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 حملذم

عاًما، أهرب  26. وعىل مذي أهرث من اًه خاسطٌح األمشًوٌح اًحاًٌح يف أفغانعذان أػىي حشب دعذرب اًحشب

 .ئنظاص أمشًيك هى أن هزه اًحشب كذ دم اًحفاؾ عٌٌها ودزهث طحٌذها اًعرشاخ من األفغان ًىمًٌا

ب آظٌا ةعذ وصىي دوناًذ دشامث ئىل اًتٌر األةٌع، أعٌن عن اظرتادٌظٌذه اًظذًذج ألفغانعذان وطنى 

منز عاَ؛ وًون مع مشوس عاَ، ًتذو أن اًحشب األمشًوٌح اًحاًٌح يف أفغانعذان دىاطه غمىطا. ألنها ًٌعر 

اًىلًاخ املذحذج هٍ اًذٍ مل دوعث اًحشب فلؽ، ةٍ دذهىسخ أوطاع أفغانعذان األمنٌح واًعٌاظٌح 

   ودهٌأخ اًظى ًذذخٍ ةعع اًذوي هاًصني، وسوظٌا، وئًشان يف هزه اًلظٌح.

وًزًى، نرشخ دلاسًش حذًشح ةأن أمشًوا دشًذ أن دىؿف صملٍ خٌٌٌضاد همتعىز خاص ًها يف أفغانعذان. 

خٌٌٌضاد هى من املعإوًني اًعٌاظٌني اًشئٌعٌني ًٌىلًاخ املذحذج يف كظٌح أفغانعذان. وهان ًه دوس 

ٌلخ أظاظٌح ألمشًوا َ، وكذ أدي مه1002سئٌيس يف دوىًن ودعضًض نـاَ طذًذ يف أفغانعذان منز عاَ 

 .يف أفغانعذان واًعشاق

يف اًـشوف اًحاًٌح، فان مظٍء صملٍ خٌٌٌضاد املحذمٍ ئىل أفغانعذان وأسشه يف اًىطع اًعٌايس 

 اًشاهن والنذخاةاخ امللتٌح، هٍ ما نىكؽر يف اًظضء األوي من هزا اًعذد.

غضين ةاًتحص واًذحٌٌٍ. يف  ًذناوي اًذحٌٌٍ األظتىعٍ يف اًظضء اًشاين كظٌح هظىَ ػاًتان عىل

اًعنىاخ األخريج، غريخ حشهح ػاًتان اظرتادٌظٌذها اًحشةٌح ودهاطم املذن اًوربي ةؽوٍ طٌلعٍ. ةعذ 

هظىَ ػاًتان عىل محافـذٍ هنذص وفشاه، محافـح غضين هٍ مذًنح دهاطم هظىما رشظا من كتٍ 

واظذمشخ ظٌؼشدها ئىل اًٌىَ ػاًتان، وكذ اظذىًر حشهح ػاًتان عىل معـم طىاحٍ محافـح غضنح 

اًخامغ. وئطافح ئىل طحاًا مذنٌح، كذٍ وطشح مئاخ من ملادًل اًؼشفني، وأوكعر هزه اًحشب خعائش 

  مادًح طعمٌح يف أوظاغ املظذمع ةٌغر مالًني دولساخ.
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 مهمح صملٍ خٌٌٌضاد املحذمٌح اًظذًذج يف أفغانعذان

 

 اًعالكاخ األفغانٌح األمشًوٌح يف اًعلىد األسةعح املاطٌح. ًعذرب صملٍ خٌٌٌضاد من اًؽخصٌاخ املهمح يف

يف األظتىع املايض، رصح معإولن أمشًوٌان ةأن اًحوىمح  وحعث دلشًش ًىهاًح سوًرتص اإلختاسًح

 األمشهٌح سمبا دظعٍ صملٍ خٌٌٌضاد متعىسا خاصا ًٌىلًاخ املذحذج يف أفغانعذان. 

اص ًٌىلًاخ املذحذج يف أفغانعذان وكذ وصٌر عالكاخ ًزاع خرب دعٌني صملٍ خٌٌضاد همتعىز خ

أفغانعذان وةاهعذان حاًح خؼريج من عذَ اًشلح مشج أخشي، ئسش هظىَ ػاًتان عىل محافـح غضين وسغم 

املحاولخ اًذٍ متر إلًظاد اًشلح ةني اًتٌذًن. وئن هانر محادساخ اًعالَ أهرث من أي وكر مىض، ئل 

، ونـشا ئىل اًىطع األمنٍ اًظاسي يف أفغانعذان أسريخ أظئٌح هشريج حىي ٍ املحادساخ غامعتأن معذل

 الظرتادٌظٌح اًحشةٌح ًٌىلًاخ املذحذج. 

هٌف وصٍ صملٍ خٌٌٌضاد من أفغانعذان ئىل اًتٌر األةٌع؟ وما هٍ األظتاب اًذٍ دومن وساء دعٌٌنه 

ٌٌضاد عىل األوطاع اًشاهنح يف همتعىز خاص ًٌىلًاخ املذحذج من كتٍ دشامث؟ وما هى أسش عىدج خٌ

 أفغانعذان؟ أظئٌح ًذم اًتحص عنها يف هزا اًعذد من اًذحٌٌٍ األظتىعٍ.
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 :من أفغانعذان ئىل اًتٌر األةٌعخٌیٌضاد؛ 

وًذ صملٍ خٌٌٌضاد أفغاين األصٍ األمشًيك يف محافـح ةٌخ يف أفغانعذان وواًذه من اًتؽذىن من 

سم حصٍ عىل اًظنعٌح من هزا اًتٌذ. يف ؼتاةه لًاخ املذحذج اًى  ئىلخٌٌٌضاد  هاطشمحافـح ًغٌلن. 

 سم اًذحم ةظامعح ؼٌواغى وحصٍ عىل ريط وماطعذًى دسط يف طامعح ةريوخ وحصٍ منها عىل ةواًىس

 .دهذىساه

ًلذ عمٍ خٌٌٌضاد ةاًىلًاخ املذحذج عىل ملاعذ مذتاًنح مع حوىماخ مخذٌفح عىل مذي اًعلىد األسةعح 

من اًؽخصٌاخ املهمح يف اًعٌاظح اًخاسطٌح ًذي اًحضب اًظمهىسي يف هزا اًتٌذ.  املاطٌح، وًعذرب

عث ةعذ هظٌلخ  َ دوسا مهٌل يف اًغضو األمشًيك عىل أفغانعذان، وهان ًذعاون 1002ظتذمرب عاَ  22ًو

ًٌلظاء عىل دنـٌم  ةؽوٍ هامٍ مع اًشئٌغ األمشًيك ةىػ الةن يف اًغضو األمشًيك عىل أفغانعذان

 .، واًزي وطع األظاط ًحشب دمىًح يف هزه اًعنىاخ اًعاةعح عرشجذج وحوىمح ػاًتاناًلاع

َ، وهزا اًذوس 1002هان ًضملٍ خٌٌٌضاد دوسا سئٌعا يف دأظٌغ اًنـاَ اًظذًذ يف أفغانعذان ةعذ عاَ 

املهم طعٌه ؼخصٌح مهمح ًٌعٌاظٌح األمشًوٌح يف أفغانعذان. وخذَ ظفريا ًٌىلًاخ املذحذج يف 

يف هزا اًىكر ظاعذ يف دشدٌث معىدج دظذىس أفغانعذان،  و .1004َئىل عاَ  1002نعذان منز عاَ أفغا

 .هٌل هان ًه دوس مهم يف دعضًض حوم اًحوىمح دحر كٌادج حامذ هشصاي

َ، ويف األمم 1006َ حذى عاَ 1004وعمٍ صملٍ خٌٌٌضاد ظفرياً ًٌىلًاخ املذحذج يف اًعشاق منز عاَ 

 .1008ئىل  1006املذحذج منز عاَ 

 

 :املهمح اًظذًذج

ًزاع خرب دىؿٌف صملٍ خٌٌٌضاد هممشٍ خاص ًٌىلًاخ املذحذج يف اًىكر اًزي اعرتف فٌه اًلائذ 

اًععوشي األمشًيك ئخفاكا يف اًحشب اًشاهنح ًٌىلًاخ املذحذج يف أفغانعذان، وأدسهر اًحوىمح 

ها اًشاهنح. وعٌٌه اخذاسخ يف اآلونح األخريج األمشًوٌح ةأنها ل دنظح من خالي اًظغؽ اًععوشي يف حشة

 .ػشًم اًذفاوض مع ػاًتان متارشا هٌل أرصخ عٌٌه ػاًتان



 www.csrskabul.com  426 / األظتىعدحٌیٍ 

 

 

5 

كاَ دشامث كتٍ . ًلذ ةلٌر اًحشب األمشًوٌح األفغانٌح ًذوناًذ دشامث من ئداسج ةىػ وأوةاما يف حاًح حاسج

ج يف أفغانعذان؛ وًونه ةعذ اًىصىي دىيل اًشئاظح ةوشري من النذلاداخ عىل اظرتادٌظٌح اًىلًاخ املذحذ

 .ئىل اًتٌر األةٌع، أرص عىل دواَ هزه اًحشب

َ. ووفلا 1026أغعؼغ  11أعٌن دوناًذ دشامث اظرتادٌظٌذه حىي أفغانعذان وطنىب آظٌا كتٍ عاَ يف 

ًهزه الظرتادٌظٌح، أرص عىل مىاصٌح اًحشب وحاوي دشامث أن ًنظح يف اًحشب األفغانٌح ةاصدًاد طنىده 

يف أفغانعذان؛ وًون مع مًض عاَ واحذ عىل هزه الظرتادٌظٌح، أصتح اًىطع األمنٍ يف أفغانعذان 

( األخري، اصدادخ ظٌؼشج ػاًتان عىل أسض SIGARاآلن أظىأ من أي وكر مىض، وحعث دلشًش )

 أفغانعذان أهرث من كتٍ.

حشب اًذائشج يف أفغانعذان وةعتث ئظرتادٌظٌح دشامث، مل ًذم دعضًض سوح موافحح اً من ناحٌح أخشي،

آظٌا اًىظؼى وأكاَ دوي فلؽ، ةٍ أساسخ كٌم ةعع اًذوي مشٍ اًصني، وسوظٌا، وئًشان، وةاهعذان، و 

 ةعظها عالكاخ دةٌىماظٌح مع ػاًتان.  

وعىل طىء هزا اًىطع، دععى اًىلًاخ املذحذج يف اًىكر اًحايل أن دخشض ةحشةها من املأصق املىطىد، 

ٍ صملٍ خٌٌٌضاد ًعذرب اًعٌايس األمشًيك األفغاين اًزي ًعشف وًذسن سلافح األفغان واملتعىز املحذم

غذهم وظٌاظادهم، ومن ناحٌح أخشي فهى رو خربج معذربج مع اإلداساخ األسةع  حٌادهم الطذٌلعٌح ًو

ضاد ًٌىلًاخ املذحذج يف مظاي اًعمٍ واملؽىسج. وًتذو نـشا ئىل هزه األمىس أن ًلشس دشامث صملٍ خٌٌٌ

 همتعىز ًٌىلًاخ املذحذج يف أفغانعذان.

 

 :اًعٌناسًى املعذلتٍ

ووفلا ًٌذلاسًش، فان وصًش اًخاسطٌح األمشًيك ماًى ةامتٌى ًشًذ أن ًلشس صملٍ خٌٌٌضاد متعىسا خاصا ًٌىلًاخ 

فٌٌل املذحذج يف أفغانعذان، مارا ميون أن دوىن سظاًح ودأسرياخ انذخاب خٌٌٌضاد يف األوطاع اًشاهنح؟ و 

 ًًل ةعع اًنلاغ املهمح يف هزا املىطىع:



 www.csrskabul.com  426 / األظتىعدحٌیٍ 

 

 

6 

عٌاظاخ دوما اً؛ صملٍ خٌٌٌضاد هى اًعٌايس األمشًيك اًزي انذلذ اًعالكاخ اًتاهعذانٌح األفغانٌح

دذمذع ةذعم من أن طمٌع اًظٌلعاخ امللادٌح طذ اًحوىمح األفغانٌح،  نٌح. وًعذلذ خٌٌٌضادهعذااًتا

"ئن ةاهعذان دذعم اإلسهاب وًظث عىل  :كتٍ عامني BBC ٌح معوكاي يف ملاةاًحوىمح اًتاهعذانٌح. 

 ." وكف معاعذادها اًععوشًح واملاًٌح ًها حذى دظؼش ةاهعذان ئىل نتز دعمها اإلسهاباًىلًاخ املذحذج 

ًتذو مع وصىي خٌٌٌضاد، أنه ظٌحاوي صًادج طغؽ اًىلًاخ املذحذج واًذوي اًغشةٌح عىل ةاهعذان، 

اًظغؽ عىل املظمىعاخ املخاًفح ًٌحوىمح األفغانٌح يف ةاهعذان.  وغشطا ًذلٌص ًذظؼش ةاهعذان عىل 

 طغؽ اًذوي اًغشةٌح واألمشًوان عىل نفعها ظذحاوي دحعن عالكذها مع هاةىي. 

َ، وكذ 1002؛ هان ًضملٍ خٌٌٌضاد اًذوس املهم يف دعضًض اًحوىمح املشهضًح منز عاَ اًذحاًفاخ اًعٌاظٌح

املٌٌؽٌاخ واًلىي املحٌٌح اًزًن أنؽإوا يف مناكؼهم مشاهض اًلىي املحٌٌح  ؼاسن يف دلٌٌٍ ظٌؼشج

 وهان ًأمٌىن يف اًحصىي عىل مضًذ من اًعٌؼح يف اًحوىمح املشهضًح.

دىاطه أفغانعذان يف اًىكر اًحايل مشج أخشي حاًح من عذَ الظذلشاس اًعٌايس، حٌص دذؽوٍ 

نز عامني. وكذ أحذسر هزه اًذحاًفاخ يف اآلونح األخريج اًذحاًفاخ املناهظح ًٌحوىمح ةأظٌلء مخذٌفح م

ىن ئنؽاء نـاَ مإكر ةاظذذعاء اًٌىًا  صذاًعا هتريًا ًٌحوىمح وخٌفر علتاخ أماَ اًعمٌٌح النذخاةٌح. وًحاًو

وًتذو مع صملٍ خٌٌٌضاد، كذ دخفع اًذحاًفاخ املناهظح ًٌحوىمح يف  .طريغا ةذلً من اًحوىمح اًحاًٌح

 .مح املشهضًحملاةٍ اًحوى 

 اإلنذخاةٌحهان ًٌىلًاخ املذحذج منز مإمتش ةىن ئىل اًٌىَ، دوس سئٌيس يف اًعمٌٌح  ؛النذخاةاخ اًشئاظٌح

يف أفغانعذان. ةلٍ إلنهاء مىعذ حوىمح اًىحذج اًىػنٌح أكٍ من عاَ، ومن امللشس أن دظشي النذخاةاخ 

اخ املذحذج ةذعٌني خٌٌٌضاد همتعىز أمشًيك َ، وظذحاوي اًىل1028ًمن اةشًٍ اًعاَ  10اًشئاظٌح يف 

خاص يف أفغانعذان، دعضًض دوسها ودأسريها يف النذخاةاخ األفغانٌح، واًعإاي اًزي ًؼشح نفعه هى أن 

 خٌٌٌضاد ظٌحاوي دعم أًح طهح يف هزه النذخاةاخ؟

سج اًخالفاخ ئرا أمعنا اًنـش يف اًعنىاخ املاطٌح اًلٌٌٌح، ويف عهذ حوىمح اًىحذج اًىػنٌح وئسا

، يف اًعٌاظٌح، دعم خٌٌٌضاد دوما اًحوىمح املشهضًح. وكذ حزس عؼاء محمذ نىس، حاهم محافـح ةٌخ

ٌني ًٌعر ًهم اًصرب  اًخالفاخ اًذائشج ةني غنٍ وحاهم اًتٌخ، كائال: "اًحوىمح األفغانٌح واًرشهاء اًذًو
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وكذ رصح خٌٌٌضاد حىي درصًحاخ  .واًعٌىان يف هزه اًخالفاخ ول ًشًذون الظذمشاس يف هزه اًلظٌح"

اًعامل محاًذا أماَ محاولخ خٌم ظرناي عتذاًشصاق طذ اًحوىمح املشهضًح: "مل ًتم اًكائذ رشػح كنذهاس 

اًرشًشج وئنؽاء دوًالخ داخٍ اًحوىمح املشهضًح". ومن ناحٌح أخشي، دىكٌع الدفاكٌح األمنٌح مع اًىلًاخ 

املذحذج، ودعم اًشئٌغ غنٍ إلظرتادٌظٌح دشامث اًحشةٌح واعذتاسها مإسشج مع هٍ ظٌتٌادها، هٍ هزه 

 .مح األمشًوٌحاألمىس دـهش اًذلاسب اًشئٌغ غنٍ واًحوى 

ونـشا ألظتاب املزهىسج أعاله، هنان دحٌٌالخ ةأن مهمح خٌٌٌضاد يف اًىكر اًشاهن ظذإسش يف النذخاةاخ 

. وحاًٌا دؽوٍ األحضاب اًعٌاظٌح وظٌلرسج اًعٌؼح أهرب دحذ أماَ النذخاةاخ اًربملانٌح. ويف اًلادمح

مح املرشوعٌح يف أفغانعذان، ومن ناحٌح حني أن النذخاةاخ ظذعؼٍ أو دذأخش، فمن ناحٌح، ظذعمم أص 

أخشي، ظذإسش النذخاةاخ اًشئاظٌح امللتٌح؛ وعٌٌه فان دعؼٌٍ أو دأخري هزه النذخاةاخ ل دلتٌها اًحوىمح 

املشهضًح ول املظذمع اًذويل. وظٌحاوي مع وصىي خٌٌٌضاد، أن دضاي هٍ اًعلتاخ اًذٍ دىاطهها 

إلطافح ئىل رًى، هنان دحٌٌالخ ةأن خٌٌٌضاد ظىف ل ًذعم ظٌلرسج النذخاةاخ اًربملانٌح امللتٌح. وةا

 انذهى .يف النذخاةاخ اًشئاظٌح امللتٌح اًعٌؼح واًذحاًفاخ اًعٌاظٌح املعاسطح ًٌشئٌغ غنٍ
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 هظىَ ػاًتان عىل غضنح ومعذلتٍ اًعالَ يف أفغانعذان

 

متونىا خالي األًاَ اًشالسح األوىل من الظذٌالء أغعؼغ، و  20ؼنر ػاًتان هظىًما واظًعا عىل غضنح ًىَ 

عىل طمٌع مناػم غضنه وموادث اًحوىمح دون ملش حاهم املحافـح وملش اًرشػح. عىل اًشغم من أن 

كىاخ األمن األفغانٌح متونر من اظذعادج اًعٌؼشج عىل مذًنح غضنح وػشد كىاخ ػاًتان يف اًٌىَ 

 اإلظالمٌح هذمر يف هزه األًاَ اًخمعح.  اًخامغ من اًحشب ئل أن عاصمح اًحظاسج

ومع اكرتاب عٌذ األطحى هان من املأمىي أن دٌتٍ ػاًتان مشج أخشي اكرتاح اًحوىمح األفغانٌح ًىكف 

ئػالق اًناس، ًٌذمون اًناط من كظاء عذج أًاَ من حٌادهم ةعٌذا عن اًحشب واإلةادج؛ ًون ػاًتان سدخ 

 ح رشظح كادٌح عىل مذًنح غضنح.عىل هزا الكرتاح كتٌٍ اًعٌذ، ةهظم

صًادج حمالخ هظىمٌح ًؼاًتان يف مناػم مخذٌفح من اًتالد، وهٌفٌح اًهظىَ عىل مذًنح غضنح، ودتعاخ 

 هظمح ػاًتان عىل غضنح من املىطىعاخ اًذٍ دم اًتحص عنها يف هزا اًعذد.
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 :صًادج هظٌلخ ػاًتان

هح يف اظرتادٌظٌذها اًحشةٌح عىل حمالخ ةعذ ظلىغ ئكٌٌم كنذص عىل ًذ حشهح ػاًتان، سهضخ اًحش 

هظىمٌح ووظعر نؼاق حشةها ئىل املذن اًوربي؛ من طهح، حاوًر ئىل حذ هتري اًحفاؾ عىل مناػلها 

 اًعاةلح، ومن طهح سانٌح أسادخ اًعٌؼشج عىل مناػم أخشي. 

. خ األفغانٌحيف األؼهش األخريج، صادخ اًحمالخ اًهظىمٌح ًؼاًتان عىل مشاهض املذن، ومخافش اًلىا

هم عن اًعاصمح األفغانٌح انعذاَ األمن خالي  230مذًشًاخ واًذٍ دتعذ  27ؼهذخ محافـح غضنح مع و 

اًعنىاخ اًلٌٌٌح املاطٌح؛ وًون يف األؼهش األخريج ؼهذخ حشوةا رشظح يف عذج مذًشًاخ واطؼشةر 

 اًحاًح األمنٌح أهرث من كتٍ وصاد انعذاَ األمن يف املحافـح.

نفعه، كامر ػاًتان ةحمٌح هظىمٌح عىل كاعذج ععوشًح ًٌلىاخ األمنٌح املعشوف ةـ "مخٌم  ويف اًىكر

اًصٌنٌني" يف مذًشًح غىسماػ مبحافـح فاسًاب، واظذىًر عىل اًلاعذج ةعذ ًىمني من اًحشب واًذٍ 

 .طشیح من اًلىاخ األفغانٌح 24كذىل و 20ساحر طحیذها وفلا ًذلاسًش ئعالمٌح 

هاطمر ػاًتان، يف نفغ وكر وكذ اًلىاخ األفغانٌح.  مخافش ةغالن هظٌلخ عىل محافـحؼهذخ  هٌل

 30عىل مخفش ًٌلىاخ األمنٌح يف منؼلح ةغالن املشهضًح يف محافـح ةغالن واًذٍ خٌفر  ،نحاًحشب يف غض 

كُذٍ  غضنح،عىل ػاًتان  هظمحكتٍ أًاَ كٌٌٌح من و  ،من ناحٌح أخشيكذٌال  من كىاخ األمن األفغانٌح. و 

 مبحافـح "طهاس ةٌىن"يف منؼلح  ػاًتانُطشح سالسح آخشون نذٌظح ًهظىَ من اًلىاخ األفغانٌح و مثانٌح 

 ةٌخ.

  

 :هظىَ عىل املشهض اًشلايف ًٌحظاسج اإلظالمٌح

عمٌٌح دعظٌٍ النذخاةاخ اًربملانٌح والنذخاةاخ يف  لظٌٌل منزخالي األؼهش اًلٌٌٌح املاطٌح، 

خ اًعٌاظٌح وكادج محافـح غضنح يف اًحمالخ النذخاةٌح واملحادساخ املحافـاخ، انؽغٍ اًؽخصٌا

اًعٌاظٌح؛ وًون حشهح ػاًتان، خالي اًفرتج نفعها، كامر ةهظٌلخ يف مناػم خىاطه عمشي، صنه خان، 
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سؼٌذان، طغذى، وةعع املناػم األخشي يف محافـح غضنح عذج مشاخ، وكذ أظلؼر هزه املحافـاخ 

  مذًنح غضنح.ومهذخ اًؼشًم ًٌهظىَ عىل

 20مئاخ من ملادًل ػاًتان من ئكٌٌم أوسوصغان، ومٌذان وسدن، وصاةىي، وةاهذٌوا ؼنر هظمح كىًح يف 

َ عىل مذًنح غضنح من عذج طهاخ ودخٌر املذًنح. ورصحر مصادس ملشهض اًذساظاخ 1027أغعؼغ 

مع ملادًل ػاًتان، ومتونر الظرتادٌظٌح واإلكٌٌمٌح ةأن معـم مخافش غضنح األمنٌح دشاطعر دون ملاومح 

حشهح ػاًتان من دخىي املذًنح يف أكٍ وكر ممون. کٌل ؼىهذخ، يف نفغ اًىكر اًزي ةذأخ فٌه 

اًحشب يف وظؽ غضنح، دشاطع ةعع املخافش األمنٌح دون ملاومح مع ػاًتان أًظا، هزا ما أًحم ؼوىهًا 

ضنح من طهح، ومن طهح أخشي ئموانٌح ةؽأن ئهٌلي املعإوًني اًحوىمٌني وعذَ أهٌٌذهم، وهٌفٌح حشب غ

 وطىد معامالخ خفٌح يف حشب غضنح.

ومن طهح كامر ػاًتان حني ظٌؼشدها عىل غضنح، ةاعذاد همني عىل اًؽىاسع اًشئیعح ًٌلىاخ اًحوىمٌح، 

وظذوا اًؼشًم عىل كىاخ األمن اًظذًذج اًذاعمح ومل دذمون دخىي املذًنح. وعٌٌه، اظذمشخ ظٌؼشج 

ىل محافـح غضنح ألسةعح أًاَ، والظذٌالء عىل طمٌع ئداساخ املحافـح ما عذا ملش حشهح ػاًتان ع

 املحافـح واًرشػح.

وفلا ملوذث األمم املذحذج ًٌمعاعذاخ اإلنعانٌح )أودؽا(، وكعر هاسسح ئنعانٌح نذٌظح ًٌحشب يف دٌى 

دم  هٌل واًالظٌوٌح،ب، انلؼعر طمٌع ؼتواخ الدصالخ اًعٌوٌح ًٌحش أًاَ عذج املذًنح. ألنه خالي 

 يف هزه املذًنح.نلصا يف املٌاه واًؼعاَ اًناط وواطه ، (كنذهاس اًؽاسع اًشئٌغ )هاةىي ـحـش 

ني أمنٌني سفٌع املعذىي، ئحصائٌاخ دكٌلح حىي اًخعائش اًترشًح مع أنه مل دـهش ، ئل أن وفلا ملعإًو

من ملادًل كذٌٍ  283عن فظال  شب،خالي اًح مذنٌا 20من كىاخ األمن األفغانٌح و  200كذٍ حىايل 

ومن طهح أخشي، وحعث دلاسًش ًتعع اإلعالَ، كذٍ . طشًح 236، واًلادج اًشئٌعٌني فٌهم منػاًتان مبا 

ومع رًى، كاي من ملادًل ػاًتان.  610من املذنٌني، و 286من اًلىاخ األفغانٌح، و 230وطشح حىايل 

مذنٌا كذٌىا وأصٌتىا يف حشب  240ذج ئن ما ًلشب من موذث املعاعذاخ اإلنعانٌح اًذاةع ًألمم املذح

 غضنح.
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وكذ واطهر غضنح خالي هظىَ ػاًتان واًحشب اًذائشج ًعذج أًاَ يف هزه املذًنح، ئةادج ودذمريا يف 

متانٌها، ومناصًها حوىمٌا ومذنٌا، ويف ؼتواخ الدصالخ اًعٌوٌح واًالظٌوٌح، وعرشاخ من املحالخ 

خ اًظىًح من كتٍ اًلىاخ األفغانٌح واألطنتٌح وهظٌلخ ملادًل ػاًتان. وكذ نضحر اًذظاسًح، طشاء اًرضةا

مئاخ األرس عن ةٌىدها، وكذ اظذىىل اًخىف عىل كٌىب اًناط وعلىًهم وهانىا ةأؼذ اًحاطح ئىل اًعوٌنح 

 واملعاعذاخ اإلنعانٌح.

 

 :دتعاخ هظىَ ػاًتان عىل مذًنح غضنح

دواسفر اًظهىد يف اآلونح األخريج حىي محادساخ اًعالَ معهم. وكذ دهاطم ػاًتان مذًنح غضنح يف حاًح 

أطشي ممشٌى ػاًتان محادساخ متارشج مع األمشًوٌني يف كؼش ةؽأن انذهاء اًحشب ودعضًض اًعالَ يف 

أفغانعذان، وًون اًحمالخ اًهظىمٌح األخريج ول ظٌٌل اًهظىَ عىل محافـح غضنح، أسشخ ظٌتا عىل 

 نر مبشاةح خٌتح أمٍ ًهزه اًعمٌٌح.مفاوطاخ اًعالَ وها

 ميون أن نعذخٌص دتعاخ هظىَ ػاًتان عىل غضنح يف اًنلاغ اًشالسح اآلدٌح:و 

وئن هانر هنان دحٌٌالخ مذتاًنح حىي اًغشض من هظىَ ػاًتان عىل غضنح، ئل أن  مفاوطاخ اًعالَ:

عالَ، هٌل أؿهشخ ةأن هزه اًتعع ًشي ةأنها دهذف اًحصىي عىل املضًذ من المذٌاصاخ يف محادساخ اً

اًحشهح ل دضاي متٌى كىج ول ميون ئغٌلطها. وًون اًهظىَ عىل غضنح يف وكر وصٌر محادساخ اًعالَ 

ول ظٌٌل اًهظىَ كذ أظفش عن ظلىغ طحاًا مذنٌني ووكىع خعائش مادًح طعٌمح ًٌؽعث،  معهم رسودها،

ٌث آماي اًناط اًذٍ ةذأخ دـهش ئسش هزا فظال عن عذَ كتىي وكف ئػالق اًناس من كتٍ ػاًتان، خ

 اًهذنح خالي عٌذ اًفؼش.

هانر عمٌٌح النذخاةاخ اًربملانٌح يف محافـح غضنح محٍ طذي منز ةذاًح اًعمٌٌح النذخاةاخ اًربملانٌح: 

وداس اًظذي حىي نىعٌح النذخاةاخ اًربملانٌح )دلعٌم املحافـح ئىل عذج وحذاخ انذخاةٌح أو ئةلاءها 

ج هعائش املحافـاخ يف اًتالد(، واسدفعر حىًها احذظاطاخ يف املحافـح، أغٌم ةعتتها هىحذج واحذ

موذث ًظنح النذخاةاخ ودىكفر عمٌٌح دعظٌٍ اًناختني. وعٌٌه أعٌنر اًٌظنح النذخاةٌح املعذلٌح 
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ةاخ دأطٌٍ النذخاةاخ يف محافـح غضنح، وةعذ هظىَ ػاًتان عىل املذًنح رصحر اًٌظنح ةأن علذ النذخا

 اًربملانٌح معذحٌٌح يف هزه املحافـح.

 

 

أظفش هظىَ ػاًتان عىل مذًنح غضنح واًحشب اًذٍ دامر عذج أًاَ عن خعائش مادًح : خعائش مادًح

طخمح، فظال عن طحاًا مذنٌح. ووفلا ملعإوًني من غشفح اًذظاسج واًصناعح األفغانٌح، أحشكر اًعذًذ من 

اًذهاهني ودرضسخ اًلؼاعاخ املخذٌفح ةؽوٍ هائٍ ما ًفىق عن  األظىاق اًذظاسًح اًوتريج وعرشاخ من

 مٌٌىن دولس أمشًيك. 40

 انذهى
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 دىاصٍ معنا: 

 info@csrskabul.com - csrskabul@gmail.com  :اًربًذ اإلًکرتوين

  www.csrskabul.com - www.csrskabul.net                    :املىكع

 +(82)  673078480 - +(82) 101453038          :املکذث هادف

    zi.shirani@gmail.com                           +(82)  536364376                     طٌاءاإلظالَ ؼرياينةاحص ومعإوي دحٌٌٍ األظتىع: 

  ahmadshahr786@gmail.com             +(82)  731383126              ساؼذأحمذؼاه ةاحص ومعإوي دىصًع دحٌٌٍ األظتىع: 
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