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بیناالفغاينغىنډوهکېدوحپهافغانسىلهاو

د طالتانٍ، یٍ مً نېټً  ۵۷اٌ  ۵۶ زٍلٍ پً مٍخً  د رسطان میاغتې پافغانطتان کې د جګړې د پای تً رض

ٍالٍ اٌ مذين فعاالنٍ  ٌاکٍ، ضیاضت تزمنځ دٌه ٌرځنێ ةین االفغاين غٍنډه تز رسه  غمېز افغان حکٍمتي چار

 غٍه.

د طالتانٍ لً اړخً غامل ؤٌ،  کطان ۵۳ښځٍ پً ګډٌن یٍ غمېز لً کاةلً دٌحې تً پً ٌرغيل پالٌي کې د  

ٌنٍ پً کٍرةتٍب  .درلٍد ډلې ګډٌن ېکطیش  ۵۷ٌ کې پً دې خب  ٍاد دغً غٍنډه چې د جزمني اٌ قطز ىې

ٌاخیطتلً.  ٍګً ةزخً  ٍالٍ پکې پً انفزادي ت ٌن ٍکړې لً مخې ګډ ٌاړٌ لٍریٍ د ى  جٍړه غٍې ٌه د د

ٍالٍ  اٌ ډېزی ةيزینٍ  ٌن ٍلنې، د ناضتې ګډ ٍالې ټ افغان حکٍمت، طالتانٍ، امزیکا، قطز، جزمني، نړی

ٌنٍ لً دې ةین ى ٍاد  ٌکړاالفغاين ناضتې څخً تٍد ىزکلی ې

ٍلې پً تړاٌ د دٌحې د ، کړٌةین االفغاين خبٌ مخینً ةیان  پً دې تحلیل کې مٍږ ىڅً کړې د ض

لپاره اتزٌ کنفزانظ پایلې، غبګٍنٍنً اٌ آیا دا غٍنډه ةً د افغان حکٍمت اٌ طالتانٍ تز منځ د مخامخ خبٌ 

 ؟یا نً الره پزانیشي
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خربېاالفغاينبینىلېسد

ٌانې د کې افغانطتان پً الرې لً خبٌ االفغاين ةین د  یٍې نږدې لً مٍخً پً رضېذٌ تً پای د جګړې ر

ٍالٍ پً چې کېږي. ىڅې راىیطې لطیشې  رسه تز کې نارٌې ، تزکیً جزمني، پً چې کې کنفزانطٍنٍ نړی

ٍاع اٌ غٍي ٌايل ميل د ىڅې دا چې دي يلکت رسه طالتانٍ لً ضیاضیٍنٍ افغان کې غٍنډٌ پګ  حکٍمت یٍ

 .غٍې ګړنذۍ ال رسه راتګ پً

ٍاغې د کال ع ىـ۵۳۹۷ )د ٌړانذې مياغتې څٍ  کې مطکٍ پالسمېنً پً رٌضیې د مً( ۵۷ اٌ م۵۶ً پً ضل

ٍالٍ، افغان غمېز یٍ اٌ اضتاسٌ طالث د ځل لٍمړي پً ٍاين د اٌ رىبانٍ جيادي ضیاضت  حامذ ٌلطمرش پخ

ٌاکٍ حکٍمتي لٍړپٍړٌ ٍانیٍپخ ګډٌن پً کزسي ٍلې افغان د تزمنځ چار  ٌرځنێ  دٌه ضارې ةې يٍه تړاٌ پً ض

ٍالٍ د يې کې پای پً چې ٌغٍه، ناضتً ٌن ٍا لً ګډ  .غٍه خپزه ىم اعالميً ګډه خ

ٌايل ميل د ىم څً کً ناضتً مطکٍ د ٍاسې نً اٌ کړه رد حکٍمت يٍ ٌاکي حکٍمتي کٍم چې دا ي  رضام چار

ٍکٍ اٌ غبګٍن تٍنذ لً حکٍمت د ةلکې کړ؛ ٌنً پکې ګډٌن يتٍباضتاس پً حکٍمت د  ٌه؛ مخ ىم رسه ني

ٍلې ىيلې لپاره ةزاةزېذلٍ سمينې د تً اتزٌ خبٌ االفغاين ةني کچً پزاخً پً غٍنډې دغې ىم ةيا خٍ ٍک ٌټ  .را

 کې ٌحًد پالسمېنً پً قطز د ناضتً دٌميً لړۍ دغې د مخې، لً پزېکړې د غٍنډې االفغاين ةني مطکٍ د

ٍګً ځانګړې پً لٍرٌ ةېالةېلٍ کتلً ىمذې لً اٌ ٌه غٍې پالن ٍلې د افغانطتان د ت  امزيکا د لپاره ض

 ګډٌن ىم اضتاسي حکٍمت افغان د کې غٍنډه دې پً څٍ کړې، پيل ىڅې خليلشاد سملي اضتاسي ځانګړي

 .ٌکړي

 ةزياليتٍب د لړۍ دغې د ،ٌکړه پزېکړه ګډٌن د اضتاسٌ خپلٍ د کې غٍنډه دې پً حکٍمت افغان چې دا

ٌنً ةېالةېل تړاٌ دې پً مزغً ةذه لً خٍ غٍ؛ ةزاةز فزصت ارسښتناک يٍ لپاره  دا چې غٍل، المل دې د خنډ

 .نيش رسه زت غٍنډه

ٌان د پار پً ملانځنې د  ضلیشي د اړیکٍ ضیايس د رٌضیې اٌ افغانطتان د ىمذارنګً  غبګٍيل د کال ملزیش ر

 ةزادر مال د ٌرتً چې ٌه. غٍې جٍړه غٍنډه کٍرةتٍب پً مطکٍ د ةانذې نېټً مً ۸ اٌ مً ۷ پً میاغتې

ٌاکٍ طالث مرشی پً اخٍنذ ٍاين د اٌ رىبانٍ جيادي ،چار ٍانیٍ ګډٌن پً کزسي حامذ ٌلطمرش پخ  پخ

ٌاکٍ حکٍمتي لٍړپٍړٌ  اٌ ضیاضیٍن افغان څنګ تز ملانځنې د اړیکٍ د مطکٍ -افغان د درلٍده، ةزخً چار

 .غٍل جزګً رسه  لپاره ځل دٌیم د تړاٌ پً کػالې افغان د ٌاکېچار  طالث
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ٍلې د ٌاړٌ لکً: مٍضٍعاتٍ ميمٍ پً یې اړه پً ض ٌنذانً د خلکٍ ملکي د اٌرةنذ، پز لٍریٍ د  د حفاظت، پً ژ

ٌنذ ةنذیانٍ ٍاکٍنٍ ةيزنیٍ د څخً افغانطتان لً مطائلٍ، اړ ٌلٍ، پز الضٍىنٍ ةيزنیٍ د ٌتلٍ، پز ځ  اتلٍنکېر  د ةنذ

ٍايل پً نظام  نٍرٌ اٌ حقٍقٍ پز ښځٍ د تحکیم، پز ٌحذت ميل د ةػپړتیا، ځمکنێ حاکمیت، ميل ،څزنګ

ٌنکي اٌ ګټٍر مطائلٍ   ٌکړل. ةحثٍنً ژغٍر

 

ناستهاالفغاينبینکېدوحهپه

ٌلً پً ثٍر د اٌ مً ۳۵ پً )حمل( ٌري د ٌه غٍې ټاکل  االفغاين ةني د کې دٌحً پالسمېنً پً قطز د نېټً ا

ٍالٍ د غٍنډې دغې د خٍ يش؛ جٍړه غٍنډه ميمً يٍه متفاى ٌن  غٍل ضتث دې د اختالفات غتً تړاٌ پً ګډ

 ٌځنډیږي. غٍنډه دا چې

 د کٍرةتٍب پً جزمني اٌ قطز د ةانذې نېټً مً ۵۷ اٌ مً ۵۶ پً میاغتې رسطان د ٌرٌضتً ځنډ اٌږده لً

طالتانٍ، یٍ غمېز  کې غٍنډه دې پً غٍه. هجٍړ  غٍنډه ميمً تفاىم االفغاين ةین کې دٌحً پالسمېنً قطز

ٌاکٍ، ضیاضتٍالٍ اٌ مذين فعاالنٍ   اٌ طالتانٍ دد دې غٍنډې نً مخکې ةزخً درلٍده.  افغان حکٍمتي چار

 لپاره ٌرځٍ دٌه د خبې طالتانٍ اٌ امزیکا پار پً غٍنډې دې د چې درلٍد جزیان خبې پړاٌ اٌٌم د امزیکا

ٌلې  غٍې. پیل ةېزتً خبې منخ تز طالتانٍ اٌ امزیکا د تًٌرٌض نډځ ٌرځٍ دٌه د اٌ ٌځنډ

ٌاکٍ د  ٍالً  ةین االفغاين ناضتېد قطز چار ٍالٍ تً د ښً راغالضت تزڅنګ ٌٌیل چې دا ناضتً پً نړی ٌن ګډ

ٌلزي کچً څارل کېږي اٌ ډېزه متً تزې کېږي خٍ پً ٌینا یې دا ناضتً ةً . د دٌی لً متې رسه ضم پایلً 

غانطتان اٌ پاکطتان لً پاره د جزمني اضتاسي مارکظ پٍټشیل ىم د ةین االفغاين غٍنډې دغً راس د اف

ٍال  .ٌکړید افغانطتان د راتلٍنکې پً ىکلً خبې  تاضٍ تً ٌٌیل چې دا یٍ ښً فزصت دی چې ٍګډن

ٍال ٌن دا ىیلً منذي ٌښٍده اٌ سیاتً یې کړو چې  ضم د غٍنډې د پای تً رضېذٌ رسه ٍىمذا راس د غٍنډې ګډ

ٌ  جٍړېغٍنډو د تېزٌ ةین االفغاين غٍنډٌ چې پً مطکٍ کې  ٌنکې اٌ پً ښً فضا ېغٍې  تز کې ه ډېزه رغٍ

ٌاړٌ لٍریٍ تز منځ رغنذه ةحثٍنً ٌغٍل چې پً ډېزی نقاطٍ  د افغان کػالې رسه غٍه  د حل پً پار د د

ٌالی   مٍجٍد ؤٌ. ةانذې د نظز نېږد

چې دا ميال پً افغان ، ٌؤ ري اٌ غيزساد اکب ىغً درې کطان ر نادپً دې ناضتً کې متین ةېګ، ناد

ٍلً پً دې غٍنډو کې یېحکٍمت کې دنذې لزي، خٍ   .د افغان حکٍمت اضتاسٌيل نً ک

ٍلې عايل غٍرا معاٌن حاجي دین محمذ اٌ د داراالنػاه معاٌن اٌ رسپزضت انجنیز فزىاد  ىمذا راس د ض

 .ڼً ةزخً درلٍدهة انفزادي پً هي فزىاد ىم
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مً نېټً ماضخٍتن ناٌختً د یٍې ګډې  ۵۷غٍنډه لً دٌه ٌرځٍ ةحثٍنٍ ٌرٌضتً د رسطان میاغتې پً 

ٌلٍ رسه   .پای تً ٌرضېذهاعالمیې پً خپز

 ددوحېدبیناالفغاينغىنډېپهاړهغربګىنىنه

ٍلې لپاره د امزیکا ځانګړي اضتاسي سملي خلیلشاد ٌیيل قطز کې د افغ انانٍ خپلمنځي خبې د د افغان ض

ٍلٍ لپاره د ال پزمختګ ىیلې ةښي ٌنٍ پای تً رض   .څلٍېښت کلنې جګړې اٌ کړاٌ

ٌنې پً دٌحً کې لً طالتانٍ رسه د دٌه ٌرځنیٍ خپلمنځي خبٌ تز پای رضېذٌ اٌ د یٍه  نٍمٍړي دا څزګنذ

ٌلٍ ٌرٌضتً کړې دي ٍکړه لیک تز خپز غپً ده اٌ د ٌص نیمً ا” ټ کې ٌیيل: ېسملي خلیلشاد پً یٍه ټٍ .ى

ٍلې ةین االفغاين ک ٍلٍ ېفضأ کې پای تً ٌرض نفزانظ پً مثتتًض ٍلنې د ټ ٍالٍ، د افغاين ټ ٌن ٍلٍ ګډ ذ. سه ټ

ٌای ٌاکٍ اٌ طالتانٍ تً د ګډ تفاىم مٍنذلٍ متارکي  م. سه د قطز اٌ آملان نطلٍنٍ اضتاسٌ، لٍړ پٍړٌ حکٍمتي چار

ٍلٍ مننً کٍمڅخً د دې ک  .”نفزانظ د تنظیم

ٌلطمرشۍ ماڼێ  ٌکړ.  افغان حکٍمت  ىم پً دٌحً کې  ةین االفغاين ناضتې د ګډې اعالمېې ىز کلی 

مب میاغتې د حکٍمت اٌ طالتانٍ تز منځ ىم ټیلً مثتتً ٌه اٌ متً ده چې تز ضپٌايي د دې غٍنډې پا

 .رضمي خبې پیل يش

ٌاک ٍغٍنډی پایل د قطز ةین االفغاين ٌاړٌ متً ل يتً پً کتٍ، افغان چار زي چې تز یٍې نیمې میاغتې د د

 .لٍرٌ تز منځ ىم رضمي خبې پیل يش

ٌلطمرش محمذ ارشف غني ٌیانذ صذیق صذیقي  پً یٍه خبې کنفزانظ کې ٌٌیل: افغان حکٍمت د  د 

ٌانې خبې اٌ ىڅې لً ةل ىز  ٍلې ر ٍلې د خبٌ پً اړه پً ةػپړ ډٌل پً جزیان کې دی. د ده پً ٌینا د ض ض

 .ٌختً رغٍنکي دي

ې ٌٌیل: چې دا غیز رضمي ٌ کد طالتانٍ د ضیايس دفرت ٌیانذ ضيیل غاىین لً يب يب يس رسه پً خب 

ٍګً پً غٍنډه کې ګډٌن کړی ؤٌ.غٍنډه  ٍالٍ پً انفزادي ت ٌن ٍلٍ ګډ  ىز یٍه پً غخيص ډٌل ةانذې پً ٌه ټ

ٍلې تً د رضېذٌ پً پار خپل نظز  اٌ سمٍږ رضمي  کړل څزګنذ ٌنًافغانطتان کې د غتً ناٌرین د ختم اٌ ض

 .لې تً رضېذل ديضٍ  اٌ دایمي جګړې ختممٍقف پً افغانطتان کې د 
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لیکتهلنډهکتنهپزېکړه

چې پً دې پزېکړه لیک کې د خبٌ د تذاٌم پز  درلٍدېمادې  ۹ناضتې پزېکړه لیک  ێد دٌحې دٌه ٌرځن

ٌام لزي.  اتزې رضٌرت پً داضې حال کې ټينګار غٍی دی چې د امزیکا اٌ طالتانٍ تزمنځ مخامخ خبې د

ىم ټینګار غٍی چې پً افغانطتان کې تلپاتې رسارسي اٌ ةاعشتً  کړه لیک کې پز دېېدغً راس پً دغً پز

ٍلې تً د رضېذٌ الره  ٍلً ةین االفغاين مذاکزات ټٍل»ض  دي. « غم

ٌرتً لیک کې یٍ غمېز ميم نکات چې پً تېزٌ ةین االفغاين مذاکزاتٍ کې  د دې تزڅنګ پً دغً پزېکړه

 پً النذې ډٌل دي: ىغً کمً تٍجً غٍې ٌه،

 

ژبېکارولدنزمې-1

ٍا لً  ٍلې فعالینٍ لً خ کً څً ىم د دٌحې د ةین االفغاين خبٌ اتزٌ ناضتې ٌړانذې، د ةېالةېلٍ لٍریٍ اٌ د ض

افغان طالتانٍ اٌ افغان حکٍمت غٍښتنً غٍې ٌه، چې د یٍ ةل پزضذ جنګي پزٌپاګنذه تم اٌ پزځای یې د 

ٌکارٌي، څٍ مخامخ خبٌ اتزٌ تً خٍ دغً غٍښتنې تز ډېزه  ،سمینً مطاعذه يش یٍ ةل پز ٌړانذې نزمً ژةً 

 ٌنً منل غٍې. 

کړه لیک کې د ةین ېنٍ اٌ افغان ضیاضتٍالٍ پً یٍه پزميال دا لٍمړی ځل دی، چې افغان طالتا خٍ اٌص

ٌلٍ پً مٍخً پً رضمي ةیانٍنٍ کې د یٍ ةل پزضذ د نزم ٍار ې ژةې پز االفغاين خبٌ اتزٌ تً د الرې ى

ٍلٍ ټینګار   ی.کړ اضتعامل

پزکمىلىټینګاردتاوتزیخىايل-2

 ٍ ٌانت هنٍ کې ډېز پً تېزٌ اتلطٍ کل ٌګړٌ تً رضېذلې ده. د ملګزٌ ملتٍنٍ د  ا  2112عام املنفً ةنطټٍنٍ اٌ عامٍ 

ملکیانٍ تً مزګ ژٌةلً اٌښتې اٌ دا پً   ۷۰۵۸۸ پٍرې کال څخً تز اٌضًم  ۲۰۰۹راپٍر لً مخې لً  م کال

ٍلٍ سیات ارقام  دې ٌرٌضتیٍ کلٍنٍ کې د نٍرٌ  دي.کلٍنٍ پً پزتلً تز ټ

ٌاړٌ لٍریٍ ځٍ ځلً غٍښتنً کړې ٌه چې د  لً دې ناضتې څخً ٌړانذې ةېالةېلٍ لٍریٍ لکً یٍناما ادارې لً د

ٌکړي ىمذارنګً د عامن املنفعً ةنطټٍنٍ  ٍنذیتٍب تً پاملزنً  ٌګړٌ د رس اٌ مال خ جګړې پز ميال د عامٍ 

 ٌکړي. اٌ ةنذیانٍ ٌضعیت تً ىم تٍجً

اٌص ميال دا لٍمړی ځل دی چې د افغان ضیاضیٍنٍ اٌ افغان طالتانٍ پً یٍه پزېکړه لیک کې د ضپین 

، معیٍةٍ اٌ نارٌغٍ ةنذیانٍ ةې قیذ اٌ رشطً خٍيش کٍل د عام املنفعً ةنطټٍنٍ لکً، د دیني اٌ مذىتي  ،ږیٌز

 ٌ ٌنٍ، ر ٌنمزکش ٌنذ،  ،امنیت تضمیناٌ کارځایٍنٍ د  ٍغتٍنٍنٍ، ةاسارٌنٍ، د اٌةٍ ةنذ د ملکي خلکٍ د عشت، ژ
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ٍلٍ ةانذې  ٌنٍ ضاتنې تً ژمنتیا، اٌ ملکي تلفات د صفز کچې تً راښکتً ک ٍافق غٍی اٌ مال اٌ کٍر ټینګار ت

 غٍی دی.

 

ددینياومذىبياقلیتىنىدحقىقىتآمین-3

ٌ  ې ځیني اقلیتٍنًپً افغانطتان ک ی حقٍقٍ تً خاصً تٍجً اٌضیږي. کً څً ىم پً تېزٌ حکٍمتٍنٍ کې د د

ٌايل حکٍمت ىم د اقلیتٍنٍ حقٍقٍ تً  ضیک اٌ ىنذٌ تٍجً کړې ده اٌ  ځانګړېغٍې ده اٌ د ميل یٍ

ٌلٍ ٌړ ده چې دیني اٌ مذىتي  ٍکێ ىم ځانګړې کړه؛ خٍ ةیا ىم د یاد اقلیتٍنٍ تً یې پً پارملان کې یٍ چ

ٌان امنیتي ٌضعیت څخً اغېشمن غٍي دي. د دې تز  ميال  څنګ د افغان طالتانٍ د امارت پزاقلیتٍنً د ر

ٍاد کې اقلیلً یٍ غمېز دیني اقلیتٍنٍ رسه مناضث چلنذ نً ٌ خپل  د  کێ تي لږهغٍی. لً ىمذې ځایً پً ىې

ٌانٍ خبٌ اتزٌ پزميال لً یٍ غمېز انذېښنٍ رسه مخ دي. ٍلې د ر  ض

ٌنً د درناٌي اٌ ضاتد دې غٍنډې پً پزېکړه لیک کې ىم د اقلیتٍنٍ دیني اٌ مذىتي حقٍقٍ تً  نې یاد

 ، چې دا ةیا د اقلیتٍنٍ د حقٍنٍ پً خٍنذیتٍب کې یٍ ښً پزمختګ ګڼالی غٍ. غٍې

 

سىلېتهدرسېدوالر)نقشه(-4

ٍلې پً تړاٌ د اجامع  ٌايل حکٍمت پً لٍمړیٍ کې افغان حکٍمت د ضیمې پً کچً د افغان ض د ميل یٍ

ٌلٍ لً ةېالةېلٍ ىڅٍ ٌرٌضتً،  د " کاةل ٍالٍ کنفزانطٍنٍ لړۍ پیل کړه.  د  جٍړ پزٌضې" تز نٍم النذي نړی

افغان حکٍمت پً نٍښت اٌ مرشۍ د دغې پیل غٍې پزٌضې مذیزیت اٌ د پزېکړٌ عميل کٍل د افغان 

ٌلطمرش اٌٌه ټکي ٍلې  حکٍمت پً الص کې ؤٌ. د دې لړۍ پً دٌیمً غٍنډه کې افغان  تً د رضېذٌ پً ض

ٌلت پً رضمیت ضیپً پار ٌضع کړل چې لٍمړی د  ٍکاټ ٌضع کٍل، د افغانطتان د ايس اٌ حقٍقي چ

ٍلٍ اتتاعٍ پً تېزه د پخال کېذٌنکیٍ طالتانٍ د امنیت تامین لپاره تذاةیز  ، د اقتصاد اٌ نیٍلپېژنذل، د ټ

ٌګزامٍنٍ پيل کٍل، د ض ٍلنیش پزمختګ لپاره د پز ٍالٍ مالتړ جلتٍلټ اٌ د یٍه جامع تطتیقي  ٍلې لپاره د نړی

ٍکاټ ٍلٍ ةزخٍ کې اىذاف ٍرشایط ًلً الرې ةېړين، لنډميال، اٌ اٌږدميال چ د پزمختګ  ټاکل اٌ پً دې ټ

ٌنې یٍ مإثز مېکانېشم  ٍلې تً د چې  رامنځتً کٍل،د څارنې اٌ ارس ٍلې د خبٌ اتزٌ یا ض لً طالتانٍ رسه د ض

ٍګً یاد  .کړل رضېذٌ د الر ) نقػې( پً ت
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ٍلې تً د رضېذٌ  غاين خبٌ اتزٌ اٌ پزېکړهخٍ لً افغان طالتانٍ رسه د ةین االف لیکٍنٍ کې تز اٌضً پٍرې ض

ٍالٍ پً "طزحً" نً ٌه ٌړانذې غٍې خٍ اٌضميال دا لٍمړی ځل دی، چې افغان طالتا نٍ اٌ افغان ضیاضت

ٍلې تً د رضېذٌ طزحً ٌړانذې کړ  کړه لیک کېېیٍه پز  .هض

ٌلٍ پً مٍخً  ٍار ٍافق، رسارسي  د ةین االفغاين خبٌ اتزٌ تً د الرې ى پً افغانطتان کې پز اضالمي نظام ت

ٍلې تً د رضېذٌ د پیل پً رشایطٍ اٌ عميل کېذٌ ٍلې تټینګار ض ٍادٌ پز پلې کېذٌ اٌ څارن، د ض ، د ًړٌن د م

ٍافق څخً  ٍلی لً ت ٍلٍ افغانانٍ ملکیت دی، دض ٌنٍ چې د ټ ةنیادي ةنطټٍنٍ، دفاعی اٌ نٍرٌ ملی نياد

ٌالٍ اٌ د جنګ لًٌرٌضتً پً اړیني اصالح خ کتلً د داخيل ةیځایً غٍیٍ  ٍنذیتٍب اٌ غښتلتیا، د افغان کډ

ٍلې د تړٌن ٌرٌضتً د مزضتٍ د نٍې  ٌنٍ رسه د ض ٍاد کٍرنیٍ خپلٍ ضیمٍ تً پز ةیزتً ضتنیذلٍ، د مزضتنذٌیً ىې

ٍالٍ ضامنتٍنٍ رسه ٍال کنفزانظ کې د نړی د  ىمکارۍ اٌ اړیکٍ پز رشایطٍ، د افغانطتان پً اړه نړی

ٍافقاتٍ تائیذ، پً نړیٍال کنفزانظ کې د ضیمې،  ٍلې پز ت ٌنٍ لً لٍر افغانطتان د ض ٍاد ٌنډیٍ اٌ نٍرٌ ىی  يګا

ٍافق ةانذي ټینګار غٍی  دی.  پً افغانطتان کې د نً الضٍىنې ژمنې اٌ ت

ٍاغې د کال ع ىـ۵۳۹۷ )د ٌړانذې مياغتې څٍىمذارنګً  پً رٌضیې د چې (نېټً مً ۵۷ اٌ م۵۶ً پً ضل

 اٌ غٍې پیل خبې مخامخ تزمنځ طالتانٍ افغان اٌ ضیاضیٍنٍ افغان د ځل لٍمړي پً کې مطکٍ سمېنًپال 

دی. غٍی مالتړ ةػپړ ىم نً لیک پزېکړه دې د چې کړ خپٍر لیک ېکړهپز یې کې پایلً پً

ٍلً لً اضالمي کنفزانظ، د ملګزٌ ملتٍنٍ لً ضاسمان، امنیت غٍرا، ارٌ ٍالٍ پً یٍه خ ٌن ٍلٍ ګډ ٍلنې اٌ ټ پایي ټ

ٍلې پً اړه د دٌحې د ةین االفغاين ناضتې پزېکړې  ٌکړه چې د ض ٌنٍ څخً غٍښتنً  ٍاد ٌنډیٍ ىې ٍلٍ ګا اٌ ټ

ٌکړي.  تائیذ اٌ مالتړ یې 

 

پایله

اٌٌم پړاٌ پزميال  د دٌحې د ةین االفغاين خبٌ اتزٌ ناضتً د افغان طالتانٍ اٌ امزیکا تزمنځ د خبٌ اتزٌ د

ٍلې پً ، چې ؤٌیٍ ښً پزمختګ  ٍا یې ىزکلی ٌغٍ اٌ د افغان ض ٍاد دننً اٌ ةيز د ةېالةېلٍ لٍریٍ لً خ د ىې

ٌنذۍ کړې.   تړاٌ ىیلې یٍ ځل ةیا راژ

ٌنٍ غبګٍنٍنٍ تً پً کتلٍ ىیلً  ٍاد د دې تزڅنګ، د افغان طالتانٍ، افغان حکٍمت، اٌ یٍ غمېز نٍرٌ ىې

اٌ افغان طالتانٍ تزمنځ مخامخ خبٌ اتزٌ تً  حکٍمتغتً، چې دغً ناضتً ةً ىم پً راتلٍنکي کې د افغان 

 الره پزانیشي. 
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ىمذا راس پً دې غٍنډه کې پً ىغً نقاطٍ چې مخکې ةً پزې اختالف نظز ؤٌ اٌص افغان طالتان اٌ 

ٍکړې تً رضېذلې دي چې ىغً پً  نطتي افغان ضیاضیٍن افغانطتان کې د اضالمي ارسښتٍنٍ اٌ ةرشي ى

ٍلې لپاره ٌام ټینګار، د جګړې پز ښکېلٍ غاړٌ د ضختې ژةې د نً  حقٍنٍ پز خٍنذیتٍب، د ض د خبٌ پز د

ٌتزیخٍايل د  ٍلً کې د تا ٍلٍ اٌ پً ټ ٌنٍ نً تزرسه ک ٌليس ځایٍنٍ د ةزیذ ٌلٍ غږ، پز ملکي تاضیطاتٍ اٌ  کار

ٍلٍ غٍښتنً غٍې ده  .کم

ٍلې پً تړاٌ لٍمړی تز رسه غٍې ةین االفغاين ناضتً اٌ اٌص پً قطز کې تز رسه  پً مطکٍ کې د افغان ض

ٌنٍ کې ىیلې غٍې ناضتً ىغً څً دې چې پً  ٍلې راتګ د افغانانٍ پً سړ افغانطتان کې یې د دایمي ض

ٌاړٌ لٍریٍ نً غٍښتنً کٍي چې تز اٌضً پٍرې یې پً کٍم يش  ٍلې دي نٍ لً ىمذې املً افغانان د د ٍک راټ

ٍافق کړی دی ىغې تً ةایذ پاةنذ پاتې يش اٌ د تطتیق لپاره ٌکړي؛ تز څٍ پً افغانطتان  نطتي ت یې ىڅې 

ٌکٍالی غٍ چې پً نېږدې راتلٍنکې کې یٍ  ٍلې راتلٍ تً سمینً ةزاةزه يش اٌ پً دې رسه  کې د دایمي ض

ٌلزٌ  .ةاثتاتً اٌ پز خپلٍ پښٍ ٌالړ افغانطتان 
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