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راتلىنکې ټاکنې او د ملک کړکېچن وضعیت

مقدمه
ز ٌلؼمرشۍ ټاکنٍ ز ميالٍېف رسه ػم ز اػس میاؿتې پً  ۶مً نېټً ز  ۲۸کانسیسانٍ تطمنځ ټاکنیعې ػیالێ پيل ؿٍې
اٌ ٌ ۶۶ضځې ةً زٌام ٌکړي.
ز ټاکنیعٌ ػیالیٍ پً لٍمړی ٌضځ محمس ارشف غني ،غتس هللا غتس هللا اٌ غنایت هللا حفیظ دپلٍ پلٍیانٍ تً ٌیناٌې ٌکړې.
ښاغيل محمس ارشف غني لً دلکٍ غٍښتنً ٌکړو چې زه تً ضایً ٌضکړي تط څٍ زا پیل کړی فصل پً ضاتلٍنکٍ پنځٍ کلٍنٍ
کې ةـپړ کړي ػٍلً یې دپل اٌلٍیت یاز کړ دٍ ز ػٍلې تط رسه کٍل یې پً ضاتلٍنکې حکٍمت پٍضې ٌتړل .ىمساضنګً
ښاغيل غتسهللا ز کمپاین پً لٍمړۍ ٌضځ پً ارشف غني ةانسې تٍنسې نیٍکې ٌکړې چې پً تېطٌ پنځٍ کلٍنٍ حکٍمت کې
ىغً څً چې ما اٌ ملت غٍښتل ز ىغً پط ٌړانسې ةً زه مذالفت کړ ،ز حکٍمت ٌاګې یې زاػې چاتً ػپاضلې زه چې ىغً
اٌغميال پً څاضنٍالێ کې ز فؼاز زٌػیې لطي .ضاتلٍنکٍ ټاکنٍ تً ةل نٍمانس غنایت هللا حفیظ ىم ز ملت دسمتګاضان تط
ؿػاض النسې رسه ز ػړکٍنٍ پاکٍلٍ رسه دپل کمپاین پیل کړٌ .لؼمرشیعٌ ټاکنٍ تً ز کمپاینٍنٍ پً پنځمً ٌضځ نٍمانس
ګلتسین حکمتیاض ىم لً دپلٍ پلٍیانٍ رسه ضػآم دپل کمپاین پیل کړ.
ضاتلٍنکې ټاکنې اٌ احتاميل پایلې ،کړکېچن حاالت اٌ ػتٍنعمنې ټاکنې ،ز ىېٍاز ضٌان ٌضػیت ،امطیکا – طالتانٍ دبې
اٌ ز ټاکنٍ کمېؼیٍن ظطفیت تً پً کتلٍ رسه ز ټاکنٍ ةطدلیک ،ىغً مؼایل زي چې زلتً یې پً اړو ؿننً ؿٍې.
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راتلىنکې ټاکنې او احتاميل پایلې
پً افغانؼتان کې ز ضاتلٍنکٍ ٌلؼمرشیعٌ ټاکنٍ لپاضه  ۲۸کؼانٍ ځانٍنً نٍمانس کړي زي .پً زغً ټاکنیعٌ ډلٍ کې ځېنې
ډلې ځٍاک منې ښکاضي اٌ کٍالی يش ز ټاکنٍ پً میسان کې ښً ػیايل ٌکړي؛ دٍ ځینې نٍضې ډلې ةیا پً دلکٍ کې ز
نفٍش اٌ ػیايس مذینې زضلٍزٌ لً اړدً کمعٌضې ښکاضي ،پً ټٍلً کې زغً  ۲۸ټاکنیعې ډلې پً النسې زٌه ةطدٍ ٌېـلی
ؿٍ:
لىمړی :ز ضاتلٍنکٍ ٌلؼمرشیعٌ ټاکنٍ لپاضه پً  ۲۸نٍمانسانٍ کې ځینې زاػې ټاکنیعې ډلې ضامنځتً ؿٍې زي ،چې ځانٍنً
ز ٌلؼمرشۍ حلساضه ګڼي اٌ ٌلؼمرشۍ ماڼێ تً ةً ز ضػېسٌ پً مٍدً ضښتینې متاضظه ٌکړي .پً زې ةطدً کې ز محمس
ارشف غني ،غتسهللا غتسهللا اٌ محمس حنیف امتط ټاکنیعې ډلې یازٌلی ؿٍ ،زٌی ةً پً ضاتلٍنکٍ ټاکنٍ کې ز ةطیا پً مٍدً
کلکً متاضظه اٌ یٍ ز ةل ػیايل ٌکړي.
دویم :ز ضاتلٍنکٍ ٌلؼمرشیعٌ ټاکنٍ لپاضه پً ضامذتً ؿٌٍ ټاکنیعٌ ډلٍ کې ،ځینٍ ډلٍ ز ةطیا چانؽ کم ةطیښي،اٌغ ميال
ىم ښایي پً زغٍ  ۲۸ټاکنیعٌ ډلٍ کې ځېنې ډلې مذکې لً ټاکنٍ لً دپلې نٍمانسۍ ز نٍضٌ ډلٍ پً ګټً تېطې يش اٌ ځینې
ښایي چې پً ټاکنٍ کې ىم دپل ةذت ٌ اظمٍیي.
سیالۍ کىونکې ټاکنیزې ډلې
د محمد ارشف غني ټاکنیزه ډله  :محمس ارشف غني ز امطهللا صالح اٌ محمس رسٌض زانف رسه یٍ ځای ز «زٌلت
جٍړٌنکې» ټاکنیعې ډلې پً نٍم ضاتلٍنکٍ ٌلؼمرشیعٌ ټاکنٍ لپاضه ز ػیالێ میسان تً ضا مذتً ؿٍی زی.
امطهللا صالح پً ضاتلٍنکٍ ټاکنٍ کې ز ارشف غني لٍمړی مػاٌن زی دٍ پً مذتلفٍ ټاکنیعٌ ډلٍ کې ز جمػیت اػيمي
ٌیـل ؿٍي حالت تً چې ګٍضٌ ،ښایي امطهللا صالح زٌمطه ضایً غني تً ضا نً ٌړي .ىمساضنګً رسٌض زانف یې ز ىعاضه
كٍم ز ضایې ز تطالػً کٍلٍ پً مٍدً لً ځان رسه زضٌلی؛ دٍ پً اٌغ ميال کې ز ىعاضه كٍم ضایً ىم تط ډېطه ٌېـل ؿٍې
ښکاضي ،ځکً محمس محلم لً حنیف امتط اٌ کطیم دلیيل لً غتسهللا غتسهللا رسه ٌالړ زي اٌ پً ىعاضه كٍم کې ىمسا زٌه
کؼان تط نٍضٌ ز ډېط نفٍش داٌنسان ةلل کېږي.
پط زې ټٍلٍ رسةېطه کٍم څً چې ز ارشف غني ډلې ز ةطیا چانؽ ظیاتٍي ،ىغً ز زه ز حکٍمت پً ضأغ کې كطاض لطل ،پً
مطکعي ضیاػتي نظام ټینګاض اٌ ز اجطائیً ضیاػت لً منځً ٌړل زي ،ةل ميم اٌ اػايس ټکی چې ز ارشف غني ز ةطیا
چانؽ یې ډېط کړلٍ ىغً ز ؿنٍنکٍ پً آنس ز ټاکنٍ ځنډ زی ارشف غني پً ټاکنٍ کې ځنډ ز څٍ غٍاملٍ لپاضه ضاٌػت اٌل زا
چې دلکٍ تً ٌښیي چې پً  ۲۳۹۷ملطیع کال کې ز افغانؼتان زاديل غٍاز  ۲۹۳میلیاضز افغانیٍ تً لٍړ ؿٍي چې ز تېط
کال پً پطتلً  ۲۱ػلنً ظیاتٍالێ ښيي ىمساضنګً پً تېط  ۲۳۹۷ملطیع کال کې حکٍمت  ۹۳ػلنً ةٍزجً مرصف کړې چې ز
زې ػاضی پً تېطٌ اتلؼٍ کلٍنٍ کې نً لیسل کیږي اٌ ز یازٌلٍ ٌړ زه چې ز افغانؼتان صازضات ز ةل ىط ٌدت پً پطتلً پً
 ۲۳۹۷ملطیع کال کې  ۸۶۶مېلیٍن ډالطٌ تً ٌضػېسل ،ز زٌلتي ازاضٌ ز کمپلکؽ افتتاح ،ز اظازۍ ز ٌضځې لپاضه ز پطادٍ
تطتیتاتٍ اٌ پً ډېطه ةیړه ةانسې ز زاضاملان كرص ضغٍل اٌ زاػې انګېطل کیږی چې پً ضاتلٍنکې میاؿت کې افغان حکٍمت ز
پیؼٍ لً نړیٍال صنسٌق (  )IMFنً  3.8میلیاضز ډالطه پٍض اديل چې پً زې پیؼٍ ةانسې ځیني لٍیې پطٌژې ز ټاکنٍ مذکې
جميٍض ضئیؽ محمس ارشف غني افتتاح کړي ،نٍ حاالتٍ تً پً کتٍ رسه ز ارشف غني ز ټیم ز ګټلٍ چانؽ ډېط ښکاضي.
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د عبدهللا عبدهللا ټاکنیزه ډله :ضاتلٍنکٍ ٌلؼمرشیعٌ ټاکنٍ تً غتسهللا غتسهللا ز جمػیت اػيمي ،جنتف اػيمي اٌ
ٌحست اػيمي ګٍنسٌنٍ لً لٍضي ضا مذتً ؿٍی نٍمانس زی .ز زه پً ټاکنیعه ډلً کې جرنال زٌػتم ،محمس کطیم دلیيل اٌ
صيح السین ضةاين كٍي ػیايس اٌ كٍمي ميتړ لطٌنکې څېطې زي.
ز جرنال زٌػتم اٌ کطیم دلیيل لً ملګطتیا ٌضىادٍا ز غتسهللا غتسهللا ز ټاکنیعې ډلې ز كٍت زضېیم ټکی ز جمػیت
اػيمي پً انؼجام پٍضې اړو لطي .کً څً ىم پً اٌغ ميال کې ز جمػیت اػيمي ميم غړي ز ضاتلٍنکٍ ټاکنٍ لپاضه پً
مذتلفٍ ټاکنیعٌ ډلٍ کې تیت اٌ غیط منؼجم ښکاضي؛ دٍ ز زې حعب اجطايئ مرش صيح السین ضةاين ةیا غتسهللا غتسهللا
ز جمػیت اػيمي یٍاظینی ضػمي نٍمانس اغين کړی .کً چېطې پً ضېښتیا ىم جمػیت اػيمي تً ىط منؼٍب غړی ز
دپل ټیم لپاضه صازكانً کاض اٌ کمپاین ٌکړي ،ةیا نٍ لً ارشف غني رسه ز غتسهللا غتسهللا ػیايل ػذتً زه .پط زې ټٍلٍ
رسةېطه ک ٍم څً چې ز غتسهللا غتسهللا ډلې تً ځٍاک ٌضکٍي اٌ ز ةطیا چانؽ یې ظیاتٍي ،ىغً ز زه ةطحالً حکٍمت کې
ؿتٍن زی.
د محمد حنیف امتر ټاکنیزه ډله ٌ:لؼمرشیعٌ ټاکنٍ تً ز  ۲۸نٍمانسانٍ ةً منځ کې ،ظاىطاً ز حنیف امتط ز ټاکنیعې ډلې
جٍړښت تط نٍضٌ ځٍاکمن ښکاضي .ز «ػٍلې اٌ اغتسال» تط ؿػاض النسې ټاکنیعه ډلً کې ز امتط لٍمړی مطػتیال محمس
یٍنؽ كانٍين ز جػیت اػيمي مططح غړی زی اٌ محمس محلم ةیا ز اجطائیً ضیاػت زٌیم مطػتیال اٌ پً ىعاضه كٍم کې
ډېط نفٍش لطٌنکی ؿذص زی .ىمساضنګً ز «ػٍلې اٌ اغتسال» پً ډلً کې غطا محمس نٍض ،اػمػیل دانٌ ،حیسهللا
ػتاٌٌن ،حرضت غمط ظادېلٍال ،ػیس حامس ګیيين اٌ ځینې نٍضې مططح ػیايس څېطې ىم ګډٌن لطي ،چې زغً ډلً
یې نٍضه ىم ځٍاکمنً کړې زه .دٍ پً زې ٌضٌػتیٍ کې ز غطامحمس نٍض اٌ یٍنؽ كانٍين لً حنیف امتط رسه جسي
ادتيفات منځ تً ضاغيل زاػې انګېطل کیږي چې کېسای يش ز ػٍلې اٌ اغتسال ټیم نً غطامحمس نٍض اٌ یٍنؽ كانٍين
الضه ةېلً کړي چې پً زې رسه ز ػٍلې اٌ اغتسال ټیم ز ةیا ٌېـل کېسٌ امکان ىم ؿتً زی.
د ګلبدین حکمتیار ټاکنیزه ډله :ز حعب اػيمي افغانؼتان ضىب ،ګلتسین حکمتیاض چې پً ۲۳۹۶ىـ ؾ کال کې یې ز
افغان حکٍمت اٌ ةيطنیانٍ پط ضس دپلً ٌػلًٌالً متاضظه پطېښٍزه اٌغ ٌلؼمرشیعٌ ټاکنٍ تً نٍمانس زی حکمتیاض ز
افغانؼتان پً ػطحً یٍ اػيمپالً جيازي اٌ ػیايس ضىب زی اٌ ال ىم ز افغانانٍ تطمنځ څً ناڅً محتٍةیت لطي ،پط
ىمسې اػاغ ښایې یٍه انساظه ضایې پً ځانګړې تٍګً ز اػيمپالٍ ضایې لً نٍضٌ نٍمانسانٍ څذً ضا کرس کړي دٍ ز ةطیا
چانؽ یې پً مجمٍع کې کم ښکاضي.
زا ځل ټاکنې پً زاػې ٌدت کې تط رسه کیږي چې طالتانٍ اٌ امطیکا تط منځ مذامر دبې ضٌانې زي اٌ ز ػٍلې ضاتلٍ تً
ز ىط ةل ٌدت پً پطتلً ىیلې ظیات ؿٍې زي تېطه اٌٌنێ ز افغانؼتان پذٍاين جميٍض ضئیؽ حامس کطظي ٌٌیل “چې ز
ىېڅ کٍمې ډلې نً حامیت نً کٍم ماتً ػٍلً اٌلٍیت لطي لٍمړی ةایس ػٍلً ٌيش ةیا ټاکنې اٌ لً زٌی (ټاکنیعٌ ټیمٍنٍ)
نً مې ىم زا غٍښتنً زه چې پً ػٍلً ةانسې متطکع ٌکړي ىمساضنګً ډیطی افغان ػیاػیٍن ىم پً زې نظط زي چې ػٍلً
اٌلٍیت زه ةایس ز ټاکنٍ پط ځای ػٍلې تً اٌلٍیت ٌضکړل يش یٍاظې حاکم ټیمٍنً غٍاړي چې ټاکنې تط رسه يش اٌ ٌایي
چې ػٍلً ظمٍږ ىم اٌلٍیت زه؛ دٍ ػٍلً ةً ضاتلٍنکی حکٍمت کٍي .پٍضتً شکط ؿٍي غٍامل ىغً څً زي چې ز ټاکنٍ
پیل ؿٍي کمپاین ةانسې یې ػیٍضی غٍړٌلی.
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ستىنزمنې ټاکنې او کړکېچن وضعیت
 -۱ټاکنیزې ستىنزې
 -aد ټاکنى کمېسیىن
ز  ۲۳۹۳ملطیع کال لً جنجايل ټاکنٍ ضا ٌضٌػتً ز ميل یٌٍايل حکٍمت ز مرشانٍ تطمنځ لً ؿٌٍ ىٍکړٌ څذً ،یٍ ىم ز ټاکنٍ
کمېؼیٍن کې ز نٌٍ کؼانٍ ګامضل ؤٌ .زغً کمېؼیٍن ز ۲۳۹۷ملطیع کال ز ٌليس جطګې ټاکنې لً زضې کلن ځنډ ٌضٌػتً
پً ډېط دطاب ؿکل اٌ ٌضػیت کې تطرسه کړې .ز ٌليس جطګې ز ټاکنٍ پط ميال کمعٌضی مسیطیت ،فؼاز اٌ پطادې
زضغلێ ټٍل ىغً مٍاضز ؤٌ چې لً کتلً یې پایلې  ۵میاؿتې ٌضٌػتً اغين ؿٍې اٌ ز زې کمېؼیٍن ز ضىبۍ ضػف پً
ښً تٍګً تطې مػلٍم ؿٍ ؛ چې ز زې ػتٍنعٌ لً کتلً جميٍض ضئیؽ محمس ارشف غني ز یٍه فطمان لً مذې پً کمېؼیٍن
کې تغیطات ضاٌػتل پً پایلً کې نٍيٍ کؼانٍ ز کمېؼیٍن چاضې پً ٌاک ٌادؼتې اٌ کاض یې پیل کړ؛ دٍ زا تغیطات ىم
زاػې ښکاضي چې ز حاکمٍ ( زٌلت جٍړٌين اٌ ىمګطایێ) ټیمٍنٍ لذٍا دپل کؼان پًکې ځای پً ځای ؿٍي زي .نٍ
زې حالت تً پً کتٍ رسه ضاتلٍنکٍ ټاکنٍ پط ٌړانسې یٍ ػرت دنډ ز ټاکنٍ اٌػنی کمېؼیٍن زی.
 -bټاکنیز نظام
ز ٌليس جطګې پً تېطٌ ټاکنٍ کې لً ةایٍمټطیک زػتګاٌٌ څذً کاض ٌادیؼتل ؿٍ؛ دٍ ز ټاکنٍ کمېؼیٍن ٌنًتٍانېس چې
زغً ػیؼتم پً ػمً تٍګً مسیطیت کړي .پً زې ةطدً کې ز ةایٍمټطیک زػتګاٌٌ تذنیکې ػتٍنعې اٌ ز ةایٍمټطیک پً
اړو ز دلکٍ نً پٍىاٌی ىغً مٍاضز ؤٌ چې زغً ػیؼتم یې لً ػتٍنعٌ رسه مر کړی ؤٌ .ز ضاتلٍنکٍ ٌلؼمرشیعٌ ټاکنٍ پط
ٌړانسې یٍه لٍیً ػتٍنعه ىمسا زه .کً چېطې ز ټاکنٍ کمېؼیٍن ةیا ىم پً زې ةطدً کې ز ٌليس جطګې ز ټاکنٍ پً ؿان
ناکام پاتې يش اٌ ةایٍمټطیک ػیؼتم منظم نً کړای يش ،ز ٌلؼمرشیعٌ ټاکنٍ جنجال ةً ىم ز ٌليس جطګې لً تېطٌ
ټاکنٍ کم نً ٌي.
ز ٌليس جطګې پً تېطٌ ټاکنٍ کې اٌػنێ کاغصي تصکطې ز نٍملیکنې لپاضه اصيل ػنس ګڼل کېسه ،چې لً کتلً یې ظیاتٍ
زضغلیٍ تً الضه ىٍاضه ؿٍه اٌ ز ٌليس جطګې پً ټاکنٍ کې ظضګٍنً کؼانٍ جػيل تصکطې ٌکاضٌلې .زا ػتٍنعه یٍاظې ز
ةطېښنایي تصکطٌ ز ٌېف پً ٌاػطً حل کېسٌنکې زه؛ دٍ زا چې تط اٌػً ډېطٌ کمٍ افغانانٍ ةطېښنایي تصکطې تطالػً کړې
زي اٌ ز ٌېف لړۍ یې محسٌزه اٌ ٌضٌ زه ،دامذا ةً ضاتلٍنکٍ ٌلؼمرشیعٌ ټاکنٍ کې ىم لً زغې ػتٍنعې رسه مر اٌػٍ.
 -۳د ملک حاالت
 -aامریکا -طالبانى خربې
پً افغانؼتان کې ز ضٌانې جګړې ز پای تً ضػېسٌ پً مٍدً لً تېطٌ څٍ میاؿتٍ ضاىیؼې ز امطیکا اٌ طالتانٍ تطمنځ مذامر
دبې ضٌانې زي .تط اٌػً پٍضې ز امطیکا اٌ طالتانٍ تط منځ اٌٌه ناػتې تط رسه ؿٍې زي چې زٌاړو لٍضي ز پطمذتګ
دبه کٍي اٌ ٌایي چې پً ډیطی ةطدٍ کې ز نظط تٍافم ؿتً زی اٌ ىیلً یې ښٍزلې چې ز ػپټمب میاؿتې تط اٌایلٍ
پٍضې ةً نؼتي پایلې تً رسه ٌضػیږي ،ز ػٍلې پً زغٍ دبٌ کې کً چېطې امطیکا اٌ طالتان ز جګړې ز پای تً ضػٍلٍ
ىٍکړې تً ضػېږي ،نٍ ښایي ټاکنې تط رسه نيش ،تط اٌػً پٍضې طالتانٍ ز افغان حکٍمت رسه مذامر دبې ضز کړې
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زي ،تېطه اٌٌنێ ز طالتانٍ ٌیانس پً دپطه کړې اغيمیً کې ٌٌیل چې زٌی لً حکٍمت رسه ز حکٍمت پً حیث نً ةلکې ز
یٍ جيت پً ډٌل لً امطیکایانٍ رسه ز تٍافم نً ٌضٌػتً دبٌ تً کیني.
ىمساضنګً ز اػس میاؿتې پً  ۸مً نېټً ةانسې ز امطیکا ز ةيطنیٍ چاضٌ ٌظیط پً ٌاؿنګټن کې یٍې دبي غٍنډې تً دبې
کٍلې چې ټطمپ ٌضتً امط کړی زی چې ز  ۱۶۱۶م کال تط ټاکنٍ پٍضې چې پً امطیکا کې تط رسه کیږي پً افغانؼتان
کې ز امطیکایي رستېطٌ ؿمېط ضا کم کړي ىغً ظیاتً کړو" ټطمپ پسې ةطدً کي ىیڅ ؿک نً زی پطېښي اٌ ىغً ضاتً
ٌیيل زي چي زا جنګ دتم کړو" .کلً چې جميٍض ضئیؽ ټطمپ ز افغانؼتان لپاضه دپلً ػرتاتېژي اغين کړلً ىغً
ٌٌیل"زا ػرتاتيژي ةً پط حاالتٍ ةانسې تکیً ٌلطي ،نً پط کٍم تلؼیم اٌكات ةانسې" دٍ نن ٌضځ دپل ز ةيطنیٍ چاضٌ ٌظیط
تً امط کٍي چې ز ټاکنٍ مذکې ةایس دپل رستېطي لً افغانؼتان څذً ٌةايس لً زې مػلٍمیږي چې ػپینً ماڼێ ىم
ػٍلې تً لٍمړیتٍب ٌضکٍي نً ټاکنٍ تً نٍ لً ىمسې کتلً ډېط امکان ؿتً چې ټاکنې تط رسه نيش.
 -bخراب امنیتي وضعیت :پط زې رسةېطه ز ىېٍاز ضٌان امنیتي ٌضػیت ز ضاتلٍنکٍ ٌلؼمرشیعٌ ټاکنٍ پط ړانسې یٍه لٍیً
ننګٍنً زه .ز ػیګاض ز ضاپٍض پً اػاغ اٌغ ميال ز افغانؼتان ؿاٌدٍا  ۴۵ػلنً داٌضه ز حکٍمت لً کنټطٌل څذً ٌتلې.
زغً ضاظ ز زٌلت تط کنټطٌل النسې ػیمٍ کې ىم پٍضه امن نـتً ،زا ٌضػیت ةً ز ټاکنٍ رستارسیٍالی اٌ ؿفافیت تط
پٍښتنې النسې ضاٌيل.
 -cمايل ستىنزې :ز ټاکنٍ ز تطرساٌي ټٍلټال مرصف  ۲۵۶مېلیٍن ډالطه اټکل ؿٍی زی لٍمړیٍ کې ز حکٍمت ىڅً اٌ
ىیلً زا ٌه چې ز ټاکنٍ ز تط رساٌي مرصف لً ةيطنیٍ مطػتً کٌٍنکٍ ىېٍازٌنٍ څذً تط الػً کړي ،دٍ یٍاظې پً
افغانؼتان کې ز امطیکا ػفاضت ،ملګطٌ ملتٍنٍ اٌ نړیٍال ةانګ ٌضتً  ۶۶مېلیٍن ډالطه ٌمنل؛ پاتې  ۹۶مېلیٍن ډالطه
حکٍمت ز ىغً  ۲۵۴پطادتیايي پطٌژٌ ةٍزجً ټاکنٍ تً ځانګړې کړو چې ز  ۲۳۹۸ملطیع کال کې یازٌ پطٌژٌ تً ځانګړې
ؿٍې ٌه ،دٍ ٌليس جطګې ز  ۲۳۹۸ملطیع کال ز نیامیي کال ةٍزجً ضز کړو اٌ ز مالیې ٌظاضت نً یې پً زې اړو ز ٌضاحت
غٍښتنً ٌکړو ،نٍ پً مايل ةطدً کې ىم حکٍمت ز ټاکنٍ پً تطرساٌي کې لً مـکيتٍ رسه مر کېسالی يش.
- dهمغږی نشتىن :ز حکٍمت ،ټاکنیعٌ ډلٍ ،ميل ؿٍضا اٌ دلکٍ تطمنځ ىمغږي نـتٍن ىغً څً زي چې کېسای يش ز
ټاکنٍ پط ٌړانسې دنډ يش ،ز افغانؼتان ټاکنیعٌ ؿکایتٍنٍ کمېؼیٍن ٌايي ،ز ٌلؼمرش محمس ارشف غني پً مرشۍ ز
زٌلت جٍړٌٌنکې ټاکنېعې ډلې اٌ ز اجطائیً مرش غتسهللا غتسهللا پً مرشۍ ز ثتات اٌ ىمګطایێ ټاکنیعې ډلې پً دپلٍ
کمپایني غٍنډٌ کې لً زٌلتي رسچنیٍ اٌ امکاناتٍ ګټً ادیؼتې چې پً ٌینا یې زا لً ټاکنیعٌ اصٍلٍ ښکاضه رسغړٌنً
زه.ىمساضنګً ز کانسیسانٍ ؿٍضا چې  ۲۱ټیمٍنً پًکې غړیتٍب لطي پً دپطه کړې اغيمیً کې ګٍاښ کړی کًچېطې ز
زٌلت جٍړٌنې اٌ ىمګطایێ ټاکنیعٌ ډلٍ لً لٍضي پً دپلٍ کمپایني غٍنډٌ کې لً زٌلتي رسچینٍ اٌ امکاناتٍ ګټً ادیؼتنً
زٌام ٌکړي زٌی ةً لً ټاکنٍ رسه پطېکٍن اغين کړي.
ىمساضنګً ز ٌليس جطګې مرش میط ضحامن ضحامين لً دلیل ظاز رسه پً لیسنً کې ٌٌیل چې اٌغميال ز افغانانٍ لپاضه ز
ىط څً نً اړینً ػٍلً زه اٌ ز دلیل ظاز پً مرشۍ ز امطیکایانٍ دبې لً طالتانٍ رسه ىیلً ةښٍنکې ٌښٍزې اٌ ډاډ یې
ٌضکړ چې ٌليس جطګً ز زې دبٌ پٍضه ميتړ کٍي.
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پً ټٍلً کې افغانان ز ټاکنٍ تېط ةطدلیکٍنٍ تً پً کتٍ ،ز جګړې ظیاتٍالێ اٌ پً اٌغ کې ز امطیکا  -طالتانٍ تط منځ ز
مذامر دبٌ اتطٌ پیل تً دٍښ ښکاضي؛ ډیطی یې پً زې نظط زي چې ػٍلً پً ټاکنٍ ملسمً زه ةایس ټٍل لٍضي پً زې
اړه کٍټيل ګامٍنً ٌاديل.
پایله
امطیکا اٌ طالتانٍ زٌاړو لٍضي ز ةل ىط ٌدت پً پطتلً ز ػٍلې دبٌ تً لېٍالً زي ز امطیکا جميٍض ضئیؽ ز افغانؼتان ز
جګړې دتم غٍاړي غلت یې ىم ز  ۱۶۱۶م کال ټاکنې زی ،اٌ طالتان کً څً ىم پً کٍچني ادرت کې پً زضې ٌضځني
اٌضةنس رسه ٌښٍزه ،چې پً ضٌانً جګړو کې ال ىم تط ټٍلٍ پياٌړی ځٍاک اٌ ميم لٍضی ىمسا ډلً زه؛ دٍ ةيا ىم پً ػیمً
کې ضٌان تغیطات اٌ پً نړیٍالً ػطحً ز زاغف ډلې لپاضه کمپاین چې پً افغانؼتان کې پطاخ حضٍض لطي ،زا اٌ زې تً
ٌضتً مٍضٍغات ىغً څً ؤٌ چې لً املً یې طالتان ز جګړې پً ډګط کې ز دپل ضٌل ز پيکً کېسٌ پً ٌېطه کې زي .زا پً
زاػې حال کې زه چې امطیکا لً طالتانٍ رسه پایلې تً ز ضػېسٌ لپاضه ز ػپټمب میاؿت لٍمړۍ نېټې ټاکلې چې پایلې تً
ةً ضػیږي .پً ٌضتً ٌدت کې ٌلؼمرشیعٌ ټاکنٍ ټاکنیع کمپاینٍنً پیل ؿٍي زي چې حاکمٍ ټیمٍنٍ پً ډېطه تېعۍ رسه
دپل کمپاینٍنً ضٌان کړي زي اٌ ز ټاکنٍ تط رساٌي تً ژمن زي اٌ ػٍلً ز ضاتلٍنکې حکٍمت پٍضې تړلې ةٍيل .زا پً
زاػې حال کې زه چې پً زې ٌضٌػتیٍ کې جګړې ظٌض ادؼتی ،ز يٍناما ز ضاپٍض پً اػاغ چې ز اػس پً امتً یې دپٍض
کړیٌ ،یيل چې ز ضٌان ظیږيسيع کال پً لٍمړيٍ ؿپږٌ مياؿتٍ کې  ۳۸۲۱ملکيان مړو اٌ ټپیان ؿٍي زي .يٍناما ٌايي ز
 ۱۶۲۹مېيزي کال پً لٍمړۍ نیاميي کې ز طالتانٍ لً دٍا ز ملکي کؼانٍ ٌژنً ز  ۱۶۲۸م کال ز لٍمړۍ نياميي پطتلً ۴۳
ػلنً لږو ؿٍې ،دٍ ز حکٍمت پلٍه ځٍاکٍنٍ لذٍا ز ملکي کؼانٍ ز ٌژنې کچً  ۳۲ػلنً لٍړو ؿٍې چې تط ډېطه ز ىٍايي
ةطیسٌنٍ لً املً زه.
نٍ زې ټٍلٍ حاالتٍ تً پً کتٍ رسه زا جٍتیږي چې پً مٍجٍزه ٌدت کې ز افغانؼتان لپاضه لٍمړیتٍب ػٍلً زه ،نً ټاکنې؛
ىیلً زه چې حاکمً ډلً ز ٌاكػیت پً پام کې نیٍلٍ رسه ،ټاکنې ز ػٍلې پً ٌړانسې ز یٍې ٌػیلې پً حیث ٌنً کاضٌي.

ارتباطباما :
ایمیلcsrskabul@gmail.com - info@csrskabul.com :
بضایتwww.csrs.com -- www.csrs.af:
وی 

شامرۀمتاصدفرت + 93 )0(080282422-)+93(020460202:
لطفا نظریات و پیشنهادات خىد را جهت بهبىد مطالب این نشریه به ما ارسال دارید.

7

