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_________________________________________________________________________________________________ 

، قومی، و  بنیاد آرمان شهر یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی شهروندی است که به هیچ دسته ی اقتصادی، سیاسی، مذهبی

های اجتماعی برای دموکراسی، حقوق  های مناسب برای تامین خواست ندارد. آرمان این نهاد ایجاد بستر  دولتی وابستگیهیچ 

  جمعی  و نشر کتاب در خدمت به شکل گیری آگاهی  بشر، عدالت و قانون مداری است و نیز دست زدن به ابتکارات فرهنگی

، پیشرفت و صلح،  اندیشه و گفتگو در قلب آسیا با هدف ایجاد همبستگیشهروندان. بنیاد آرمان شهر در راستای تبادل 

 تماس با ما: وبسایت آرمان شهر  .است  (FIDH)بنیاد آرمان شهر عضو فدراسیون بین المللي جامعه هاي حقوق بشر. کوشد می

armanshahrfoundation.openasia@gmail.com   

 مشی خط کننده تعیین لزوما وارده خبرهای محتوای اما دارد می بر گام مسئوالنه رسانی اطالع خدمت در بشر حقوق نامه روز هفت

 .نیست شهر آرمان

 سباوونعکس: 

 

 حقوق بشر نقض موارد 

 و بین المللی نهادهای دولتی

 

 افغانستان بشر حقوق کمیسیون تازه ترکیب از بشر حقوق بان هدید نگرانی

 جدید عضو یک زودتر هرچه ستا خواسته افغانستان حکومت از بشر حقوق بان هدید سازمان 3131 /4 /31 بی بی سی

 دفاا  برای افغانستان جمهوری یسری است گفته بشر حقوق بان هدید .کند برکنار را کشور این بشر حقوق مستقل کمیسیون

 از دفاا  توان و است زنان علیه خشونت منع قانون طرح مخالف که است کرده معرفی را کسی افغانستان مردم حقوق از

: بشار حقاوقباان  دیاده، دارد طالباانی ی هگذشات تانافغانسا بشر حقوق کمیسیون جدید کمیشنرهای از یکی یشتر بخوانید:ب .ندارد را مردم حقوق

 شود دوش سبک باید هوتک عبدالرحمان

 

 

 

 وز

 

http://openasia.org/
mailto:armanshahrfoundation.openasia@gmail.com
mailto:armanshahrfoundation.openasia@gmail.com
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130704_k03_hrw_concerns_about_aihrc_commisioner.shtml
http://www.persian.rfi.fr/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%DB%80-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-20130704/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.darivoa.com/content/human-rights-fire-hotak/1694830.html
http://www.darivoa.com/content/human-rights-fire-hotak/1694830.html
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 شرایط نگهداری افراد بازداشت شده در برخی از مناطق مرکزی و جنوبی نگران کننده است

 هاای ، ضمن هشادار نسابت باه نباود توقیاف خاناهافغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر 3131/ 4/ 31 پژواکخبرگزاری 

در ایان ی افاراد بازداشات شاده های میدان وردک، بامیان، غزنی و پاروان، شارایط نگهادار معیاری در برخی از ولسوالی

روح هللا فروغ، رییس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان، در یک نشست  .را نگران کننده خواندوالیات 

 .اما تا اکنون به آن رسیدگی نشده است در میان گذاشته اند؛شکل با نماینده گان دولت خبری گفت که بارها این م

 

 شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند 31
شهروند افغانستان  31ه وزارت امور مهاجرین از اعدام سفارت افغانستان در تهران در نامه ب 3131/ 4/ 31 بی بی سی

ها مشخص نشده است،  در این نامه زمان دقیق این اعدام ."در ارتباط با جرایم قاچاق مواد مخدر" در ایران خبر داده است

 .اند اما گفته شده که این افراد اخیرا اعدام شده

 

  عامالن غیردولتی

 

 سوی طالبان راه اندازی شده است بشترین حمالت انتحاری از

و سای آمارهایی که طلو  نیوز به آن دسات یافتاه اسات، در ده ساال اخیار بایش از هفات  اد  3131/ 4/ 34 طلو  نیوز

یش از های انتحااری دو ساال اخیار با درحمله .استفغانستان سازماندهی وعملی شده انتحاری از سوی طالبان در ا ی هحمل

 اند. تن نیز زخمی شده 1022تن کشته و 018

 

 دادند جان لوگر والیت در گرسنگی درنتیجه تن هفت

 ایان والیات «ازره» ولساوالی در کاودک و پنج زن دو که اند گفته لوگر والیت محلی های مقام 3131 /4/ 31 طلو  نیوز

 اند گفته و کرده تایید را خبر این لوگر والیتی شورای و نمایندگان مجلس در والیت این ننمایندگا .اند جان داده گرسنگی از

 در  افوف شامولیت بارای ایان ماردم آماادگی علات باه را ولساوالی ایان باه آمد و رفت های راه سو بدین ماه پنج از طالبان

 .اند بسته محلی، پولیس

 

 شدند کشته انتحاری حمله دو در افغانستان پولیس 31

 31 قناادهار، و ارزگااان هااای والیاات در افغانسااتان امنیتاای نیروهااای باار انتحاااری حملااه دو در 3131/ 4/ 34 دویچااه ولااه

داخله افغانستان اخیراً گفته است که تنهاا در مااه جاوزای ساال جااری امور وزارت . ندا هشد کشته ملکی فرد یک و پولیس

بیشاتر  .تن دیگار زخمای گردیاده اناد 230ر خشونت ها و انفجار ماین های کنار جاده ای کشته و پولیس افغانستان د 188

 تلفات سنگین پلیس در حمالت انتحاری جنوب افغانستان بخوانید:

 زنان

  کمیسیون مشترک شورای ملی برای ت ویب قانون انتخابات تشکیل شد

قانون انتخابات به تاریخ اول جوزا از سوی مجلس نمایندگان ت ویب شد اما نمایندگان سانا باا  3131/ 4/ 31 بی بی سی

زناان در شاوراهای والیتای،  یدر اد 1۲باره ساهم  تایید دو. مواد آن موافقت نکرده و آن را ت ویب نکردند شماری از

ها از ده والیت باه هفات  های انتخاباتی کوچی ولسوالی و روستا که از سوی مجلس نمایندگان حذف شده بود و تغییر حوزه

گان از مهم تارین دالیال رد الیحاه قاانون انتخاباات از فزودن یک کرسی برای اهل هنود در مجلس نمایندا و حوزه بزرگ

 .سوی مجلس سنا است
 

 سحرگل را آزاد کرد ی عامالن شکنجه دادگاه

کرده  ازدواجپانزده ساله را که چند ماه قبل  لیس بغالن سحرگل  و، پ3138در ماه جدی  3131/ 4/ 3۲ افغانستان مانیتور

این دختر حدود شش ماه در یک اتاق تاریک در شهر پلخمری، مرکز والیت بغالن  ود، از یک زندان خانگی نجات داد.ب

حکام آزادی عاامالن اساتیناف شاهر کابال  دادگااه اماا حااال زندانی و توسط شوهر و اعضای خاانواده او شاکنجه شاده باود.

 عاملین شکنجه سحرگل را تایید کرد یابتدای دادگاهاستیناف کابل لغو حکم  دادگاه بیشتر بخوانید: .شکنجه سحرگل را  ادر کرده است

 

 

 

http://www.pajhwok.com/dr/2013/07/02/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.pajhwok.com/dr/2013/07/02/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130708_zs_afghan_prisoners_iran_execution.shtml
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11100-special-report-taliban-suicide-bombings-in-review
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11094-seven-die-of-taliban-induced-starvation-in-logar-province
http://www.dw.de/13-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-16931647
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130705_k05_afghan_kandahar_suiside_attack.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130708_k04_election_law.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130708_k04_election_law.shtml
http://afghanistanmonitor.com/2013/07/06/sahar-gul-tormentors-freed-by-appeal-court.html
http://da.azadiradio.org/archive/local_news/20130707/1090/2118.html?id=25038803
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 کشتند افغانستان جنوب در را زن افسر یک مسلح مردان

 افسر این قتل. رساندند قتل به افغانستان هلمند والیت در را زن پولیس افسر یک ،مسلح افراد  3131/ 4/ 32 دویچه وله

 شناخته یها چهره از یکی بی بی اسالم .که متوجه کارمندان زن در ادارات دولتی است است خطراتی دهنده نشان مشهور

 کار مانع که شود می تهدید کسانی جانب از منظم طور به گفت می این از پیش او. بود افغان زنان پیشرفت نمایانگر و شده

نگرانی از وخامت کار زنان باا کشاته شادن  بیشتر بخوانید: .بود او کار مخالف نیز برادرش جمله از. اند پولیس افسر عنوان به او

  یک پولیس زن

 

 دولتی نهادهای در زنان حضور افزایش برای تازه طرحی

 دست روی را طرحی که گویند می افغانستان ملکی خدمات و اداری ا الحات کمیسیون یها مقام 3131/ 4/ 32  بح 0

 حکومات افغانساتان، ملای انکشااف استراتژی اساس بر .دهند افزایش دولتی نهادهای در را زنان رهبری نقش تا اند گرفته

 13 کناون،ا تاا اماا برسااند، در اد سای باه دولتای نهادهاای در را زناان حضاور مایالدی، جااری ساال ختم تا است مکلف

  حضور زنان افغان در سطوح رهبری کم رنگ استبیشتر بخوانید: . اند شده استخدام ملکی خدمات نهادهای در زنان در د

 النعاحامیان و ف

  ولسوالی اندر والیت غزنی علیه طالبان مظاهره کردند دها باشنده 

باه  ناد.دکر گان ولسوالی انادر والیات غزنای علیاه طالباان مسالح اعتارا  دها تن از باشند 3131/ 4/ 32 رادیو آزادی

 جاا کردناد کاه در ا اره با کنناد کاه طالباان مسالح در یاک مساجد مااین جاا گان ادعاا مای، مظاهره کنندگزارش رادیو آزادی

 شد. انفجار آن دو تن زخمی

 

 پکتیا والى علیهمردم  پیماییراه

 پکتیاا والاى باا مخالفت در دیگر شمارى و درحمایت پکتیا والیت گانباشند از گروهى 3131/ 4/ 31 خبرگزاری پژواک

 قاومى سران از تن  د حدود گرفت  ورت تیاپک والى برضد که ای هدرمظاهر .زدند تظاهرات به دست گردیز شهر در

 دگانگردانناا از یکااى و ماادنى جامعااه ازفعاااالن یکااتن  ریښااتیاوال نوراحمااد .بودنااد کاارد اشااتراک ماادنى جامعااه نماینادگان و

 .کند مىن توجه هیچ انکشافى امورات به و دارد دست فساد در والى گفت مظاهره

 

 هستیم پشیمان وطن به آمدن از: بلخ مهاجران

 خود خواست با پاکستان و ایران کشورهای از افغان مهاجران گذشته چند سال جریان در که آن با 3131 /4/ 3۲  بح 0

 کشاوردوبااره  تارک باه مجباور را آناان امنیات و مناساب لشاغ رفااهی، کاافی امکاناات نباود اماا گردناد، می بااز کشاور به

  .کند می

 

 در گذشتافغانستان دنی سعید نیازی، فعال حقوق بشر و جامعه م

-ترافیکای در راه کابال همدنی افغانساتان در ا ار حاد ا  هسعید نیازی، یکی از اعضای جامع 3131/ 4/ 31 نهادهای مدنی

ماادنی  هسااپس در بنیاااد فرهنااگ و جامعااو ماادتی در کمیساایون مسااتقل حقااوق بشاار افغانسااتان  جااالل آباااد درگذشاات. نیااازی

 ساعید نیاازی در ایان. افغانستان )فیفا( باود هت مدیره بنیاد انتخابات آزاد و عادالنأن رییس هیاو نخستی ؛کار کردافغانستان 

  .کرد مدنی فعالیت می هجامع هاواخر، به عنوان رییس مرکز توسع

 بشر  حقوق نقض پنهان موارد

 شد پاکسازی ها ماین وجود از بدخشان ولسوالی ده

 نشاااده منفجااار ماااواد و هاااا مااااین انفجاااار ی هنتیجااا تااان در 3۲88 از بااایش گذشاااته ساااال ده در 3131 /4/ 34 طلاااو  نیاااوز

 میارا  هام هناوز کاه اناد گفتاه شارق شامال ی هحاوز در پاکی ماین والنومس .اند شده معیوب یا و کشته کشور شرق درشمال

 .گیرد می قربانی کشور در روزانه گذشته های جنگ

http://www.dw.de/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF/a-16929634
http://www.darivoa.com/content/afghanistan-women-police-helmand/1695712.html
http://www.darivoa.com/content/afghanistan-women-police-helmand/1695712.html
http://www.darivoa.com/content/afghanistan-women-police-helmand/1695712.html
http://8am.af/1392/04/16/a-new-idea-for-increas-of-women-presence-in-gov/
http://da.azadiradio.org/content/article/25038379.html
http://da.azadiradio.org/archive/local_news/20130707/1090/2118.html?id=25038899
http://www.pajhwok.com/dr/2013/07/08/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%BE%DA%A9%D8%AA%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://8am.af/1392/04/15/balkh-emigrant-are-regret-from-there-coming-to-country/
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11104-in-the-past-10-years-over-1500-people-killed-or-injured-by-landmines-and-ieds-in-badakhshan
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 است نگران ایدز ویروسبه  مبتالیان افزیش از عامه  حت توزار

. اساات داده هشاادار کشااور در ایاادز ویااروس بااه ابااتال مااوارد افاازایش از عامااه  ااحت وزارت 3131/ 4/ 32  اابح 0

 یایسر پیکاان، محماد فدا داکتربه گفته . هستند تزریقی معتادان ویروس این ناقالن بیشترین که دهد می نشان آمار ترین تازه

 واقعات افغانستان والیت 14 از والیت 13 در عامه  حت وزارت در ایدز عامل بیماری ویروس یا «وی .آی .اچ» بخش

 است.شده   بت ایدز م بت

 

 گیرند می شرع   زور  به بدخشان در طالبان

  اورت باه والیات ایان های ولساوالی از شماری در بانطال که گویند می بدخشان محلی مسووالن 3131/ 4/ 32  بح 0

 ناااامن های ولسااوالی از شااماری باشااندگان کااه گوینااد می آنااان .کننااد می آوری جمااع زکااات و شاارع   محاال، مااردم از اجباااری

 اناد، پرداخته شاان کشاورزی مح اوالت از شارع   آوری جماع باه زور باه طالباان کاه گذشاته روز چناد جریان در بدخشان،

 .اند شده نگران

  فرهنگ
 از طرح سهمیه بندی کانکور توسط وزارت تح یالت عالی انتقاد كرد مجلس نمایندگان

، طاارح سااهمیه بناادی کااانکور از سااوی وزارت تح اایالت عااالی را جلااس نمایناادگانم 3131/ 4/ 31 خبرگاازاری باااختر

ساهمیه بنادی  ی در باارهدر جلساه ای اماروز طارح وزارت تح ایالت عاالی  .خالف معیارهای علمی و اکادمیک دانسات

اکادمیاک  هاای کانکور بر اساس نفوس والیات را مورد انتقااد قارار داده، ایان طارح را خاالف معیارهاای علمای و ارزش

 عالی تح یالت انداز چشم و کانکور بندی  سهمیه،  شود می بندی  افغانستان سهمیه کانکور بیشتر بخوانید: .دانستند

 

 بازی و بزکشیجشنواره راه ابریشم بامیان؛ موسیقی، آب

 ت ویریگزارش  32/4/3131 بی سیبی 

 سیاست
 "ایم با جامعه جهانی دچار دوگانگی شده"مشاور امنیت ملی کرزی: 

دچاار دوگاانگی  می گویاد افغانساتان باا جامعاه جهاانی رییس جمهور مشاور امنیت ملی 3131/ 4/ 34 خدیخبرگزاری ب  

داکتار رنگاین دادفار  .های امنیتی امضا نخواهد شد که به گفته او، مشترکات استراتژیک ایجاد نشود، پیمان شده و تا زمانی

 ".وردن  لح، کاری درست استدست آه های امنیتی برای ب اسپنتا گفت: "تعلیق قرار دادن پیمان

 

 دارد ادامه افغانستان در فساد توکیو، کنفرانس از پس سال یک

 کنفاارانس در اشااتراک بااا افغانسااتان بااه کننااده کمااک نهادهااای و کشااور 28 حاادود نمایناادگان 3131/ 4/ 31 دویچااه ولااه

 شاد، برگازار 1831 جوالی ماه در که را توکیو کنفرانس ساله یک آوردهای دست «توکیو متقابل پاسخگویی چارچوب»

 افغانساتان باه چهارساال مادت در را دالار میلیاارد 32 مبلا  تاا کارد تعهاد جهانی جامعه توکیو کنفرانس در .کردند بررسی

 .شد مشروط افغانستان در فساد با مبارزه به کمک این اما. بپردازد

 

 شود بسته  لح عالی شورای دروازه: سناتوران

 باه مجلاس ایان اداری تأهیا ،هساتند  الح شاورای لغو انخواه سناتوران از بسیاری که حالی در 3131/ 4/ 32  بح 0

 توضایح بارای را  الح عاالی شاورای هاای مقام و ملای امنیات مشااور تاا است داده دستور خویش جهانی روابط کمیسیون

: سانا مجلاس ،کناد می کااری پنهان  الح عاالی شاورای: مجلاس نماینادگان برخای بیشاتر بخوانیاد: .فراخوانناد  الح مورد در شان های گفته

 بخواهد پوزش مردم، به هایش دروغ بابتباید  حکومت

 

 دهد پایان افغانستان در شورش به تواند می پاکستان: افغانستان ارتش فرمانده

 شاورش باه هفتاه چناد ظارف تواند می پاکستان دولت که است گفته افغانستان ارتش ستاد یسری 3131 /4/ 31 بی بی سی

 در افغانسااتان، ارتااش مشااترک سااتاد یسریاا کریماای، شاایرمحمد سااترجنرال .دهااد نپایااا افغانسااتان دولاات علیااه مساالحانه

 و دهاد می پنااه آناان باه و کارده حمایات طالبان گروه رهبران از که است کرده متهم را پاکستان سی، بی بی با ای م احبه

 .فرستد می افغانستان به را گروه این مسلح نیروهای عمدا،

http://8am.af/1392/04/16/ministry-of-health-is-worry-about-hiv/
http://8am.af/1392/04/16/taliban-taking-his-share-from-former-by-force/
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/educational/item/19299-%D9%88%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D8%AF.html
http://8am.af/1392/04/16/kankor-will-proportion-2/
http://8am.af/1392/04/17/seprattion-of-kankor-and-perspective-of-ministery-of-higher-education/
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130707_k02-bamian-silk-path-festival.shtml
http://bokhdinews.af/political/14138-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
http://www.dw.de/%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/a-16926472
http://8am.af/1392/04/17/the-council-of-peace-have-to-close/
http://8am.af/1392/04/16/some-of-parliament-member-council-of-peac/
http://www.jomhornews.com/politicalsecurity/34660.html
http://www.jomhornews.com/politicalsecurity/34660.html
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130703_l03_pakistan_afghanistan_taliban.shtml
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 کند نمی گی نماینده طالبان تمامی از قطر دفتر

 از قطار دفتار کاه اناد گفتاه طالبان رهبران از برخی که است گفته افغانستان جمهوری ریاست  3131 /4/ 31 طلو  نیوز

 تماسای در طالباان رهباران از برخای کاه است گفته جمهور رییس سخنگوی فیضی، ایمل .کند نمی مایندگین طالبان تمامی

 .نیستند خوشبین دفتر این گشایش با و دارد قرار خارجی های دست دفتر این درعقب که اند گفته جمهور رییس هب

 

 است کننده تعیین افغانستان آینده یبرا رو پیش انتخابات: متحد ملل

 تعیاین افغانساتان آیناده بارای جمهاوری ریاسات انتخاباات کاه گفتاه ملال ساازمان ارشد مقام یک 3131/ 4/ 31 دویچه وله

 ا ااالحات از افغانسااتان آیااا کااه داد خواهااد نشااان المللاای، بااین نیروهااای اک اار خااروج از بعااد انتخابااات ایاان. اساات کننااده

 .نه یا است برده سود دموکراتیک

 

 افغانستان در مردم تشویش به کننده کمک کشورهای و حکومت جواب لزوم

 و حلیلت گروه» کابل، در جهانی جامعه پایه بلند های مقام نشست تدویر آستانه در 3131/ 4/ 34 رادیو بین المللی فرانسه

 آیناده، ماورد در ماردم باه تاا اسات خواساته حکومات از و هساتند تشاویش در افغانساتان ماردم کاه اسات گفته «دهی آگاهی

 .دهد اطمینان

 نگج 
 امنیت ملی دستگیر شدنیروهای تروریست پاکستانی، از سوی  ۲

در والیت ننگرهاار خبار داده  ریاست امنیت ملی از بازداشت پنج تروریست پاکستانی 3131/ 4 /32 خبرگزاری جمهور

ای را به ولسوالی  ای که از سوی دفتر مطبوعاتی این ریاست به نشر رسیده؛ این افراد طرح حمله بر اساس اعالمیه است.

 شدند.لی بازداشت امنیت منیروهای  طتوس پیشاپیشلعل پور والیت ننگرهار داشتند؛ اما 

 

 شد خونین روز چهارمین وارد «1 میوند»

 طالباان چناگ از روساتا 38 مرکازی، بغاالن در 1 میوناد عملیاات روز چهاارمین در 3131/ 4 /31 خبرگزاری جمهور

 ایان": گفات بغاالن والیات پاولیس فرماناده شایرزاد اسادهللا ژنارال .اناد شاده خمایز و کشاتهطالاب  شورشی 12 و شده آزاد

 38 تااهنوز. باود طالباان وجاود از مرکازی بغاالن از مناطقی پاکسازی آن هدف و بود شده آغاز پیش روز چهار عملیات

 تن دیگر زخم برداشتند." 1۲ و کشتهجنگجوی طالب  33 و شده آزاد قریه

 

 ستانافغان نیروهای های درعملیات شورشی 10 شدن کشته

 آناااان فرماناااده دو شااامول باااه شورشااای 10 کاااه اناااد گفتاااه شااانبه روزیاااک محلااای هاااای مقاااام 3131/ 4/ 32 طلاااو  نیاااوز

 زخاام نیااز ارتااش ساارباز دو هااا عملیااات ایاان در کااه شااود ماای گفتااه .انااد شااده کشااته کشااور از یهااای بخااش در یهااای ملیاااتدرع

 .اند برداشته

 آرمان شهر

  فراز و فرودهای یک سیاست فرهنگی: هفت سال کتاب و گفتگوی آرمان شهر در افغانستان

 اد و هجادهمین جلساه گفتگاو پلای  1831جاوالی  1برابار باا  3131سرطان 31در 3131/ 4/ 31 وبسایت آرمان شهر

در افغانساتان در تااالر انساتیتیوت فرانساه در  های آرماان شاهر ان و شهروندان، به مناسبت هفت سالگی فعالیتمیان نخبگ

حمیارا قاادری )نویسانده و فعاال زناان(: زن بایاد از ، ان شاهرو  اد هازار کتااب در جشان آرما 330گفتگاو بیشاتر بخوانیاد: .کابل برگزار شد

 .جنسیت خودش لذت ببرد و به جنسیت خودش افتخار کند

 

 

http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11114-taliban-officials-giving-mixed-messages-on-peace-process
http://www.dw.de/%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-16928777
http://www.persian.rfi.fr/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-20130705/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.jomhornews.com/politicalsecurity/34571.html
http://www.jomhornews.com/politicalsecurity/34715.html
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11118-28-taliban-insurgents-killed-in-ansf-operations
http://openasia.org/item/5483
http://openasia.org/item/5483
http://openasia.org/item/5476
http://openasia.org/item/5486
http://openasia.org/item/5486
http://openasia.org/item/5486

