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نياز تشدید تأمين امنيت
در پروسة انتخابات

نوری هروی

بانزدیک شدن زمان موعد رع ن مردد به پاای
ص د ق های رأی دهی ان وا زعایم رئایس
امهور کشور در حقیق تعیین سرنوش کشاور
ما نیز در ان مآمر اس دشم ان مردد در لبااس
قیاعه هاای مو لاط طالان داعا تاالش هاای
مذبوحانه حمالت ان حاری انفگااری اعماا
غیر انسانی را که از دس ور حمای بیگانگاان
حامیااان تر ریاازد ناشاای ماای ااردد تشاادید ماای
بوشا د تااا بااا ار نااه الااو دادن عآااای ام ی اای
حرک نیک مردد را در قبا ان واباات
ذه ی
رع ن به پاای صا د ق هاای رأی دهای مو ال
نمای د پر سه ان وابات را خدشه دار سازند.
با تشدید چ ین اعما توریبکارانه ،دشم ان مای
خواه د که با دس ا یز نمودن خون بیگ اهاان کاه
در اثر انگاد اعما انفگااری ان حااری باه زماین
می ریازد صادها کاودر معصاود ااان هاای
شرین خاوی را از دسا مای ده اد ،بااداران
پر رش ده د ان خاود را شااد ماان ساازند باا
انگاد این اعما حش رایانه نا ام ای را ایگااد
ک د برغالمی خود تگدید تعهد نمای د.
ایاان پااالن شااود دشاام ان ااا نا ااا در
شرایطی عملی می ردد که عقط یک ما چ د
ر ز به زمان موعود رع ن مردد به پای صا د ق
های رأی دهی باقی ماند اس  .اما دشم ان ماردد
آنانیکه در زیار چ ار حمایا اران تر ریازد
ععالی های خصمانه دارند باید بدان اد کاه ماردد
کشااور مااا تصاامیم خااوی را بااه خاااطر تعیااین
سرنوش کشور شان رع اه اناد از راهای کاه
ان وا کرد اند ،هر ز بر نمی ردند ،از اانان
دیگاار آماااد ی هااا تعهاادات نیر هااای ام ی اای
کشااور کااه در د ر ذشاا ۀ خاار ظ نیر هااای
خارای در سا  4102د از آزمون بزرگ دعاعی
مؤعقانه بدر آمد اند ،اک ون نسب باه هار قا
دیگر آبدید تر شد اند با آمااد ی زیاادتر از
نگا تگهیازات ن اامی باه خصاوص ساالا هاای
تانااک طیااارات بماان اعکاان
ثقیلااه ،تااو
چرخبا های مگهز با تماد سایل ا گای کاامال
مگهاز اناد نساب باه ذشا ه در تاأمین ام یا
پر سه ان وابات ععالیا هاای ام ی ای خاوی را
سااازمان داد انااد ،یقااین کاماال داریاام کااه ایاان
تعهدات تاز تگار ذشا ۀ نیر هاای ام ی ای
کشور ما به با رم دی مردد ما عز نی می بوشد
باارای آنااان اطمی ااان میده ااد کااه مساا و ن
نیر های ام ی ی که عرزندان شان اند هر ز ااااز
نمیده د که پالن شود موالفاان د لا کاه از آن
سوی مرز هاا ساازماندهی طراحای مای اردد
عملی ردد ،با ر کامل داریم که نیر های ام ی ی

کشور ما باز ان توانم د شکس ناپذیر مردد را
با خود دارند از نگا آموزش مسلکی مهاارت
اند خ ه های خاوبی نیاز
های ن امی از تگار
برخور دار اند .از همین اک اون در تاأمین ام یا
حوز ها سای های ان واباتی تدابیر همه اانباه
را اتواذ نماود اناد باا تقویا کامال صافوف
آه ین تگهیزات ن امی که ارتقای ظرعی های
تمااد
دعاعی را نیز همرا دارند در تأمین ام ی
م اط کشور ایگاد عآای امن پیر زم داناه عمال
خواه د کرد.
نیر های ام ی ی کشور ما نیاز به تشدید ععالیا
های خوی را در پر سه سرنوش ساز ان واباات
کامال درر کرد اند ،ب اءً با ر کامل داریام کاه
در ایاان د ر ان وابااات رعاا ن مااردد بااه پااای
صاا د ق هااای رأی نسااب بااه د ران ذشاا ه
ان وابااات بااا اطمی ااان زیاااد تاار ام ی اای شاارایط
خو تر رع ن مردد به پای ص د ق های رایدهی
برای ان وا زعیم آی د کشور ما مساعد خواهاد
ردید.
اما اک ون ظیفه مردد کشور اس تاا در ک اار
عرزندان صدی خوی که در صافوف نیر هاای
ام ی ی قرار دارند با سهم یاری ععاا خاوی در
همکاری همیاری با نیر های ام ی ی زمی اه به ار
شرک در پر سه ان وابات را مساعد سازند.
با یقین کامل که این همکاری مردد با نیر های
ام ی ی از یک طرف درتشدید ععالی های ام ی ی
نیر های ن اامی از اثربوشای خاصای برخاوردار
خواهد بود از اانن دیگر همکاری مردد سابن
ماای ااردد کااه دشاام ان مااردد ن وان ااد پر سااه
ان وابات را مو ل ساازند را رعا ن ماردد را در
پای ص د ق های رایدهی سد عآای ام ی ای را
با ایگاد هرظ مرظ بد ام ی مو ل سازند.
طوری که بررسی هاای انگااد شاد از ععالیا
های همه اانباه نیر هاای ام ی ای چاه در پر ساه
ان وابات چه ععالی های دعاعی ر زهای تگلیل
از اساا قال نشااان ماای دهااد ،نیر هااای ن ااامی
اعغانس ان در تامین ام ی کامل پر ساه ان واباات
د ر ذش ه که آزمون بزر ی به شمار می رعا
موعقی ها دس ا ردهای خوبی داشا د.چ انکه
پیر زی های آناان در امار تاامین ام یا  ،اع مااد
نیر هااای ام ی اای کشااور را در سااطح اهااان
مسااو ن د ل اای از اطمی ااان خاصاای برخااوردار
ساااخ ح ااا اهانیااان را کااه اعااراد ن ااامی
کشااورهای شااان در ا اان نیر هااای ناااتو در
اعغانس ان قرار دارناد نساب باه نیر هاای ن اامی
کشورما اعزای بوشید ،باه خصاوص در پر ساه
پذیرش مس ولی ام ی ی کشور ص 5

تا کنون در همکاری امریکا با افغانستان
هيچگونه تعلل و کاستی مشاهده نشده است

الم -جيم

ف ه می شودکه امریکا م عهد
بااه همکاااری نزدی اک بااا د ل ا
اعغانس ان بارای رسایدن باه یاک
تواع اام صلح در ایان کشاور
بااااود خواساااا ار کاااااه
خشون ها برقاراری آتا باس
در اعغانسا ان اسا  .مایخواهااد
اطمی ان حاصال ک اد کاه خاار
اعغانس ان برای تهدید امریکا یاا
م حدان آن ماورد اسا فاد قارار
نمی یرد اعغانها در ک اار هام
باارای رساایدن بااه صاالح تااالش
میک د.
هدف اصالی نهاایی امریکاا
مبد نشدن اعغانس ان به ناۀ امان
تر ریس ان اس اما بد ن حآور
نیر های باین المللای ایان هادف
میساار نوواهدشااد .هاایچ کشااور
دیگری در م طقه حاضر نوواهاد
شد که به امریکا پایگا بدهاد تاا
علیه ر های تر ریس ی مبارز
ک د.
درحااالی کااه داع ا ر ز بااه
ر ز قااوت ماای یاارد در نبااود
ساایر
امریکا قدرت این ار
اار هااای تر ریس ا ی اعاازای
خواهد یاع  .به م ور سرکو
این ر هاا امریکاا ساه زی اه
دارد ،یا از امارات م حاد عربای
طیااار هااای را پاار از بدهااد
موفیگا های این ر ها را آماظ
قرار دهد ،یا به پاکسا ان مرااعاه
ک ااد باارای هربااار ساارکو
ر هاای تر ریسا ی از طریا
آ هاااای پاکسااا ان ،از ارتااا
پاکس ان اااز نامه پر از بگیارد.
یا هم یک نیر ی کوچک با چ د
پایگا در اعغانسا ان حفاک ک اد.
زی ههای ا لی د مای ،ضامن
ایاان کااه پاار مصاارف هس ا د
زمانگیر ،باه تواعقاات درازمادت
نیازم د اند که د لا پاکسا ان
امارات م حاد عربای باه آساانی
حاضاار بااه امآااای آن نوواه ااد
شد.
زی ه سومی ،آساان تارین را
ممکااان سااارکو ااار هاااای
تر رساای ی خواهااد بااود باارای
همااین م ااور ،زارت دعااا

هم چ ان گر امریکا تواعقی را
نوواه اااد پاااذیرع کاااه در آن
موضو مبارز علیه تر ریازد باه
صورت ب یادی حال نشاد باشاد.
لی اااادزی راهاااااد ،ساااا اتور
امهاااوریخاااوا امریکاااایی در
تویی رش نوش ه" :اع ماد باه ایان
که به اای نیر ی ضاد تر ریازد
طالبان بوواهد حآاور القاعاد
دیگااار ااار هاااای
داعا ا
رادیکااا اسااالد اارا را ک اار
ک اد اشا باهی بزر ار از تواعا
هس های ا باما با ایران اس " .باا

"اش باهات ا باما" درس بگیارد.
یاک تواعا بااد ساابن پراک اادن
تر ریساا ان بااه سراساار اهااان
م ایشااود .هوش ایار باااش ،ق ا
بگذار به تایم مشاا ران ام ی ای
اااوش کااان".ایااان سااا اتور
امهوریخوا ف ه م ر الساه
ک گااار درباااارة تواعااا ناماااه
پیش هادی صلح با طالباان خواهاد
بود .در صورتی کاه تواعا ناماه
صلح میان امریکا طالبان نیاز باه
تأیید مگلاس سا ای امریکاا پیادا
ک ااد امکااان تغییاار ماا ن ایاان

برقاااراری آتاا باااس ،کااااه
خشون هاا ،باز شا طالباان باه
زند ی سیاسی شر ف گوها
بااا د لاا اعغانساا ان شااود .ایاان
مهم ترین توق د ل اعغانس ان از
تواعقات امریکا طالباان پاس از
هش د ر ف گو باین د طارف
اس .
صدیقی ف کاه قارار اسا
یااک اعالمیااۀ مشاا رر توسااط
د ل های امریکا اعغانسا ان در
آی دة نزدیک م شر شود کاه در
آن تعهدات د اانبه تگدید شاد

آن که سربازان امریکاایی ،نقا
پولیس را ندارند اما آنها در خط
مقاادد دعااا از امریکااا در براباار
ظهااااور مگاااادد اااار هااااای
تر ریساا ی هساا د کااه آرز ی
حملاااه باااه خاااار امریکاااا را
دارند".این س اتور امریکاایی باا
اظهار نگرانای از تواعا پای ر
صلح با طالبان که ف ه مایشاود
مااا ن آن آمااااد شاااد اسااا
می وید" :هر نو مواعق ناماه
صاالح کااه تواناااییهااای ضااد
تر ریس ی امریکا در اعغانس ان را
نفاای ک ااد ،یااک تواعاا صاالح
نیس .
بلکاااه ،را را بااارای حملاااه
دیگری به خار امریکا یاا م ااع
امریکاا در سراسار اهاان هماوار
م ایسااازد" .راهاااد بااه د نالااد
ترامااات ،توصاایه کااارد تاااا از

تواعاا نامااه یااا رد آن در ساا ا
اود دارد .بسیاری به این یقیا
رسید اند که امریکا پاای را از
معرکۀ اعغانس ان بیر ن مایکشاد
بااه طااو نیتاارین ا ااا ای ان
کشور نقطۀ پایان می ذارد.
از همین اها  ،بیار ن شادن
سااربازان امریکااایی از اعغانس ا ان
ماااردد برخا ای از کشاااورهای
همسایۀ اعغانس ان را نگران ساخ ه
اس .
در ر زهااای اخیاار ،م قاادان
خااار ظ ن امیا اان امریکاااایی از
اعغانس ا ان اظهااار نگران ای کاارد
آن را به نوعی "تسالیم شادن"
"خیان به حکوم اعغانس ان"
نی از ارزی اابی کاارد انااد .صاادی
صااادیقی ،ساااو گوی ریاسااا
امهااوری ،ماای ویاادتواعقات
امریکااا طالبااان بای اد م ا ب بااه

اس  .طبا ایان اعالمیاه امریکاا
م عهاد اسا باه مبااارز خاود بااا
تر ریزد در اعغانس ان اداماه دهاد
نیز خار ظ نیر هاای را طبا
شرایط اعغانس ان ت یم ک د ضمن
آنکه به ادامه همکاری در بوا
توسعهای با اعغانسا ان نیاز م عهاد
اس .
اعغانس ا ان چشاام بااه را ن یگااه
نشس ا مقامااات امریکااا دربااارة
صاااالح بااااا طالبااااان اساااا .
محمداشرف غ ی رئایس امهاور
در سود عید قربان در سو انی در
ام نیر هاای دعااعی ام ی ای
نیر هاای
کشور ف « د ل
دعاعی ام ی ی اعغانس ان شریک
اصلی قانونی دنیا اس .
از ایاان اهاا کااداد پیمااان
ادید همرا امریکا ناتو به کار
ص5
نیس .

دهيواد دښمنان به دافغانانو په
مرګ ژوبله موخی ته ونه رسيږی

از نیر های خارای بعد از سا  4102عیسوی
سپری نمودن آزمون بزرگ قدرت دعااعی کاه
اع وارات زیادی را در برداش ساپری کردناد
پر سه مرحله ار پذیرش مس ولی ام ی ای را در
سطح کشور به پایان رساندند تا خ م سا 4102
که زماان خار ظ نیر هاای خاارای از اعغانسا ان
بود ،ح ا مس ولی دعاعی تماد کشور را نیر هاای
ام ی ی اعغان به عهد رع د کاه ایان آمااد ی
این توانم دی ،نه ت ها بر قادرت دعااعی تاأمین
ام ی از اانن نیر هاای اعغاان مهار صاحه مای
ذارد بلکه بر اع ماد اطمی اان ماردد نساب باه
عرزناادان شااگا دلیاار شااان کااه در صاافوف
رزم د ان نیر های ام ی ای اعام از ارد ی ملای
پولیس ملی قرار دارند می اعزایاد .باا بررسای از
این آماد ی ها تشادید ععالیا هاای نیر هاای
ام ی اای کشااور مب اای باار تااأمین ام ی ا پر سااه
ان وابات ،با رم دی مردد را برای رع ن ماردد باه
پای ص د ق های رأی دهی نه ت هاا اعازای مای
دهد ،بلکه در مساعد باودن زمی اه رأی دهای نیاز
اطم ان مردد را زیااد تار مای ساازد از ان واا
زعیم مورد ن ر مردد که سرنوش آی اد کشاور
نیز به آن ر خورد اس ماژد مای دهاد لهاذا
در پر سه ان وابات رع ن به پای صا د ق هاای
رأی دهی هیچ در زماان موعاود هایچ تشاوی
نگرانی اود ندارد.

هارون

یااک اعالمیااه مشاا رر بااین
امریکا اعغانسا ان در ر زی کاه
ف گوهای صلح آغاز شد ،صادر
م ایشااود ».ا از چ ااد ب ااد ای ان
اعالمیه چ ین یاد کرد:
یکم :د ل امهوری اساالمی
اعغانس ان ،د ل رسمی مشر
نمای ااد تماااد مااردد اعغانس ا ان
اس .
د د :قااوای دعاااعی ام ی اای
اعغانس ان شریک قوای بین المللی
اس  ،هم برای ثبات اعغانسا ان
هاام باارای مبااارز بااا تر ریاازد
تهدیدات بینالمللی.
سود :تمامی پیمانهای ام ی ای
در آن هاایچ
مااا براااای اساا
ونه تغییری به میان نمیآید ،باه
شااامو پیماااانهاااای ام ی ا ای
اس راتژیک.
چهااارد :امریکااا بااه صااورت
اضح تعهد کارد اسا کاه باه
تمویل تگهیز نیر هاای دعااعی
ام ی اااای اعغانساااا ان ادامااااه
میدهد،هم چ ان به اداماه تربیا
این نیر هاا م عهاد اسا  .رئایس
خاطرنشان ساخ کاه در
امهور ۵مخ
همکاری امریکاا باا اعغانسا ان تاا
ک ون هیچ وناه تعلال کاسا ی
از مااردد
مشاااهد نشااد اس ا
خواساا کااه شااکار شااایعات
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قصر داراالمان در گذر زمان

د افغانستان د خپلواکۍ ستونزمن مزل
محمد نور الهام

۸۱۰۱
۰۴۱۲

۰۱
۸۲

۰۰۱۱۱
قصر داراالمان در سال 91۹8؛ شاه امان اهلل خان میخواست این را به قصر
سلطنتی خود مبدل کند ،اما سلطنتش ادامه نيافت

.

تانکهای روسی در جاده مقابل قصر داراالمان در سال 9183

۰۲۰۲

داراالمان در سال  9188قرارگاه ارتش سرخ شوروی در کابل بود

۰۲۱۴

۰۲۴۱

شبه نظاميان یکی از تنظيمهای جهادی در سال  9115که در ،در ورودی قصر
داراالمان سنگر گرفتهاند

۴۲۸
.

داراالمان در سال ۹335

د افغانستتتان س ښتتندونکي او زړور ملتت ډېتت ژر د ب يتتتانوع کستتک و
او شاه شجاع له حکوم

س ه ونښ  .په ۲۴۸۱ز کال ب يتانوع کسک اړ شتول

چې کابل په سړو شپو کې پ ېږدع ،په داسې حال کې چې د کابل-جالل آبتاد
پ الره له غاښ ماتوونکو ب يدونو س ه مخ او نږدې  ۲۰۱۱۱کسک يتې د افغتان
مجاهدينو په چ يکي او ګورياليي ب يدونو کې مړه او ژوبل شول.
اداره عملياتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری قصر داراالمان را در سال  ۹391بازسازی کرد

.

اخيراً اداره عملياتی و
حمایوی انکشاف ملی
ریاست جمهوری
افغانستان عکسها و

.
.

۸۱۰۲

۰۲۸۸

ویدیوهایی از این قصر
منتشر کرد

