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بویس احمد بیر  ،آگاه موایل سیاسی:

ررتتد تتتیه شتتایدناقا
وشیس تاکوتا
ػباسی نخو
برا بس جػلت زسمی حتلمت
افغانوتا به کابتل آمتد .جز
کرتتاز موتتایل جیگتتس ،نتتتم
حمتالت زاکتتتی تاکوتتا بتتس
نتتاک افغانوتتتا اش جملتت
نخوت
ملازج متلزج بثت
وشیتتس تاکوتتتا بتتا زیبتتسا
افغانوتا بلج .آقا
حتلم
اش
ػباسی بؼمد سپسج که ت
این حمالت ملشتتی اش ستل
تاکوتا به نتاک افغانوتتا
صلزت نخلاید گسفت  .امتا
وشیس
یمصما با سفس نخو
تاکوتتتا بتته کابتتل ،حمتتالت
زاکتی نظامیتا تاکوتتا بته
کرتس
وسولاسی جانگا والیت
آغاش شد .جز گصازشی که اش
سل مقامات مثلتی والیت
کرس به نوتس زستیده ،گفتته
کته تاکوتتا ج ز
شده اس
یتته یفتتت گرشتتته حتتدوج

کرتس تسبتا

سسکانی والیت
شده اس .
باشرده گتا وسوتلاسی یتا
سسحد کرس گفته اند :که به
اثتتس زاکتت تساکرتتی یتتا
نظامیا تاکوتتانی بتا کرتل
صتتدیا نتتانلاجه م بتتلز بتته
بسک نانه یتا شتا شتده
اند و یمچرا مقامات والی
کرس به زسانه یا گفته اند :جز
جسیتتتا رمازمتتتاه گرشتتتته
حدوج سه صد نتانلاجه بته
جسیل حمالت زاکتی تاکوتتا
آوازه گسجیده و بته ستاحات
امن بی ا شده اند.
یتس ررتتد حتلمت تاکوتتتا
اجػتتا متتی کرتتد کتته بتتا ایتتن
زاک یا بسوزیوتا زا امتا
قتتساز میدیتتد .امتتا حتلم ت
افغانوتا این گفته یتا زا زج
متتتی کرتتتد و متتتی گلیتتتد:
ترایگاه یا امن بسوزیوتتا
جز آ ستتل نتتو جیلزنتتد

شنم ناسلز جز تیتتس مرققته
ای اج شد ،ازاجۀ ایتن کوتلز
نوب به افغان وتا و متسج
ما شل و تلید بلج.
طی یفده ساسی که گرشت ،
یملازه باکید بس این بتلج بتا
بسا تایا جاج بته
حتلم
حمتتالت بمتتاجمی تاکوتتتا و
متلقتتس ستتانتن جستتای
تاکوتتتا نوتتب بتته متتسج
افغانوتتتا مل تتغ شتتفا ،
زوشن و جقیق جاشته باشتد.
اما بسنلزج زا کته حتلمت
افغانوتتا بتتا تاکوتت ا طتتی
یفتتده ستتاسی کتته گرشتت
شمیرته
ان ا جاج ،جز حقیق
ستتاش اجامتته بلطاتته یتتا و
جرایتتات تاکوتتتا جز قبتتا
افغانوتا بلج .شیسا تاکوتتا
کولز نیو که اش جرایتات
نتتتلج نوتتتب بتتته متتتسج
افغانوتتتا جستت بگیتتسج.

یاع وقت

این جیدازیا
ت
اس و ب .
به گفته او ،ایتن نووت یتا
شمیرتته ستتاش بتتسا کوتتلز
بتا بلستو آ
تاکوتا اس
بتلاند جامؼه جمانی و متسج
افغانوتا زا اغفتا نمایتد و
شتتتسایقی زا بتتتسا اجامتتته
جرایتتات نتتلج جز ا فغانوتتتا

مرققه تاکوتا می باشد .اما
تاکوتا با اجام این حمتالت
جمتا زا
می نلاید ذیریت
بغییتتتس بدیتتتد کتتته گلیتتتا
گسوه یا مولح زا جز نتاک
افغانوتا ملز ج حملته قتساز
میدیتتد و حمتتالت آ بتته
آجزس گتتسوه یتتا موتتلح

ایتتاالت متثتتده امسیتتتا بتتا
افغانوتتتا قتتساز جاج امریت ت ی
امضأ کسجه ،مقابق مفاج ایتن
قتتساز جاج یسگتتاه افغانوتتتا
ملزج بمتاجم کوتلز بیسونتی
قتتساز بگیتتسج ،امسیتتتا بایتتد
واکتتره نوتتا بدیتتد و اش
و متسج افغانوتتا
حتلم
حمای کرتد بتا ایتن وصتس
واکره امسیتتا جز قبتا ایتن
ػملتسج تاکوتا ریو ؟
آقتتا بیتتر جز ایتتن متتلزج
گفتت  :قتتلیتسین یمپیمتتا
ا ستتتتسابیریه افغانوتتتتا ،
ایاالت متثده امسیتتا است
کتته متأستتفانه جز ن تتل
جرایات آشتتاز تاکوتتا بته
ییچ اقدامی با یرلش متلستل
نوتتده ،زو ایتتن اصتتل ،اش
جامؼه جمانی و ساشما ملتل
متثتتد نلاستتته شتتلج بتتا جز
متتتسوز م تتتدج قتتتساز جاج
استتتسابیریه افغانوتتتا بتتا

پاسپًزت سیاحتی ةٍ اسم احمد يدد
حسدددیه ةمدددص گفمدددً س د د ٌ
اعتتازو از .
***
پاسپًزت سیاحتی ةٍ اسدم شگدس يدد
اگیس ل گفمً س ٌ اعتتاز و از .
***
پاسپًزت سیاحتی ةٍ اسم ةی ةی ش ىب
ةىت اگیس گحم گفمً س ٌ اعتتداز
و از .
***
پاسپًزت سیاحتی ةٍ اسم زحمان ضداٌ
يد حتیب ضاٌ گفمً س ٌ اعتتداز
و از .
***
پاسپًزت سیاحتی ةٍ اسم گلیحٍ ةىدت
اگان اهلل گفمً س ٌ اعتتازو از .
***
پاسپًزت سیاحتی ةٍ اسم گحمد يدد
علی ةمص گفمً س ٌ اعتتازو از .
***
اظُازواگٍ گادیاتی سال  ۳۱۳۱ةدٍ اسدم
ضسکت پسيضٌ لادیه ةاـی گحم وسدیم
پسسان گفمً س ٌ اعتتازو از .
***
پاسپًزت سیاحتی ةٍ اسم گحم علدی
يد لاسم گفمً س ٌ اعتتازو از .
***
پاسپًزت سیاحتی ةٍ اسدم وً د يدد
گحم وعیم گفمً س ٌ اعتتازو از .
***
پاسپًزت سیاحتی ةٍ اسم سی گُد
يددد سددی زمدداد گفمددً س دد ٌ
***
اعتتازو از .
پاسپًزت سیاحتی ةٍ اسم زمداد يدد
حسیه ا گفمً س ٌ اعتتازو از .
***
ةٍ اطالع اسداگی گحمد َاضدم يدد
گحم کاظم يدد تی گحمد سدسيز

بتس
یتمصاز و تر تد زاکت
والیتت کرتتس شتتلیه کتتسجه
اس .
ػبتتداسغری م تتمم ستتخرگل
واسی کرس به زسانه یتا گفتته:
تسبا ایتن زاکت
جز نتی
یا یه شتمسوند ملتتی جتا
بانت و یفت غیتتس نظتتامی
جیگس شنم بسجاش  .یمچرا
اش جو
آقا م مم گف  :ت
زوش وقفتتتتته جز زاکتتتتت
تساگرتتی یتتا ،جوشتتربه شتت
یفتتت گرشتتته نصجیتته بتته
جیگس به گلن
رمازصد زاک
تساکرتتده جز طتتل زوش بتته
وسوتتتلاسی یتتتا جانگتتتا و

بث ن کررده گا

قساز جازند.
ایتتن مل تتلع زا کتته رتتسا
تاکوتا باز جیگس به
حتلم
بؼمد بتاشۀ کته بته حتلمت
افغانوتا سپسجه بلج ،تو
تتتتا شج و یتتتد حتلمتتت
تاکوتا اش این کاز بته نتاک
افغانوتا ریوت  ،بتا بوتیس
احمتتد بیتتر آگتتاه موتتایل
سیاسی جز میا گراشتم.
آقتتتا بیتتتر  ،تاکوتتتتا زا
یمچتتل شنتتم ناستتلز بتتسا
افغانوتا و مرققته جانوتته
گف  :اش شمانیته تاکوتتا اش
سل بسیتانیا کبیس به ػرلا

آقا بیر متی گلیتد :ایرتسا
باید جزک کسج که نی شل
تاکوتتتا یسگتتص بغییتتس نمتتی
کرد .حتلم باید بتسا حتل
ایتتن موتتأسه ،بتته سیاستت
موتتالوالنه متلستتل شتتلج و
گصیرتته یتتا مرققتتی رتتل :
حتلم افغانوتتا بایتد بته
ستاشما ملتل
شلزا امری
متثد ،ستاشما یتا متؼبتس
مرققل و کولزیا که با ما
تیمتتا استتتسابیریه جازنتتد
مساجؼه نماید.
جز ػتتین حتتا ققتتغ بمتتامی
مراستتتبات بتتتا تاکوتتت تا
ققتتغ مراستتبات
بخ تتل
بسانصیتتتی و ب تتازبی بایتتد
صلزت گیسج .ایرما زوشتما
ش اػانه ،ػملی و مرققی می
باشرد که حتلم بتا بلستل
به آ می بلانتد تاکوتتا زا
اش اجامه جرایات اش مر س
بواشج.
آقا بیر جز تیلند به ستفس
نخو ت وشیتتس تاکوتتتا بتته
کابل ،به این بتاوز است کته
تاکوتا باز باز ثاب ستانته
که به ییچ بؼمدش نوب به
افغانوتتتا صتتاجا نمانتتده،

مواػد بواشج.
 اما این ػمتل تاکوتتا رتهمقداز زو تسوسته صتلح جز
افغانوتا بأثیسگراز نلایتد
بلج؟
آقا بیر به این باوز اس ،
شمانی باثیسات ػمل تاکوتتا
بس تسوست صتلح افغانوتتا
امیتتدواز کررتتده بتتلجه متتی
بلاند که بسنلزجیا صاجقانه
و شتتتتتفا باشتتتتتد  ،جز
بسنلزجیتتتا بخقتتتی وجتتتلج
نداشتتتته باشتتتد ،متتتبمم و
تلشیده نباشتد شیتسا صتلح
حق مسج افغانوتا اس .
و افتتصوج :بثلیتتل متتن جز
اجامت بسنامته یتا
ن ل
بسوزیوتی و جیو افگرانته
و حمالت زاکتی تاکوتتا بته
بسنتتی اش مرتتاطق و والیتتات
مسش افغانوتتا ایتن است
که تاکوتا اش این طسیق متی
مرققت ه و
نلاید جتل مثلت
جما زا بته ازببتاخ نتلجش
مرثس بواشج .وا ح است
بته
که جما و مرققه نوب
تاکوتا به ایتن ػقیتده انتد
که ػامل یمه بدبختی یتا جز

جز حاسیتته جیتده متی
اس
شلج جز این حمالت تاکوتا
تیلسته ایاسی مظلل والیت
کرتتس ،نلزستتتا و نرگسیتتاز
قسبتتانی میدیرتتد و آستتی
یا ماج و مؼرل بته آنمتا
میسسد.
افغانوتا جز
یسگاه حتلم
بسابتتس ایتتن ػمتتل تاکوتتتا
اقتتدا نم ایتتد آیتتا ایتتن زاه
و آیتا حتلمت
مرققی اس
افغانوتا این قلت زا جازج؟
آقا بیر جز این ملزج متی
گلیتتتد :جرتتتم زاه مرققتتتی
نیو  ،امتا ققتغ مراستبات
جیپللمابیتته بتتا تاکوتتتا و
مساجؼتته بتته ستتاشما ملتتل
متثد به ػرلا مسجغ مولو
و سایس ساشما یا مرققل
که جز بأمین صلح جز مرققته
بتتال ش جازنتتد ،گصیرتته یتتایی
استت کتته اگتتس حتلمتت
افغانوتا آ زا ػملتی کرتد،
نتی تته متتی جیتتد و یسگتتاه
نداج ،بؼد ا ً جرم
مثب
نتی
اقتتدامی استت کتته بایتتد
حتلم بسا جفاع اش متسج ،
ملی
از ی ونلامی
بمامی
جز بسنام نلج جاشته باشد.

یلمرد :

کل ي اگىیت اش ویاشَا ـطس
اوسددان اسددت ي ةدد ا گًجً ددت
کل  ،جاگعٍ ةدٍ زضد  ،تعدادی ي
ةادى ی ست گی اة .
ةدٍ ا ىسدً
اش سال َا گتمدا
ي وداآزاگی ز اـؽاوسدتان
جى
آسددیب َددا ـساياوددی ةددس ا دده
کطًز ي گدس آن ياز سداختٍ
است .پس اش حملدۀ تسيز سدتی

حما ت اش ا ه حسکت اعتسامی
َلمى ان ،خًاَان ختم جىد
ز کطًز ض و .
ةددا ا دده يکددؿ ،کددازيان کددل
خًاَی گس گی يال دت َلمىد
تأکیدد از تددا شگدداوی کددٍ ةددٍ
اَ اؾ ضان وسسی ٌ او  ،ست اش
تحصدده ي اعتصدداا ؼددرا ی ةددس
ومی ازو .

َ ؾ اش تحصه گا ،ز اـت زاٌ
حل ةسا ختم جىد ي تدأگیه
ز کطًز است .ش دسا ا ده
کل
تىُا ص ىۀ است کدٍ گدی تًاود
جى زا پا ان ةمط ي کدل زا
جاوطیه آن وما .
ي اـصي  :ا ه کاز گا تا زسی ن
ا می ز َلمىد ي ز
ةٍ کل
گجمددًع ز سستاسددس اـؽاوسددتان

ا اگٍ خًاَ اـت.
ي گی ً  :خًاست َا
يدت ةٍ ًوۀ گطدسي
اش سً
پر سـتٍ ض ٌ ،اگا طادتان جًاا
لىاعت ةمص ةسا گا و ا ٌ او .
ي اماـٍ کدس ٌ فدت کدٍ ةدٍ
خدداطس تحمددك اگىیددت ،کددل
خًاَی ي آتص ةس ،ح ي ک
گاٌ پیص ةسا ايدیه ةداز خیمدٍ
گا

تحصه ز ضُس کاةل ةس پدا ضد ،
اگا حاال ا ه حسکدت ةدٍ شاةدل،
َلمى  ،کى ش ،کى َاز ،وىگسَاز،
ةؽالن ،دؽمدان ،خًسدت ،ؼصودی،
پکتیا ،ةلخ ،کىس ي ةسخی يال دات
گس ویص ستس ش اـتٍ است.
التال خیتس گی ً  " :ةس پا ی
خیمٍ تحصه ةسا کل خًاَی
ز َلمى ةٍ وحً وتا ج گثتدت

امسیتا ،فواز وازج کرد.
رسا یم یوه این قساز جاج یه
جانبه مساػات متی شتلج ،جز
حاسی که یتتی اش مفتاج قتساز
جاج ایتتن اس ت  " :جز حتتاالبی
کتته بسنتتاک افغانوتتتا اش
سل یه کولز جیگتس حملته
شلج ،ایاالت متثتده امسیتتا
بتتته یمتتتا انتتتداشه کتتته
بتسا حساست اش
موالوسی
ستتسشمین امسیتتتا جازج ،بتته
یمتتا انتتداشه موتتالوسی
اش افغانوتا زا نیص
مثافظ
جازج " امتتا ایتتاالت متثتتده
امسیتا ییچگاه مقتابق مفتاج
بلافقرامه استسابیریه اقتدا
نتسجه اس .
برأ مسیتا مقتابق بته مقتاج
تیمتتتا استتتتسابیریه بتتتا
جازج اش
افغانوتا مولوسی
بخقی یا متسش تاکوتتا
جلتتلگیس نمایتتد و اجتتاشه
ندیتتتد ستتتاحات متتتسش
افغانوتتتا آمتتا حمتتال ت
تساکرتی
بلتخانه یی و زاکت
تاکوتا قساز گیسج.
مهوش
ةسا زسی ن ةٍ کل ي اگىیت ةٍ
ا ه حسکت ا اگٍ ا ٌ ي ةدسا
ةس ددصاز وطسددت َددا ةددصز
آگا ی گی یس م.
فت :ةسا خدتم جىد ي
ي
تددأگیه کددل اش َددس زاٌ گمکدده
اسدددتفا ٌ خدددًاَیم ومدددً ي
َمچىان گدا ز گساکدص طادتدان
گدددی زي دددم ي لتدددل اش آن اش
حکًگددت ویددص تعُد آتددص ةددس
گی یس م.
گحمدد التددال خیتددس ز پا ددان
کحتت َا ص فت کٍ گا کل
اش پاکسدددددددتان ي اگس کدددددددا
ومی خًاَیم؛ گا ک ا کدل زا

گسکًوٍ اکلی يـعلی يدسًادی خان آلا
يال ت جًشجدان کدٍ يسدیٍ وسدتتی
گًکًؾ تحت ةسزسی گحکمٍ اةت ائیٍ
ضُسکاةل لدساز از زسداوی ٌ گیطدً
تاةع اشوطس اعالن ادی گ ت ةیست ً
ؼسض حل يـصل يسیٍ وستتی اش ةٍ
گتازشٌ علیدٍ
ز است عمًگی
جسا م اگىیت اخلی يخازجی حامس
ي زؼیسآن طتك احکا لاوًن تصدمیم
اتماذ گی یس ۷۰۸۲
***
پاسپًزت سیاحتی ةٍ اسم گحم علدی
يددد سددسيزعلی گفمددً س دد ٌ
***
اعتتازو از .
ز است گعازؾ پىجطدیسلتال تعد ا ( )۰
للم زيؼىیات طدسؾ مدسيزت طدسؾ
ا ازات خً ص زاةٍ اعالن سپس ٌ ةدً
کٍ ةع اش ايطلتی يازش داةی يسدیٍ
گتر کسٌ ضسکت گحتس تجازتی التال
(دطیفی) ةا ازا ٍ واشدتس ه لیمدت گتلدػ
( )۷۷۷5۳۰۳يگلیًن يکد يةیسدت
يپىج َدصاز وًکد ي َطدتا وً اـؽداوی
ةسو ٌ ا ه ايطلتی ضىاختٍ ض ٌ است
 .ضسکت َا گطلع ةاضى ۷۰۸5.
***
پاسپًزت سیاحتی ةٍ اسدم خًضدتً
وعمتی ةىدت وعمتدی گفمدً س د ٌ
***
اعتتازو از .
پاسپًزت سیاحتی ةٍ اسم ـاطمٍ ةىدت
گحمددد وعدددیم گفمدددً س ددد ٌ
***
اعتتازو از .
پاسپًزت سیاحتی ةٍ اسم ویداش ادد ه
يد د اگددان اد د ه گفمددً س دد ٌ
***
اعتتازو از .
پاسپًزت سیاحتی ةٍ اسم گیسشا حسیه
يد د زجددب علددی گفمددً س دد ٌ
***
اعتتازو از .
پاسپًزت سیاحتی ةٍ اسم ةمتیاز ـسشو
گحمددد علدددی گفمدددً س ددد ٌ
***
اعتتازو از .
پاسپًزت سیاحتی ةٍ اسم عتدا يدد
گحمدد گًسدددی گفمدددً س دد ٌ
***
اعتتازو از .
ايزاق عً حمدًلی ضدفتع اسداگی
ضس ه آؼا يد گلى علیٍ عت االحمد
يد عتد ادحکیم گسدکًوٍ لس دٍ د

ةس ک گساةمٍ يزشضی ز يال ت
َلمى کٍ ةٍ گىاستت تجلیدل اش
وًزيش ةس صاز ض ٌ ةً ي ضماز
اش َمًطىان ةی ىاٌ گا ضُی ي
شخمددی ضدد  ،ـعدداالن گدد وی ي
ةاضددى ان يال ددت َلمىدد ةددا
پسپددا ی خیمددٍ َددا تحصدده،
خًاَان آتص ةس ي تحمك کل
ز کطًز ض و  .ا ده زيود ةدٍ
گس ویص کطی ٌ ض
يال ت َا
ي ةاضى ان يال ات گس ویص ةدا

ا ه اعتصاا کىى ان کٍ ةسا
ىدد ه زيش اعتصدداا ؼددرا ی
کس ودد ي اش يددددت ي دددسيٌ
طادتان گی خ ًاَىد آتدص ةدس
اعال کىى .
گحم التال خیتدس ،دک تده اش
اعضا زَتس خیمٍ تحصه ز
دطکس اٌ کدٍ اکىدًن ةدٍ خیمدٍ
اعتصاا ویص گت ل ضد ٌ اسدت،
ز کددحتت ةددا زيشواگددۀ اکددال
فت:

اضتٍ است .ساغ َا ستص ز
سط گحل اش ي طسؾ ةٍ ست
آيز ٌ ا ددم؛ ددًن طددسؾ َددا ی
ز یس اش جى خستٍ ض ٌ اود ،
زَتسان ویص ز ا ه ةدازٌ تًجدٍ
خًاَى د ومددً  ،ش ددسا جى د ي
ا اگۀ آن ةسا َمٍ طالت ـسسدا
ض ٌ است" .
گحم التال خیتدس گدی ً د :
ا دده تحصدده حدداال ز سددط
از ؛
اـؽاوستان حاگیان ش دا

ةا ةسا زان خً ةلى گدی کىدیم،
َمچىان اش طادتان گی خدًاَیم
تا ةٍ آتص ةس زي ةیايزود ي ةدٍ
ودد ا کددل حکًگددت جددًاا
گثتت ة َى ؛ ًن زيش تدا زيش
يمعیت اعتصاا کىى ان يخیم
تس گی ضً ي گا تا شگاوی ةٍ ا ه
کاز ا اگٍ گی َیم کٍ طادتدان
حامس ةٍ آتص ةس ضًو .
غزاله بابکرخیل

ي زٌ يدسًادی کًَت يال دت کاپیسدا
زا دده گحکمددٍ تحددت ؼًزيةسزسددی
لساز از يةايجً جلب َا گتعد
عت االحدد ؼددسض پیطددتس عددً
خً ص ةٍ گحکمٍ َرا حامسوط ةىاً ةٍ
اطالع گًکًؾ زسداوی ٌ گیطدً کدٍ
گ ت ٌ ً ؼدسض پیطدتس عدً
خً ص ةٍ گحکمٍ حصٍ ي کًَستان
يال ت کاپیسا حامس س ي زؼیدسآن
ـیصلٍ ؼیاةی کًزت گیگس آوگاٌ حدك
ضکا ت زا و از ۷۰۳۲.

