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 روضيه؛ د يىې پېړۍ اړيکې او تاسه بىختيا افغانطتان او

 
سوط ډيپلامټيکې اړيکې رسه له دې چې په تاسيخي منغش کې د ارمذؼاه ةاةا او امري ؼريؽيل خان تش دوسو -افغان

سوط اړيکې -افغان سظېږي خى د مؾاهذو او پىهاوي ليکىنى په کچه دغه دوسه د غاصي امان هللا خان له دوسې پيلېږي.

فايت او ظمتىليکې نه دي پاتې ؼىي، دغى اړيکى له لشغىنى ظړو ساؼه دسؼه نيىلې ةيا د مزمذ عاهشؼاه او يىاصې ترشي

مزمذ داودخان تش واکمنيى او د ثىس تش کىدتا ةيا تش دې دمه فؾالې او ةىختې مشرلې لشيل دي. ؼىسوي په افغانعتان کې 

ش څنګ دلته نغشيايت او نفىري ةىختيا او د دې ةىختيا په د انکؽايف پشوژو، تؾليمي ةىسظىنى او فشهنګي مؽاسکتىنى ت

تناعش کې د ځانګړو خللي ګىنذونى او وسوظته د يى ؼمېش حهادي تنغيمىنى د راميې له السې د افغانعتان د وسوظتێ 

 نيمې پېړۍ په لىيى كضيى کې د دخيل او مطشذ لىةغاړي په تىګه نلؾ لشلی.

 

 ظزافغان روص اړيکې؛ د يىې پېړۍ پطمن

کله چې غاصي امان هللا خان له انګليغ نه د اظتلالل حګړه وګټله او په داخيل او خاسحي ظياظتىنى او چاسو کې يې د 

ةؽپړې خپلىاکێ اؽالن وکړ، ؼىسوي له لىمړيى هېىادونى و، چې دغه نىې خپلىاکه ؼاهي يې په سظميت وپېژنذله، او 

ؾاهذه کې د افغانعتان د خپلىاکێ په سظميت منلى رسةېشه د دواړو وسوظته ةيا د دواړو هېىادونى تش منځ په لىمړۍ م

هېىادونى تش منځ همکاسۍ الظليک ؼىې، تش دې وسوظته ةيا د نغامي تړون په امضا کىلى رسه ؼىسوي له افغانعتان رسه 

ته والړل. تش نغامي مشظتى ته ژمن ؼى او په دې ظلعله کې يى ؼمېش افغان صده کىونکي د پيلىټێ په ةشخه کې ؼىسوي 

 دې وساخىا د لېنن او غاصي تش منځ د ليکىنى تتادله هم تشرسه ؼىې وه.

دغه اړيکې د غاصي امان هللا خان د واکمنێ تش ظلىط وسوظته د مزمذ نادسخان په پاچاهێ کې ةيا ځلې د مؾاهذې په 

رسه د پخىانيى مؾاهذو په  امضا کىلى رسه تخذيذ ؼىې. د مزمذ عاهش ؼاه په واکمنێ کې ةيا هم له ؼىسوي اتزاد
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تؾليث نىسې مؾاهذې امضا ؼىې، په دغه مشرله کې د افغانعتان پشمختګ لپاسه ماظټشپالنىنه طشره ؼىل، د مزمذ 

پىسې و، د دغه پالن لپاسه  ۱۹۶۱-۱۹۵۶داودخان په ـذاست کې لىمړنی پنځه کلن ماظټش پالن طشره ؼى، دغه پالن د 

د پالن وصسات کې يې د افغانعتان لپاسه ماظټش پالن طشره کړ. وسپعې دويم ماظټش  ؼىسوي کادسونه کاةل ته ساغلل او

پالن، دسيم ماظټش پالن او ةيا د ثىس په کىدتا رسه نىی ماظټش پالن هم طشره ؼى، خى ةشيايل ماظټش پالنىنه لىمړين دوه 

 ګټنې ته وړانذې ؼىې.ماظټش پالنىنه وو، چې له امله يې په لعګىنى صېشةنايي ظرتې پشوژې ةؽپړې او 

دا چې مزمذ داودخان په چپي ګىنذونى په ځانګړي ډول پشچم کې مالتړ دسلىد او له ةلې خىا په ظيمه کې نىي 

حغشافيىي تغريات داظې وو، چې په کې امشيکا د افغانعتان په نعتت پش پاکعتان ډېش ةاوس کاوه؛ له همذې امله 

دې، التته دا په دې مانا نه چې ګنې د ؼىسوي په وړانذې د اړيکى د تىاصن افغانعتان له ؼىسوي رسه تىدې اړيکې ودسلى 

هڅه نه وه ؼىې، افغانعتان د خپلى نغامي او اكتفادي پشمختګىنى لپاسه د امشيکا د تىحه سا اړولى ډېشه هڅه وکړه خى 

وژې راميه کړې، په دغى هغىی د دغعې تىحه په رذ کې نه وو، خى ةيا هم امشيکا په افغانعتان کې يى ؼمېش لىيې پش 

 لىيى پشوژو کې د کنذهاس هىايي ميذان، د هلمنذ وادي پشاختيايي پشوګشامىنه، د کخکي ةشېښنا ةنذ او داظې نىس وو.

-په هش ـىست د امشيکا او په مخمىؼ کې غشب په ملاةل کې ؼىسوي اتزاد له افغانعتان رسه په پشاخه کچه اكتفادي

ړې، د ؼىسوي اتزاد د مشظتى ؽمذه خاـيت دا و، چې هغىی دلته صېشةنايي پشوژې احتامؽي ميذانىنى کې مشظتې وک

اةادې کړې، دغه پشوژې تش دې مهاله د افغانعتان لپاسه صېشةنايي دي، رتی د امشيکا په تېش اتلغ کلن ؼتىن کې او د 

مې پېړۍ مخکې ؼىسوي له دوی په دا دومشه ډېشو ډالشو کې دوی داظې صېشةنايي حىړښتىنه سامنځته نه کړل چې د ني

 صېشةنايي پشوژو رسه دې پشتله يش. د امشيکايي پېش پشوژې اکرثه سوةنايي او لنډمهاله دي.

په افغانعتان کې د دغى صېشةنايي پشوژو رسه ؼىسوي مشظتې هم ةال ؽىضه وې او هم اوږد مهاله پىسونه وو، دغى پشوژو 

فلري او ناـنؾتي افغانعتان کې د ؼىسوي ظىظياليعتي متاسصو لپاسه  افغانعتان د ـنؾتي کېذو خىاته ةيىه، په هغعې يى

لږ تش لږه دلته کاسګشي طتله ښتې وه چې دا فلعفه نغد دغى ډېشو پشوژو په اةادۍ کې ؼایذ نه فيىډاالن وو او نه کاسګشان، 

، دغى اتزاديى ةيا په خپل سامنځته کېذه او په دې کاسګشانى کې ةيا د ؼىسوي اتزاد په ظتک کاسګشي اتزاديې ايخادېذې

 نىةت د ماسکعېضم په فلعفه کې د انلالب ؼؾاس پىسته کاوه.

 

 په افغانطتان کې د شىروي اتحاد سېزبنايي پزوژو څى بېلګې په الندې ډول دي

، ننګشهاس د کاةل او ةغالن ظيلى، د حنګلک مىټش حىړونې کاسخانه، د دسونټې او نغلى ةشېښنا ةنذونه، ننګشهاس د اوةى کانالىنه

د مالټى او صيتىنى فاسمىنه، کاةل پلخمشي لىی ظړک، د کنذهاس، هشات او تىسغىنډۍ لىی ظړک، د ظالنګ تىنل، د 

کاةل، ةګشام، ؼينډنډ، کنذهاس او کنذص هىايي ميذانىنه، د کاةل مکشوسيان، د کاةل څلىسظىه ةعرتيض سوغتىن، ةېالةېلې 

اسخانه او د کاةل کىسحىړونې کاسخانه، په ؼامل کې د ګاص او نفتى کاسخانې لکه؛ د مضاس رشيف کيمياوي رسې ک

 تفزفات، په کاةل کې د پىليتخنيک پىهنتىن او داظې نىسې په لعګىنى پشوژې.

کله چې خلم ګىنذ پش مزمذ داودخان کىدتا وکړه تش دې مشرلې وسوظته ةيا هم مؾاهذې الظليک ؼىې، خى د افغانعتان 

له ؼىسوي رسه د خلم ډميىکشاټيک رکىمت نغشيايت خپلىلێ ته ځای پشېښىد. په دغه  دوديضې ناپييلې ډيپلامظێ
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مشرله کې د خلم ډميىکشاټيک رکىمت او ؼىسوي چاسواکى تش منځ اړيکې خىسا تىدې ؼىې او دوی په پشانيعتي ډول د 

ړيکې د ميل راکميتىنى پش ځای لىيى لىيى وطنيى كضيى په اړه ګډ مخلعىنه، ټيليفىين اړيکې او ساؼه دسؼه دسلىدل. دغه ا

 د نغشيايت او ماسکعېعتي رشيکانى کچې ته ؼىل.

 

 ډيپلامټيکه ضليشه؛ د بىختيا تاسه پړاو

مێ اوه ويؽتمه د افغان سوظيې په تاسيخ کې د لىمړنێ ډيپلامټيکې اړيکې وسځ په نىم يادېږي، دغه اړيکه له  ۱۹۱۹د 

او نىي سامنځته ؼىي ؼىسوي اتزاد تش منځ سامنځته ؼىه، او وسوظته ةيا انګليعه د اصادۍ ګټىنکي غاصي امان هللا خان 

پىسې يىه پېړۍ صمانه ده او په دې صمانه کې  ۲۱۱۹تش  ۱۹۱۹دا اړيکه په ةېالةېلى دوسو کې نىسه هم ټينګه ؼىه. له 

اړيکى لىړې ژوسې دواړه افغانعتان او ؼىسوي اتزاد د له دوه ظيالى هېىادونى له ظطزې نيىلې د ؼىسوي اؼغال تش رذه د 

 تخشةه کړې.

مه ساسظېذه، د پخىاين ؼىسوي اتزاد ځايناظتې سوظيې دغه وسځ د دوديضې يادونې پش ځای د  ۲۷مێ  ۲۱۱۹کله چې د 

افغانعتان په كضيه کې د يىې فؾالې ډيپلامظێ د وس په تىګه وکاسوله، که نه سوظيه له نىسو هېىادونى رسه هم وسته د 

ا يى ښه پشمختګ دی، خى د يکى اړيکى وسځې لشي؛ ايا کله يې دغعې وسځې په ځانګړيى تشتيتاتى ملانځيل؟لىمړنيى ډيپلامټ

سوظيې د مزمذ داودخان د واکمنێ تش ظلىط وسوظته په افغانعتان کې د معتليمې او نامعتليمې حګړې ظياظت لشلی، 

، چې سوظيه او افغانعتان دواړه په کې رشيک نن چې دوی په افغانعتان کې د ظىلې خربه لشي دا هغه مؽرتکه ګټه ده

 دي او وسته اړتيا لشي.

د افغانعتان د ښکېلى لىسيى رسه د سوظيې د اړيکى په منغش کې دا تزىل هم نىی دی، چې سوظيه له طالتانى رسه د خربو 

ي او دا اړيکې هم په اتشو او اړيکى له مخې د لىمړي ځل لپاسه په افغانعتان کې د ځانګړيى تنغيمي اړيکى رفاس ماتى 

 تنغيمي لزاظ او هم په ايتنيکي لزاظ متنىؼ کىي.

که سوظيه له صړه غىاړي، چې په افغانعتان کې ظىله سايش نى اړينه ده، چې د داظې خربو اتشو چاپېشيال سامنځته کړي 

ربې اتشې تشرسه يش. احتامؽي لىسيى حذي او اسصښتي خ-چې هلته د طالتانى، افغان رکىمت او ةېالةېلى مؾتربو ظيايس

دا چې د معکى په دغه فىسم کې ټىل افغان لىسي او وسرسه سوظيه هم له افغانعتانه د ةهشنيى ځىاکىنى پش وتلى ظال دي او 

پشې تاکيذ کىي؛ دا د افغانعتان د ميل ګټى لىړه څىکه ده، هيڅ افغان نه غىاړي، چې هېىاد کې دې يې ةهشنيان پش 

دا د افغانعتان د ميل خپلىاکێ تش ټىلى لىيه داؽيه ده او افغانان په دغه داؽيه کې تل متاسص حنګېذونکي مؽن پشاته وي، 

 پاتې ؼىي.

د حهادي کشښې يىه تخشةه ؼىې كضيه دا هم ده، چې د دوی ډېش تشکيض پش حنګ ساټىل وي، دوی د ظيايس، اكتفادي 

امله دوی تل د حنګ له صاويې معايلى ته ننىځي، او دا او ټىلنيضې ةىختيا لپاسه الصم تياسی او متشين نه لشي، له همذې 

يى رليلت دی، چې د حنګ دا صاويه تل د ةېالةېلى فکټىسونى تش اغېض النذې لىيه او کىچنێ کېږي، طالتان ةايذ په دې 

ىنه مشرله کې د ظىلې په كضيه کې د پخىانيى حهادي تنغيمىنى تخشةه له پامه ونه غىسځىي، د ظىلې لپاسه مناظث وخت

تل نه مهيا کېږي او په حنګ او ظىله کې ځىاکمنتيا هم تل نه وي، همذغه مناظث وخت او ځىاکمن وحىد په ظىله کې 
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څىسةه ةشخه ټاکي. پخىانيى حهادي تنغيمىنى چې د ظىلې د اړتيا پش مهال ةه يې ظىله ټىله د خپلى مؾياسونى پش ةعرت 

ې دوی ټىل له خپل ةعرت رسه په وطن کې د ؼپى او وسځى دسک نه غىښته خى داظې مشرلې هم پشې ساغلې چې ةيا په ک

لشلى. طالتان د كضيې د يى خىسا مطشذ لىسي په تىګه نن د خپل ؽشوج پش هعک دي، دوی ته په کاس دي چې د ظىلې پش 

 ناصکى السو پىه وي.

ضيه په غټه کې يىه ميل كضيه ده او طالتان د خربو اتشو په معري کې ةايذ يىاصې له خپله ليذه ونه ګىسي، د افغانعتان ك

دلته رتی له کىچني نفىري ګشوپ له پامه غىسځىل د ساتلىنکي ةلې فاحؾې لپاسه ةغ ده. طالتانى رسه دا ښه ښکاسي، چې 

دوی په افغاين کچه د افغان رکىمت رسه د خربو اتشو مزىس نفی نه کړي، که طالتان له رکىمت رسه خربې اتشې ونه 

ست کې يىاصې د ةهشنيانى وتل ةه هيڅکله دغه حنګ ته پای وسنه کړي، ةهشنيانى لپاسه دا ډېشه اظانه او کړي نى په دې ـى 

اسصانه ده، چې دلته دې د هغىی ځاين تلفات نه وي خى د هغىی حنګ دې دلته دوام ولشي او دغعې اسصانه حګړه هغىی 

 پىسته کىالی يش.

رسه کړي او ښې اړيکې له رسه پيل کړي نى د ظىلې په كضيه کې که سوظيه غىاړي په افغانعتان کې مثتت نلؾ تش 

ةايذ ناپييلتىب او ښه اساده ثاةته کړي، له دې وس اخىا سوظيه ةايذ د افغانعتان په ةيا سغىنه کې ظخاومتنذانه ةشخه 

ن ؼىسوي واخيل، په دې ډول ةه دوی له يىې خىا د هغه حنګي تاسيخ څپشکی وتړي چې دوی په کې دلته تش يى ميليى 

ؽعکش په دوساين ډول ةىخت ظاتيل وو، له ةلې خىا ةه د نىي افغانعتان په صېشةنا کې سوظيه ؽمالً د خپلې دوظتێ ثتىت 

وسکړي، سوظيه ةايذ دا دسک کړي چې دوامذاسه کشاسي او امن د اكتفادي پشمختيا او ټيکاو پشته امکان نه لشي او کله 

نى د دې حنګ اوسونه ةيا په افغانعتان کې نه متېږي او دا ةه د سوظيې پش  چې دغعې ټيکاو په افغانعتان کې نه وي

 واكؾي پىلى اوړي.

په افغانعتان کې د سوظيې د انکؽايف همکاسۍ لپاسه دا هم اړينه ده چې افغان رکىمت د سوظيې د مشظتى حلتىلى او 

تطتيم لپاسه رشايط ةشاةش کړي. لږ تش لږه افغان رکىمت ةايذ د سوظيې هغه ژمنې تؾليث کړې وای، چې دوی په کې له 

شوژو د ةؽپړتيا او ةياسغاونې وؽذې کړي، دا تؾليث د امشيکا او سا په دې خىا د پخىاين ؼىسوي اتزاد د نيمګړو پ ۱۳۹۲

ظيمه ييضو كذستىنى تش منځ د افغانعتان ناپيېلتىب په صةات سظىي او دا د افغان رکىمت په سهربۍ پىسې اړه لشي چې 

ت  تتذيل کړي؟ څشنګه کىالی يش د امشيکا او ناټى ؼتىن د سوظيې د مشظتى حلتىلى لپاسه د ننګىنې پش ځای پش يى فـش
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 وضعیت  ماشىمانىد افغان 

 

د خپل ماؼىمان ، مګش څشنګه چې ې دياو کړیذل يلهم صیات ځىسیذ ماؼىمانپه افغانعتان کې د ةل هش كرش تش څنګ 

 ي، او ځان ته مناظث چاپیشیال ةشاةش کړ يکىالی، تش څى خپل رم وغىاړ  ځان لپاسه د لىیانى په څیش اهتامم او تىحه نيش

 پالن په ملړیتىةىنى کې ونیيس يرلىنه د خپل کاس  ماؼىمانىه همذې خاطش ةایذ لىیان، ؼخفیتىنه، اداسې او دولتىنه د پ

میلیىنه کىچنیان یې  ۶، يکلىنى کم ( ژونذ کى  ۱۸میلیىنه کىچنیان )له  ۱۴ . په افغانعتان کې نږدېياو تىحه وسته وکړ 

نىې صېږی. د دوی ظامله سوصنه، سوغتیا ته  ماؼىمانمیلیىن  ۱ږدې ، او هشکال نيرشایطى کې ژونذ کى  ناکىپه خطش 

د  ماؼىمانى. د حىصا ملړۍ نېټه په هیىاد کې د يذنه د دوی ةنعټیض رلىنه دېالرسظی، او تفشیزی چاپیشیال کې اوظ

رالت  يکنخىاؼینى  ماؼىمانى ، په وطن کی د له همذې امله مى د اوونێ په تزلیل کې، يږيملانځل کوسځې په نىم 

 ةانذې ؼننه کړې.

 څزګندونه کىي حالت يخىاشینىنکد یىنطیف لخىا خپاره شىي ارقام د افغان ماشىمانى د 

، تؾلیم، پاکى اوةى... په ةشخه کې فؾاله سوغتیاکال ساهیعې په افغانعتان کې د کىچنیانى د  ۱۹۴۹یىنعیف اداسه چې له 

 ، دغه اسكام په النذې ډول دی: يؼمیش اسكام خپاسه کړیذ ده په خپلى وسوظتیى ساپىسونى کې پش خپله پاڼه یى

 يکې یى تن یې نؽی کىالی خپله ملړنێ کلیضه ووین ماؼىمانى ۱۸  په هشو. 
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  ۴۶۴  يپىسه کړ  يخپل ةنعټیض واکعینىنه نذ يمیاؼتى د ۲۳-۱۲چې ؽمشونه یې له  ماؼىمانىظلنه. 

   کلنێ مخکې ودېږی.  ۱۸نخلێ له  په دسېیى کې یىه 

 يانکؽاف نه کى  ياو حعم يیې مکمل رهن ۲کې  ماؼىمانى ۵  شوپه ه . 

  کىچنی کم وصنه دی. ۱کې  ۴په هشو 

  يدسملنې ته اړتیا لش  يمیلیىنه کىچنیان د ظىء تغز ۱.۳کلىنى کم  ۵له . 

   ياوةه په غایطه مىادو ککړې د چښلىظلنه د  ۵۱۴نږدې . 

  يکې راحت پىسه کى ىنه صیات خلک اوط هم په اصاده هىاء یمیل ۴نږدې له . 

 ۳.۷  يښىونځی ته نه ځ ي؛ظلنه یې نخىنې د ۶۱۴میلیىنه کىچنیان چې. 

   ظلنه یې لیک لىظت کىالی ؼی.  ۱۹۴کلىنى څخه کمى نخىنى یىاصې  ۱۵له 

  کال کې  ۲۱۱۷، په يهیىادونى څخه دی چې له پىلیى) فالد( څخه سنځ وړ  ۳افغانعتان ال هم د نړۍ له هغى

. چې په وسوظتیى دوه کلىنى کې پشې یى څى نىسې هم وس يپه دې هیىاد کې ثتت ؼىې دد پىلیى پېښې  ۱۴

 اضافه ؼىې. 

 ۳۱۴ دی.  ةالغی  نخىنې کم خىنه 

 په افغانطتان کې د ماشىمانى وضعیت

 چې کيږي. افغانعتان پاتې اغېضې ناوړه یې نعلىنى څى په هېىاد یى د چې دی ؽمل داظې یىه صېږوونکې ةذةختیى د حګړه

 کړی ګشېىان او الط رسه ثتاتێ ةې ټىلنیضې او اكتفادي حذې له یې هېىاد دا دی ډګش حګړو د پعې پشله لعیضي څى

 چې اړويل و تاوان دومشه ته رالت سوصنې او ښىونې د نعل ځىان د هېىاد ددې حګړو، پعې له پش څنګ تش ددې دی،

 تش خى پشېښی؛ اثش خپل پاړکي ټىلنیض هش په هېىاد د که حګړې .کىي ټکنی هم ټیکاو او ساتګ ظىلې د ته هېىاد صمىږ

 ةې او اخیعتی ظیىسی پشظت رس د رسه له حګړو یې خىا یىې له چې دي ماؼىمان كرشونه صیامننیذونکي صیات ټىلى

 دی، په ننګىلی ثتات ټىلنې د امله له ځنډ اوږد د کې سوصنه او ښىونه په یې خىا ةلې له او دي ؼىې پاتې ةشخلیکه

 څه هغه ښکېلتیا ماؼىمانى د کې کاسونى ظختى په او نؽتىن مکتتىنى د وضؾیت، اكتفادي خشاب حګړې، کې نعتانافغا

 دی ؼىی پشې ةزث دلته چې دي

 نه محزوم ماشىماند مکتب   -  1        

انى... داو اظتا، فلش، د نږدې مکتىب نه ؼتىن، ټیټ کیفیت لشونکې ښىونځیى ناامني، سواحىنى، يلکه ناپىه ګڼى ؽىاملىد 

کې د خپلى  ي، چې هش کال ښىونځلشي. هش افغان ةایذ معؤولیت يښىونځی ته نه ځ ماؼىمانمیلیىنه  ۴له امله نږدې 
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او  ي، د هغىی مىس او پالس ته كناؽت وسکړ  مزشوم دي له مکتث اوالدونى د ؼاملىلى په وخت کې د هغىی کىم همضويل

په الط  يرسپشظت ماؼىمس یې نه دسلىد، ةایذ کم تش کمه د یىه ةې رسپشظته ، که مىس او پال ؼامل کړيښىونځی کې یې 

تخاسان، ظیاظی ؼخفیتىنه، مخىس اؼخاؿ، دینی  . ميليپشې وکړ  ياو د خپل اوالد غىنذې رسمایه ګزاس  کې واخيل

، همذغه يس ونکړ که دوی دا کاپه غاړه واخيل مامىسیت  ښىونځیى مالکان ةایذ په ګډه دا ميل ياو دولت ؽاملان خفىيص

 . وانخيل ه. او د دوی اوالدونه ةه تشې په اسامه ظايکىچنیان ةه ةیا دوی او ټىل هیىاد ته دسد رس و 

 ماشىمانجنګ او  -  2          

، نى په همذې خاطش یې ویشه د لىیانى په يځل تخشةه کى  يپه ملړ  یې  ماؼىمانصیاتشه  حنګ او ناامني هغه پذیذه ده چې 

په مختلفى رادثى کې خپل  ماؼىمانى ۴۱۱د ظاتلى د اداسې د ساپىس په اظاط تېش کال نږدې  ماؼىمانىده، د  نعتت صیاته

هذف  د معلزى مخالفینى له خىا تؾلیمی اداسې، همذاسنګه یىاصې په ننګشهاس کې په لعګىنه یژونذ دالظه وسکړ 

ګڼ  ، اسصګان پهی د نه ؼتىن له امله د غضنی، هلمنذد دولت او مخالفینى تش منځ د تفاهم او پىهاو همذاسنګه وګشځیذلې. 

په آصمىینه  هم په تؾلیم او تشةیه نذی ةىخت، او په کال کې رتی یى تن هم د کانکىسماؼىم ؼمیش ولعىالیى کې رتی یى 

ه نؽی د ناامنیى له ا مله ښىونځی تماؼىمان میلیىنه افغان  ۳.۵د وسوظتیى ساپىسونى پش ةنعټ نږدې کې ګډونه نه کىي 

د افغانعتان  کیذی يش ، کىم چېيلش ةې ظىاده ټىلنې ةذ صیشی د ځان رسه  ې تلالی. دا چاسه په آینذه کې د یى 

 . وي، خى افغانانى ته تش دې ةذ خرب نؽتهدښمنانى ته د خىښێ صیشی 

 ماشىمانکاریګز  -3          

د  ماؼىمان، په دې دوسه کی يه ګزاسۍ دوسه و د تشرم، مینې وسکىلى، او رسمای د ماؼىمتىب دوسه په نىسه نړۍ کې 

نه  څه یې پىسه او تؾلیم ته هڅىل کېږی، هغىی هیڅ هم د ظختیى او مؽکالتى په نىم ې، اړتیاو يلىیانى لخىا تلذیش کېږ

له لغ کلنێ مخکې د  ماؼىمان، مګش په افغانعتان کې ةذةختانه صیاتشه يخپله یې وصغم ي، لىیان یې کىښښ کى پیژين

میلیىنه  ۱.۹، د املان غږ ساډیى د یىې رسوې پش ةنعټ نږدې ، کاس کىی او صرمتىنه ګايلؤولیت په غاړه اخيلمع کىس

د فاظذو  ډېش ځله ماؼىماندغه ، المل یې هم سوانه حګړه ده، يکې کاس کى والیتىنى دافغانعتان په مختلفى ماؼىمان 

 ، او کله کله خى د انعاينحشمىنى اخته کیږي، په يېږ، په مخذسه تىکى مؾتاد کيښکاس ګشځ لىاؼخاـى د ؼهىت سانیى 

 يمعرت ، د خښتى په ةټیى، مال څشولى يچې کاس ته مختىسېږ ماؼىمان. صیاتشه يهم ګشځ مىخهكاچاق او تشهګشۍ چاسو 

تش ټىلى ةذ خرب خى ال دا . يخشڅىلى کې ةىخت دکڅىړو  يرسه ؼاګشدۍ، د ډةشو ظکشو په کانىنى، په ةاصاس کې پالظتیک

 . يد ېپه مخذسه تىکى سوږد ماؼىمانصسه  ۱۱۱او کىسنیى چاسو وصاست د ساپىسونى پش ةنعټ نږدې د ؽذلیې وصاست  چی
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  اجباری ودونه -4            

چې ؼایذ د دوی خپاسه ي ، او خلکى ته دا فکش وسکى يساپىسونه خپشو  د متالغې نه ډککه څه هم غشةی میډیا په دې هکله 

، ا و يچې په ظیمه کې وګىسو دغه چاسه ال هم پای نه لش  ې، مګش مىنږ او تاظياو یى اړخیض و ؼىې اسكام نادسظت 

کچه  ظىاد له یىې خىا چېشته چې  يکې کېږ ظیمى لشې پشتى، دغه چاسه په هغه يکىچنێ نخىنې په معلعله تىګه ودېږ

، او کله چې پالس د ؽایذ ةله يڼل کېږ، ولىس ال هم د پالس رم ګاو له ةلې خىا دیني پىهې کچه هم ټيټه وي ټیټه وي

 ، او په دې تىګه یى ؼمیش ګاليليخپله کىچنێ لىس ؼتمن صاړه یا هم ځىان ته په نکاذ وسکى نى ، يرسچینه ونه مىم

 . يد لىیانى له ةیشرمێ او علم رسه الط او ګشیىان کېږ ماؼىمان

 د تغذیې د حالت خزابىالی -5          

او  یېړنې لشو، او د ؽامې سوغتیا وصاست د تغزیې سیاظت د کىښښىنى په پایله کې د ظىء تغزکه څه هم ډیشې الظته ساو

، په دې هکله د یىنیعیف تاصه يد تغزیې ظتىنضې لش  ماؼىم، مګش ةیا هم نږدې هش پنځم يکم كذ ظلنې ښکته ؼىیذ

ناسوغێ له الظه خپل وړې له یىې  مماؼى ده، او ضؾیفه  د ټىلى ناسوغیى مىس ي. ظىء تغزيساپىسونه خىسا خىاؼینىنکی د

د  ماؼىمانى. د دې ناخىالى ټىل المل یىاصې فلش نذی، ةلکه صیات وط لشونکې کىسنێ هم د خپلى يژونذ له الظه وسکى 

. همذاسنګه په اصاده يته وسکى  ماؼىم خىاړه ي. مختلف غیش ـزيظمې تغزیې په هکله الصم مؾلىمات او پىهه نه لش 

 . ي، او ناسوغ خىاسځىاکێ او کم خىنێ ته ةیایيناسوغیى کچه صیاتېږ يکىلى له امله د هضم هىاء کې د كضاء راحت

 ماشىماند نړۍ 

، مىټشوان مىټش ته الط ونیيسکې  په لىیه السکه   ماؼىمان  لپاسه ځانګړي كىانین ټاکل ؼىي لکهکې  ۍنړ نىسه  په 

، او پىلیغ ته ي، چې د مىټش ښیښې وسماتې کړ يش کىچنی رم ل ي، که داظې ونه کړ يمختىس دی چې مىټش وسته ودسو 

. يد رفاعت په خاطش په مىټشو کې په ملړی ظیټ کې ناظتې ته نه پشیښىدل کېږ ماؼىمان ، همذاسنګه يصنګ ووه

رسه لکه د ماؼىمانى ، هلته يکې ملشسیږ يښىونځ ان ملړيند. تش ټىلى ظرت او پىه اظتايد يمکتتىنه او وړکتىنىنه حرب 

، او ظیاظیىن په خپلى يرسه مفارتې کى ماؼىمانى تلىیضیىنىنه په مکشسه تىګه له تکړه ي دسنښت چلن کېږلىیانى په 

کې تلشیتأ   ښىونځیى په. يتؽىیلى  ماؼىمانپشوګشامىنى رسه  ډول ډول  او کىي رسه ناظتېماؼىمانى پشوګشامىنى کې له 

تؾلیتىی. کې  په انټشنټ  ؼخفیتىنه او  ی ځایىنهتخشةې تاسیخ ، صیاتشه ؽميليانټشنټ الرسظی لش ته  ماؼىمانټىل 

لپاسه حال ټشانعپىسټی ظیعتم دی، په ځینې ښىونځیى کې رتی د ډوډۍ خىړلى او اظرتارت لپاسه هم همذاسنګه ماؼىمانى 

 . يد يځایىنه حىړ ؼى 



 ۳۰۳ -تحلیل هفته
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 د ښه کېدو لپاره هيلې 

 مرصف ، صیاتشو یې په ؼخيصيهم لش  او اداسې يىلى ناخىالى رسه رسه ډيش ةا ارعاظه وګړ ټافغانعتان له دې 

، په دې يوسوص  ماؼىمانڅى ةی وصله تش  يحىړې کړیذ ې اداسېنىس  وړکتىنىنه، مذسظې، د رفػ رللې، یتیم خانې او

هکله، ؽامې سوغتیا وصاست، د کاس او ټىلنیضو چاسو وصاست، نړیىال سوغتیایی ظاصمان، یىنیعیف، ظیف ده چلډسن اداسې د 

واکعین دهغىی د کنټشول النذې ظیمى کې  پشوګشامىنه ةلالی ؼى. د طالتانى لخىاپه هکله ګټىس  کىچنیانى د ظاتنې

لشونکى  ينکى ته د واکعین احاصه وسکىل مثتت ګام دی، همذاسنګه د افغانی رسې میاؼتې لخىا په صړه کې د ظىس و کى 

نړیىاله اداسه ةیا په ټىل هیىاد کې کىچنیانى ته دسملنه په وړیا ډول یى ظرت ګام ةلالی ؼى. همذاسنګه د یىنیعیف  ماؼىمانى

لپاسه  ماؼىمانى. همذاسنګه د ؽامې سوغتیا وصاست د وسکىي يواکعین، د چینخیى ګىلێ، د کم خىنێ ګىلێ، تذسیعی تىک

چې په کمیت کې  رس ةېش. د دې ټىلى نا خىالى سول لشلی دید مړینې په کمىلى کې ظرت  ماؼىمانىځانګړې سوغتىنىنه د 

ماؼىمان میلیىنه  ۱۱نېږدې، د کیفیت ظتىنضه ال هم پش ځای او پشاخه ده. له نیکه مشغه په افغانعتان کې يىحىدې دم

 . يچاپیشیال ةشاةشول د هیىاد د آةادۍ ةنعټ حىړو  ، دوی ته ظامل دسيسيښىونځیى ته ځ

 پایله

، د اوالد سوصل، د يوړانذې کړ  ماؼىمانس د ملتىنى آینذه او اظاط دی، هش څىک چې صړېږی ةایذ ټىلنې ته ګټى  ماؼىمان

کفالت او هغىی ته د تؾلیم صمینه  ماؼىمانىىصله ېوسکىل، د یتیمى او ة نغشښىونځیى او مذسظى رسه مشظته، هغىی ته مثتت 

معاؽذول د هش معؤول معلامن او افغان دنذه ده. همذاسنګه د حنګ ښکیلې خىاوې هم ةایذ د دغه مؾفىم مخلىق 

. شول يشې، او نه هم وو ، او هغىی چې د خذای ج لخىا مؾاف دي، په هیڅ ډول ةایذ مکلف نکړای يشيړ رلىق اداء ک

مکتتىنه او وړکتىنىنه هم د ؼنى ظارى په ماؼىمانى تشڅنګ د  ، معاحذو، مذاسظى نىدولت او مخالفین دواړه ةایذ د سوغتىنى 

 . يپه ډول ګټه پىسته نکړ  لیت ځاییا فؾا هیڅ طشف ةایذ تشې د فىځی پناه ګاه، او يكتىل کړ  ریث

 

 

 ارتباط با ما:

 info@csrskabul.com -  csrskabul@gmail.com ایمیل:

  www.csrs.af -- www.csrs.comضایت: بیو

   + 93 (0) 080282422  -  (+93) 020460202 :دفرت شامرۀ متاص

   
 .دیدار ارسال ما به هینشر نیا مطالب بهبىد جهت را خىد شنهاداتیپ و اتینظر لطفا
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