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 دها املحذملح عىل السالمستذمرب ودأسريا :4االنذخاةاخ املُزمع انعقادها يف 

 

 

 املقدمح

 املذضهىع األمنٍ اًىغع أفغانؿذان. يف اًغئاؾٌح االنذساةاخ من اًغاةعح اًضوعج ًعلض 2109/ؾتذمرب/28 ًىَ ُعني

ٍُ  االنذساةاخ يف واالخذٌاي ةاًذؼوًغ املىجىصج واالدهاماخ اًؿٌاؾٌح واالزذالفاخ  اًشعث سلح عضَ ئىل أصخ عىام

 وهضصخ ةاالنذساةاخ اإلزالي اعذؼامها ًها ةٌان يف نرشخ كض ؾاًتان خغهح أن هٌل االنذساةاخ. هحنؼا يف واألخؼاب

 وامللرتعني. االنذساةٌح املغاهؼ يف اًعامٌني ةاؾذهضاف

 عن ًسربون األفغان من اًوشري أن هٌل أفغانؿذان. يف األوغاع دضهىع خٌاي ةذرصًداخ أصىل هظًى اًضويل املجذمع

 املُلتٌح. االنذساةاخ علث اًتٌض أوغاع يف ُمدذمٌح ؾٌتٌح دؿىعاخ

 يف االنذساةاخ ؾذفٌض هٍ االنذساةاخ؟ ةعض األوغاع ؾذؿري ادجاه أي ئىل املُلتٌح؟ اًغئاؾٌح االنذساةاخ ؾذجغي هٌف

 اًذدٌٌٍ. هظا يف عٌٌها ًإلجاةح نؿعى أؾئٌح ؾىءا؟ األوغاع ؾذؼًض أنها أَ األفغاين اًشعث أػمح ئنهاء

 

 االنذخاةاخ يىاجه كتري دحد   األمني؛ زالذدهى 

 وفم اًغئاؾٌح. االنذساةاخ ؾغًم يف ًلف هتريا ددضًا ًُشوالن ةٌىَ ًىما دشذض اًذٍ واًدغب األمنٍ املذضهىع اًىغع

 أن املذدضج األمم رصخر وكض اًدوىمح، ؾٌؿغج زاعج دلغًتا أفغانؿذان أعع نطف فان اًعاملٌح اإلزتاعًح اًىهاالخ دلاعًغ



 318-دحليل األستىع

 

 

 

3 

 شسظ أًف 41 ندى ًتٌغىن املاغٌح األعةع اًؿنىاخ زالي األمنٌح االشذتاهاخ جغاء ؾلؿىا اًظًن واًجغخى اًلذىل عضص

 مضين.

 عىل ًٌدفاف أفغاين جنضي أًف 72 عضص دعٌني دم كض وأنه االكرتاع مغاهؼ أمن عىل ةاًدفاف دعض األمنٌح اإلصاعاخ أن عغم

 ًٌدوىمح املؿٌدح املعاعغح ألن وطًى اًناخٌح، هظه من كٌَلهم ًُتضون النذساةٌنيا واملغاكتني اًشعث أن ئال املغاهؼ، أمن

 اًؿتث وًهظا وامللرتعني، واملُغشدني االنذساةاخ مىقفٍ ةاؾذهضاف هضصخ امللرتعني ةؿاكاخ دؿجٌٍ عمٌٌح ةضء منظ

 االنذساةاخ. يف ًٌمشاعهح أؾٌلئهم دؿجٌٍ عن اًوشريون انرصف

 اًىغع يف وةاًنكغ مغهؼ، 7311 ًتٌغ اًىالًاخ هافح يف االكرتاع مغاهؼ عضص ئجٌليل فان ساةاخاالنذ مفىغٌح درصًذ وفم

 املغاهؼ من %32 نؿتح أن أي فلـ، مغهؼا 4951 عضص دأمني دؿذؿٌع األمنٌح اًلىاخ ةأن اًلىي ميوننا املذضهىع األمنٍ

 مالًني 9 ًالكرتاع املؿجٌني األفغاص عضص تٌغً اًغؾمٌح اإلخطائٌاخ وفم اًدوىمح. ؾٌؿغج زاعج ؾذوىن مغهؼا( 2351)

 وعكح. 0033113111 املؿتىعح اًذطىًر أوعاق عضص وًتٌغ شسظ،

 

 وشاملح؟ نزيهح االنذخاةاخ سذكىن هل

 ملاًٌض جعٍ االنذساةاخ يف واًذؼوًغ اًفؿاص أن ئال مغاخ، سالز اًغئاؾٌح االنذساةاخ علض دم اآلن وخذى 2110َ عاَ منظ

 املظهىع، اًعاَ علث نؿتٍ ةشوٍ األمن اؾذذتاب وةعض ةاؾذلالًٌح. اًلغاعاخ ادساط عىل ًلضعون ال من ةٌض دلع اًدوم

 اًدغب. نريان ددر دلتع اًتٌض من شاؾعح مؿاخاخ ةادر خذى ًىَ ةعض ًىما األمنٌح اًذضهىعاخ اػصاصخ

 ومن اًتٌض، أنداء ًوافح شامٍ ٍةشو االنذساةاخ علض اًدغوب فٌه متنع وكر يف اًغئاؾٌح االنذساةاخ مغاخٍ دجغي

 مٌٌئح دوىن أن ًُذىكع اًذٍ االنذساةاخ نذائج من ًلٌم اًشعث جعٌر اًدوىمٌح اًلؿاعاخ يف اًفؿاص فان آزغ جانٍث 

 واإلصاعي. األمنٍ اًىغع عىل اًدوىمح ةؿٌؿغج متارشا اعدتاؾا دغدتؿان االنذساةاخ وشمىًٌح نؼاهح ألن طًى ةاًذؼوًغ،

  اًدوىمح، ؾٌؿغج زاعج اًتٌض نطف فان CIGAR ألفغانؿذان املتعىز األمغًيك اًذفذٌش ثموذ دلاعًغ وفم

هٌل أن سلح اًشعث كض دؼعؼخ هشريا يف نؼاهح االنذساةاخ ةؿتث ما عأوه من مداوالخ ًٌذؼوًغ واالخذٌاي يف فغػ 

 األضىاخ ونذائج االنذساةاخ، مٌل ًػع عالماخ اؾذفهاَ عىل مرشوعٌح اًعمٌٌح.

 

 السالم عمليح عىل االنذخاةاخ اخدأسري 

 أوىل االنذساةاخ أن األفغاين اًغئايس اًلرص ةاؾم اًغؾمٍ املذدضز ضضًلٍ ضضًم رصح 2109َ/ؾتذمرب/04 داعًش يف

 األفغانٌح. اًدوىمح ًضي األوًىًاخ

 ضضًلٍ ووغذ خ".ًالنذساةا هٍ اًدوىمح ًضي خاًٌا واألوًىًح اًطٌذ، دجاه مؿاعٌها اًدوىمح أوكفر "ًلض أغاف: هٌل

 اًدوىمح( )مإؾـ فغًم االنذساةاخ. علث اًدوم ػماَ ؾذؿذٌم اًذٍ ةاًدوىمح دذعٌم اًؿالَ كػٌح مذاةعح ةأن

 اًنكغ صكلنا ئطا أننا ئال أزغي. ؾنىاخ ًسمـ اًدوم يف واالؾذمغاع االنذساةاخ يف ًٌفىػ كضعده ةوٍ ؾٌؿعى االنذسايب

 ةفائضج، اًشعث عىل دعىص وًن اًدوم داج االنذسايب اًفغًم هظا دذىج ًن االنذساةاخ أن فؿنعٌم اًتٌض أوغاع يف
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 "أػمح وزٌم املغشدني ةني هتريج ازذالفاخ نشىء ئىل ؾٌإصي مٌل اًشاين االنذسايب اًشىؽ ئىل اًعمٌٌح وؾذنذلٍ

 اًنذٌجح ًلتٌىا ًن اآلزغًن املغشدني فان االنذساةاخ يف فىػه اًدوىمح مإؾـ فغًم أعٌن وئطا ًٌتٌض. جضًضج مرشوعٌح"

 اًدوىمح. غض خغةها من ًضا دنؼع ًن ؾاًتان خغهح أن هٌل

 اًذٍ األوًىًح أن شى ال خلٌلح. عنه ًُضافعىن اًظًن اًىؾن أةناء مغاعا منه خظع وكض اًشعث أفغاص منه ًلٌم ما هى واملظهىع

 اآلن ًُونا ةضاًح   ةه اهذمر اًدوىمح أن ًى اًظي اًؿالَ، صعائم ئعؾاء هٍ األوًىًح وئمنا االنذساةاخ ًٌؿر ئًٌها ندذاج

 وًكهغ دىكفر كض وؾاًتان األمغًوٌح املذدضج اًىالًاخ ةني خاًٌا املفاوغاخ اًشامٍ. واألمن االؾذلغاع من مؿافح أكغب

 اًداًٌح األوغاع من وًكهغ االنذساةاخ، ئجغاء عىل دإهض اًدوىمح أن هٌل املفاوغاخ رسًعا ؾٌؿذأنفان اًؿغفني أن

 أن االنذساةاخ مفىغٌح ئصاعج وغعف املغشدني عضص وهرثج االنذساةاخ نذائج يف املوشف واًذؼوًغ األمنٌح االغؿغاةاخو 

 مُيهضوا أن األفغان املؿإوًني عىل أشهغ. ًعضج ؾذؿذمغ جضًضج أػمح ًُشوٍ كض مٌل اًشاين اًشىؽ ئىل ؾذنذلٍ االنذساةاخ

 اًؿالَ ئخالي ألجٍ ؾاًتان مع املفاوغاخ ةاؾذئناف األمغًيك اًجانث اًتىاًُؿ وأن األفغان ةني املفاوغاخ ًتضء اًؿتٍ

 األفغانٌح اًدوىمحَ  – األمغًوٌح اًدوىمح ئىل ةاإلغافح – ًُفاوغىا وأن اًؿاندح اًفغص دؿذغٍ أن ؾاًتان عىل هٌل ةاًتٌض،

 األمنٌح. اًتٌض أػمح دنذهٍ خذى
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 س عقالء األمسيكانالحسب األفغانيح من وجهح نظ

عنضما نرش اًغئٌـ األمغًيك صوناًض دغامث دغغًضج كتٍ أؾتىعني مذمػنح ئعالن ئًلاف املفاوغاخ ةني اًىالًاخ املذدضج 

األمغًوٌح وؾاًتان، رصح علالء األمغًوان ةأن صوع اًىالًاخ املذدضج األمغًوٌح يف أفغانؿذان كض انذهى وةاء ةاًهؼميح. 

اخ ملاًح نرُشخ عىل مجٌح "فىعًن ةىًٌيس" ةعنىان: )انهؼمنا يف خغب أفغانؿذان(، من ددغًغ دأيت غمن هظه اًشهاص

ٌح ةجامعح هاعفغص،   وكض ًفر امللاُي أنكاع املجذمع األمغًيك. 1ؾذٌفن واًر أؾذاط اًعالكاخ اًضًو

ػدىن ةاًضةٌىماؾٌح ًظا دم دسطٌظ ددٌٌٍ األؾتىع ًضعاؾح ودفوٌى امللاي املظهىع ًٌوىن مىغع دأمٍ ًوٍ من ًُ 

 واًدىاع يف ؾتٌٍ اًذؿغف واًدغب وما ػاًىا ًعذلضون أن اًدٍ ملشوٌح أفغانؿذان ًومن يف اًعمٌٌاخ اًعؿوغًح.

 

 انهزمنا يف حسب أفغانسذان!

 08ةضأ اًوادث ؾذٌفن واًر ملاًذه مبلضمح طهغ فٌها أن اًىالًاخ املذدضج األمغًوٌح زرسخ اًدغب يف أفغانؿذان ةعض 

نفلر فٌها مئاخ املٌٌاعاخ من اًضوالعاخ وكضمر فٌها أعواح آالف اًعؿاهغ، وأنه ةاخ من اًرضوعي أن دُنهٍ ؾنح أ 

اًىالًاخ املذدضج هظه اًدغب. وًػٌف ؾذٌفن أن هؼميح اًىالًاخ املذدضج ًٌؿر هؼميح عؿوغًح وئمنا دعنٍ فشٌها يف 

ةعض زغوج اًلىاخ األمغًوٌح. ؾتث هظه اًهؼميح وفم  دأؾٌـ صوًح مؿذلغج يف هاةٍ دذمون من اًذدوم ةؼماَ األمىع

: " ال ميون دعٌني مطري أفغانؿذان من كِتٍ أجانث ًتعضون عنها آالف األمٌاي". ًٌـ ؾذٌفن عأًه ةؿٌـ ًٌغاًح وهى أنه

وخٌضا يف عأًه هظا ةٍ ًُشاعهه اًوشريون صازٍ وزاعج اًدوىمح األمغًوٌح، وًإهضون جمٌعا أن اًؿعٍ وعاء االنذطاع 

                                                 
 1

 -   We Lost the War in Afghanistan. Get Over It.  -in-war-the-lost-//foreignpolicy.com/2019/09/11/wehttps:
it/-over-get-afghanistan     

https://foreignpolicy.com/2019/09/11/we-lost-the-war-in-afghanistan-get-over-it/
https://foreignpolicy.com/2019/09/11/we-lost-the-war-in-afghanistan-get-over-it/
https://foreignpolicy.com/2019/09/11/we-lost-the-war-in-afghanistan-get-over-it/
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ٍٍ ؾىي ئنهاء أؾىي  خغب زاغذها اًىالًاخ املذدضج اًعؿوغي يف أفغانؿذان ًن ًُجضي نفعا، وأن ًٌـ مثر خ

 األمغًوٌح.

 

 ملاذا طالر مدج الحسب يف أفغانسذان؟

عاما، واًفؿاص املؿذرشي ةني أعهان  08أؾتاب ؾىي اًدغب يف أفغانؿذان مذعضصج، منها ملاومح ؾاًتان ؾٌٌح مضج 

غًوٌني ًٌهؼميح وئرصاعهم عىل وئصاعاخ اًدوىمح األفغانٌح، واًسؿائغ املضنٌح اًفاصخح، وعضَ اؾذؿالَ اًجرناالخ األم

اًؿعٍ ًالنذطاع يف مٌضان اًدغب، واًذلاعًغ املُغؾٌح من هإالء اًجرناالخ ئىل عؤؾاء ةٌضهم واًذٍ دعوـ ضىعج غري 

 خلٌلٌح عن مٌضان اًدغب.

َ هانر هؼميح مإكذح ورسعان ما انذفػر ةعضها اًدغهح وعاوصخ أنشؿذها. اؾذؿاعر خغهح 2110هؼميح ؾاًتان عاَ 

اًتان أن دذفم مع اًدوىمح اًتاهؿذانٌح وددطٍ عىل خىاغن آمنح ًها هنان، هٌل أن ةاهؿذان ًضًها أؾتاةها اًذٍ ؾ

وما ػاًر دؿذنض عىل دٌى األؾتاب خذى اآلن. مل دلضع اًىالًاخ  –يف اًسفاء  –صفعذها إلًىاء اًدغهح عىل أعغها وصعمها 

عاما ددىي دنكٌم ؾاًتان ئىل  08ضها من صعم ؾاًتان. وزالي مضج املذدضج األمغًوٌح أن دُلنع ةاهؿذان عىل زٌع ً

جٌلعح صؤوةح وةادر خاًٌا متٌى اًسربج واًلىج أهرث من أي وكٍر مىض. يف اًجانث امللاةٍ نجض أن اًلىاخ األفغانٌح 

مضج  عىل اًضعم دفذلض ًالنذكاَ واًذنؿٌم اًوايف ةؿتث اًفؿاص اًػاعب عىل أؾناةها، وماػاًر اًلىاخ األفغانٌح معذ

وفم عأي ؾذٌفن وةاًنكغ يف وغع اًدوىمح األفغانٌح املرتصي نؿذؿٌع أن نسٌظ ئىل أن دضفم  األمغًيك املايل واًذلنٍ.

مٌٌاعاخ اًضوالعاخ ئىل اًتٌض وئنفاكها صون وجىص آًٌاخ منكمح أصي ئىل انذشاع اًفؿاص واهرتاء جمٌع ئصاعاخ اًتٌض. ًلض منع 

ؾنح ئىل  08ن أن متٌى جهاػ مساةغاخ كىي ومنكم هٌل أن اًجٌش األفغاين مل ًذدىي زالي مضج اًفؿاُص أفغانؿذان م

جٌش منٌع وكىي. وًهظا فان كىاخ ؾاًتان دلضع خاًٌا عىل شن اًهجٌلخ اًعؿوغًح يف جمٌع والًاخ أفغانؿذان وال 

م ؾاًتان ًىما ةٌىَ وانذشاع اًفؿاص ةاإلغافح ئىل ما طُهغ من اشذضاص عىص دنكٌ دلضع اًلىاخ األفغانٌح عىل ضضها.

واالزذالؽ يف اإلصاعاخ اًدوىمٌح اًعؿوغًح واملضنٌح فلض دؿتث وكىع اًسؿائغ املضنٌح جغاء هجٌلخ اًلىاخ األمغًوٌح 

وغاعادهم اًجىًح يف دلىًح مؼاعم ؾاًتان ودجنٌضها مللادٌني جضص يف أفغانؿذان. وكىع اًسؿائغ يف أعواح املضنٌني 

ألفغاين املذمؿى ةذلاًٌضه وشعائغه اًضًنٌح وأوارصه اًِعغكٌح ًجغ ئىل نذائج هاعسٌح. كاي اًجرناي مان هغًؿذاي ةاملجذمع ا

: عنضما نلذٍ شسطني  -َ يف أفغانؿذان 2101و  2119وكض هان اًلائض اًعاَ ًٌلىاخ األمغًوٌح وكىاخ اًنادى عامٍ  –ًىما 

ننا نكن أن من دتلى منهم مثانٌح ملادٌني، واًدلٌلح هٍ أن عضصهم من ةني عرشج مداعةني ًنذمىن ًدغهح ؾاًتان فا

شسطا، واًؿتث أن ًوٍ ملذىٍي منهم أٌر واةٌن وواًٌض ًنػمىن ًؿاًتان ًألزظ ةشأع كذٌٌهم،  21وخذى  02ًؼصاص ًٌطٍ ئىل 

ةوشري دهضص اًىالًاخ  وئطا هان هظا هى ما ًدطٍ عنضما ًُلذٍ أخض ملادًل ؾاًتان، فان ملذٍ املضنٌني ًه عىاكث أزؿغ

َ مل دغري 2118اًدلائم املظهىعج أعاله وزطىضا األخضاز اًذٍ وكعر ةعض عاَ  املذدضج األمغًوٌح واًدوىمح األفغانٌح.

ؾٌاؾح أمغًوا اًعؿوغًح، وهانر اًىالًاخ املذدضج األمغًوٌح دإهض عىل اؾذمغاع اًدغب ألؾتاب زاضح ةها. خؿث عأي 

كىًح ةاموانها االؾذمغاع يف اًدغب ًؿنىاخ عضًضج صون دوتض زؿائغ فاصخح، ومن جانٍث آزغ  ؾذٌفن، دُعض أمغًوا صوًح
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فان اًجرناالخ مل ًُتضوا اؾذعضاصا ًلتىي اًهؼميح هٌل أن هشريا منهم مل ًوىنىا ًلضمىن ًٌغؤؾاء األمغًوان ضىعج واكعٌح 

ذطاع. اًعىامٍ املظهىعج ةاإلغافح ئىل غغـ مإًضي دعوـ اًدلائم عىل أعع أفغانؿذان وئمنا هانىا ًلضمىن وعىصا ةاالن

اًدغب مشٍ مؿذشاع األمن اًؿاةم جىن ةىًنت دؿتتر يف ئخجاَ اًىالًاخ املذدضج عن ددىًٍ ؾٌاؾذها اًدغةٌح ئىل 

ٍٍّ عىل اًدىاع.   مؿاع صةٌىمايس متن

 

 كيف سيكىن وضع أفغانسذان عقث خسوج القىاخ األمسيكيح؟

اصج اًىالًاخ املذدضج األمغًوٌح أهمٌح ئنهاء اًدغب يف أفغانؿذان، دسذٌف اآلعاء خىي ؾتٌعح يف اًدني اًظي ًغي فٌه ك

 األوغاع يف أفغانؿذان علث زغوج اًلىاخ األمغًوٌح منها.

ًغي املؿإوًىن األمغًوٌىن أن أي أػمح دتلى ةعض زغوج اًلىاخ األمغًوٌح دذعٌم ةاألفغان وخضهم وهم من ًذىجث عٌٌهم 

. ئال أن ةعؼ املدٌٌني زاعج اًدوىمح األمغًوٌح ًعذلضون أن اًىالًاخ املذدضج دغغث ةسغوجها أن دذفاصي اًذطضي ًها

ؾنح ًألفغان،  08دوتَّض اًسؿائغ املتارشج يف األعواح واألمىاي وأن ًىهٌىا مؿإوًٌح دنكٌم عىاكث اًدغب اًذٍ اؾذمغخ 

َ عىل ئسغ معاهضج ةاعًـ صون أن 0973ن خغب فٌذناَ عاَ هٌل اؾذؿاعر اًىالًاخ املذدضج ؾاةلا أن دؿدث كىادها م

دذوفٍ ةاضالح األوغاع املرتصًح هنان. ًلىي املدٌٌىن اًؿٌاؾٌىن زاعج اًدوىمح األمغًوٌح أن خوىمح أفغانؿذان يف 

 اًىغع اًدايل دشته وغع خوىمح فٌذناَ يف اًفرتج املُشاع ئًٌها أزريا. 

ج اًلىاخ األمغًوٌح فان طًى ال ًإسغ عىل رضوعج ئنهاء خغب اًىالًاخ املذدضج وهٌفٌل ًوىن وغع أفغانؿذان علث زغو 

ن دلتٍ اًىالًاخ  األمغًوٌح يف أفغانؿذان. خغب أفغانؿذان أؾىي خغب زاغذها اًلىاخ األمغًوٌح يف داعًسها، ًو

أوغاع املنؿلح ال دُشته  املذدضج ةذتعاخ هظه اًدغب واًسؿائغ اًناجمح عنها ئطا اؾذمغخ ًؿنىاخ ؾىًٌح أزغي. هٌل أن

أوغاع ةضاًح اًلغن اًداصي واًعرشًن. دلضع هٍ من عوؾٌا واًطني وئًغان وخذى ةاهؿذان أن دجعٍ أفغانؿذان ؾاخح 

أؾذاط اًعالكاخ اًضوًٌح ةجامعح ةىؾؿن األمغًوٌح  –زؿغج دُهضص اًىالًاخ املذدضج األمغًوٌح. ومن جانٍث آزغ ًلىي أنضعًى 

ًوٌني ًإهضون عىل أهمٌح االنذتاه ًٌمساؾغ املرتدتح عىل اًذىاجض االكذطاصي واًعؿوغي ًغوؾٌا أن اًؿاؾح األمغ –

  2واًطني يف املنؿلح، وًهظا من اًرضوعي دلٌٌظ اًدغب يف أفغانؿذان كضَع املُؿذؿاع.

مبا فٌهم منؿىيب  – ةازذطاع، ئطا هانر اًىالًاخ املذدضج دغي رضوعج ئنهاء اًدغب يف أفغانؿذان، فان مؿإوًٌح األفغان

ٍَ أزغي وػواي اًنكاَ املىجىص مبإؾؿاده اًعؿوغًح  –اًدوىمح وؾاًتان  أن ًدىًىا صون ددىي أفغانؿذان ئىل فٌذنا

واملضنٌح. وًن ًوىن طًى ممونا ما مل دذفم اًدوىمح مع خغهح ؾاًتان وًجعٌىا اًدفاف عىل اًتٌض ومإؾؿاده عىل عأؽ 

 ملطاًذ اًفغصًح واًدؼةٌح.األوًىًاخ ةضال عن اًؿعٍ زٌف ا
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 النذائج

عاما من اًدغب واًذضهىع األمنٍ يف أفغانؿذان، وضٌر اًىالًاخ املذدضج األمغًوٌح ئىل كناعح ةأن عٌٌها ئزغاج  08ةعض 

كىادها من أفغانؿذان كتٍ أن دذتضي ئىل مؿذنلع ُممٌر. مع أن املدٌٌني األمغًوٌني ًُتضون كٌلهم من األوغاع يف 

ان ةعض زغوج اًلىاخ األمغًوٌح، ئال أن طًى ال ًُغري من كناعذهم خٌاي هؼميح اًىالًاخ املذدضج يف اًدغب أفغانؿذ

ر ئًٌه صوًح فٌذناَ وأن ًذعكىا هظًى  ورضوعج ؾدث كىادها من أفغانؿذان. يف هظه اًداًح عىل األفغان أن ًعذربوا مبا ًآ

اًدغوب األهٌٌح اًذٍ انضًعر علث ؾلىؽ اًنكاَ اًشٌىعٍ يف  ةاألوغاع املأؾاوًح اًذٍ زٌّمر عىل أفغانؿذان فرتج

 أفغانؿذان.

عىل املؿإوًني األفغان هظًى أن ًُضعهىا أن اًلىاخ األمغًوٌح ؾذرتن اًتٌض عاجال أَ آجال وأنه ما من ؾتٌٍ ؾىي 

أوغاعها يف دؿعٌناخ اًذػدٌح ألجٍ اؾذلغاع اًؿالَ. هٌل عىل خغهح ؾاًتان أن دُضعن أن أوغاع أفغانؿذان دسذٌف عن 

اًلغن املٌالصي املايض، مع اؾذدػاع أن اًذأهٌض عىل املؿاًث اًذٍ ال ًلتٌها املجذمع األفغاين واًجٌٍ اًدايل ؾٌإصي 

ئىل ئزفاق اًدغهح يف املفاوغاخ. ًظا ال ًىجض ؾتٌٍ ًلىص ئىل اًؿالَ واالػصهاع يف أفغانؿذان ؾىي اًذعاًش وكتىي 

 اًث اًدؼةٌح اًػٌلح.اآلزغ وغؼ اًؿغف عن املؿ
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