حکًمت افغاوستان  ۵۷تنه اس اعضنا
حننش اسننیم افغاوسننتان بننٍ رَبننز
گلبذیه حکمتیار کٍ در سوذان پلچزخ
در شننز کاب ن سوننذاو بًدوننذ را آساد
کزد .
ایه سوذاویان بزاساس تًافقىامن صنل
میان حش اسیم ي حکًمت افغاوسنتان
آساد شذٌ اوذ  .بزاسناس این ه تًافقىامنٍ
آن عذٌ اس سوذاویان حنش اسنیم کنٍ

سال تأسیس  3111هجری  -ضمسی

دوره سوم

ضماره 1211 -

مزتکن جننزای جىگن ي وقن حقننً
بشز وشذٌ ي دعًا فزد باال آونان
يجًد وذاشنتٍ باشنذ اس سونذان َنا آساد
م شًوذ .
ایه  ۵۷سوذاو بٍ اتُنا جنزای علینٍ
امىیت داخل ي امىیت داخلن سونذاو
شذٌ بًدوذ اما یک اس ومایىذگان حنش
اس یم در مزاس آساد ایه سونذاویان
گفت کٍ ایه افزاد سوذاویان سیاس اونذ

ضنبه  81جـــدی  3111هجری  -ضمسی

کٍ بٍ سوذان اوذاختٍ شذٌ بًدوذ .
قننزار بننًد شننمار سینناد اس سوننذاویان
حش اسیم در ایه مزحلنٍ اس سونذان
آساد شًوذ اما پس اس بزرس پزيوذٌ َا
آوان محمذ اشزف غى رینیس جمُنًر
افغاوستان حکن آساد  ۵۷وفنز را امضنا
کزد .
پیش اس ایه وینش شنمار اس سونذاویان
ص4
حش اسیم اس سوذان
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آساد شذٌ اوذ  .ايلیه گنزيٌ  ۷۷وفنز
سوذاویان ایه حش در حذيد  ۸ماٌ پیش
آساد شذ .
حش اسیم افغاوستان ادعا من کىنذ
کٍ در حذيد  ۰۳۳۳ته اس اعضنا اینه
حش در سوذان َا افغاوست ان وگُذار
م شًوذ .
حکًمت افغاوستان در ماٌ میشان سنا
گذشننتٍ تًاف ن وام ن صننل را بننا حننش
اسیم بٍ رَبز گلبذیه حکمتینار بنٍ
امضا رساوذ .
فُزسنت
اس
حکمتیار
وا
ساخته
خارجساة ّاةق ااشبس بسائ ّ ازا بص
پس بص
سونذاویان
هلل ساس
سةصهةى آساد
ساسمان مل
سیاٌ
ّاذ
هزحذق باِ
بهٌ ئ
ضَسبی
يابستٍ بٍ حش اسیم سمیىٍ ساس بزا
بشسس ٍضع ئ بهٌ ز ٍ چةلص ّاةی راشب سبُ
باسگشننت مُنناجزیه ي تننام یه امىیننت ي
دٍلئ بِ صٍدی بِ برغةًسزةى سفش ًوةیذ .بیاي
مشخص ومًدن مکاو بزا مستقز شنذن
حکًمنتزا
ٍتْذیذبت بهٌ
هطکالت
خَبّذ
ّ ائ ه
تعُنذا
حکمتینار اس
گلبذیه
برغةًسزةى بة آى سٍبشٍ بًاذ
هشدم
ٍ
دٍلئ
کِ افغاوستان بًدٌ است .
کطاَس
ّةی
ٍهسةعذت
ًٍَع کوک
بیينیم
نشکِ اسنن
نذاویان حنن
ّة سونن
رَنننای
گیزد .باِ
ٍاضبسضا سب
بشسسا
بِ آى ً اةص
تاخیز صًر م
سبَا
دبسدماٌ
افغاوستان با
دبسد.
هللَاهزحذ
سةصهةى
پیشئ
ضَسبی بهٌ
بسبئِبشز
حقً
ساسمان
اس ایه
افغاوسنتان مبىن
حکًمنت
تصمی
اس
بةضذبنزبشبی
رشصئ خَب
زَبًذ یک
بیي ه
ي
ونذ
بًد
کنزدٌ
اوتقناد
سوذاویان
آساد
بسصیةب آًچِ کِ تة بکٌاَى بًااةم یةرزاِ ًٍ اض
مسنوً
سونذاویان
کنٍ اینه
گفتٍةصبًدوذ
سسا ذى
باشبی
برغةًسزةى
ّةی کِ
بشسس ً
آن
در
نٍ
ن
کن
نذ
ن
اون
نًدٌ
ن
بن
نذادَای
ريیننٍ ثبةت باِ آى ّاة ً ةصهٌاذ بسائ.
بِ به ٌ ئ
غیزوظامیان کشتٍ شذٌ اوذ .

هحوذ بضش غٌ سئا س جوْاَسی
بساله برغةًسزةى دس هشکض هل تَ ذ
دس بسگق بص طشیق ٍیذیَ کٌفاشبًس باة
ٍبل ةىق هساَل ي صحئ عةهاِ ٍ ا ٍ
بٍاة ٍالیةت کٌذّةسق ّلوٌذق ًٌگشّةسق
کٌشق پکز کة ٍ رشبُ دس خصاَظ تاذبب ش
ب طزش بشبی هحَ پَل َق صحبئ کشد .
دس بیي ٍیذیَ کٌفشبًس سئ س جوَْس
خطةت بِ آًةى افائ کاِ پَل اَ یاک
ب وةسی خطشًاة بسائ ٍ ٌّاَص ّان
صًذا بطفة بیي کطَس سب تْذیذ ها

کٌذ .
سئ س جوَْس غٌ برضٍد  :دس سبسزةی
هحَ پَل َ بجوةع جْاةً ٍجاَد دبسد ٍ
کطَس هة بة ٍجَدیکِ دس بیاي خصاَظ
پ طشرئ ّةی دبضزِ بسئق بهة کاةر
پَل اَ باِ اًَاۀ
ًبَدُ ٍ بةیذ ٍیشٍ
کةهل بص ب ي بشدُ ضَد .
سئ س جوَْس بة بضاةسُ باِ ب واةسی
پَل َ کِ ٌَّص ّان هطاکالت سب باشبی
هشدم هة بَجَد آٍسدُق افائ کاِ د س
ص3
هٌطقۀ لَیِ ٍیةلِ ٍالیئ

آیندۀ

امريکا د داعش پر
ضد مبارزې لپاره
ًقااة

ٍالیاائ

رویارویی

افغانستان
کٌااذّةس ٍ دس بعضا
ًٌگشّةس ٌَّص ّن ٍیشٍ
ته نور روزونکي او
هحَ ًگشدیذُ بسئ .
تجهيزات استوي
ٍی باااِ هسااااَل ي بدبسبت هحلا ا
ّذبیئ دبد تة کَدکةى عَدت کٌٌذُ سب
ٍبکس ي ًوةیٌذ ّ .وچٌةى بِ ضاةسٍب ٍ
سةیش هساَل ي ٍالیئ کٌذّةس دسازَس
دبد تة دس ّوکةسی بة بهةم خشاۀ هبةس ق
هالبهةهااةى ٍ سااةیش هساااَل ي هشبکااض
عوَه دس صه ٌۀ تطب ق ٍبکس ي پَل َ
تالش کٌٌذ .
سئ س جوَْس غٌ افئ کِ ت ن ّةی
ٍبکسا ي هحااَ پَل ااَ دس دسٍبصُ ّااةی
تَسخن ٍ سپ ي بَلاذ رعةل ائ ّاةی
ضةى سب ب طزش سةصًذ تة ب واةسی پَل اَ
دس ٍالیااةت هزاازکشُ دس ّوکاا ةسی بااة
است کِ در گام ًخست ٗک
پ٘زٕ ه٘ادٍى سکر٘ز اتحادٗکِ آغاس کزدُ است .
بدبسبت ریشبط بص ب ي بشٍد .
اجواع هلٖ ٍ سپس ٗ اجواع
ارٍپا در افغاًسناى هٖ گَٗکذ بِ گشارش خبزگشارٕ جوَْر؛
هحوذ بضش غٌ بش ضشٍست بیاةد
پًَ٘ذ بِ رًٍذ صلح
هکٖهلگَٗکذ
کِ تالش ّاٖٗ را بزإ اٗجکاد پ٘زٕ ه٘ادٍى
جْاًٖاَدرتةک اذ
ککِهحاَ پَل
بخةطش
کوپةیي
ٍصبسته٘اى آٗذ .
کطَر بِ
اتحادٗکِبیي اٗي
کشدُق تاسٓ
ٗ اجوکاع هلکٖ ٍ جْکاًٖ در بزبٌ٘اد راّبزد
عشصاِ
افئ کِ دس
اتحادٗککِ ارٍپککا اٗککي
کر٘ز
سک
ً٘کاس
افغاًسناى
بارُ
اةی هعااةس ٍ بًکطااة دّااةت ه ا
پًَ٘ذ بِ رًٍذ صلح اف غاًسناى ارٍپا در ّا
تَبًٌذ ّوکةسی کٌٌذ ٍ ٍیذیَّةی کَتةُ
بِ ّوکةسی ٍصبست ّةی صحئ عةهاِ ٍ

پاکستان وایاالت
پَل َ کاةه ال ا
متحدۀ امریکا

سر٘ز اتحادِٗ ارٍپا در افغاًسناى:

نگرانی ها از
افسایص ارزش
دالر در برابر
پول افغانی
در رًٍککذ صککلح افغاًسککناى
بزرسٖ ض ًَذ .
پ٘زٕ ه٘ادٍى در اٗي بارُ ب٘اى
داضت  " :صکلح در افغاًسکناى
در اٍلَٗت ّإ راّبزد تکاسُ
اتحادٗکککِ ارٍپکککا در بکککارُ
افغاًسککککناى قککککزار دارد؛
راّبزدٕ کِ  ۸۲عضَ اتحادِٗ
ارٍپا خَاسنار پ٘طکبزد رًٍکذ
صلح اٗي کطَر بِ رّبکزٕ ٍ
هالک٘ت افغاى ّا ضکذُ اًکذ .
در چارچَب اٗي راّبکزد هکا
هٖ خَا ّ٘ن ٗ اجوکاع هلکٖ
هٌطقِ ٖٗ ٍ جْاًٖ را دربکارٓ

برغةًسزةى هةًٌذ ساة ّاةی ازضازِ دس اة
ةضش ً ض دس خط هقذم هبةسصُ عل اِ ّاشب
برگٌ اشبس دبسدٌَّ .ص ّن اشٍُ ّةی ّاشب
برگي بة بتکة بش وةیئ ّةی کِ بص سَی بشخ
کطَس ّةی ّوسةیِ دسیةرئ ه ذبسًذق رعةالًِ
دس بشببش دٍلئ هطشٍع ٍ ااةًًَ برغةًسازةى
دس ة جٌگ بسئ .اشبس اضبسش ّةی هَثق ٍ
سسو ق تعذبد اشٍُ ّةی کِ دس ة جٌگ دس
بشببش دٍلئ ٍهشدم برغةًسزةى بًذ بِ ب سائ
اشٍُ ه سسذ.
عالٍُ بش آىق اشٍُ دبعص تْذیاذ تقشیباة
جذیذی بسئ کِ بص یکا دٍساة باِ بیٌساَ
برگٌةًاِ ها
دسئ بِ رعةل ائ ّاةی ّاشب
صًٌذ ٍخطي تاشیي ٍب ش وةًاِ تاشیي واالت
بًزحاااةسی ٍبًفااااةسی سب عل اااِ ضاااْشًٍذبى
برغةًسزةى بًاةم ٍ دسئ بِ کطازةس ب ش وةًاِ
هشدم دس ٍالیةت هخزلا باِ ضاوَ ٍالیاةت
ضشا ٍضوةل ٍغشب ٍپةیزخئ صدُ بًاذ .دس
تةصُ تشیي هَسد ط یک ولۀ دس ضاْش کةبال
دُ ّة تي بص هٌساَبةى پاَل س ضاذ ضاَسش
ضْ ذ ٍصخو ضذًذ .هساٍَل ئ آى ولاِ سب
دبعص بِ دٍش اشرئ.
دٍلئ برغةًسزةى ٌَّص باِ وةیائ ّاةی
جةهعااۀ جْااةً ً ةصهٌااذ بساائ .کوااک ّااة ٍ
هسةعذت ّاةی جةهعاِ جْاةً باشبی تقَیائ
بهٌ ئ ٍ ثبةت ٍ ّوچٌةى بشبی تقَیائ ًااةمق
ص8
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سضذ ٍتَسعِ بازصةدی دس برغةًسازةى یاک
ً ةص بسئ .برغةًسزةى باشبی راةیق آهاذى باش
چاةلص ّااةی چااَى تْذیاذ تشٍسیااضم ٍهااَبد
هخذس ٍکةس دس جْئ سةصًذُ ا بِ خصاَظ
دس بخص صیش بٌة ّة بِ کوک ّةی ب ي بلوللا
ً ةص جذی دبسد.
سفش ّ ائ ضَسبی بهٌ ئ ساةصهةى هلال
هزحاذ دس ق قاائ بااِ هعٌاةی تاذیااذ تعْااذ
جةهعااِ جْا ةً دس بشببااش هااشدم ٍضااْشًٍذبى
برغةًسزةى بسئ .بهشی کِ ّاش یاک بص ّ اائ
ّةی کطَس ّةی عضَ جةهعاۀ جْاةً دس سافش
ّةی کِ بِ برغةًسزةى دبضازِ بًاذ بص آى یاةد

سخٌاًص را رٍس پٌجطٌبِ ( ۸2
جککذٕ ) در ًطسککت « ًککذإ
صلح بزإ افغاًسناى » ککِ در
آى ًواٌٗکککذگاى کطکککَرّإ
اتحادٗککِ ارٍپککا ً٘ککش ضککزکت
کزدُ بَدًذ ب٘اى کزد .
سر٘ز اتحادِٗ ارٍپا در کابل
در اٗککي ًطسککت گرککت کککِ
هٖ کَضٌذ تکا دسکناٍردّا ٍ
ًاکاهٖ ّإ سال ّإ گذضنِ

اٗي رًٍذ اٗجاد کٌ٘ن ".
اس سَٖٗ ّن حب٘بکِ سکزابٖ
هعاٍى ضَرإ عالٖ صلح ککِ
در اٗي ًطست ضزکت کزدُ
بَد هٖ گَٗذ رًٍذٕ کِ سٗز
ًام « ادغکام هجکذد هخالرکاى
هسلح دٍلت » در چٌذٗي سال
گذضنِ جزٗاى داضت ًاککام
بَد ٍ اس ّو٘ي رٍ اٗکي ضکَرا
ص4
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تا بِ جإ آى بز بلٌذ بکزدى
ظزف٘ت اعضکإ اٗکي ًْکاد ٍ
آگاّٖ دّٖ بکِ ضکْزًٍذاى
کطَر توزکش ضَد .
خاًن سکزابٖ گرکت  " :رًٍکذ
ادغام هجذد در گذضنِ ٗک
بزًاهِ ًاکام بَدُ ٍ اس ّو٘ي
رٍ اٗي رًٍذ اس راّبکزد تکاسُ
ضککَرإ عککالٖ صککلح ب٘ککزٍى
کط٘ذُ ضذُ ا ست ".
با اٗي ّوِ ٍسٗز حج ٍ اٍقاف
هٖ گَٗذ کِ ٗکٖ اسعلت ّاٖٗ
کِ در اداهکِ جٌک اثزگکذار
بَدُ است ًبَد آگاّٖ ّإ
اسالهٖ اس ارسش ح٘ات اًساى
ّا ًظز بِ آهَسُ ّإ اسالهٖ
هٖ باضذ .
ّوشهاى با تالش ّإ اتحادِٗ
ارٍپا اٗکاتت هنحکذٓ اهزٗککا
خَاسکککنار ًقکککص بزجسکککنٔ
ساسهاى هلل هن حذ در رًٍکذ
صلح افغاًسناى ضذُ است .
قزار است ٗ ّ٘ات ضکَرإ
اهٌ٘ت ساسهاى هلل هنحذ تکا
چٌذ رٍس دٗگز بِ کابل ب٘اٗذ ٍ
در اٗي بارُ با هقام ّإ افغاى
گرنگَ کٌذ .
اٗي ّوِ در حالٖ اسکت ککِ
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