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مقدمه

ولو  که له يوې خوا دا د امريکا تر  ي؛  ل کې خه  ه د امريکا د بهر سياست له مهمو دوسيو  افغان ج

ه بلل ه اوس هم په ال ډېر شدت رسه دوام لرياوږده بهرن ج ي او له بلې خوا دغه ج ه کې . کې په دې ج

ونه زره افغانانو ته مرګ ن لس واکونو تر تې او ال هم له افغانانو قربا اخيلد بهرنيو  .ژوبله او

که دغ الره نيوکې زياتې شوې؛  ي ت الرې هم د په دې وروستيو کې د افغانستان لپاره د امريکا پر پو ې ت

ېر، هېواد ته امنيت او ثبات رانه- کابل ون په  ن د امنيتي ت و . وړواشن الرې له مخې، په تېرو  د دغې ت

بارۍ هم زياتې شوې دي، چې له  واکونو هوايي  مياشتو کې د افغانستان په بېالبېلو سيمو کې د امريکايي 

و مرګ ژوبله زياته شوې ده اوونو تېره د. کبله يې د ملکي و الره له کومو پ ا چې د افغانستان لپاره د امريکا ت

ي؟ هغه  ه ډول برې ه ده او په افغانستان کې د امريکا د حضور راتلونکی  الرې ارزونه  رمپ د ت شوه، د 

تنې دي، چې د سرتاتېژيکو او سيمه ه پو وابولو ه ۍ برخه کې يې د  نو مرکز د اوونيز تحليل په لوم ې ييزو 

.شوې ده

ې شوې ده ان و اغېزو ته  ه برخه مو بيا په هېواد کې اوسن وچکال او پر خلکو يې ک د . د تحليل دو

و مياشتو راهيسې يې په کور  ن وچکايل او اقتصادي ستونزې هم هغه المل دی، چې له تېرو  ناامنيو تر

ې دهدننه بې والو شمېره لوړه ک تونکي زيانونه د وچکال له کبله . ايه شوو ک خلکو ته په پراخه کچه او

و رسه د مبارزې ادارې له خلکو رسه د اړتيا وړ مرستو وړتيا هم نه لري په . داسې مهال دي، چې له طبيعي پې

يې افغانستان کې د اوسن وچکال وضعيت، اغېزې او الملونه هغه موضوع ده، چې د تحليل په دې برخه کې

.په اړه شننه لولئ
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کار نظامی امریکا در افغانستانهی به راهنگا

مرکز مطالعات اسرتاتیژیک و منطقوی/ الندحکمت هللا 

ها در مورد اسرتاتیژی نظامی هایی را میان افغانهای امنیتی در افغانستان، بحثها و چالشافزایش ناامنی

کار پیش در گزارشی گفتند که راهمفتشان امریکایی نیز چند روز . امریکا برای افغانستان موجب شده است

.نظامی ترمپ برای افغانستان موفق نبوده است

کار نظامی کنونی امریکا برای افغانستان و اعضای پارملان افغانستان و برخی سیاسیون کشور در این اواخر راه

ن امنیتی میان دو کشور را مورد انتقاد قرار دادند و برخی اعضای دست مجلس سنای آورد سه سالۀ پی

ن امنیتی میان کابل به همین دلیل مجلس سنا اعالم کرد که . واشنگ شدند- افغانستان خواستار لغو پی

ن امنیتی میان کابل و واشنگ را بررسی می 1.کندتطبیق و کارآمدی پی

ای، در مورد تازه. شودگاهی در هر دو جانب سخن گفته میکار نیز گاهآوردهای این راهدر جانب دیگر، از دست

از طریق یک ویدیو کنفرانس، در ) ۲۰۱۸می ۲۹(شنبۀ گذشته مشاوران امنیت ملی امریکا و افغانستان سه

.آوردهای اسرتاتیژی جدید امریکا برای افغانستان گفتگو کردندبارۀ تطبیق و دست

1 Etilaatroz Daily, see it online: http://etilaatroz.com/60940/
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ور مدتی که جنگ در آن شعلهگذرد، ماه از اعالم اسرتاتیژی جدید امریکا برای افغانستان می۱۰نزدیک به 

پرسش اینجاست . ای افزایش یافته استپیشینهتلفات نظامیان و غیرنظامیان افغانستان نیز به گونۀ بیشده و

های مختلف چه تاثیراتی داشته است؟ و با درکار جدید امریکا روی وضعیت افغانستان در عرصهکه راه

ای این ر  رسد؟کار چگونه به نظر میاهنظرداشت وضعیت کنونی کشور، دور

)م۲۰۱۸-۲۰۰۱(کارهای جنگی امریکا راه

ونیم دهۀ گذشته همواره در حال تغییر بوده و بیشرت توفیقی اسرتاتیژی امریکا برای افغانستان در بیش از یک

اکتوبر همین سال، ۷و آغاز حمالت امریکا بر خاک افغانستان در ۲۰۰۱پس از سال . نیز نداشته است

سرتاتیژی جنگی امریکا در افغانستان به دالئل گوناگون با تذبذب مواجه بوده و به همین دلیل حدود شش بار ا

:به این شش مرحلۀ جنگ امریکا در افغانستان در زیر اشاره شده است. تغییر پذیرفته است

ورج دبلیو بوش، امریکا : م۲۰۰۵الی ۲۰۰۱از سال نخست؛ مهوری ج در جنگ در دورۀ اول ریاست ج

کرد که یکی از آن افغانستان دو هدف مشخص سقوط رژیم طالبان و از بین بردن اسامه بن الدن را دنبال می

ن اوایل برآورده شد در . دو هدف یعنی رسنگونی رژیم طالبان و بنیان نهادن حکومت جدید در کشور، در ه

ی و برد و مقااین مدت، تقریبا همه مناطق کشور در آرامی به رس می ومت خاصی در برابر نیروهای خارج

ی .شدحکومت افغانستان دیده 

های نخست این دوره، نیروهای امریکایی در دورۀ دوم جورج بوش و در سال: م۲۰۰۹الی ۲۰۰۵از سال دوم؛ 

رۀ ها و بازداشت افراد سابق طالبان دست زدند که به عنوان یکی از دالئل مهم آغاز دوبابه بازرسی شبانۀ خانه

رکز بیشرت به میدان جنگ شد و در سال . فعالیت جنگی طالبان نیز مطرح است ۲۰۰۶به همین دلیل، 

ر نیروهای خارجی در کشور افزایش یافت ورتر گردیده و در این مدت، جنگ در کشور سال به سال شعله. ش

. فزایش یافتام۲۰۰۹تن در سال ۵۱۶به م۲۰۰۵تن در سال ۱۲۹تلفات نیروهای امریکایی از 

افزایش تلفات نیروهای امریکایی در دورۀ دوم جورج بوش باعث انتقادهای : م۲۰۱۱الی ۲۰۰۹از سال سوم؛ 

نگ گسرتدۀ امریکایی نگ افغانستان شد و به همین دلیل بارک اوباما تحت شعار پایان دادن به ج ها بر ج

ر نیروهای خویش در افغانستان را سالاوباما در این. به قدرت رسیدم۲۰۰۹افغانستان و عراق در سال  ها ش

با تشدید جنگ . هزار تن افزایش داد و جنگ طالبان و نیروهای خارجی به اوج خود رسید۱۰۰به بیش از 
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ها نه تنها طالبان شکست نخوردند، بلکه مقاومت طالبان در مقابل نیروهای خارجی روز به امریکا در این سال

رو، طالبان به حیث یک قدرت سیاسی و نظامی پذیرفته شد و گفتگوها روی گشایش ازاین. روز بیشرت نیز شد

.دفرت سیاسی برای این گروه در قطر آغاز شد

کار اوباما برای جنگ افغانستان، رسبازان امریکایی در براساس راه: م۲۰۱۴الی ۲۰۱۲از سال چهارم؛ 

در . های امنیتی به نیروهای افغان آغاز و تکمیل شدافغانستان به تدریج کاهش یافت و برنامۀ سپردن مسؤولیت

ن اسرتاتیژیک میان کابل ، در پی ایجاد پایگاه- این مدت اوباما با امضای پی های دایمی در واشنگ

ن امنیتی بود، ولی به دلیل افزایش تنش ن به امضا افغانستان و امضای پی های کرزی با امریکا این پی

.نرسید

کار آمدن حکومت وحدت ملی در پی در دورۀ دوم بارک اوباما و پس از روی: م۲۰۱۷الی ۲۰۱۵از سالپنجم؛ 

ن امنیتی با امریکا بی درنگ امضا شد و روابط کابل و مداخلۀ امریکا در نتائج انتخابات افغانستان، پی

ازۀ. واشنگ دوباره بهبود یافت دوباره به عملیات شبانه و یکی دیگر از عوامل بهبود روابط با امریکا نیز اج

به همین . پوشی دولتمردان افغان از کشتارهای عمدی نیروهای خارجی در مناطق مختلف کشور بودچشم

هزار رسباز خویش را ۱۰دلیل، اوباما تصمیم کاهش تعداد رسبازان خویش در افغانستان را تغییر داد و حدود 

.در افغانستان نگهداشت

کار آمدن ادارۀ جدید در امریکا و به قدرت رسیدن دونالد ترمپ، با روی: م۲۰۱۸الی ۲۰۱۷از سال ششم؛ 

به همین دلیل . ها بار دیگر با تذبذب در ادامه و یا پایان دادن به جنگ در افغانستان مواجه شدندامریکایی

ر میاسرتاتیژی جدید امریکا برای افغانستان که طوالنی ، حدود هشت ماه رودترین جنگ خارجی امریکا به ش

رکز دوباره بر جنگ و افزایش رسبازان امریکایی می .چرخدبه تأخیر اعالم شد که در کل، روی 

کار نظامی ترمپارزیابی راه

نگ امریکا در افغانستان بود مهوری تاحدی مخالف ادامۀ ج . دونالد ترمپ، پیش از رسیدن به ریاست ج

ماه بعد از انتخابات نیز به تذبذب وی در مورد ادامۀ جنگ امریکا در خاموشی وی در جریان انتخابات و تا چند 

ریان بحث. شدافغانستان تعبیر می دید برای افغانستان، گزینۀ به همین دلیل، در ج ها بر رس اسرتاتژی ج

دید کشورش را ۲۰۱۷اگست ۲۲باآلخره در . خروج کامل نیروها از این کشور نیز مطرح بود م اسرتاتیژی ج

:چرخدکرد که در کل به چند نکتۀ ذیل میاعالم
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مبهم ساخ آیندۀ حضور نظامی امریکا در افغانستان؛·

رکز بر جنگ و فرستادن نیروهای بیشرت به افغانستان؛·

.گیری تند برضد پاکستان و تاکید بر افزایش نقش هند در افغانستانموقف·

دید نظامی ۱۰با گذشت حدود  امریکا برای افغانستان، این اسرتاتیژی از سوی ماه از اعالم اسرتاتیژی ج

شود که در زیر به چند دلیل ناکامی آن پرداخته شده ارزیابی می2ناظران افغان و امریکایی بنابر دالئلی ناکام

:است

نگ وضعیت کشور را وخیم: نخست ی به میدان ج وضعیت . تر کرده استرکز و بازگشت نیروهای خارج

ها در والیات مختلف کشور ها با تهدید سقوط مواجه است و ولسوالیشده که والیتامنیتی به حدی خراب

ای افزایش یافته است که پیشینهتلفات نظامیان و غیرنظامیان افغان به گونۀ بی. کندیکی پی دیگر سقوط می

ان در میدان جنگ رسباز افغ۲۵۰های اخیر تنها در جریان یک هفته بیش از ها، در هفتهبربنیاد برخی گزارش

افزایش حمالت هوایی نیروهای امریکایی نیز وضعیت را 3.شوندتن دیگر زخمی می۳۵۰کشته و بیش از 

وده و تلفات غیرنظامیان افغان را بیشرت کرده استوخیم .تر 

ر نیروها در این کشور، و اسرتا: دوم تیژی رسیدن ابهام در حضور آیندۀ امریکا در افغانستان از لحاظ زمان و ش

نگ که در  سال گذشته منتج به صلح در این کشور نشده، تردید کشورهای منطقه را ۱۷به صلح از راه ج

نگ رسد امریکا با کشورهای دیگر بیش از پیش در به همین دلیل، در ماه. افزایش داده است های اخیر ج

ها در افغانستان باعث جنگ نیابتی آنبه عنوان مثال، جنگ رسد روسیه و امریکا و. شده استافغانستان گرم

.تیره شدن روابط افغانستان با روسیه نیز شده است

اسرتاتیژی ترمپ در بهبود وضعیت سیاسی در افغانستان نیز نه تنها کمک نکرده بلکه باعث مشکالت : سوم

افته و اختالفات داخلی در سطوح مختلف به خصوص میان رسان حکومت افزایش ی. بیشرت نیز شده است

پروسۀ انتخابات پارملانی که به دلیل مداخلۀ . اختالفات قومی و زبانی بیش از هر وقت دیگر باال گرفته است

دی گسرتده روبهامریکا در انتخابات گذشته با بی فساد اداری نیز به شکل . رو شده، با ناکامی مواجه استاعت

.سابق و به گونۀ وسیع در دستگاه حکومت وجود دارد

2 Watchdog: Afghan strategy failing, May 21, 2018, see online:
http://www.rep-am.com/news/national/2018/05/21/watchdog-afghan-strategy-failing/
3 VOA Dari, In one week, 252 Afghan soldiers were killed, see it online in Dari:
https://www.darivoa.com/a/ansdf-casualties/4382706.html
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عی مردم افغانستان نیز در یک سال : هارمچ ت در کنار وضعیت سیاسی و امنیتی، وضعیت اقتصادی و اج

ها به کاری به اوج خود رسیده و افغانفقر و بی. اخیر نه تنها بهبود نیافته، بلکه رو به وخامت نیز بوده است

یاد اظهارات وزیر مهاجرین، در حال بربن. گویندهای شان را ترک میدلیل مشکالت امنیتی و اقتصادی، خانه

ر بی هزار ۲۰۰حدود م ۲۰۱۸ملیون تن رسیده است و تنها از آغاز سال ۱٫۴گان داخلی به جا شدهحارض ش

هنگی رقمی که در گزارش 4.اندجا شدهها و وضعیت خراب اقتصادی بیتن به دلیل جنگ و ناامنی دفرت ه

5.از آغاز سال گفته شده استهزار تنOCHA(،۱۱۴(های برشی سازمان ملل متحد کمک

شود، فشار امریکا بر پاکستان برای همکاری در آورد اسرتاتیژی ترمپ برای افغانستان شمرده میچیزیکه دست

های در این خصوص هرچند فشارها و انزوای پاکستان منجر به آغاز تالش. پروسۀ صلح افغانستان است

ود منزوی شدن پاکستان برای بهبود روابط با افغانستان شد، ولی از آنجاییکه در یک سال گذشته با وج

ی رسد این پاکستان، پیرشفت ملموسی در راستای همکاری صادقانه در صلح افغانستان دیده نشده، به نظر 

، از سوی دیگر، با توجه به دالئل مختلف. کشور سیاست خویش در قبال افغانستان را به این آسانی تغییر دهد

شود، کنرتول آنچنانی بر طالبان ندارد و اگر بخواهد نیز موفق به حارض کردن پاکستان چنانچه گفته می

بنابراین، این فشارها نیز ضامن صلح و ثبات . طالبان به گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان نخواهد شد

ی .شوددر افغانستان محسوب 

آیندۀ جنگ امریکا در افغانستان

زند؛ به همین دلیل از کار جنگی امریکا برای افغانستان، رسنوشت جنگ و صلح در این کشور را رقم میراه

کار سال گذشته ثابت ساخته است که صلح واقعبینانه شامل راه۱۷اما . اهمیت زیادی نیز برخوردار است

.نگ را روی دست گرفته استجنگی امریکا در افغانستان نبوده و اکنون نیز سیاست ناکام صلح از راه ج

نگ امریکا در این کشور تیره ه به اسرتاتیژی کنونی امریکا در افغانستان، تصویر آیندۀ ج تر به نظر با توج

شود و از سوی دیگر امریکا تر میسو قضیۀ صلح و جنگ در افغانستان روز به روز پیچیدهرسد، چون از یکمی

.اده به ترک این کشور نیستنیز به دلیل منافع خویش در منطقه، آم

4 Azadi Radio, Interview with Afghan Minister of Refugees, 29 May 2018, See online:
https://da.azadiradio.com/a/29256203.html
5 Relief Web, Afghanistan Weekly Field Report | 21 -27 May 2018, see online:
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-weekly-field-report-21-27-may-2018
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لوگیری از تهدیدهای بیشرت و مسؤولیت افغاناز این رو، ها به خصوص حکومت افغانستان است که برای ج

پایان جنگ در کشور، در مورد آیندۀ حضور امریکا در افغانستان تصویر واضحی داشته باشد و برای ادامۀ بی

پایان.تر مواجه نکندشور را با ابهام بزرگجان کنونی، آیندۀ کویل و حفظ حکومت نیمه
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واښ وونکی  وچکايل؛ د افغانانو لپاره یو بل نن

نو مرکز د سرتاتېژيکو او سيمه/ضیاءاالسالم شیرا ې ييزو 

ه و راوروسته، اوسپه ج ونه ده چې د پيل افغانستان کې له ناامن او ج مهال وچکايل هغه سرته نن

ی دی واښ رسه مخ ک .مېليونونه افغانانو ژوند یې له 

ۍ ادارې یا  رو ملتونو د برشي مرستو د همغ کال "اوچا"د مل په خپل ورستي میاشتني راپور کې ویيل، چې س

ې او کابو دوه مېليونه تنه د ۲۰په افغانستان کې وچکال د هېواد په دوه پر درې برخې يا  والیتونو اغېزه ک

ت او لوږې رسه مخ دي 6.خوراکي توکو له سخت کم

يوالو مرسته کوونکو ادارو له استازو رسه وکتل او د وچکال له کبله  تېره اوون ولسمرش ارشف غني هم د ن

تونکی شو ې همکارۍ غو خه د  یوالو ادارو  ه کولو په موخه، له دغو ن ته شوي وضعیت د  د یوناما . رامن

پلو مرش تادام اري او خپل استازي يې هم وچکال ه، چې په جدي ډول دغه ستونزه  اچي یاماماتو ژمنه وک

7.سیمو ته استويل دي

6 OCHA: Drought grips large part of Afghanistan:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180525_ocha_afghanistan_monthly_humanitaria
n_bulletin_april_2018_en_final.pdf

https://president.gov.af/ps/news/1071072:د نورو معلوماتو لپاره7
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ه دی، د وچکال  ه په افغانستان کې پر وچکال  ې تو ان وله کې د اقلیمي بدلونونو اغېز او په  دا چې په 

او ا ه دي او په دې ت ه کول پکارد اغېزو اوسني حالت او الملونه  تنې دي چې دلته وسمهال  دي؟ هغه پو

ې دي واب ک .مو 

په افغانستان کې وچکايل

ایونو کې له  کلونو ۵خه تر ۳د اسیا پرمختیايي بانک د راپور له مخې، محيل وچکايل د هېواد په بېالبېلو 

ي ي۱۱خه تر ۹د زونونو په کچه وچکايل بیا له . پورې را ر ۲۰او په ميل کچه وچکايل له کلونو پورې را

ي۳۰خه تر  ل تکرارې .کلونو پورې یو 

ي ل دی، چې افغانستان له وچکال رسه مخ کې م  ېر شو، نو دا پن د کورن . که وروستیو دوو لسیزو ته 

ې پرمهال، په  م ۲۰۰۳م او ۲۰۰۲م کال کې، افغانستان له اوږدې وچکال رسه مخ شو، چې د ۱۹۹۵ج

تونو له کبله پای ته ورسېدهکلونو زیات م کلونو کې افغانستان بیا له ۲۰۱۲م او په ۲۰۱۰م، ۲۰۰۸په . و ور

ه وليز . وچکال رسه مخ شو او دغه مهال یې پر زراعتي حاصالتو په تېره د غنمو پر حاصالتو منفي اغېزه وک په 

ه ې په. ډول، دغه وضعیت د افغانستان پر اقتصادي ودې هم اغېزه وک م کال کې د زراعت ۲۰۰۸ډول په د بېل

سلنه شوه او په همدې کال یې د ۵۳م کال کې د زراعت سکتور وده ۲۰۰۹سلنه وه، خو په ۲۱سکتور وده 

.هېواد په اقتصادي وده هم مثبت اغېز وک

یوال بانک د راپور له مخې، له  ي له ۶٫۵م کال راهیسې په افغانستان کې تقریباً ۲۰۰۰د ن میلیونه و

و اوسن شمېره نه ده شاملهوچک خه د اغېزمنو و خه اغېزمن شوي، چې په دې کې له وچکال  دغه . ال 

کلوي، چې که په افغانستان کې شدیده وچکايل رايش، نو دا به هېواد  یوال بانک په خپل دغه راپور کې ا راز ن

ر کې تر  8.میلیاردو ډالرو پورې زيان واړوي۳ته یوازې په زراعتي ډ

: د نورو معلوماتو لپاره8
a/http://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/governance/voices/water/ppps/endpovertyinsouthasi

prs/archive/201707
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وسن وچکايل او اغېزې يېا

نې  او اندې یوالې ادارې په افغانستان کې د روانې وچکال په ت له تېرو درېیو اوونیو راهیسې حکومتي او ن

واښ د کچې له مخې په هېواد کې په . رشیکوي د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په اند، وچکايل د 

وریو کې ویشل شوې :الندې درېیو ک

ه کې په لوم ي ۱۵ۍ درج ان، زابل، کندهار، هلمند، (والیتونه را جوزجان، بادغیس، فاریاب، غور، ارز

ان، بلخ، بغالن، کندوز، هرات، فراه او نیمرو  ي ۶په دویمه درجه کې ). زسمن ر، (والیتونه را میدان وردګ، لو

ه کې هم ) تخار، پکتیا، نورستان او رسپل ي والیتونه ر ۱۳او په درېیمه درج ، دایکندي، بامیان، (ا غز

رهار، پکتیکا او خوست ، نن ن، کن 9).کاپیسا، پروان، پنجشیر، کابل، بدخشان، لغ

ي د وچکال له کبله له لوږې رسه مخ دي، چې له دې رسه اوس تقریباً ۲په دغو والیتونو کې تقریباً  میلیونه و

نو شوو میلیونه خلک د کايف غذا له نشتوايل رسه مخ دي او۱۳ واښ پر وړاندې د مبارزې او زیا د دغه 

.میلیون ډالرو مرستې ته اړتیا ده۵۰۰کسانو رسه د مرستې لپاره 

نې دا دي چې د روانې وچکال له کبله به د هېواد اقتصادي وضعیت هم اغېزمن يش که د هېواد . اندې

ي، چې د غنم کل کې خه تر ۴٫۲و پیداوار به له اقتصاد تر ډېره پر زراعت متکي دی او داسې ا نو  میلیونه 

نو پورې راکم يش۲٫۵ ایه شوو يا داخيل له دې ورهاخوا، د روانې وچکال له کبله د کور دننه بې. میلیونه 

ل هم شته، چې دا هم د هېواد پر وضعیت منفي اغېزه کوي والو د کچې لوړېدو احت .ک

په افغانستان کې د وچکال الملونه

افغانستان د خوږو اوبو سرتې زېرمې لري، خو د دغو اوبو نورو هېوادونو ته د افغانستان د اوبو بهېدل؛·

ي، چې له امله یې خپله افغانان  یو هېوادونو ته بهې اون ت رسه یوه سرته برخه د افغانستان  د اوبو له کم

، په هېواد کې هر کال . مخ دي نا وزارت د معلوماتو پر بنس میلیارده ۷۵د افغانستان د اوبو او برې

ي، خو له دې جملې یوازې  سلنه یې نورو ۷۵سلنه یې افغانان کارولی يش او پاتې ۲۵مرتکعبه اوبه تولیدې

ی .هېوادونو ته بهې

https://pa.azadiradio.com/a/29254840.html: د نورو معلوماتو لپاره9
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ت؛ · تونو کم ېر غرنی هېواد دی، چې د اوبو زېرمې یې تر ډېره په موسمي د ور افغانستان په وچه کې را

لې دي تونو پورې ت د اوچا ادارې په وروستي راپور کې ویل شوي، چې د تېرو کلونو په پرتله د . ور

ت کچه  یمو سلنه را کمه شوې وه، چې له امله یې په ډېری س۷۰افغانستان په یوشمېر والیتونو کې د ور

ه شوې او له همدې کبله افغانان د وچکال  ی کې د اوبو زېرمې وچې او په سیندونو کې د اوبو سطحه را 

واښ رسه مخ دي .له 

وله کېاقلیمي بدلونونه؛ · ازونو او حرارت د تولید له په  ۍ په سطحه د فابریکو او بېالبېلو کارخانو د  د ن

رموالی د اقلیمي تغی مکې د کرې  ې امله د  یراتو المل شوی، خو په افغانستان کې رسبېره پر دې، د ج

ي ه تلل هم د اقلیمي تغییراتو یو اړخ بلل کې لونو له من ن و  لونو موجودیت او د . له امله د  ن که د 

ه يې د ژر  ې ساتې او په دې تو ، په غرونو کې د واورو یخچالونه او زېرمې س ه سا مکې زرغونتیا هوا س

.کېدو مخه نیيسویلې

ه مبارزه اړینه ده؟ ولې د وچکال پروړاندې 

ی خه بلل کې ونو  وا د وچکال او . د اوبو ناسم مدیریت او وچکايل د انسا ژوند پر وړاندې یو له سرتو 

ي چې خلک خپلې سیمې  ر ي او دا بیا د دې المل  ته کې موسمي بدلونونو له کبله فقر او لوږه را من

دي  وال ته اړ يشپرې ه کې  ه ژوند په ل اک او  ار، خوراک،  .او نورو سیمو ته د کار روز

دې  ي یې په کلیو او با۱۵افغانستان چې یو کرنیز هېواد دی او ن ني نمیلیونه و و کې د کرنې له الرې د ور

امېدی يش رانه  وسمي بدلونونه د خلکو د که م. ژوند اړتیاوې پوره کوي، نو وچکايل ورته په هر حالت کې 

ي او د اوچا د وروستي راپور پر بنس د بې ل کی خه  "مې"م کال په ۲۰۱۸کوره کېدو یو له مهمو الملونو 

ي او د ۲۱میاشت کې یوازې په بادغیس او غور کې له  خه زیاتو کسانو د وچکال له امله خپل کيل پرې زرو 

.والیت ته راغيل دياوبو او خوړو ترالسه کولو په موخه هرات 

ونو ته په کتلو رسه اړتیا ده، چې پر وړاندې یې جدي مبارزه  وا و  په هېواد کې د روانې وچکال او ترې پې

ې همکارۍ او  کار  یوالو ادارو ترمن د  ولو مهم پکې د بېالبېلو حکومتي ادارو، وزارتونو او ن ويش چې تر 

ارتونو بودیجه دومره نه ده، چې په یوازې رس د روانې وچکال پر وړاندې د حکومتي ادارو یا وز . کولو اړتیا ده

ای يش .مبارزه وک



۴۵۲www.csrskabul.com/هتحلیل هفت

13

۵۰۰د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې، د وچکال پر وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 

دغه راز د . میلیونه ډالره لري۹تر ۸میلیونو ډالرو اړتیا ده؛ خو د کرنې او مالدارۍ وزارت په خپله بودیجه کې له 

و پروړاندې د مبارزې ادارې  ما(طبیعي پې وله بودیجه ) ان همدې ته په کتلو رسه دوی . میلیون ډالره ده۶هم 

یوالو ادارو مرستو ته جدي اړتیا لري . له وچکال رسه د مبارزې په برخه کې د ن

ولو رسه رسه، اړتیا ده چې د روان وضعیت ۍ تیزه يش او اړمنو خلکو رسه مرستې له دې  ولو ل په اړه د مرستو را

ولولو . ويش ۍ اداره هم د مرستو د را رو ملتونو د مرستو د همغ کاري چې د مل خو په اوس مهال کې داسې 

که دوی تر اوسه له وچکال رسه د مبارزې په الره کې له  ونې رسه مخ ده؛  خه ۵۰۰له نن میلیون ډالرو 

ې دي۲۲یوازې  ولې ک .سلنه مرستې را

پای
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