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کددفارت ادالددت متی د ه امردکددا تر

نمدد ه اکددت دده مددد هددای

را برای افغان تان افزاد

ابی اعالم رت ه ادالدت متید ه

بشرتوکتانه ادداالت متید ه امردکدا

تر ادن اعالمیه همینان نم ه اکت

امردکا  ۲۰۰میلیون تالر را تر بخ

برای افغان تان صا خدت کدال مدالا

دده امردکددا حماد دت خددوته را بدده

حمادددتهددای بشرتوکددتانه بددرای

 ۲۹۴۷به  ۲۴۰میلیون تالر ما رک .

افغان هادا ده تو بداره بده وطدن

الک ان ر مانتی کا کدفیر ف راکدیون

افغان تان ،مد ما ن .

کددددفارت امردکددددا تر ابددددی از

برگشددته اندد و همینددان بدده قشددر

روکیه تر افغان تان مالقات رت.

کفارت امردکدا تر ابدی بدا پخد

شورهای تدگر نیز خواکدته اکدت

هادیکه به شد ت از جندگ نکدیب

تر ادددن تد د ار تو طددرف تر بدداره

خبرنامهای گفته اکت ه شدوره

ه مد های بشر توکتانه خود

تد ه ان  ،اتامه ماته .

تا تر عب اهلل عب اهلل رئیس اجرائیه
جماوری اکالما افغان تان تر تفتدر
دداره تر قلددر ک د ی ار بددا نقددای

مذا رات صدلح و نقد

روکدیه تر

 ۲۰۰میلیون تالدر را

صددد مین صدددلح تر افغان دددتان و

بدددده نواره گددددان

برگدددزاری انتخابدددات رداکدددت

تاخلددا ،برگشددت

جماوری بیث و صبال نظر رتن .

نندد هگدددان ،ن،

رئیس اجرائیه با ق رتانا از نقد

نشددامی نا پددا

مثبددت روک دیه تر ص د مین صددلح تر

،

با اشدددت ،مدددوات

افغان تان و مدهای اددن شدور

یذادا اضعراری و

بددرای افغان ددتان ابددراز امیدد واری

نکدیب تدد هگددان

نموت ده روابدط میدان تو شدور

کددددیال،هددددا تر

گ تره داب و روکدیه از صدالههدا
برای تکتدافتن بده صدلح تادمدا

مد و همکاری روکیه نیاز تارت.

تر افغان تان حماددت ند ندون

کفیر روکیه تر صیبتهدای خدوت

رت ه شوره از برقراری صدلح

تکتددافتن بده صدلح تادمدا بده

افغان تان را از متید ان و توکدتان

و ثبدددات تر افغان دددتان پشد دتیبانا

تدردنددهی روک دیه خوان د و صا ی د

ما ن  .وی همینان از برگدزاری

افغان تان اختلداص

انتخابددات شددفاف و بددا اعتبددار تر
افغان تان پشتیبانا نموت .

تاته اکت.
تر اددددن اعالمیددده

در ده سال آينده هيـچ...

نزديک به  10ميليون نفر واجد شرايط...
...

بقيه صفحه اول

بقيه صفحه اول

رئيس جمهور از مجروحان رويداد...

بقيه صفحه اول

و به میالت رای تهدا فرکدتاته

فارکت رای تهند گان را پدی

تهندد گان همددان میددی ثبددت

براکاس گفته های وزدر صیت ،ادن

ماشوت.

ما برت اعالم رت ده مشخلدات

ماشوت و نتادج نرا نیز تر صورت

وزارت تر صدداله اکددت صددا تر ته

او اضافه رت ه ادن صعد ات رای

برخدددا از رای تهنددد گان تر

قابی قبدول خواهد بدوت ده از

کال ندن ه هیف دکا از شدارون ان

تهن ه پس از نن صشدخیص شد

فارکددت  ۴.۰میلیددونا می ددیون

صلدد دا بادومتردددد برخددورتار

شددور بددرای ترمددان بدده خددارا از

ه می یون انتخابدات فارکدت

انتخابددات صکمیددی نی ددت و ادددن

باش .

شور کفر نکن .

 ۴.۰میلیددونا رای تهندد گان را

اتاره قدداتر نی ددت فارکددت رای

فارکت ورق رای تهند گان تر

فیروز اشاره رت ه وزارت صیت

صلفیه رته و  ۹۰۰هدزار صدن را

تهن گان را به گونه امی صلفیه

حالا به تکتگاه های بادومترددد

ادددن تکددتنورتهددا را تر حددالا

ترا ما شوت ه بر اکاس قدانون

تاشته اکدت ده جندگ ،ندا امندا،

ددرته و شددمار رای تهندد گان

ادددن عضددو می ددیون انتخابددات

ج د انتخابات و پدالن ابتد ادا

مشدکالت اقتلداتی و مدوات مخد ر

ثبت نام رون صقدودتا را نیدز تر

صلردح درت ده ترهدر تکدتگاه

می یون قرار بوت ادن فارکت به

ادن فارکت اضافه رت.

تر ادن فارکت جعلدا صشدخیص

تهن .

ن .

تامنگیر افغان تان بوته اکت.

ف دددد ف

یم ج س د فخی ددتفکددهفگرف

جمهددیر اف دفگرهدد ف

قسددمت م قبددتفوفاددر و ف

ف

دفهد فهیندهف

محمددددرف غدددد
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فمر واد
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بقيه صفحه اول

بر پیکر مجروح جامعه ملیبت تد ة ما بزند  ،زددرا

نیز از اعضای هیئت مذا ره نن ه طالبدان نندان

بادومتردد ده بدرای هدر میدی

گوندده بادومتردددد صایدده شددوت؛

او تر اتامه خاطر نشان رت ه ادن

امدا اتاره احلدادیه و

رای تهددا فرکددتاته مدداشددوت،

می یون صنادا صوان دته فارکدت

ما همه شاه ه تی

ه تر ادن نن ماه اخیدر ده

تعوت و اکتقبال نموت و تر موارتی بدا ننادا هد

وزارت هنوز هد راه ترازی را تر

معلومات ه رون شدفاف کدازی

فارکدددددت  ۹۰۰صدددددن از رای

رون گفتگوهای صدلح تر خدارا از افغان دتان تر

صیبت رت ه گودا ادن هیئت از مقام های بلند

پی

ع م حضور نمادن گان واقعا مرتم ادن شدور تر

رصبه حکومت افغان تان باش  ،تر حالا ده تولدت

جردان بوت ،نتادج ملموکا تر قبال ن اشته ،بدی بدا

افغان تان صاتقانه خواهان صلح و ثبات تر منعقده

گذشت هر روز به ش ت جنگ وخشونت افدزوته

و جاان بوته ،با صمدام شدورهای جادان و منعقده

ما شوت.

معددابا اصددول و مددوازدن بددین المللددا و ح ددن
همجواری برخورت ما ن .

م صا پی

رئددیس جماددور پددس از اکددتماع

ورقا را صلفیه ن  .

تا برقراري صلح ...

بقيه صفحه اول

صددیبت هددای ننددان ،بدداابراز

تارت .

صبردکا ص مین کالگرت اکتقالل

رئیس جماور گفت ه افغان تان

...
جماوردددت و قددوای امنیتددا و

حلقه های ضعیف بین اطالعدات و

شددور گفددت دده بددرای عملدا

ه ده

ا نی ت ،هزاران کدال

تفاعا ما قابدی معاملده نی دتن و

عملیات ها وجوت تارن و باد هدر

علددا الددری ادددن همدده ناب ددامانا هددا برخددا از

رتن پالن امنیتدا ابدی بادد

ادددن وطددن بدده خددون فرزند ان

رهبری پروکه صلح نزت ما اکدت

قومندد ان امنیددده نددوع بررکددا

شورها کعا تارن  ،صا با اکتفاته از اددن فرصدت

از ادددن رو بددرای مددرتم و حکومددت افغان ددتان تر

صدداله هددای بیشددتری صددورت

ص دق

حفاظت شد ه اکدت و

و برخالف ادنکه نیاز مدذا رات

اطالعددات ر ا بدده صددورت واضددح و

تر خط منافع خدوت حر دت نند و بدا تعدوت

شرادط نونا ه رون صلح و جندگ بدا گذشدت

گیرت.

شما من وبان قوای م دلح ،اددن

ب ون قی و شدر

بدوته اکدت،

مشخص بدارهبری شدورای امنیدت

نموتن هیئت مذا ره نن ة طالبان از ادن گروه

هدرروز پییید ه شد ه مدا روت ،ماد اکدت ده

وی افزوت ه به احترام ادن روز

وطن را برای ن لاای ندن ه امن

صددددلح بددددا قیدددد و شددددر

ملا شردد ن .

منییث دد تولت اکتقبال نمادن  ،تر حالا ده

کیاکت و رفتار شورهای منعقه تر مدورت طالبدان

ما باش .

رئددیس جماددور صلددردح ددرت دده

اددن گددروه تر تاخددی افغان دتان هددیف نفددوس و

تر همآهنگا با حکومت افغان تان صدورت گیدرت،

ظرفیت اکتفاته فعال از صکنالوژی

نترس مشخلا ن ارت و صمام والدت های شدور

زدرا طالبان همین ا نون عمالً با نیروهای امنیتا و

ه از کوی تولت جماوری اکدالما افغان دتان

تفاعا افغان تان تر گیدر جندگ اند و بده عقید ه
مرتم افغان تان تاشتن روابط و نزتدکدا بدا نندین

خج ددته ،صمددام من ددوبان قددوای

خواهی

م لح ه اشتباها صدا را مرصکدب

رئیس جماور شدور تر رابعده بده

کرقومن ان اعلدا قدوای م دلح

ش د ه بوتندد و تر حددبس قددرار

صلح گفت ه صلح دد ضدرورت

خاطرنشان رت ه بخاطر شما از

ب دیار ماد اکددت و بادد تر ادددن

تاشددتن بدده جددز از نن عدد ه

مملکت اکت ،اما صامین صلح باعدث

موقف قوی تر مدذا رات صدلح

زمینه صوجه صورت گیرت صا بداالی

اتاره ما شوت.

من وبان ده خیاندت هدا وف دات

صغییر تر پیمان ها با همکداران بدین

قرار تارد و صا برقدراری صدلح،

اولودت ها صمر ز شوت و عملیدات

روی ادن اکاس رئیس جماور ینا تر تد اری ه

گروه ها تر ع م همآهنگا با تولت افغان دتان بده

المللا ما نما گرتت.

نیروهدددای امنیتدددا و تفددداعا

ها به گونه موثر انجام شوت.

روز دکشنبه با نمادن ة خاص جماوری مرتم ندین

معنا فاصله گرفتن از مرتم و حکومدت افغان دتان

باالی شان باش  ،عفو و از حدبس

رئیس جمادور یندا خعدا ،بده

افغان تان ،با قوت صمام با هر نوع

رئیس جماور تر اخیر کخنان

برای افغان تان و پا تان تاشت خاطرنشدان نمدوت

ما باش .

رها ما شون .

من وبان پولیس گفت ده نقد

صا د مبارزه نن .

نیروهای پدولیس شدور اطمیندان

رئیس جماور خاطرنشان رت :از

شما موجب امنیت جاانا شد ه

وی افددزوت دده تاعد

الن رته ان و دا حدا العبد

رت.

و کددادر

به

تات دده از هییگوندده حمادددت از

ه باد با طالبان منییث دد گروه برخورت نمادی
و نباد ادن گروه را به همان تد ی ببیندی

بناءً اگر ما خواهی به ادن جنگ نا صمام ه اتامده

ده بده

نن ،منعقه را تر ،تراز م ت تر امان نخواه مان ،

دد تولت مشروع نگرد دته مدا شدوت ،زددرا اددن

خاصمه تهی از مذا رات بین االفغانا به رهبدری و
مالکیت مرتم افغان دتان حماددت ندی  ،نده ادنکده

هددر کدداصنمن ،اف ددر و من ددو،

اکت و ما از

دا صد قه نمدا

صرورد تان را تر هدر جدای ده

ننان تردغ نخواه

پولیس ملا افغان تان صشدکر مدا

خواهی  ،ادن حا ما مدا باشد .

قرار تارن  ،کدر و ،،میدو و از

وی از نندددان خواکدددت همدددان

عمی خالف اصول و موازدن بین المللا ما باش .

ه ص مین کدالگرت جشدن

وی افزوت ده پدس ازصوافقنامده

بین ببرد و به مد مرتم ،ننان

طوردکه تر می ان جنگ موفدا و

رئیس جماور ینا تر حالا به ادن نکته اشاره مدا

بخاطر صعبیا اه اف شدر ای کدتراصیکدد خدوت،

اکتقالل را صامین امنیت رتند

صلح؛ صمودی ،صجایز ،نمدوزه و

را از مغدداره هددای شددان بیددرون

پیروز ه تن  ،انتخابدات را نیدز بده

نماد

ه تر ادن اواخر عالوه بدر جمادوری مدرتم

افغان تان و منعقه را ترگیر دد جندگ صمدام عیدار

و ادن جشن ترمر دز و والددات

حمادت های شما اتامه ما داب .

موفقیدددددت صدددددامین امنیدددددت

نین شمار تدگری از شور ها به وددکه ازبیک دتان

تر فضای امن برگزار ش .

رئیس جماور با صا ی گفت ده

ن
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