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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 44/30/4314         جمال خان بارکزی
 

 . . . ط تــــــداومــقــف
 قسمت اول

 

انتقال قدرت، خواب راحت از چشمان کرزی پریده و در یک دلهره و اضطراب شدید  یاربا نزدیک شدن انتخابات و ناگزیری ب
 به سر می برد.

 

 چی؟ یاراضطراب ب
  با حمله نیروهای ناتو به رهبری امریکا و سقوط رژیم  سپتمبر 11م بعد از حادثۀ  4331 در سالکرزی کسی بود که

گان باالی مخفی گاهش از جانب ارز میدان شد، وقتی درعمر در افغانستان توسط نیروهای امریکا یی وارد محمد  مال
عۀ یک هیلیکوپتر نظامی امریکایی نجات یا ذرمتحدۀ امریکا وی ر اضالعطالبان حمله صورت میگیرد، قوای خاص 

فیصدش جلوگیری میکند داده و به کراچی پاکستان انتقال میدهد و از مرگ صد
1 ، 

 استاد "ستار سیرت"، صرف  رأی 11حالیکه خودش هم حضور نداشت در برابر  که در کنفرانس بن در کرزی کسی

شود و ریاست حکومت انتقالی را به عهده میگیرد برنده اعالن می رأی 0با 
4 ، 

 م و4334شد، بعد از  متحدۀ امریکا محافظت می اضالعم توسط بادیگاردان قوای خاص 4334که الی  کرزی کسی 
امریکا  گیرد، صورت میار در والیت کندهجوی طالب[ گ]جن جانش از جانب یک تن به تعقیب سوء قصد که بر

دین چن برایشرکت های بدنام امنیتی امریکایی بنام " داینکورپ" می سپارد که به یکی از  لیت امنیت وی راومسؤ

سال از وی محافظت می کنند
0، 

 می  مردم را بدست رأی« اعلیحضرت بابای ملت»از کاندید شدن  یریگه با حمایت امریکا با جلوگویه جرکسیکه در ل
 آورد، 

 ذریعه  کندهاررا در جدید[  ۀ]قشل قدرت رسیدن هزاران جریب زمین های مربوط وزارت دفاعمحض به که باکسی
 نداشکل قانونی داده و شهرک بزرگ " عینو مینه" را ساخته و بفروش میرس به آن غصب نموده،ولی[  ]احمد برادرش

 ، 4می زند و به صد ها ملیون دالر را به جیب

                                                           

 م در مورد نجات کرزی از چنگ طالبان در ارزگان چنین مینویسد. 4311سپتمبر  5تأریخ ه شپیگل آنالین آلمان ب -1
امریکایی اطالع شنیده شده و به نیروهای  BND " گفت و شنود تلیفونی را که در بین قواندانان طالبان صورت گرفته بود، توسط استخبارات جرمنی

ن طالبان که ظاهراً از موقعیت حامد کرزی اطالع حاصل نموده نااددر گفتگوی تلیفونی یکی از قومان  میدهند که زندگی حامد کرزی را نجات دهند.
الحق فقط چند روز قبل بود، به قوماندان دیگر هدایت مال عمر را رسانید " دوست امریکایی ها" باید به عین سرنوشت که عبدالحق دچار گردد) عبد

وهای امریکایی، امریکا یک گروپ با رسیدن این اطالع به نیر مالی عام اعدام گردیده بود(. در اطرف لوگر از جانب طالبان دستگیر شده و بعد در
ا به پناهگاهی کرزی ر ظامیان بحری خاص شان را برای محافظت و مشاورت برای کرزی گماشتند، این اطالع به موقع در حالیکه طالبان خودن

های جنگی امریکا در فضا ظاهر میشوند، و کرزی را نجات داده به کراچی پاکستان انتقال  کوپترو حمله را آغاز کرده بودند، هیلیرسانده بودند، 
 خبارات جرمنی تذکر داد.میدهند، روز بعدی آن وزیر دفاع امریکای آنزمان " رامسفیلد" ازین واقعه بحیث یک نجات اضطراری بدون تذکر نقش است

روه گدر کنفرانس بن در حالیکه چهار گروپ اشتراک داشتند) گروه روم، گروه قبرس، گروه پشاور و ائتالف شمال(... کاندید ریاست موقت از جانب  -4
دید، وس } زلمی خلیلزاد{ رد گرروم معرفی میشد، گروه روم استاد عبدالستار سیرت را معرفی نمود، با گرفتن اکثریت مطلق رأی توسط دستان نا مان

 بعداً کرزی را معرفی نمودند و با رأی نهایت ناچیز مورد قبول قرار گرفت....
دتی م ]کرزی[ بود، به اساس یک مقاله از روزنامه گاردین بریتانیا، جورج دبلیو بوش متعهد به حفظ امنیت و حمایت همه جانبۀ دوست افغانی اش - -0

بادیگاردان نیروهای بحری خاص امریکا که جهت   احتماالً بخاطر زدودن حساسیت ها و عکس العمل از جانب مردم افغانستان،بعد به دالیل نا معلوم، 
 زمحافظت و امنیت آقای کرزی گماشته شده بودند با کمپنی "داینکورپ" که یکی از بزرگترین کمپنی های امنیتی امریکا شمرده میشود، و یکی ا

 اضالع متحده، عوض میگردد. شان خارج از های کمپنی امنیتی با افتضاحات و متهم بودن به انواع جنایات در زمان قراردادجنجال برانگیز ترین 
 

http://www.theguardian.com/world/4334/nov/44/afghanistan.peterbeaumont 
 

نه تنها این که زلمی زابلی رئیس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا گفت که برادر رئیس جمهور و برادر معاون دوم او در قندهار  رادیوی آزادی   -4
کان زمین می گویند که در هنگام دعوا برادر . مالتوان بازپس گیری آنها را ندارند جریب زمین را غصب کرده اند و مقام های والیتی 4533و بغالن 

جریب زمین را  533خلیلی )حاجی نبی امر تبدیلی محکمه را آورد تا دعوا تحت نظر برادرش در کابل به پیش برده شود. حاجی نبی مدعی است که 
ری با وزارت های عدلیه، داخله، شهرسازی، تحقیقاتی را که در همکا گاننمایندارند. کمیسیون خاص مجلس از نزد کسانی خریده اند که قباله د

مناطق مختلف شهر کابل چهل هزار جریب زمین با  سلجوقی همچنان گفت: تنها در آقای ها انجام داده است. ښاروالیارگانهای عدلی و قضایی و 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.theguardian.com/world/2002/nov/24/afghanistan.peterbeaumont
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barekzai_jamalkhan_faqat_tadaawom_bakhsh_1.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barekzai_jamalkhan_faqat_tadaawom_bakhsh_1.pdf


  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 سیکه فابریکه سمنت غوری دولتی را غصب میکند،ک 

 به فرمایش برادرش )احمد ولی جان کرزی( در ظرف ساعت ها تبدیل و تعویض را  کسیکه والیان و مقامات والیت کندهار
 میکرد،

 بسازید"،عام اعالن نمود که "دزدی کنید و بلند منزل  کسیکه در محضر 

 و یاغی مارشال ساخت،  کسیکه از قاتل قهرمان ملی ساخت، از جنایتکار 

 شهید صلح ساخت،ر کسیکه از جنگساال 

 که رتبۀ جنرالی را به هزاران تن از بیسوادان آنهم از یک ولسوالی منظور نمود، کسی 

  ،کسیکه مراکز علمی و نظامی را بنام کسانی کرد که هم سواد نداشتند وهم ویرانگر همین مراکز بودند 

 اقدام نکرد توقفش برایجویی هایش نمود، ولی هرگز  کسیکه اقرار به تمام این مصلحت
5، 

  نکرد، یاعتنایهیچ  اقدام علیه فساد اداری داد و لی برایش ضرب االجل برایکسیکه کشورهای خارجی 

 همین تپه ها شهر زیبای کابل را هدف توپ از باالی  زمانی های کثیف و نام های کسانی که کسیکه تپه های زیبا کابل را با جسد
 ، ملوث ساخت، ندقرارداده و ویران نموده بود

 نام تقسیم نمود، بد جنگ ساالرانریاست امنیت را بین  کسیکه وزارت های کلیدی بخصوص دفاع، داخله و 

 العمر سپرد،ام ساالر بدنام به شکل ماد کسیکه وزارت تخنیکی انرژی و آب را به یک جنگ 

 عدم اعتماد میگرفت، دوباره وی را با بی چشمی بحیث  رأیجانب پارلمان  کسیکه اگر زمانی وزیر دفاع به اثر بی کفایتی از
 معرفی می نمود،ه وزیر داخل

  شخصی کشور بخصوص پایتخت که از جانب قانون شکنان و زورمندان غصب گردیده کسیکه در برابر تمام زمین های دولتی و

خاموش بود بفروش رسانیده شده بود، و
6، 

 را پادشاه اعالن کرده و به غول اقتصادی تبدیل شده بود، خاموش ماند، کسیکه  کسیکه در برابر یک والی که در یک والیت خود

ی ناتواننمود، کسیکه از  زورمند بمرد، پسرش را بجایش در ادارۀ دولتی مقرر یک در مصلحت حدود را تجاوز کرد یعنی اگر

مراجعه می کردند حل قضایای شان به محاکم طالبان برایقوه قضایه اش، مردم 
7... 

  ایه پترین کشور جهان مبدل گشته بود، حتی یک تن از بلند  حالیکه افغانستان به فاسد کسیکه نتوانست در طول دوازده سال در
 بکشاند،محکمه  ن محلی را بهاهای دولتی و زورمند

 ن ملی که از سازمانهای مختلف مورینش رشوه پرداخت میکرد، خائأمکار های شخصی خودش هم باید به  یارکسیکه بخاطر اج

ماهوار اخذ می گردد جاسوسی معاش
8

، 

                                                           

 جلسۀالی است که حشمت هللا عنایت رئیس اداری وزارت زراعت در بزرگ زمین غصب شده اند. این در حارزش دولتی از سوی یازده غاصب 
 خالف معلومات مجلس.وی بر های افغانستان متهم اند. هند که هژده هزار تن در غصب زمیند ه تحقیقات نشان میوالیت کابل گفت ک

 1031 سرطان 31 – 4314 جون 41پنج شنبه  –گرینویچ  -5
ا پارلمان گفت که تداده شود. او به اعضای  پایانوجود دارد اشاره کرد و گفت دستور داده تا به این مشکل  ها گویی هایی که برخی والیتاو به زور

به روز گانه  هایی از سخنان کرزی در اجالس قوای سه یی نخواهد کرد. بخشاکرده اما از این به بعد مصلحت گریی می اکنون مصلحت گر
  .1031 سرطان 31 – 4314 جون 41پنج شنبه  –گرینویچ  13:45  شده:

که بیشتر از  غاصبینجریب اراضی دولتی، 108333بزرگ  غاصبین بیش از یک میلیون جریب زمین دولتی در سرتاسر کشور غصب شده است: -6
جریب  333که از صد الی  غاصبینصد( جریب اراضی دولتی،  ۶ وهزار  133به ) موازىهزار جریب زمین را غصب کرده اند، در بر گیرنده 

جریب زمین را غصب کرده اند در  33که از ده الی  غاصبین صد جریب اراضی دولتی. 8هزار و  ۶۶ ۀن را غصب کرده اند، در بر گیرندزمی
  4314سپتمبر  03اخبار صبح،  جریب اراضی دولتی. رادیو آزادی، 83صد و  ر و دوهزا 18 موازيبرگیرنده 

یا در مناطق دور افتاده كه طالبان  قوميحل دعوى حقوقى به جرگه هاى  برايوجود دارد كه مردم گاهى از ناگزیرى  مواردي بی بی سی فارسی: -7
 . . نفوذ دارند، به آنها مراجعه مى كنند .

http://newsforums.bbc.co.uk/ws/fa/thread.jspa?forumID=17388  
 
ین سال امنیت ملی افغانستان از چند شورایجمهور کرزی روز دوشنبه در جریان سفرش به کشور فنلند دریک نشست خبری تایید کرده است که  رئیستلویزیون طلوع:  -8

 چیزی نه گفته است.به این سو از امریکا پول دریافت کرده است، اما این که این پول ها مستقیمأ از سازمان استخباراتی امریکا )سی آی ای( دریافت شده است 
جانب اضالع متحد امریکا بدون این که کدام آدرس را ذکر کنند، یک گفته می شود که از » جمهور کرزی، خلیل رومان گفته است: رئیسدفتر  رئیسمعاون پیشین 

این در حالیست که نیویارک تایمز در گزارشی نگاشته است که ماهانه ده ها میلیون دالر را سی آی ای به ریاست  «جمهور کرزی داده می شد. رئیسمقدار پول به خانۀ 
تا این پول ها از طریق ریاست جمهوری افغانستان برای بدست آوردن وفاداری جنگساالران   ه این سو ادامه داشتهجمهوری می سپارد و این روند از نزدیک به یک دهه ب

و به دنبال این ماه، سی   ایرانیان نیز دریک موتر به ریاست جمهوری پول را منتقل کردند و به دنبال 4334سال  به مصرف برسد، وی افزوده است که در ماه دسمبر
ولی کرزی، و جنرال عبدالرشید دوستم نیز  ازین میان کسانی برایش پول داده میشد از مارشال فهیم، احمد ز مبلغ پرداخت پول به ریاست جمهوری افزایش داد.آی ای نی

 نامبرده شده است، اما جنرال دوستم از عکس العمل درین باره خود داری کرده است.
 

http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/13003-karzai-confirms-receiving-cash-from-the-us- 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://newsforums.bbc.co.uk/ws/fa/thread.jspa?forumID=17088
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/10330-karzai-confirms-receiving-cash-from-the-us-


  

 

 

 4تر 0 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  ن تیم قانوافراد  بود ولیکسیکه از نهایت ضعف انضباط، آزادی بیان صرف در مورد خودش تطبیق شده
، کسیکه باالی تمام وسایط، دفاتر و مراکز قوای مسلح اش تصاویر ندداشت مصونیتشکنش ازین جهت 

ولی  افتاده بود در چنگ یک تنظیم خاص دیموکراتجنگساالران محلی نصب بود، کسیکه بنام یک حکومت 
 را نمایش میداد،  اش بازهم استقالل

 کشان و فاسدان را بحیث یک دستآورد وانمود کرده  نان، آدمئکاران، خا از جنایت لجن زارکسیکه افتادن در
را زعیم ملی قلمداد کند، کسیکه در دوازده سال حکومتش نتوانست نظم صرف پایتخت را  و میخواهد خود

 برقرار نماید،

 فته، از آنجا تخنیک( ریهلیکوپتر از ارگ تا به خیمه لویه جرگه ) انستیتیوت پولتوسط  کسیکه بعد از ده سال
 ؟؟؟،تانکشاف چشمگیری نموده اس  پایتخت را تماشا میکند و مردم را مژده میدهد که کابل پیشرفت و

 ز آن بدتر او  برد به یغما می بانکز کابلنزدیک به یک ملیارد دالر را ادزدانش  ۀو دار رذریعه براد کسیکه
ول بانک باید توسط پ ملیارد دالر پول سرقت شدۀ کابلتا این رقم بزرگ نزدیک به یک کند  امر می اینکه

 ،3بانک" جبران شود بیت المال یعنی توسط "د افغانستان

 بی ی ال، موتر هوباوجود فرمان های متعدد گشت و گذار افراد مسلح غیر مسؤاز نهایت بی کفایتی  کسیکه
 داخل کابل منع نماید،  درحد اقل  پلیت و شیشه سیاه را نتوانست

 کسیکه در دورانش افغانستان باوجود سرازیر شدن ملیارد ها دالر کمک های خارجی به فقیر ترین کشور 

 خانه ها، تلویزیون، دستآورد چیزی دیگری بجز از بلند منزل هارائه نمودن ا برای، کسیکه 13شد جهان مبدل

 ها و شرکت های مخابراتی خصوصی ندارد،

  11مبدل کرد (%35کشور جهان ) واردات بیشتر از کسیکه افغانستان را به مصرفی ترین، 

  تأریخرین آن در ت فلج شد و محصوالتش به سطح پائین مال داریکسیکه در زمانش سیستم زراعت و 
ا مورد حمایت ر بزرگترین صنعت کشور یعنی قالیننتوانست  کسیکه در یک دهه حکومتش افغانستان رسید،

 ،14می گردد فیصد از طریق پاکستان تحت مارک پاکستان صادر 33نزدیک به قرار دهد و 

 بزرگ را در افغانستان به اکمال برساند،  آب گرداندوازده سال حاکمیتش نتوانست کار یک بند  کسیکه در 

دست آورد  سفر کرد ولی هیچ]پاکستان[ بار به کشور دشمن خویش 43کسیکه در طی ده سال بیشتر از 

 ، 10نداشت

                                                           

ر د امریکابه افغانستان آمد و سخنرانی پرحرارتی در انتقاد از  کرزینژاد به دعوت  احمديمیالدی( آقای ) جاری : " در اوایل سالدر این گزارش می نویسد تایمزنیویورک 
عصر  زارشبه گ ریاست جمهوری افغانستان تقدیم شد. قصرپر پول بود که یکی از آنها تقدیم داودزی و دیگری به  بکسنژاد به کابل آمد با دو  احمدي. وقتی کابل ایراد کرد

، پرداخت سیاستمداران افغان ها در راه خرید در این گزارش ادعا شده که سفیر ایران در افغانستان پول های اهدایی ایران را در اختیار داودزی قرار می دهد و این پول ایران
 اتو در افغانستان صرف می شود.ن مأموریتبه شورشیان طالبان و سنگ اندازی در 

 
http://www.asriran.com/fa/news/141377/%D39869DB98C%D39889DB98C%D39889D89B19DA%A39D89AA%D89A79DB98C%D39859D89B49
D39859D89B49D89A79DB98C%DB98C%D89A79D39819D89BA%D89A79D39869D89B09D89AA%D89A79D39869D89A49D89AF%D39859D89
A79DB98C%D89B19D89A79D3986-%D89A79D89B09D89AA8  

بی بی سی فارسی: رئیس بانک مرکزی افغانستان به اعضای مجلس نمایندگان این کشور گفت که برادر رئیس جمهوری و برادر معاون اول او  -3
  اند. در بحران کابل بانک دست داشته

 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/4311/34/113447_k34-kabulbank-crises.shtml 

 «هشت صبحروزنامه »است  های جهان ترین کشور فقیر، یکی از افغانستان: آکسفام -13
http://8am.af/oldsite.php?option=com_content&view=article&id=10735:1083-35-10-17-43-16&catid=1:title&Itemid=550  

هنوز هم کسر بیالنس تجارتی یا تادیات ما فوق العاده منفی است و زیر  رقم واردات و صادرات مقایسه ناپذیر در افغانستان رادیو صدای امریکا: -11
 قرار دارد." فی صد 3۶سرحد 

http://www.darivoa.com/content/afghanistan-export-fifty-percent-increase/1805735.html  

به بیرون از کشور فرستاده می شود. در این حال  درصد قالین افغانی برای شت و شو 38بر بنیاد سروی های انجام شده هم اکنون  رادیوی آزادی:  -14
 وزارت تجارت و صنایع از تالش ها برای بهبود صادرات اقالم افغانی بخصوص قالین سخن می گوید.

http://da.azadiradio.org/content/article/45103036.html 

جمهور کرزی برای بیستمین بار عازم پاکستان گردد. قبل  رئیسقرار است   راه فردا: )سفر کرزی به پاکستان بازهم دستاورد مهمی نخواهد داشت(، -10
گذشته به پاکستان سفر کرده است. بیستمین سفر آقای کرزی، نخستین سفر  بار به عنوان رئیس جمهور کشور در جریان یازده سال 13از این آقای کرزی 

 او پس از روی کار آمدن حکومت جدید پاکستان به رهبر نواز شریف به شمار می رود.
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http://www.asriran.com/fa/news/141977/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A2%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/04/110427_k02-kabulbank-crises.shtml
http://8am.af/oldsite.php?option=com_content&view=article&id=13705:1389-05-13-17-49-16&catid=1:title&Itemid=553
http://www.darivoa.com/content/afghanistan-export-fifty-percent-increase/1835705.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25130396.html


  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  در عباس بنبود] افغانستان را که در زمان بابای ملت ایجاد شده برایکسیکه در ده سال نتوانست راه های بدیل تجارتی
  احیا نماید،و راه شمال[ 

 باالی ما بفروشرا  ها دالر اموال غیر ضروری و بی کیفیت اش کشوری را که ساالنه ملیارد کسیکه نتوانست جلو 

بگیرد است،نیابتی  ما درگیر جنگ میرساند و در عین زمان با
14، 

 در جهان  سال در ۶تر از  نیطفال پائا اه مرګ و میر مادران وگاز ن 4313الی سال دورانش افغانستان در  کسیکه
 ، ده کشور بدترین قرار داشت

  است ]دراه کشت و قاچاق مواد مخدر در جهان مقام اول را حفظ نموده گدر دوران حاکمیتش افغانستان از نکسیکه 

 ،15 [شده بود ترین سطح آن یعنی نزدیک به صفر نیحالیکه در زمان طالبان کشت مواد مخدر با پائ

 رین ت حیث فقیره شدن هزاران ملیون دالر ب کسیکه از سبب بی کفایتی و ضعف در اداره، باوجود سرازیر

 ،17 شد های جهان ین کشورامن تر، کسیکه در دوره حاکمیتش افغانستان یکی از نا 16ماند کشور جهان باقی

 ناشاد  غمگین ترین یا، کسیکه مردمش مقام 18 گرفت ترین کشور جهان را بخود م فسادکسیکه کشورش مقا

 ، 13 گرفت ترین ملت دنیا را بخود

  با وجود تأکید خودش جرگه مشورتی را دعوت نمود تا در مورد امضای موافقتنامۀ امنیتی مشوره کسیکه
 به تضمین منافع شخصی اش به پافشاری ادامه زد و پامردم را به پشت  نمایندگاندهند، ولی وی مشوره 

 .43داد

 
 

 پایان قسمت اول
 

   ادامه دارد

                                                           

نستان و پاكستان، : محمود قریشي، وزیر خارجه پاكستان در زمان امضاي این قرارداد میان افغا10:13ساعت  1083میزان  15کلید گروپ پنجشنبه  -14
 دهد. افزایشدالر در سال  ملیاردبه پنج  ملیارد نیمو  یكتواند حجم تجارت مرزي را از  اعالم كرده بود: این قرارداد مي

مواد مخدر  قاچاقکشت خاشخاش و مواد مخدر جهان را تولید می کند و طالبان برعالوه این که در فی صد  33 افغانستان آوا(:) خبرگزاری صدای افغان -15
  سهم دارند، از دهقانان مالیه می گیرند و از طریق پول به دست آمده از مواد مخدر، جنگجویان خود را تمویل می کنند.

http://www.avapress.com/vdcfmvdt.w6d3xagiiw.html 

كشور كه توسط برنامه  178رحیم، وزیر كشاورزی افغانستان اعالم كرد كه بنا بر گزارش توسعه انسانی در  صفآمحمد  اطالع رسانی افغانستان: شبکه -16
 شود. توسعه سازمان ملل متحد منتشر شد، كشور جنگ زده افغانستان از جهت تأمین امنیت غذایی چهارمین كشور فقیر جهان محسوب می

http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=4447 

ورهای این انستیتوت، کش ها در جهان در مقایسه به پنج سال گذشته پنجاه درصد افزایش یافته است. تلویزیون یک: بر بنیاد گزارش این نهاد، نا امنی -17
 است. سومالیا، عراق، سودان و پاکستان را به ترتیب بعد از افغانستان، ناامن اعالم کردهسوریه، 

http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/666-4310-36-14-10-31-45 

 شده اند.ترین کشورها شناخته  گزارش ساالنه سازمان جهانی شفافیت افغانستان، سومالیا و کوریای شمالی فاسد درطلوع: تلویزیون  -18
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/14355-afghanistan-tops-world-corruption-list 

پایدار سازمان ملل متحد در مورد احساس  ۀراه حل های توسع ۀشبک 4310تان در گزارش سال (: افغانس34سنبله  13)پژواک،  کابل :افغان جرمن آنالین -13

 قطار پائین جدول جهانی قرار گرفت کشور های مختلف، در باشندگانشادی 
http://afghan-german.com/agonews/Lists/List/DispForm_n.aspx?ID=7561 

ا به در امضای قرارداد ر تأخیرلویه جرگه و همچنین بسیاری از اعضای آن نیز خواستار امضای هر چه سریعتر پیمان توافقی با آمریکا هستند و  رئیس -43
ق ندارد که کرزی حهای کابل را پذیرفته و حامد واشنگتن تمامی خواست“گوید که لویه جرگه مشورتی می رئیسصبغت هللا مجددی،  دانند.نفع افغانستان نمی

 بیاندازد. تأخیرامضای این پیمان را به 
”http://persian.epochtimes.com/afghanistan/final-decision-of-loya-jirga-7456.html 
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