدا رحیازی رجیر پوالد

شدد قدرت سیاسی و جدال های بوی

و اوپراسیرد وزارت امورر

بیش از چهار دهه جن

و ونرامی و دس

داخحه صحب

پاناد قدرت های منهقری و فرا منهقوری بور

کرده ،نف

در افغامستاد ،حاصحی جز

که کارمنوداد انون مرکوز

متالشی شدد شویرازة جامعوه ،مواامنی ،فقور و

شووواد را در ۲5

سر ساختار حکرم

وظوووان

آوارنی برای مردم زجور کشویده افغامسوتاد

ساع

چیز دنگری در پی مداشته  ،بحکوه بور اوضواع

مووی دهنوود و بیشووتر روی

پیچیده سیاسی و امنیتی کشرر افزوده و زمینه

هاووواهنگی ،پالمگوووشاری

مداخحه کشرر ها به انون سورزمین زخاوی را

اوپراسوویرد هووا ،قرنوو

مساعد ساخته اس .

جزو ام ها و اخش نوزاره

حوواال بووا پشوو

سوور نشاشووتن هشوو

در سه مرب

امجوام

ها در سه کشورر ارکوز

دور

نفتگرهووای صووح میوواد امرنکووا و طا بوواد،

دارمد.

هاچناد امضای رافقنامه احتاا ی میاد انون

سوو ر قرمنووداماد امنیووه

دو جناح در عدم حضورر مااننودناد دو و

محاد اشرف غنوی رجویر جاهورری

رناسووو

افغامستاد سرو صدا ها و مگرامی های مضواع

اسالمی افغامستاد روز دوشنبه از مرکز

باختر،مخسووو  ،مسوووعرد امووودرابی

مقابحه کردنم ،به مشکالت پور یر میوز

را به وجرد آورده ،که نرنا بازهم شوااری از

سرق و ادارة پر یر محی افغامستاد در

سرپرس

وزارت امرر داخحه در مررد

رسیدنی شوده اسو

و برماموه هوای

کشررها می خراهند مردم افغامستاد را قربامی

مقر وزارت امرر داخحه ،دندد کرد.

وضووعی

عاوورمی امنیتووی صووحب

میوواد موودت و درازموودت وزارت را

از صوودمین سووا روز اسووتقالل کشوورر

به اسواس معحرموات دفتور مهبرعوا ی

کردونف  :با وجورد اننکوه در برابور

دونن کردنم.

معحرمات دادمد.

سیاس

های خرد ماانند و زخم دنگری ص6

جاهووورری بوووه آسامووور

رئیس اجرائیه از کمک  521میلیون دالری
امریکا قدردانی کرد
بر پیکر مجروح جامعه مصیب

مرا هوای مختحو

حاوالت دشوان

کابل مالقات
کرد.قبال مداشته ،بل بوا نششو
محارسی در
واره
و
ب
در
ورف
و
ط
دو
وات
و
در انو
مالقشدت جنو وخشورم افوزوده موی
ن به
روز
رات صوح  ،امتخابوات رناسو
مشاکشرد.
جاهووورری و آخووورنن حووورالت
عحی ا رغم انن هاوه مابسوامامی هوا برخوی از
سیاسی-مظامی در افغامستاد به بحوث
کشررها سوعی دارمود ،وا بوا اسوتفاده از انون
و بادل مظر پرداختند.
حرک کنند و بوا
خرد
منافع
در خط
فرص
هاچنواد از کاوک
اجراجیوه
رجیر
متحودهکنندة طا باد از
هیئاالتمشاکره
ماردد
دعرت
ی انو
رد دا ور
 ۵۲۱محی
بشردوستامه
روز از استقبال ماانند،
دنودو
کوهنک
منحیث
امررنروه
برایانن
کابول
در
کشورر
ن
نو
ا
سفارت
سریدر حا ی که انن نوروه در داخول افغامسوتاد
قدردامی کورد.
نردند
اعالد
مشخصی مودارد و اوام
شکر وآدرس
مفرس و
هیچ
اجراجیووه ابووراز امی ودواری کوورد ووا
انن کاک حودود  ٪۰۳از میازهوای
والن و هووای کشوورر هووم از سووری دو و
کشوووررهای دنگووور عهووودات و
اعووالد شووده از سووری حکرموو
شرد.
جاهرری اسالمی افغامستاد اداره می
های خرد را برای رسویدنی
کاک
افغامستاد را امین مویکنود .رجویر
روی انوون اسوواس رجوویر جاهوورر غنووی در
کمیسیون انتخابات :
دنداری کوه روز نکشونبه بوا مااننودة خواص

در امووورر صوووح روز

مهبرعا ی وزنر دو
صح

وی افووزود کووه بووه احتوورام انوون روز
خجسته ،اام منسرباد قرای مسح که
اشتباها ی را مر کب شده بردمد و در
حبر قرار داشتند به جوز از آد عوده

در امرر

منسرباد که خیام

دو ووو

باشد ،عفر و از حبر رها می شرمد.

در امووورر صوووح و

رجیر جاهرر خاطرمشاد کرد :از هور

ماانندناد کشوررهای مواروی

افغامستاد شکر می کنم کوه صودمین

روی آموادنیهوای مقودما ی

سا گرد جشن استقالل را امین امنی

وزنر صح

عامه از پیشرف

های کشرر

خبور داده موینرنود

سفرهای درمامی شهرومداد به خارا از
کشووورر کووواهش چشووومنیو ور نافتوووه
اس .
فیروزا دنن فیروز ،وزنور صوح

عاموه

کشوورر در نف و ونوور بووا خبرنووزاری
صدای افغاد خاطر مشاد سواخته اسو
که در چهوار سوال نششوته  ۲۱درصود
کاهش در سوفرهای درموامی بوه میواد
عووداد رای دهنووده در دسووتگاههووای
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پانوواد صووح آمیووز جنوو

و

ووالههووا بوورای ووامین صووح
پانوووووودار و بوووووواعزت ،از
آمادنی های جاهرری اسالمی
افغامستاد برای آغاز مشاکرات
صح

به شوارل عیوین هیئو

پوووامزده مفوووری و امسوووجام و
هااهنگی انن هیئ

اطاینواد

داد.
در انن دنودار هاچنواد روی
ر یووب اجنوودای مشووخو و
منسجم برای موشاکرات صوح
اکید شد .

کووه افغامسووتاد

هدنه کسی میس  ،هزاراد سوال انون

کووه در چهووار سووال نششووته میووزاد

کابل از
ی در
در نک
ماورد و در
اسوتقبال
خبر و
مشسدعورت
چنواد
نروزباد
د طا
شورا
عوداد
مشخو
کهنطنرنا انون
واجودننکرد
هم صحب
شدد آمها
مراردی با

نادآوری عهد حکرم

بورای

در فضای امن برنزار شد.
رجوویر جاهوورر نفو

در عرصه طباب

جاهوررت
خبرنزاری
نزاره
مرالموابوه ونو ه
کشرر ها
دنگری از
چین شاار
به مردم
یسیرد امتخابات
عضر کا
عبداهلل،
محاد
مشاکره کننوده
اعضای هیئ
میز از
ازبیکستاد

وزنر دو

در امورر صوح

بوا

کردمد و انن جشن درمرکز و والنوات

وزیر صحت عامه:

وارنخ
در حابوه
غنیاسو
جاهررقورار
رجیری کوه
جاهرر
انن 6مکته اشاره
ی به
شدهامد.
شناخته
میزاد
عالوه بر جاهرری
اواخر
شرد ،انن
برنزارکه در
می مااند

یحیرد و
خراهاد که 9
عبداهلل نف
آقای
شراونط شناخته شدهامود و فهرسو
66۳منهقوه
ببوات در
صوح م و
صادقامه

سا نان ،افسر و منسرب پور یر محوی

اناالت متحده امرنکا و جرمنی

شورا انط
مفور واجود
خالف هزار
عال و 66۳
میحیرد
اححی موی
مرازنن بین
اصرل و
دهووووی در امتخابووووات رناسوو و
رای
باشد.

هوا وفسواد کوالد

کرده امد و نا حق ا عبود بواالی شواد

خاص رجویر جاهورر و وزنور

مباند انن نروه را به هااد دندی ببینیم که به
می کوه
کورد
مشروعاعوالم
دوامتخابوات
کایسیرد
شرد 9،زنرا انن
مگرنسته
نک

مهابق اصرل و مرازنن بین ا اححوی و حسون

صرر گیرد.

به آسامر باختر ،مااننوده

جاهوورری مووردم چووین بوورای افغامسووتاد
یلیونبواونفر واجد شرایط رایدهی شناخته
نزدیک به  01م
پاکستاد داش خاطرمشاد ماورد کوه بانود
طا باد منحیث نک نوروه برخوررد ماوانیم و شدهاند

جهاد برده ،با اام کشررهای جهاد و منهقوه

کابوول بانوود وواله هووای بیشووتری

بووه اسوواس معحرمووات دفتوور

انون

کردمد.
ین ساصحب
صدمی
جاهرر
کشرر نفو
گرد استقالل

خاص رجویر جاهورر و وزنور

امرنکا وآ ااد مالقات کرد.

بانرمترنک بب

صحب

هوای آمواد ،بواابراز برنکوی

جاهرر و
پوالدیر
خاص رج
مااننده
امنیتوی
کوردد
بووادی عاحی
اسووالمی افغامسووتاد و طاکه برا

سووفارتهووای انوواالت متحووده

نردنده
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عبدا سووالم رحیاووی ،مااننووده

خوواص موواروی و مااننوودناد

وام در
مقوی
دهوووووووو
امتخابوووووووواتحکرموو
هووای بحنوود ر بووه
ییئوو از
را ه
خبر داد.
وزار وون در امتخابووات پیشوورو واجوود
هو
افغامسوتاد
افغامستاد باشد ،در حا ی که دو

ون ه امین امنی

مراسم بزرنداشو

برای مشاکرات صح

دوشنبه با پیر ا سواس مااننوده

به میازهای بشوری فوراهم مااننود وا
مشکل مردم افغامستاد از انون ماحیوه
مرفرع نردد .

وضعی

امنیتی والنوات متوشکره ،بوه

رجوویر جاهوورری پوور از اسووتااع

دو وو

هور

والن

های منگرهار و کندز در مررد

قهعات خاص رناس عارمی امنی محی
در نک عاحیات هدفاند ،دو عضور شوبکه
رورنسوووتی حقوووامی را از شوووهر کابووول
بازداش کردمد.
دفترمهبرعووا ی رناسو عاوورمی امنی و
محی با ارسال خبرمامه نی به آسامر بواختر
مگاشووته اسوو  :قهعووات خوواص رناسوو
عارمی امنی محوی ،جاشوید مشوهرر بوه
«صووابر» و رحاوو اهلل اعضووای نووروه
رورنستی مر وری احاود مربورب شوبکه
حقامی را که قصد حاالت راکتوی بواالی
ارگ رناس جاهورری و وزارت دفواع
محووی بووه هوودف مختوول کووردد مراسووم
صدمین سا گرد اسوتقالل کشورر داشوتند،
ساع  9:۳۳صوب روز دوشونبه از سواحه
قحعه زماد خاد ماحیه شامزدهم شهر کابول
بازداشوو کردموود .از مووزد بازداشوو
شدناد نک پانه هاواد وسوط بوا  ۵6فیور
موووانن آد 5۱ ،کیحووور نووورام موووراد
امفجاری ۵۲ ،ححقوه موانن مقناطیسوی۵۳ ،
ختووه سوواچاه واسووکتی ،نووک میوول
کالشووینکرف معووه  ۸عوود شوواسور 7 ،عوودد
رنارت کنترول و خو آد ،دو سوی
یحفورد عیووار شووده بووه سیسووتم امفجوواری
و مقداری وسانل ساخ و ساز واسوک
های امتحاری به دس آمده اس  .

وزیر دولت در امور صلح با نماینده خاص ناروی ونمایندگان سفارتهای امریکا و جرمنی

دندة ما بزمود،

زنرا ما هاه شاهد هستیم که در انن چند مواه
داکتر عبداهلل عبداهلل رجیر اجراجیوه
اخیر که رومد نفتگرهای صوح در خوارا از
جاهرری اسالمی افغامسوتاد بعود از
مااننودناد واقعوی
افغامستاد در
حضورراالت
عدمسوفیر انو
جاد بر
ظهر دنروز با
درواد بوورد ،متووان
جرنو
ورر در
کواوندرکشو
امرنانو
وردم
مو
کواره
دفتور
متحوده

سال نودو یکم

و داوی جدی مجروحاد از هیچنرمه

مسووئرالد شووفاخامۀ متووشکره بووه محاوود اشوورف غنووی

به اصول و موازین بین المللی
احترام گزارید
دس

محاداشووورف غنوووی رجووویر جاهووورری اسوووالمی

آمده اس .
آقای فیروز صرن

کرد که قبل از انن

وطوون بووه خوورد فرزمووداد صوودنقش
سوواالمه شووهرومداد کشوورر  ۲۸۳میحیورد
حفاظ شده اسو و شواا منسورباد
دا ر را برای درماد به خوارا از کشورر
قوورای مسووح  ،انوون وطوون را بوورای
امتقال مویدادمود ،اموا در چهوار سوال
مسحهای آننده امن خراهید کرد.
نششته انن رقوم بوه  ۲۵۳میحیورد دا ور
رجیر جاهرر کشرر در رابهه به صح
کاهش پیدا کرده اس .
نف که صح نک ضورورت ماحکو
اس  ،اما امین صح باعوث غییور در
پیااد ها با هاکاراد بوین ا اححوی موا
مای نردد.
رجیر جاهرر غنی خهاب به منسرباد
پر یر نف
امنی

کوه مقوش شواا مرجوب

جهامی شده اس

و ما از کسی

صدقه مای خراهیم ،انن حق موا موی
باشد .وی افزود که پور از رافقناموه

وزنر صح

بوا بیواداننکوه هوماکنورد

بیشترنن بیااریها در داخل کشرر قابل
درموواد موویباشووند اضووافه کوورد کووه
بیااریهای قحبی ،پیرمد نرده ،عرنض
مفاصل ،رمررها و جراحیهای عصوبی
در داخل کشرر قابل درمواد
میباشند.
او خاطر مشاد کرد که قبل از
انوون امکوواد درموواد انوون
بیااریها در داخل افغامستاد
وجرد مداشو

و شوهرومداد

مجبوورر بردموود ووا خووارا از
کشرر برومد.

ص 6

صووح ت ارنوول ،جهیووز ،آموورزه و
حاان

های شاا ادامه می نابد.

براسوواس نفتووههووای وزنوور

