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 مشورتی جرگۀ نقش و امنیتی دوجانبه موافقتنامۀ معضالت
 

نامه امنیتی دوجانبه بین لفغانستتتان و امری ا از مبا ب بستتیار داح و  اد کشتتور و توافقماز مدتیستتت که مستتالۀ امضتتا  
 تی منطقه و جهان م ستتوم میشتتودر زرروز عناوین برجستتته در رستتانه زا پ ش و نشتتر میشتتود که با گفتار ضتتد و 

 ک روز رئیسنقیض دولتمردان افغان و ب صتو  کرستتی نشتینان ار  در مورد م توا  این موافقتنامه توسم استتتر ی
باطرح زمان مستتائت ت رار  جمهوراطمینان میدزد که جانبین در ن ات متنازع فیه به تفازم رستتیده اند واما روز دی ر 

نمیدانند که به  و  دچار سردرگمی سا ته را شدیدا   چنان وانمود می ند که گویا مشت ت  ت نشتده استتر این وضتد مردم
باور کنندر ستته روز لبت داکتراستتپنتا درولستتی جرگه به صتترا ت بیان کدام  رف رئیس جمهور و مشتتاوران ارشتتدش 

به موجودیت مقامها  افغان لی امروز بار دی ر ده اند وکرفیصتتتتتتتد موافقه  1ر11کرد کته طرفین در مواد موافقتنتامته 
ز  ت گفته اند که موضتتتوع عمتیات نیروزا   ارجی در روستتتتا زا  افغانستتتتان زنو نموده  و ا تالف نظرزا اشتتتاره 

، در الی ه امری ائی زا ادامه ننرا در مبارزه عتیه تروریزم یک استتتتتتتتکرز   وازتان تولف فور  نن  زیرانشتتتتتتتده 
ال یت صتت»ت برعالوۀ  مشتت  نشتتان میدزد که گفتۀ فود داکتر استتپنتا  قیقت نداردرضتترورت میدانندر این ا تالف نظر

، زنوززم ن ات رتی رویت داده میشتتتتتودومشتتتتتغرض ب ب به جرگه  که به  یب ی انه  موضتتتتتوع ا تالف« لضتتتتائی
در روستتتتتتا زا  اگر امری ائی زا عمتیات نیروزا   ارجی را  ردی ر  وجود دارند که بین طرفین  ت نشتتتتتده استتتتتت

س جمهور برستتر یک دو رازی لرار  وازد یدانند و اما جرگه مشتتورتی ننرا رد کند، درننصتتورت رئ کشتتورضتترور 
  یدرکه باید ی ی را انت ام نما گرفت

در الی ه دو روز به تدویر جرگه مانده استت، زمچوچانه زنیها و  ضتد و نقیض گوئیها درل ظات بسیار  ساس اف ار  
و ذزنیت زا را بطرف بی باور  می شتتتتتاند و این ستتتتت ات را  تد می ند که نیا رئیس  می ستتتتتازد  مردم را مغشتتتتتوش

اگر مقصتتد رئیس جمهوربرا   د نن بهانه تراشتتی می ند جمهورمی وازد این موافقتنامه امضتتا شتتود و یا این ه برا  ر
رویت دادن موضوع به جرگه مشورتی زمانا انتقات بار مسئولیت نینده بدوش جرگه بوده باشد، این ار بهر ات با تدویر 

زمه  داو میتوان جرگه عمتی میشتود و اما اگر او ف ر می ند که امری ا به زی  وجه افغانستان را تر  ن وازد کرد، لذا
اید ب، او کستتم شتتهرت کندشترایط را برنن کشتتور بقبو ند و از این نا یه نزد مردم به  یب یک شتت صتتیت مبارز متی 

 سیاسی مبادرت می ورزدر بزر  و  طیر« لمار»که با یک بداند 

 بار مستتتتتئولیتکس نمیداند که مم ن امری ائی زا به دلیت زمچو چانه زنیها از لبوت شتتتتترایط  ابا ورزیده و با اندا تن 
بدوش افغانها به ی بارگی  ود را مثت عراد و بعضی جازا  دی رکنار ب شندر درننصورت دولت افغانستان چه گزینۀ 

تعویض  وازد کرد  رئیس جمهور باید بداند که این موضتتتوع  دی ر  وازد داشتتتت و چ ونه این وضتتتد را ترمیم و یا
افغانستتتان  وازد بود و مستتئولیت نن مستتتقیما  بدوش او  وازد  یک باز   طرنا  با نینده و ستترنوشتتت کشتتور و مردم

 افتیدر

 طی یک مقالۀ مبستتتتتوط ت ت عنوان امری ا « زبروکین » انم وندا براون ـتتتتتتتتتت ی ی از ت تیت ران ارشتتتتتد موستتتتتستتتتتۀ 
از امضا   افغانستانکه  واضح سا ته استموجه با د یت  (،9)«کیستت: امری ا یا افغانستتانتوافقنامه امنیتی به نفد »

ا چنین نده ننرستت وازد برد، در الی ه  برا  امری ا موضتتوع شتت ت دی ر دارد که نویبیشتتترین نفد  را این موافقتنامه 
بستتتتیار  از مقامات امری ائی، ازجمته بعضتتتتی اعضتتتتا  کان رس این کشتتتتور معتقد اند که امری ا باید »بیان میدارد: 
نها در کان رس براین باور اند که نو زم مردم امری ا و بستتتتیار  از نمایندگان  افغانستتتتتان  ارد شتتتتود زبطور کامت ا

امری ا به اندازۀ کافی برا  افغانستتتتان مایه گذاشتتتته و به  د کافی تهدیدات تروریستتتتی موجود در منطقه را ستتترکوم 
د ، اشتغات، مسائت کرده استت و  ا  ولت بازگشتت به  انه و  تمرکز برمشت الت دا تی کشتور، ازجمته رشتد التصا
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رستتتتتیده استتتتتتر اگر موافقتنامۀ امنیتی دوجانبه میان امری ا و افغانستتتتتتان امضتتتتتا نشتتتتتود، بستتتتتیار  از  رررررراجتماعی
 «رسیاستمداران و شهروندان امری ائی به زی  وجه نارا ت ن وازند شد

 مری ا با افغانستان  ارد شود، زیرا ئیس جمهور افغانستتان معتقد است که امری ا  نمیتواند از ا: ر  انم براونبه نظر 
بات دندر نستتیا  مرکز  در مقابت چین و روستتیه را یک باز  بزر  جدید  ان زینۀ  یز،به عنو افغانستتتاناستتتفاده از

  ستتتتراتژیک این در میداند، در الی هرو  زمین مستتتاله  را یک اصتتتتی امری اژونلا  کرز  تمرکز استتتترات می ند
 ا نه امری»درارتباط با این موضوع می نویسد:  ا نسبت به  ضورش در منطقه متفاوت استر اوکامال  با دیدگاه امری 

تالش برا  رد نستتیا را درکانون توجه ستتتراتژیک  ود لرار داده استتتر بت ه شتت ،افغانستتتان و نه نستتیا  مرکز  را 
تن استر امری ا جنوم شرد از اولویت زا  سیاست  ارجی واشن  مبدت شتود،چین به یک لدرت مستالمت نمیزاین ه 

نسیا و زند ـتتتتتتت و نه افغانستان و نسیا  مرکز  ـتتتتتتت را عرصۀ مهم برا  پی یر  این زدف میداندر برعالوه امری ا در 
ستتوریه و مصتتر در نتش ب ران می ستتوزند، جن  ستترد  میان ایران و عربستتتان ستتعود   :شتترد میانه گرفتار استتت

 زمستتتتتالۀ بغرنا استتتترائیت و فتستتتتتطین ب رر می دزدر بستتتتتیار  ا تبستتتتیار برا    ستتتتتعیدرجریان استتتتت و امری ا 
از مقامات لصتتر ستتفید، افغانستتتان را مستتئولیت ناب ردانه و فالد ازمیت  بستتیار ستتیاستتتمداران امری ائی و  تی شتتاید 

 «رستراتژیک می دانند

قیده دارد که زمه عکرز  مد عمده این تفاوت از در  ستراتژیک دوطرف اینست که نلا  نپی »به نظر  انم براون : 
ر این و بیشتتتتتتتر ب یرد رامتیازات بیشتتتتتتت ،زا را درا تیار دارد و میتواند با به تعوید اندا تن امضتتتتتتا  توافقنامه گزینه

نلا  کرز  »اوعالوه می ند که: «ر مادگی این را دارد که توافد را ب ات  ود رزا کندندر الیستتتتتتت که امری ا کامال  
ب ران ایجاد می ند، به امری ا و نیستتاف  مالت لفظی می ند، به وضتتوح در روستتیه، چین،  در ستتیاستتت  ارجی مرتبا  

عتیه امری ا و ناتو استتتتتتتفاده کندر این  گزینه ا  ایران و زند دنبات دوستتتتتتتان جدید می ردد و می وازد از ننها به عنوان
 «رستان ضعیفتر می سازدسیاست م اطره نمیز که دارا  مازیت ش ننده است،  ضور امری ا را در افغان

و در این مدت از ورا  رستتانه  دکه از مدت بیش از ستته دزه در اضتتالع مت ده امری ا الامت دار نویستتندۀ این ستتطور
، بررسی  انم براون را دستیاستی این کشتور تا د  نشتنا شتو  با چر ش زااستت زا و مطالعۀ دلید اوضتاع توانستته 
 اطر  در این ل ظۀ  ساساعضتا  جرگه مشتورتی و به دولتمردان افغان بدینوستیتهبیشتتر یک نظر والعبینانه یافته و 

د دشتتمنان کشتتور که م الف نکه درمشتتوره زا   ود منافد متی کشتتور را دلیقا  درنظر گرفته و ن ذار دستتازمی نشتتان 
ود را مساعد سازند و با  رود لوا   ارجی از کشور زمینه زا  نفوذ   امضا  این موافقتنامه استند، به زدف برسند

 د افغانستان بار دی ر در چن ات رلابت زا  ویران ر  ارجی و دا تی لرار گیردرنو ن ذار

ازند گازی به ا الت امنیت می پرد ،دشمنان افغانستان  می وشند بهر وسیتۀ مم ن جتو امضا  این موافقتنانه را ب یرند
ا  بی ناه را به لتت میرسانند و گازی زم با تدویر م افت و براه  ار  در  واشتی مقر جرگه انسانهتنو با انفجار بمم ا
جعت استتتناد می وازند اذزان مردم را در برابر این موافقتنامه  به بیرازه ب شتتتانندر چنانچه زفتۀ و نیز اند تن مظازرات

 ،اایراد بیانیه زبا تجمعی یک تعداد اش ا  م فتی را دائر کردند و ضمن « جبهه مت د متی»گذشتته گروزی زیر نام 
امضتتتتتتا  موافقتنامه امنیتی را یک  یانت متی شتتتتتتمردندر و ید مژده ی ی از تدویر کنندگان م فت و یک چهرۀ معتوم 

به اعضتتتتا  جرگهن این توافقنامه را امضتتتتا کردید، درتاری   غیابی اگر شتتتتما ب طام»ال ات به صتتتترا ت بیان کرد: 
ردید نام ید کند، بدون تئازید شتتتتتد و اگر این پارلمان این توافقنامه را تات اران بزر  ثبت  ونافغانستتتتتتان به عنوان  یا

 (3)«رشان درلست کسانی  وازد بود که بزرگترین  یانت  و به متت افغانستان بزرگترین جفا را روا داشته اند

غرض  که مقصتتتد نلا  کرز  از دعوت  زم استتتالمی   متیار و طالبان بستتتیار  از  ود می پرستتتند این راستتتتادر
وازی او است که زرروز ت رار میشود و    نیا اینهم از جمته زمان  رف زا اشتترا  در این جرگۀ مشتورتی چیست

و یا بزعم  ودش از شتتتته ارزا  ستتتتیاستتتتتمدار  او  اعتبار ستتتت نان او را نزد عام و  ا  ب تی از بین برده استتتتت
ر  ونبار چهار روز لبت دادند و نمایندگان   متیارطی م سوم می ردد   نیا کافی نبود که طالبان جوام او را با انفجا

 م فت فود الذکر امضا  توافقنامه را یک  یانت بزر  متی شمردند 

سه روز لبت داکتر اسپنتا  ـتتتتتتت مشاور امنیت متی رئیس جمهور و رئیس زیئت مذاکره کننده با طرف امری ائی غرض 
مهم مواد مندرد موافقتنامه، امضتتا  ننرا به بعضتتی مطالم استتتجوام به ولستتی جرگه فرا وانده شتتد و ضتتمن توضتتیح 

گفته زا  او در رستتانه زا منع س گردید و اما ن تۀ مهم در بیانات او تصتتریح این  ستتود افغانستتتان دانستتت که جزئیات
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زرگونه تصتتتمیم گیر  نهائی در مورد پیمان امنیتی از صتتتال یت زا  رئیس جمهور و شتتتورا  متی » مطتم بود که 
رئیس جمهور میتواند مجموعۀ از بزرگان مردم افغانستتتان را » و در مورد برگزار  جرگه مشتتورتی گفت :  «استتت

 (2) «ربرا  مشوره  وازی گردزم بیاورد، ولی مشوره زا  شان برا  رئیس جمهور و شورا  متی الزام نور نیست

اگر مشتتتتتتتورت »عقرم( طی یتتک کنفرانس مطبوعتتاتی در ار  گفتتت:  91در تتالی تته رئیس جمهور در عین روز )
اعضتا  جرگه مثبت بود و ازجانم ننها مستوده موافقتنامه پذیرفته شتد، طبیعی استت که مستوده مذکور به ولسی جرگه 

درجوام س الی درباره این ه اگر جرگه در ا ام، و «میرود و در ننجا به اساس لانون به نن رس  تائید و رد داده میشود
یس جمهور ئ، رنولتتت جتتانتتم دولتتت چتته مولف را ات تتاذ  وازتتد کردنمورد موافقتنتتامتته نظر منفی و یتتا رد ابراز کنتتد، 

زردیدگاه و نظر  را که جرگه افغانستتان پیش ش کند، زمان دیدگاه و نظر متت افغانستان است و ما به »کرز  گفت: 
ب شتتتتتید، در الی ه « لاطعیت والزامیت»این استتتتتاس نلا  کرز  به نظر جرگه مشتتتتتورتی  به ر(4)«منن ا ترام داری

مشتتاور امنیت متی او در زمان روز در ولستتی جرگه نظر م الف با رئیس جمهور را ابراز کردر دراینجا زریک  د 
وت  وصتتتتتتا م ا تیار شتتتتتت   ایا  رف غیر لانونی وبدون منطد ندارد از  ود بپرستتتتتتد که  رف کی را باور کند، 

  را  او را و یا  رف لانونی و منطقی مشاور امنیت متی  ستطانی کشور

و وا   است «زرکته و بال یات» به گونۀ اکم از این تنالض گوئی کرسی نشینان ار  معتوم میشود که در ننجا وضد 
 ان  رف میزنند!!به  ات این کشور که در نستانۀ چنین مولد  ساس و مهم دو ش صیت مسئوت از دو زب

، به «چرا دولت  ودش دراین مورد فیصتتتتته ن رد و جرگه را  واستتتتت »گذشتتتته از نن اگر به جوام این ستتتت ات که 
توضتی ات رئیس جمهور کرز  توجه کنیم، ست ا ت دی ر مطرح میشود که ب ب رو  نن میتواند غیرلانونی بودن و 

موافقتنامۀ »در جوام ستتت ات فود گفت:  شتتترح که نلا  کرز  دور از منطد بودن ستتت نان او را برمال ستتتازد، با این
تو یک امر نهایت مهم متی و  یاتی برا  افغانستتتتتتتتان استتتتتتتت و باید متت ناامنیتی و دفتاعی  بتا امری ا و بعد از نن با 

م افغانستتتان در نن د یت باشتتد، زیرا مردم ستتا ر  ننرا   م می ند و ما کشتتور  دارا  یک عنعنۀ بزر  متی و مرد
ستا ر  زستیم که نن لویه جرگه مردم افغانستان برا  فیصته رو  مسائت مهم متی میباشدر زمانی ه ما چنین یک نهاد 
عنعنو  متی و تاری ی داریم که دی ر کشورزا ندارند، چرا ازنن به  یر مردم افغانستان و فیصته زا  درست استفاده 

ن زرگز این  د را به  ود و دولت افغانستتتان نمیدزم که درلضتتایا  ن نیم و چرا متت افغانستتتان درنن د یت نباشتتدر م
بزر  و مهم متی مانند موافقتنامۀ امنیتی و دفاعی با یک کشور  ارجی به نن وسعت که این لرارداد صورت می یرد 

جرگه زر » نلا  کرز  افزود: ر زمچنان(5)«و ابعادی ه این موافقتنامه برا  ما و برا  منطقه دارد، فیصتتتتتتتته نمائیم
فیصتۀ را که ب ند، جرگه از متت افغانستان و به نمایندگی ازشهرزا و دزات افغانستان زستند، فیصتۀ شان م ترم است 

 (1«ر)برا  زمه

 چند ن ته جتم توجه می ند:رئیس جمهور کرز  گفتار  دراین

و رستتمی نن ن اصتتتی ادر الی ه عنوعنوان می ند، « امنیتی و دفاعیموافقتنامۀ »به را ـتتتتتتتت نلا  کرز  موافقتنامه  9
بطور واضتتتح برمازیت اصتتتتی لرار داد تغییر وارد « دفاعی»افزود کتمۀ  راستتت «موافقتنامۀ امنیتی دو جانبه»تازنوز

ر اگر چنین تغییر  در می ند و ستتتتتا ه اجرا  موافقتنامه را وستتتتتید می ستتتتتازد که موجم ستتتتت الها  اضتتتتتافی می ردد
نمده باشتتتتد،  زم بود تا رئیس جمهور لبال  این تغییر را به اطالع مردم می رستتتتانید و موافقتنامه دراین روززا  ا یر 

 توضی ات م تصردر باره ارائه می ردر 

لویه »بنام  اکنون با ننچه« یک نهاد عنعنو  متی و تاری ی»به  یب « لویه جرگه مردم افغانستان»معادت سا تن ـ  3
ازنظر  قولی وازنظر  این دو زیرا استتت،لا  کرز  یک اشتتتباه کتی در گفتار ن مستتما شتتده استتت، «جرگه مشتتورتی

ده مدغم کر« لویه جرگه عنعنو »را با  «جرگه مشورتی»مازیت عرفا  و لانونا  متفاوت استر نلا  کرز   هاصال یت
عالی »و از نن یک نهاد دی ر ستتا ته استتت که در مغایرت کامت با ماده ی صتتدو دزم لانون استتاستتی که لویه جرگه را 

اعضا  شورا  متی و ر سا  شورازا  و یات و ولسوالی » میداند و متش ت از « ترین مظهر ارادۀ مردم افغانستان
میباشتتتند، لرار داردر دراینجا واضتتتح می ردد که فیصتتتته و تصتتتاویم لویه جرگه به  یب عالی ترین مظهر ارادۀ « زا

 طوری ه از نام رستتتتتتتمی نن بر می نید،« جرگۀ مشتتتتتتتورتی»تدویر الزامیت و لاطعیت کامت دارد، در الی ه « مردم
عند ا لتضتتتتا از صتتتتال یت رئیس جمهور پنداشتتتتته میشتتتتود واما « توصتتتتیه زا و مشتتتتوره زا»م ض به منظور ارائه 

 تصاویم و فیصته زا  نن واجد زی  نوع الزامیت لانونی نیستر
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مسما « لویه جرگه»باشد، نمیتوان به  یب ززار مثال  دوززار و سهـتتتتت زرجرگه را که تعداد اعضا  نن بسیار زیاد  2
ه جرگ» قولی و لانونی اطالد می رددر بنابرنن  مستتتما ستتتا تن   ا اکنون به یک مفهوم « لویه جرگه»کرد، زیرا 
« جرگه مشتتورتی» تنها ر  زم بود تا  این جرگهاستتتدی ر از نظر لانونی یک اشتتتباه « لویه جرگه»بنام « مشتتورتی

 ردمی ش نامیده

نن نمایندگی می نند، س الیست که « متت افغانستان و شهرزا و دزات»ـتتتت این ه نیا اعضا  جرگه مشورتی لانونا  از  4
رجوع کردر ن ازی به طرز گزینش اعضتتا  جرگه به وضتتا ت میرستتاند که « نمایندگی» قولی مفهوم باید به اصتتت 

ت برگزیده شده اند و مردم به مفهوم والعی نن در اش ا  نزدیک به دولاعضا توسط مردم نه، بت ه توسط یک تعداد 
گزینش ننها زی  نقش نداشتته اندر لذا اعضا  جرگه مشورتی کمتر انت ابی و اما بیشتر انتصابی میباشند و فیصته زا  

 نظرشت صیت زا  د به  یبنمیتوا نظراعضتا  نن و اما ننها نیز انع اس دزندۀ نظریات مردم افغانستتان بوده نمیتواند
 رلابت پذیرش برا  رئیس جمهورباشد« مشوره دزنده»

لضایا  بزر  و مهم متی من زرگز این  د را به  ود و دولت افغانستان نمیدزم که در»ـ نلا  کرز  می وید که:  5
رئیس جمهور میتواند از این  د لانونی  ود  ؛ واضتتتتتح استتتتتت که«فیصتتتتتته نمائیمررررموافقتنامۀ امنیتی و دفاعی مانند

منصترف شتود و ننرا به یک جرگه تفویض کند، ولی این  د را از دولت افغانستان ستم کرده نمیتواند، زیرا شورا  
) تصتتتتدید معازدات و  5متی کشتتتتور شتتتتامت لوا  ثالثه دولت بوده و این  د را لانون استتتتاستتتتی در ماده نودم، فقره 

تتی یا فست  ال اد افغانستتان به نن ( برا  شتورا  متی  فظ کرده است و رئیس جمهور  د ستم این میثالها  بین الم
  د را به زی  وجه نداردر

ـتتتتتتت اگر به شرایط مطرو ۀ کمسیون برگزار  جرگه مشورتی در جهت برگزیدن اعضا  جرگه نظر اندا ته شود،  1
به جرایم جن ی، داشتن معتومات کافی در مورد جرگه و سال ی، نبودن نالض  قود بشر، متهم نبودن  35ت میت سن 

شتتتتتتترط امین بودن و متنفذ بودن در منطقه و گروزی که از نن نمایندگی )!!( می ند، ازجمته اوصتتتتتتتاف عمده کستتتتتتتم 
میزان ستتتواد برا  شتتترکت در این جرگه شتتترط »ستتت ن و  کمستتتیون:  ۀعضتتتویت م ستتتوم میشتتتود، در الی ه به گفت

موضتتتوعات مورد ب ب جرگه از جمته مستتتائت پیچیده و دلید  قولی میباشتتتد، چطور ام ان از ننجائی ه  (ر7)«نیستتتت
به در  مفازیم مغتد موضتتتوع شتتتوند و باز در  لادرد ارند در زمچو مونباشتتتکستتتانی ه از ستتتواد کافی بر وردار  دارد

ت چند نفر ب ویند، اطاع از زرننچهناگزیراند  اکثر اعضا  جرگهواضتح استت که   ندکنتصتمیم  بتوانند ات اذ ازا  نن
تصتمیم و مشوره باززم بدست یک عده ا  مش    وازد بود و جرگه به این اساس فقط نقش  نمایند که دراینصتورت

مطرح است که کمسیون برگزار  به اساس کدام نیزیک وستیته را در دستت یک عده  وازد داشتتر عالوتا  این ست ات 
به جرایم جن ی را دربین اشتت ا  تثبیت  وازد کرد که ماند ورود  استتناد و شتتوازد شتت   نالض  قود بشتتر و متهم

تا ات نه م  مۀ برا  بررسی این مسائت دائر شده و نه مرجعی وجود داشته که  ؛ متاسفانهننها به عضویت جرگه شود
را رگه جمشورتی دراینجا بار دی ر باز  با عبارات جا  والعیت زا را می یرد و مولف ستیاه را ستفید تشت ی  کندر 

 درساز می بیش از پیش ضعیف

دلت و تامت و با تمام مش الت که در فود ذکر شد، باززم  به با « جرگۀ مشورتی»اعضا  درپایان امیدوار زستم که 
مفید و  زم را به رئیس توصتتیه زا و مشتتوره زا  ب وشتتند شتترایط موجود  تت ن درنظر داشتتت منافد متی افغانستتتا 

 مستتتئولیت بزر  تاری ی متوجه زریک ایشتتتان ن ذارند تیر م الفان به زدف ب ورد، درغیر نن جمهور ارائه دارند و
   وازد بودر

 (پایان)

 مآ ذ:

 نوامبر( نیز مطالعه کردر  91ـ متن م مت این مقاله را میتوان در افغان جرمن ننالین )مورخ  9

  (3192نوامبر  91) 9213عقرم  91، مورخ کتیپ ویدیوئی منتشره بی بی سی زـ برگرفته ا 3

 31صبح، مورخ  1، منتشره روزنامه «سپنتا: امضا  موافقتنامه امنیتی به سود افغانستان است: » گزارش فرزادـ  2
 9213عقرم 
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  9213عقرم  35ـ سایت : دفتر ریاست جمهور  مورخ  5

، منتشتتره:نژانس «کرز  به تصتتمیم لویه جرگه مشتتورتی  رمت  وازد گذاشتتت: »ش شتت یال ابرازیم  یتگزارـتتتتتتت  1
  9213عقرم  35 بر  پژوا ، مورخ 

نوامبر  97بی بی سی، مورخ ، «اعضا  لویه جرگه مشورتی افغانستان چه کسانی اند » ـتت گزارش زینم م مد : 7
3192   
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