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 0/13/////3         حنٌف رهٌاب رحٌمی
 

 د؟مردم چه مٌگوٌن
 0/13/////1 بی بی سی فارسی

 

حامد کرزی رئٌس جمهوری افغانستان در سخنرانی خود در اجالس آمرٌکا و جهان اسالم گفته است که نبرد با 
پس معلوم مٌشود که آقای کرزی با  گراٌی در کشورهای اسالمی تقوٌت شود. ترورٌسم سبب شده است که افراط

گراٌی منبعد جنگ و نبرد با ترورٌزم را توقف مٌدهد! اٌن شخص پشت ٌزٔه تقوٌه شدن افراط گدرٌافت علت و ان
 بهانه مٌگردد که جنگ با طالبان وحشی را بس کند؟ ٌا عقلش را از دست داده است؟

 

 0/13////13 لـاخبرٌ
 

 استازي نه بولً ګلبدٌن حکمتٌار په کابل کې د حزب اسالمً په نامه فعال کسان خپل

د حکمتٌار په مشرۍ دغه ډله واًٌ، هغه ګوندونه، چې د حزب اسالمً په نامه له نورو سره اتحاد او اٌتالف کوي، 
 د دغه ګوند غړی نه دي او خلک ٌې باٌد له مالتړه الس واخلً

ور بالکل رښتٌا واٌی، هر هغه څوک چی د دولت په ارګانونو کی کار کوی، انتحاری نه کوی، ماښومان، مٌندی او ن
بٌګناه خلک نه وژنی، راکټ پرانی نه کوی، د ښاغلی حکمتٌار په شان څٌری ګرٌوان غرونوته نه خٌږی، او د 
سولی غلطه الره!! ٌی نٌولی دی، نو دا خلک د حزب اسالمی د غړٌتوب شرطونه نشی پرځای کوالی ، د ګوند! د 

اٌد ددوی له مالتړ نه الس واخلی، داسی غړٌتوب څخه محرومه پاتی شول. ) خو په دی پوه نشوم چی کوم خلک ب
 څوک هم شته چی د حکمتٌار ) وبخښۍ راکتٌار( مالتړ وکړی؟(

 
 0/13/////1 بی بی سی فارسی

 

 معاون کرزی: خلٌلزاد و برادران کرزی آمرٌکاٌی و عامل نگرانی مردم هستند.
را تٌمی بوجود آورده مٌتواند که مانند تٌم فعلی بر سر قدرت باشد. بنظر او چنٌن تٌمی به گفتٔه آقای فهٌم اجماع ملی 

 مٌتواند رفع کند. 0/1۲نگرانی های مردم را نسبت به اوضاع پس از 
استدالل مارشال صاحب بسٌار خوشم آمد زٌرا قسمت هاٌی از بٌانٌه اٌرا که اٌن مطلب را دران ذکر کرده  از اٌن 

همه آنرا ٌکبار بشنوند چه با شنٌدن آن حتماً مٌگوٌٌد: افسوس و صد افسوس به حال کشوری که معاون شنٌدم. باٌد 
رئٌس جمهور آن به اٌن اندازه بی سوٌه و بٌسواد باشد. پس معلوم مٌشود که همٌن معاون بٌدانش و همٌن کرزی 

تر با کبوتر باز با باز. خداوند شاهد است کبو -باهم جور می آٌند زٌرا گفته اند که: کند هم جنس با هم جنس پرواز
 شرمٌدم و از خدا خواستم که کدام خارجی اٌن بٌانٌه را نشنٌده باشد. نزد ازخود و بٌگانه رسوای رسوا شدٌم.

بد تر از همه اٌنکه اٌن ظالم خدا ناترس ٌک فتوا! نه ببخشٌد ٌک اخطارهم صادر کرد که اگر در قدرت آٌنده شرٌک 
معلوم مٌشود که هنوز هم اهلی نشده به زعم خود قدرت را  سلحٔه خودرا گرفته به کوه باال مٌشود!!ساخته نشود، ا

َجــــــــر کرده و قسم خورده که بخدا اگه مره کسی شور داده بتانه ما بری همی روز جهاد کدٌم خٌرات خو 
 نمٌخواهٌم!! 

رژٌم های شاهی مٌراثی را دٌده بودم اما جمهوری و تنها در مورد برادران کرزی باٌد اٌنرا هم اضافه مٌکرد که 
 دلبد مٌشوند! دگه بس است.بر قدرت مٌراثی باهم جور نمی آٌند. مردم افغانستان از شنٌدن نام کرزی 

 

   0/13/////1 هشت صبح

 طالبان سه روستا را تصرف کردند  

 بدخشان به کنترول نٌروهای مخالفان دولت درآمده است.تگاب کشم والٌت   بدخشان: سه روستا در ولسوالی

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimi_hanif_r_mardom_tshi_megoyad.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimi_hanif_r_mardom_tshi_megoyad.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimi_hanif_r_mardom_tshi_megoyad.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimi_hanif_r_mardom_tshi_megoyad.pdf
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اٌن خو خبر نو نٌست، زٌرا به ٌاد دارٌم که ماه گذشته نگرانی هاٌی از تحرکات طالبان از راه های نورستان به 
سوی بدخشان در رسانه ها نشر شد و هٌچ ارگان امنٌتی و دولتی خودرا نخاراندند، البته بنظر مقامات حکومتی 

همٌنطور رفته. اگر در همان اول جلو اٌن تحرکات گرفته مٌشد، اٌن خبرامروز در هشت صبح نشر نمٌشد. از  تقدٌر
  بد بترش توبه، ببٌنٌم دگه چه مٌکنند و خدانخواسته دگه کدام کدام جاها را در تصرف خود می آورند. 

  
  3/1330///0 رادٌوی آزادی

 

 رٌٌس جمهور افغانستان مخالفت اش را با اجرای حمالت طٌاره های بی پٌلوت در پاکستان ابراز کرد.
حامد کرزی در حالی مخالف راه اندازی حمالت طٌاره های بی پٌلوت در پاکستان است که او و دٌگر مقام های 
حکومت افغانستان چندٌن بار از جامعهء بٌن المللی خواسته اند تا مراکز ترورٌستان را در آن طرف سرحدات 

  افغانستان هدف قرار بدهد.
مرٌکاٌی در حالی مخالفت می شود که ولی الرحمن، فرد شماره دو تحرٌک با اجرای حمالت طٌاره های بی پٌلوت ا

طالبان پاکستان اخٌراً در ٌکی از همٌن حمالت کشته شد. پس معلوم مٌشود آقای کرزی بعد از کشته شدن طالب 
 موصوف ) برادر موصوف(، تغٌٌر عقٌده داده!

 

 0/13////11 باختر
 

 په ستراتٌژٌکً ژورتٌا بدل شً او دپاکستان : دافغانستان خلک به اجازه ورنه کړي چې هٌواد ٌېحامدکرزي 
 دپاکستان په اراده او غوښتنه تنظٌم شً بهرنً سٌاست او ٌا دهغه دسٌاست ٌوه برخه

داسی ښکاری چی کرزی صاحب هر سهار چی له خوبه کښٌنی نو د تٌری شپی د خوب په اړ د جناب حضرت 
تعبٌر نه وروسته، د ورځنی تګ الری لپاره، ٌوه نوی څرګندونه کوی. دا خو د کرزی صاحب ګناه  صاحب د

 نه بلکی د هغه د خوبونو ګناه دی چی ولی هره شپه ٌو ډول خوب نه وٌنی. 
 

 0/13////13 رادٌو آزادی
 : جنرال دوستم در شمال اسلحه توزٌع کرده استوالی جوزجان  عالم ساعی

مطمئناً که اٌن تنها جنرال دوستم نٌست که به افراد و قوماندانان اسبق جهادی اش اسلحه توزٌع مٌکند، چند تن 
شهر شغالی مٌشود، نٌز به اٌن کار مبادرت ورزٌده  0/1۲دٌگر از اٌن قدرت پرستان که فکر مٌکنند پس از 

مساله در رسانه ها نشر مٌشود دٌگر برای  اند، خو در کشور ما بازخواستگر و رهبر وجود ندارد، ٌکبار ٌک
ابد فراموش. ٌاد ما نرفته که چندی قبل حاجی صاحب اسماعٌل خان همٌن کار را در هرات انجام داد. 
جنگساالران درٌن اندٌشه اند که از ٌکدٌگر پس نمانده و حسابهای تصفٌه ناشده را باٌد ٌکروزی بٌن هم تصفٌه 

ملت در اثر اٌن جنگ افروزی ها چه مٌشود، همٔه ما شاهد هستٌم که برای اٌنها  نماٌند. اٌنکه سرنوشت کشور و
 هٌچ ارزش ندارد بجز کسب زور و قدرت و آدمکشی.

 

 0/13////11خبرگزاری بخدی 
 

 افغانستان اٌجاد جنجال در پارلمان بر سر موضوع اعالم جهاد علٌه رسانه های
عبدالستار خواصی ٌکی از اعضای ولسی جرگه، مدعی شد که برنامٔه های شماری از رسانه ها غٌراسالمی 
است و او علٌه اٌن رسانه ها اعالم جهاد می کند. آقای خواصی گفت: " علٌه رسانه های که نشرات کفری، 

 هاد می کنم." و خالف عنعنات افغانی نشرات دارند، اعالم ج  مبتذل و خالف ارزش های اسالمی
عبدالستار خواصی از اعضای تندرو ولسی جرگه است که در زمان حاکمٌت طالبان رئٌس حقوق والٌت قندهار 

 بود
اٌنکه نشرات هٌچ ٌکی از تلوٌزٌون های کشور نباٌد خالف دٌن مقدس اسالم، عنعنات و فرهنگ افغانی و 

مورد قانون رسانه ها، رهنمودها و لواٌح  معتقدات مردم ما باشد، ٌک امر درست و معقول است که درٌن
وزارت اطالعات و فرهنگ هم باٌد خط مشی نشراتی اٌن تلوٌزٌونها را معٌن نموده باشد. ولی اگر بنظر عده 
ای مالهای سختگٌر بطور مثال نشر سرٌالهای هندی خالف اصول دٌنی ماست و مردم را به بٌراهه مٌکشاند، 

ٌان فرهنگ مردم هندوستان و افغانها مشابهت خٌلی نزدٌک وجود دارد وهمه فکر نمٌکنم درست باشد زٌرا م
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مردم ما از سالهای متمادی به اٌنطرف فلمهای هندی را مٌبٌنند که بسٌاری آنها بٌحد آموزنده و حتی  مٌدانٌم که 
  ٌم. برای فامٌلها خٌلی ها مفٌد هم است، ما نباٌد مردم خودرا در ٌک انزوای مطلق کلتوری نگهدار

و موضوع اعالن جهاد به اٌن معنی که آقای خواصی ٌک مفتی هم است! که صالحٌت صدور حکم فتوا به 
اندازٔه ٌک نصوار نزدش اشکال ندارد و سر از فردا موصوف تفنگ ٌازده ټکه اش را برداشته اول دروازٔه 

باٌد چه نوع نشرات کنند که مطابق  تلوٌزٌون طلوع را مٌپراند و.... دٌگر اٌنکه اٌن پنجاه تلوٌزٌون در کشور
مزاج و خواست همه بشمول تندروان مذهبی، مٌانه روان، جوانان، خانمها، اطفال، فعالٌن مدنی، مردم عوام 
کشور، کارمندان خارجی و ... باشد. شکر که ما گردانندگان ٌکی از اٌن تلوٌزٌون ها نٌستٌم وگرنه حٌران 

 مٌماندٌم که چه نشر کنٌم
 

 0/13////11باختر 
 

 .غونډه جوړه شوه واد دجهادي مشرانو او سٌاسً شخصٌتونو مشورتًٌمدکرزي په مشرۍ دهدحا
کرزی صاحب خو ٌو څو موده د پاکستانی مدارٌانو تر الس الندی شاګردی کړی دی او ددی مشورتی غونډی 

دا وه چی ددوی موافقه د طالبانو د قطر د دفتر د پرانٌستلو په اړ حاصل کړی، او همدا کار هم د داٌرولو مقصد 
وشو د غونډی برخه وال تر هرڅه دمخه د قطر د دفتر له جوړٌدو سره موافقه وکړه. او ٌوه ورځ وروسته دغه 

ی او د خپل استازی د استولو دفتر پرانٌستل شو او کرزی صاحب د مبارکی دپاره نقلونه او چاکلٌټونه برابر کړ
 لپاره تٌاری نٌسی.

 
 0/13////11هشت صبح 

 

 نهادهای مدنی: نگران نابودی اسناد حقوق بشر هستٌم
 

دنبال معرفی چهار تن از کمٌشنران کمٌسٌون مستقل حقوق بشر افغانستان، شماری از فعاالن مدنی نسبت به  به
عنوان کمٌشنران  گوٌند برخی از افرادی که جدٌدا به کنند. اٌن فعاالن می نگرانی میآٌنده اٌن کمٌسٌون ابراز 

ای را دارند که خود در  های جهادی اند، سابقه کار با گروه طالبان و گروه کمٌسٌون مستقل حقوق بشر تعٌٌن شده
 اند نقض حقوق بشر سهم داشته

هار نفر در لست پٌشنهادی آنها که جهت منظوری به نگرانی فعاالن مدنی اگرچه بخاطرٌست که نامهای اٌن چ
رئٌس دولت فرستاده بودند، نبوده ولی اٌن اشخاص را آقای کرزی بنابر ملحوضات بشری! درٌن کمٌسٌون 
انتخاب کرده چنانچه وزرا، مشاورٌن شخصی خودش، جنراالن، سفرا، اعضای شورای امنٌت، رؤسای مستقل، 

و کلٌدی را خودش تعٌٌن بست و انتخاب مٌکند و اٌنها همه کسانی اند والی ها و ساٌر پست های حساس 
اعتباری که اگر ارگ را ازٌن روی به آن روی چپه کنی، اٌن ها قدر نان و نمک را نٌک مٌدانند و راز را 

 نگهمٌدارند.
اد و دٌگر اٌنکه در افغانستان کی، کجا، توسط کی، چرا، چه وقت و چطور حقوق بشر نقض شده که افر

مسلکی آنهم مطابق اصولنامٔه پارٌس دران مقرر شوند! چهار طرف خٌر خٌرٌت هی! )گپ بٌن ما وشما اٌنطور 
هم خو شده نمٌتواند که کلٌه َدم و دستگاه دولت از َسَرک تا َپَچک بخاطر نقض حقوق بشرکه ٌا سهواً ٌا نافهمٌده 

 ند(.آنرا مرتکب شده اند و هر روز هم کرده مٌروند، محاکمه شو
 

 0/13////13پژواک 
 

 .دفتر سٌاسى طالبان در قطر افتتاح شد
 

(:. ٌک منبع که نخواست نامش افشا گردد، گفت که حٌن افتتاح دفتر ٌادشده نماٌنده 30جوزا 01کابل )پژواک، 
و مقامات قطر اشتراک نموده بودند. از سوى دٌگر طالبان مسلح  هاى وزارت خارجه افغانستان و طالبان مسلح

 مٌگوٌند که دفتر مذکور را به هدف تحکٌم روابط و مذاکرات با جامعه جهانى افتتاح کرده اند.
به هدف تحکٌم روابط و مذاکرات با جامعٔه جهانی! آٌا در اٌن دفتر، مذاکرات صلح با حکومت افغانستان هم 

در حالٌکه حکومت افغانستان را با همه طول و عرضش آنها برسمٌت نمٌشناسند؟ آٌا صورت خواهد گرفت 
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 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ دغً پتًښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً وپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : ٌادونه

 

طالبان از پٌش شرطهای شان در رابطه به حاضر شدن به مذاکره با افغانستان صرفنظر خواهند کرد؟ ) به 
ز رسمٌت نه شناختن جمهوری اسالمی افغانستان، تغٌٌر در قانون اساسی و خروج کلٌه نٌروهای خارجی ا

کشور(، آٌا طالبان اٌن دفتر را در آٌندٔه نزدٌک ٌا دور سفارت و ٌا قنسلگری طالبان نخواهند نامٌد؟ آٌا آنها به 
که در رابطه به باز شدن اٌن دفتر، به جامعٔه جهانی داده اند، وفادار خواهند ماند؟ آٌا دفتر قطر از   وعده هاٌی

شورای عالی صلح بسٌار ضعٌف و از هر لحاظ نحٌف افغانستان، تمامی دسته های طالب نماٌندگی مٌکند؟ و آٌا 
 قابلٌت و دراٌت اٌنرا دارد که درمذاکرات با طالبان از مردم افغانستان نماٌندگی کند؟...

اٌن چنٌن آٌاها و آٌاهای بٌشماری وجود دارد که خدا کند در آٌنده جواب همٔه اٌنها در خٌر و فالح مردم و 
 و در ختم جنگ و آوردن صلح مؤثر ثابت گردد.کشور ما مثبت باشد 

 
 0/13/////0پژواک 

 

 .حکومت افغانستان شرکت درمذاکرات قطر را تحرٌم کرد
شاٌد هموطنان ما بٌاد داشته باشند که اعالمٌه ای که در روز گشاٌش دفتر طالبان باٌد نشر مٌشد، رئٌس صاحب 

اٌن اعالمٌه از طرٌق وزٌرخارجٔه اٌاالت متحدٔه امرٌکا قبالً آگاهی کامل داشتند و بازهم نظر به دولت از 
خوشبٌنی که اٌشان به برادرانش دارند، هٌچ اعتراضی نکرده و خپ خودرا زدند، وقتی با افتتاح النٔه زنبور در 

نی، پارلمان، احزاب مخالف و قطر اعالمٌه رسماً پخش شد، اعتراضات مشاورٌن کرزی صاحب، نهادهای مد
همه مردم در کابل و سراسر کشور بلند شد و کرزی صاحب ٌکبار پوستٌن را چپه پوشٌد و گفت:) که اوالً 
بٌرق و دوم لوحٔه آن نماٌندگی اگر پاٌٌن نشود، وهللا اگر برای مذاکرات و اعزام هٌأت افغانی و باالخره 

 سرم کرده بتانٌن دست تان خالص(.مذاکرات برسر پٌمان امنٌتی هٌچ کاری ره 
حاال باٌد از دٌگران تشکری نماٌٌم که نگذاشتند ورنه کرزی صاحب خو کار را چند روز قبل که با کش و َفش 

نه » فراوان قطر رفته بود، با رهبران قطر و شاٌد هم با طالبان، ٌکطرفه کرده بود. زٌرا او درٌن آخر عمر
برای حفظ تٌم کاری!!! اش در قدرت و خشنودی برادران طالب اش به انجام درٌن آخر دورٔه کارش « خدا نکند

 .هرکاری حاضر است
 

 0/13////01رادٌو آزادی 
 

 موسی زی: پاکستان رهبران طالبان را از حبس رها سازد.
گشاٌش دفتر برای طالبان در قطر عکس العمل تند حکومت افغانستان از ٌک طرف در ارتباط به چگونگی 

 نشان داده و از سوی دٌگر از پاکستان خواسته است که رهبران طالبان را از حبس رها بسازد
به گمانم طالبان دفتر نشٌن قطری از برادر کالن شان زٌاد آزرده خاطر شدند، بناً ٌک چانس دٌگر هم به تجربه 

تان زندانی هستند، اگر آزاد ساخته شوند، شاٌد ٌک چند مالتړ برای برادر می ارزد که آنهاٌی که در پاکس
 ن حکومت طالبی سهم بگٌرند. کرزی تدارک شود که دولت اسالمی افغانستان را برسمٌت بشناسند و در ساخت

 
 پاٌان

 

 
 


