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وقش ویروهای خارجی در افغاوستان تغییر می : راسمىسه

 کىد

  

 
 اًذرص فْ راطوْطي، دبیز کل ًبتْ در بزّکظل

را از حالت جىگی به وقش  اوستان وقش خىداودرس فى راسمىسه، دبیر کل واتى گفت که ویروهای خارجی در افغ

  .کرد که ایه ویروها به جدول زمان بىدی برای خروج متعهد می ماوىد پشتیباوی و آمىزشی تغییر می دهىد؛ اما او تاکید

  

هبٌی بز پبیبى عولیبت جٌگی در  کؼْرُبی عضْ پیوبى آتالًتیک ػوبلی، ًبتْ رّس پٌجؼٌبَ درببرٍ بزًبهَ اهزیکب

 .گفتگْ هی کٌٌذ 2013تبى در طبل افغبًظ

اّ در ". ّاگذار ػًْذ 2013تب هیبى طبل  هب اًتظبر دارین کَ آخزیي ّالیت ُب بَ ًیزُّبی افغبى: "دبیز کل ًبتْ گفت

هب  ّ اس آى پض ًمغ ًیزُّبی. افغبى رُبزی توبم افغبًظتبى را بزعِذٍ خْاٌُذ داػت اس آى پض ًیزُّبی: "اداهَ افشّد

 ."ًیظت ایي چیش تبسٍ یی. بَ تذریج اس دبلت جٌگی بَ پؼتیببًی تغییز خْاُذ کزد

بزّکظل طفز کزدٍ اطت، گفت کَ ًبتْ  در ُویي دبل، لئْى پٌیتب ّسیز دفبع اهزیکب کَ بزای گفتگُْبی دّ رّسٍ بَ

 .دبذث خْاُذ کز" هتذذاى علیزغن کبُغ بْدجَ ًیزُّبی ًظبهی"ُوچٌبى پیزاهْى دفع لذرت 

بتْاًین ًمغ خْد را اس دبلت جٌگی بَ ّضعیت  هب 2013اهیذّار ُظتین تب هیبًَ یب اّاخز طبل : "پٌیتب بَ خبزًگبراى گفت

 ."بذُین آهْسػی، هؼْرتی ّ ُوکبری اًتمبل

تب هظّْلیت اهٌیتی را بَ ًیزُّبی افغبى  هْافمت کزدًذ کَ بَ تذریج 2010رُبزاى ًبتْ در لیشبْى پزتگبل در ًْاهبز 

 . ّاگذار کٌٌذ 2014پبیبى طبل 

جٌگی در افغبًظتبى در هیبًَ دّم طبل آیٌذٍ  طخٌبى پٌیتب اّلیي اظِبرات همبهبت اهزیکبیی در هْرد ادتوبل پبیبى عولیبت

 .بگذارًذ "ادتزام"اًتظبر دارد کَ توبم هتذذاى ًبتْ بَ بزًبهَ سهبى بٌذی خزّج ًیزُّب  اّ گفت کَ ّاػٌگتي. هی ببػذ

 لئْى پبًیتب بَ ُوزاٍ دبهذ کزسی رییض جوِْر افغبًظتبى

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,15711501,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,15711501,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,15711501_ind_1,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,15711501,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,15711501_ind_1,00.html


Rahema ام اعضای حزب وطن در خارجارگان نشراتی کمیسیون انسج ما راه    

 2 صفحه راه ما
 

آًجب هی رّین؛ اهب هب ببیذ ایي کبر را بز اطبص  آهذین ّ بب ُن اس( افغبًظتبى)هب ُوَ بب ُن ایٌجب : "ّسیز دفبع اهزیکب گفت

 ."در لیشبْى دادین، اًجبم بذُین یک اتذبد لْی ّ تعِذ لْی کَ

کؼْر را یک طبل سّدتز اس سهبى تعییي  ُفتَ گذػتَ، ًیکْال طزکْسی رییض جوِْر فزاًظَ اعالم کزد کَ طزببساى ایي

اس آى گزفت کَ چِبر طزببس فزاًظْی غیز هظلخ تْطظ یک  تصوین را پض اّ ایي. ػذٍ اس افغبًظتبى بیزّى هی کؼذ

 .افغبى کؼتَ ػذًذ طزببس

بیي بزًبهَ فزاًظَ ّ جذّل سهبًی ًبتْ  در ُویي دبل، یک همبم ارػذ ّسارت دفبع اهزیکب گفت کَ ادتوبل ُیچ خال جذی

 .ًذارد ّ آًچَ کَ پبًیتب هطزح کزدٍ ّجْد

تالع خْاُذ کزد تب ایي تصوین را "ًؼظت  د الًگَ، ّسیز دفبع فزاًظَ در ایيعالٍّ بز ایي، یک دیپلْهبت گفت کَ ژرار

 ."بذُذ کَ فزاًظَ لصذ ًذارد آًِب را تٌِب بگذارد بَ هتذذاى اطویٌبى"ّ " رّػي بظبسد

 ًیش در افغبًظتبى بَ 2013پض اس طبل  اًتظبر هی رّد کَ الًگَ بَ ُوتبیبى خْد بگْیذ کَ ػوبری اس طزببساى فزاًظْی

 .خْاٌُذ هبًذ هٌظْر تذاّم آهْسع ًیزُّبی ًظبهی ببلی

ببسگزداًذى ًیزُّبی جٌگی اس افغبًظتبى  طزکْسی ّ اّببهب ُز دّ اهظبل بب اًتخبببت ریبطت جوِْری رّبزّ ُظتٌذ ّ

ُشار طزببس خبرجی عوذتب اهزیکبیی در  130در دبل دبضز دذّد . ببػذ هی تْاًذ پیبم خْبی بَ رای دٌُذٍ ُب

 .هی جٌگٌذ ًظتبىافغب

 آرػیْ: عکض

اّببهب پیغ اس ایي تصوین . افغبًظتبى هی ببػذ اظِبرات پٌیتب لْی تزیي پیبم همبهبت اهزیکبیی هبٌی بز پبیبى جٌگ در

 .را ببلی گذاػت" هؼْرتی ّ کوکی"عولیبت جٌگی در آًجب را پبیبى داد ّ لطعبت  را در هْرد عزاق گزفت ّهؼببِی 

طبل آیٌذٍ، ایبالت هتذذٍ ُیچ بزًبهَ  ّسیز دفبع اهزیکب ُوچٌبى اظِبر داػت کَ علیزغن لصذ پبیبى هبهْریت ًظبهی در

 .ًذارد 2014بل اهزیکبیی ّ هتذذاى در ط یی بزای تغییز سهبى خزّج ًیزُّبی

 ."هي فکز هی کٌن کَ هب ببیذ بَ آى هتعِذ ببػین"ببػذ؛  2014اّ گفت کَ ًبتْ هْافمت کزدٍ اطت کَ سهبى خزّج طبل 

ًبتْ کَ رّس پٌجؼٌبَ ُفتَ گذػتَ ًؼز  علیزغن ایي کَ ًبتْ گفتَ اطت کَ ػْرػیبى در دبل ػکظت ُظتٌذ، یک طٌذ طزی

 کَ آًِب پض اس خزّج ًیزُّبی غزبی ببر دیگز افغبًظتبى را بَ چٌگ خْاٌُذ ُظتٌذػذ، ًؼبى هی دُذ کَ طبلببى هطوئي 

 .آّرد

هیذاى جٌگ در طبل گذػتَ هتذول ػذًذ ّ  ػکظت عظین را در"اهب خبًن اّآًب الًگظکْ، طخٌگْی ًبتْ گفت کَ طبلببى 

 ."بظیبری اس هٌبطك را اس دطت دادًذ

اّ گفت کَ طبل . اطتبًذارد خْاُذ بْد ت ضذ تزّریظن ّ آهْسع ُبیپٌتیب گفت کَ هبهْریت آهْسػی ػبهل هبهْری

 "طبلی بزای تمْیت ایي اًتمبل 2014"اهٌیتی دیگز هٌبطك افغبًظتبى اطت ّ  بزای اًتمبل هظّْلیت" دیبتی"طبل  2013

 .خْاُذ بْد

 عبصف دظیٌی/ فزاًض پزص 

 رطْل ردین: ّیزاطتبر
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