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 یةیانظرکػىرظاآسةهمثاةهرملهةزژورنالطتانآساظتزور

 

 
فزظظوگلىلهرضبعلزبةه۹۲ةهتاریطامنیتی-ضیاضیةزحطتهکارغناصوایرضانهفعالمژظهارمعوریع

ظررالیکػتهغعکهاسمطخعةهضىیصانهظرکاةلغهزامنیتیغػمرىسهمزةىطاتظرضىارمىتزضایکل

کهاضتوسارتظاصلهکػىرگفتهامانگزفتهةزعهعهرامژظهآكایتزورمطىولیتگزوهیهیچهنىسىظ.رزکتة

هةاةىظمتىاضعوةاغضصیتمىظب،رشیف،انطانیمژظهآكای.ظارظكزارپىلیظةزرضیوکػفتزتكضیه

نعاغت غضصی کظظغمنی ویهیچ ةىظآگاهتزلیلگزیونىیطنعه، مطالعةاه مزکش وات اضرتاتیژیک

 .كلمیظاغتهوظرنػطتهایاکاظیمیکآنرشکتمیمنىظهایهمکارینیش منطلىی

وضعیتآساظیظرراةطهةهسنعگیوریعمژظه،صعماتژورنالیطتیوعىاملكتلوی،ظرکنارتزلیلاینظر

 .اضتغعهةیانظرکػىرپزظاصته



راظثهءغنیعوعکظالعملگطرتظه

رسانرضمیهایواکنؼافغانطتان،ایرضانهفعالوضیاضیمطائلکارغناصارمعوریعمژظهغعنکػته

ارشفمزمع.اضتظاغتهظنتالةهراکػىراینضیاضیةزحطتههایغضصیتاظهاراتتععاظیاسوظولت

اینامنیتیهایضاسمانةهمژظهارمعوریعتزورکزظنمزکىمةاایةیانیهظرافغانطتانحمهىریرئیظغنی

حهتظاظظضتىرکػىر احزاییریاضتمطتىعاتیظفرت.کننعاكعامحعیتةاتزوراینعامالنغناضاییتا

ظغمنانوی،تزورعامالنکزظ،اعالممژظهارمعوریعتزورکزظنمزکىمةاایةیانیهظرهمافغانطتانظولت

حمهىریرئیظکزسیرامع.غىنعمخاساتوضاییغناسوظتزهزچهةایعوهطتنعافغانطتانآرامؼوصلس

وریعتزورکزظنمزکىمةاهمافغانطتانضاةم کزظاعالممژظهارمع حانةزاصیزتزوریطتیرمالت:
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افغانطتانمزظمةزاةزظرةرشیحنایتوحنگیحنایتاسحعیعیاةعاظضیاضیتزلیلگزانوهاغضصیت

انعکاصوضی.اضت كتلمژظه راظثه سیاظیاما تععاظ ظاغته، افغانها هایاحتامعیمزةىطةه رضانه عیظر

تأثزاتمثتتوتععاظانعکیهمتترصههایمنفیغانزاظرمىرظغضصیتومتارساتاضتاظمژظهاةزاسمنىظنع.

 ژورنالطتانگهیش، نىیطنعگانو ةههمکاریاتزاظیهء صىظ نىةهء منطلىیةه مطالعاتاضرتاتیژیکو ةهمزکش

ةهاغرتاکظههاتناسغضصیتهایاحتامعیوفزهنگیصىرغیعینػطتیرا۲۱ۺ۸كىصضال۷تاریط

.اضتاظمژظهظائزمنىظهةىظ.صعماتاسکػىرةضاطزارجگذاری

رضانهوضیاضیضپهزظرمىثزعنرصیویکهظهعمینػانهایوضیعظرراةطهةهكتلوریعمژظهواکنؼ

ایگاهكاةلمالرظهایراظرصانىاظهءرضانهایافغانطتانوکىغؼهایصلسظرکػىرحةىظهافغانطتانای

وصلساضتلزارةزایویهایتالعةهارمعوریعمژظه،تزورةههاواکنؼةیػرتظرچنانچه.ظاغتهاضت

.اضتغعهاغارهکػىرنیشاینظرحنگصامته

ظراضتضتاراتمنطله:"اضتگفتهمژظهتزورةهواکنؼظراضتاظپىهنتىنکاةل«اضتاظمزمعمىضیفزیىر»

راهمنىظه،تارراکػىرتابوتثپزسنعگیفضایای،عزصههزظرنضتهعنارصةزظاغنتمیاناسةاانعتالع

رضانهحزیانراضتایظرفعالعنرصارمعوریعمژظه.مناینعمطعوظراتزكیورغعروغنایی،ضمتةهرضیعن

" .ةىظافغانطتاناحتامعیوضیاضیتزىالتپزظهپػترلایماسةطیاریکننعهمنعکظوظآساای

ةزصارحیوظاصلیمضتلفهایرضانهةاصىظهایمصارتهوهاتزلیلظرارمعوریعمژظههمیػگیتاکیع

امزیکاییرضىرلفمضاویکهظاظنػاناصیز،هایضالظرافغانطتاناسناتىوآمزیکایینظامیانصزوجلشوم

امزیکا پیامنامنیتیةا كاةلغیزوناگىارپیامعهایظرةارهعمىمیافکارروغنگزیظروةىظکػىرعظرو

 نکزظ.گذارفزوتالغیهیچاسافغانطتانظرصارحینیزوهایرضىرتعاومحربان

 

 کیةىظ؟مژظه

تزصیلفزهنگی،صانىاظۀیکظر فغانطتاناغاملظرةغالنوالیتظرعهـ۹ۺۺ۸ضالظر مژظهوریعارمع

ظررتیتیهلیطۀظررالیطهیظورهوةغالنظررااةتعاییتزصیالت اوگػىظ.حهانةهظیعه  روغنفکزوکزظه

اسةععاوگزفت.لیطانظعهـ۳۱ۺ۸ضالظرکاةلپىهنتىناكتصاظپىهنځیاسورضانعپایانةهکاةل

نظامیوضیاضیفزهنگی،ةضػهایظرآنخاظرغع.ایزانوپاکطتانظرهاحزتمةهمختىرکمىنیطتیکىظتای

ظرغع،مهاحزایزانةهمعتیاسپظوی .گزفتضهمنیشغىرویعلیهمطلزانهحهاظظروةىظمرصوفحهاظ

ورسشارتؼمتهاحةزضعومخاهعیننفعهةفزهنگیهایفعالیتةهآنخاظرورفتتهزانةهةععومانعمػهع

)ایالتعتاصةنعركصعةهراتهزانمعتیعىاملیوعللةزةناویهزچنعپزظاصت.آننػانعهءظضترکىمت

گذرسوظاعسنعگیظورۀایناماپزظاصت،اكتصاظیهایفعالیتةهعتاصةنعرظروکزظتزکایزان(ظیګزی

پػاورةهایزانظرفزهنگیهایفعالیتضالچنعساپظویظاغت.تىحهفزهنگیهایفعالیتةهةیػرتوةىظ

ظرضالهامژظه،هایملالهکزظ.کارةهآغاسحهاظیةشرگارشاباسیکیفزهنگوارغاظظفرتظروغعمهاحز

نگاریروسنامهکنارظرمژظهمیزضیع.نرشةهمهاحزیننرشاتضائزوحهاظمخلهء،امیعمخلهء،غهاظتحزیعهء



۳۱۳۱، قوس ۳۱ - ۱۳۱ –تحلیل هفته    

 مزکش څېړنى ییشوضیمه او ضرتاتېژیکى ظ

 
3 

مضتلفوالیاتظرروضیاغغالگزانعلیهتاریضیحهاظظررشکتافتضارهخزت،مزیطظرهنگیفزکارهایو

ظرمژظهآكایظاظ.اظامهفزهنگیآساظهایکارةهوغعکاةلوارظمخاهعینپیزوسیاسپظ ظاغت.نیشراکػىر

هامنخاظرنیشطالتانرکىمتآصزتاکهگزظیعاضتضعامکػىرصارحهءوسارتظررةانیاضتاظرکىمتسمان

کاةلظرمژظهآكایاضالمی،امارتضلىطوافغانطتانةزامزیکارملهوضتتامربیاسظهماسپظ.مانعةاكی

مطئىلمعتیمژظهآكایظاظ.اظامهصىظفزهنگیهایفعالیتةهمطتللکارغناصیکةزیثومانعةاكی

آكایپزظاصت.ایضانهرومطتللهایکارةههمةاسیصربگشاراینانزاللاسپظاماةىظةطتصربگشاری

نىغتهوظاغتنشظیکراةطهءوطالتانمخاهعینرکىمتی،هایحناذمتامیةاوةىظوضیعرواةطظارایمژظه

فعاالنوضیاضیکارغناضاناسمژظهوریعرضیع.میچاپةهنرشاتاسةطیاریرظاعاصتاریتعلیلاتوها

آمزیکایینیزوهایرضىرمضالف،ظولتمنتلعحایگاهظاغنتضمنکهةىظافغانطتانرظایرضانهرسغناص

ریعوکهةىظغعهضتثطالتانةااغرتاکوحههمین.رسمیعنعمیآنعلیهعمالًطالتانکهةىظافغانطتانظر

منایع.متخیعغانهایکزظارکةعضیاسوظاغتهطالتانةزاةزظرنزمیگىغهءهایؼتزلیلومىاكفظرمژظه

تزلممژظهآرمانگزظیع.میویاسحىاناناسةعضیومعارانضیاضتاستععاظیناصىغیعثةاکهچیشی

صارجوظاصلظرصلسةضاطزهایمػاورتوهانػطتاکرثظرصاطزهمینةهوةىظهکػىرظرامنیتوصلس

ظرروضیهظولتمیشةانیةهافغانطتانصلسنػطتظروی.یافتمیرضىرنظزصارثیکعنىانةهکػىر

ظرافغانرشةیوضیاضیهایغضصیتومناینعگانکهصىرغیعی۲۷ۺ۸ضالظلى۸۷و۸۱تاریطةهمطکى

افغانطتانظرآرامؼوصلسةزپاییةزایهمىارهصىظسنعګیروسآصزتاوظاغترضىرظاغتنع،مػارکتآن

وراظیىییمتععظهایمصارتهونابغعزپارچههاظه ملالهصعهاةزعالوهظهمژغهیعاس.کزظتالع

وایزانضیاضیرواةطظرةارهظیګزیکتابو"طالتانضلطهضالپندوافغانطتان"نامةهکتاةیتلىیشیىنی؛

 .ظارظكزارکػىرفزهنگیوضیاضیفعاالنتىحهمىرظکهمانعهیاظگارةهافغانطتان



کػىرتوضعیتآساظیةیانظروصام

روسةهروسافغانطتانظرةیانآساظیکهنػانظاظضیاضیمطایلگزتزلیلوکارغناصارمعوریعمژظهتزور

آنظررایرموةیانآساظیکهاضاضیكانىنظاغنتظلیلةهرانىینافغانطتانغىظ.حهان،میمزعوظتز

تعریدةهةیانآساظیامزوس.اضتغعنپاسیزرالظرارسعورماینراالواضتپذیزفتهاضت،غعهتطخیل

ةهتهعیعنامعلىمهایآظرصاسکػىرصىاآساظیونىیطنعگانوگزانتزلیلامزوساضت،غعنمزعوظرالظر

کػته اینمیمزگو وهاامزیکاییمیانصلسپزوضهاسکهغعنعکطانیمتىحهآهطتهآهطتهتهعیعغىنع،

تأضیاسکهمیصىاهیمرکىمتاسما .کزظنعمیصزتتهایرضانهینمىرظظرظروکزظهرامیتطالتان ةا

رفظةاصىاهیممیراصلسگىیممیماةاغع.وكتی(ةیانآساظی)مزظمرماینرافظكانىناضاضیکػىر،

ةیانوفکزآساظیرمکهاضتاضاضیكانىنماظضتاورظةشرگرتینکهاضتمعنیاینةهضاله81هایظضتاروظ

صعاینضىاضته،اینظضتآورظرااسظضتةعهیم،ظیگزةهاگزاضت،غعهتطخیلآنظراحتامعاتتػکیلو

چهظضتآورظیافتضارصىاهیمکزظ؟
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یکصىاضتانطانی

وکارغناصمطائلصلسکلمهواكعیمعنایةهاوةىظ،فعالصلسةزثپزظهپظظرگذغتهچنعماهظرمژظه

تارعپزظهپػتهایكصهوحهانومنطلهتزىالتاس.کػىرةىظضیاضیوایرضانهحامعهظرمتفاوتایصع

هیظاغتوةاحزئتتامآنهارااسطزیمرضانههاهمگانیمیضاصت.ةناًءكتلوینیشظرهمینآگاسیاظی

ةاوصفاینکهمزظمافغانطتاناسحنگوةی كاةلتىحیهمیةاغع. امنیتیچهارظههظرکػىرصطتهراضتا

ةىظهصىاضتارصلسعاحلوةیعونكیعورشطمیةاغنع،متأضفانهرللاتیظرظاصلوةیزوننظاموحىظظارنع

کهظرتلاةلةااینصىاضتمزظمیكزارظاغتهاضتلزارصلسوامنیتظرکػىرراظرمغایزتةامنافعغضصیو

همینصاطزهمةاآنمضالفانع.مصالسگزوهیغانمییاةنعوةه

مػکلاضتگفتکهارمعوریعمژظهتىضطکعامحناذوةهواضطهءچهکطانیاسةینةزظهغعهاضت،اما

یکچیشمطلماضتوآناینکهرکىمتافغانطتانظرارتتاطةهرفاظتاسسنعگیغضصیتهایفزهنگیو

آنانیکهظیعگاهمنتلعا صاصتاً ةیتفاوتمیةاغع.احتامعیکػىر؛ ةزاةزکارکزظهایرکىمتظارنع، نهظر

چنانچهكتلاسمژظهنیشتععاظیاسغضصیتهایفزهنگیوژورنالطتانکػىرمىرظضىءكصعهایهعفیكزار

گزفتهانع،اماهیچاكعامحعیایظرسمینهکػفومخاساتمطتتینصىرتنگزفتهاضت.ظررالیکهرکىمت

حان،مالوعشتغهزونعانرفاظتحعیمنىظهنگذارظکهرسمایههایمعنىیکػىرةهاینمکلفاضتاس

ضاظگیاسةینةزونع.مژظهیکانطانمتعهعووطنظوضتةىظوماننعهزانطانظیگزیمیتىانةاةزصیاس

ىاسكتلوتصفیهافکارومىاكفویاصتالفظاغت،امااصتالفنظزوتفاوتظرظیعگاه،هیچگاهةهمعنیح

حطعیکطیةىظهمنیتىانع.

مااسرکىمتافغانطتانمیصىاهیمکهراظثهءتزورناحىامنزظانهاضتاظمژظهراپیگیزیحعیمنىظهعاملینرا

کػفوةهپنخهءكانىنةطپارظ،سیزاکهاسینپعیعهءغىماگزحلىگیزینػىظ؛ةار،ةاركاةلتکزارصىاهعةىظ.

یرلىقةرشافغانطتانوظفاتزضاسمانمللمتزعظرکػىرنیشمطئىلیتظارنعتاكتلمژظهراکمیطیىنعال

همکاریمناینع. افغانطتان رکىمت ةا اینحنایتغنیع عاملین مخاسات کػفو ظر نگزفته عاظی امزی

نطلهایآینعه،همچناناساتزاظیههایژورنالیطتیومخامعفزهنگیکػىرمیصىاهیمتاةضاطزاضتفاظه

مژظه مناینع. حعی صىیؼتىحه متعهع مطلک هم یک نرثی و غعزی نرشآثار و آوری حمع كطمت ظر

ژورنالیطتیمتعهعةههمشیطتیمطاملتآمیشوآساظیةیانةىظ،ةناًءكتلوینیشرملهةزصلسوآساظیةیان

نگوحنایتوکػتهغعنافغانهایاضت.صامىغیظرةزاةزاینحنایتظررلیلتمرشوعیتظاظنةهح

ةیػرتتاسماننامعلىماضت.

ورزفاصیزاینکهاساضتاظمژظهظرکناریکةیىهءمظلىم،یکظصرتویکپرسةخامانعهکهتىحهةهتزةیت

ضاملآنهاوهمکاریظرتکمیلضفزتعلیمیوتزصیلیغان،وحیتهءمػرتکهمهءمامیةاغع.
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 افغانطتان؛ظټزمپضفزاوظنههپړاویشهضىلېراتلىنکی

 


ظافغانضىلېپهاړهظامزیکااوافغانطالتانىتزمنځنههپړاویشهغىنډېتزرسهغىې.تزظېچېظواړهصىاوې

یىېنطتيهىکړېتههمنږظېغىېوې.مګزظامزیکامتزعهآیاالتىحمهىررئیظډونالډټزمپظضىلېتړون

هضپټمربمیاغتپهکاةلکېظطالتانىلضىاظیىامزیکاييظوژلکېعووروضتهضمعالضهلغىهاعالنکړ.اوتېز

پهظېرسهظظواړوصىاووتزمنځظضىلېپهاړهصربېاتزېپهټپهوظرېعې.تزظېچېتېزهپنخػنتهولطمرش

رسهیېظنىیىصربوپیليعوصربهمورکړ.ظټزمپپهناڅاپيتىګهافغانطتانتهضفزتزرسهکړاوظطالتانى

اوونێپهظېتزلیلکېظضىلېپهراتلىنکېاوپهةګزامفىځياډهکېظټزمپظڅزګنعونىپهاړهغننهغىې

ظه.

ىیپیلنظافغانضىلې

ېاتزېچېظمتزعهعزيتزظېظمهظافغانطالتانىاوامزیکایيچارواکىتزمنځظافغانضىلېپهاړهصرب

اماراتىاةىظتێکېتزرسهغىېاوافغانچارواکىپکېهمګډونظرلىظپهګډوننههغىنډېظكطزهېىاظمزکش

ظورهکېتزرسهغىيظي.

ظواړوصىاووظاوږظوصربواتزوتزرسهکېعوپهغپږمپړاوکېظافغانضىلېپهاړهظپزمضتګصربورکړ.تزظې

ربېاتزېنهمپړاوتهورضېعېاوظواړهصىاوېیىېنطتيهىکړېتزرسهکېعوتههمنږظېغىې.چېیاظېص

پهورتهوصتکېطالتانىپالسمینهکاةلکېمىټزةمچاوظنهتزرسهکړهچېپهتزڅکېیېظیىامزیکاييپه

ونالډټزمپظافغانضىلېپهکطانىتهمزګژوةلهواړوله.ظیاظېچاوظنېوروضتهظامزیکاولطمرشډ۸۹ګډون

اړهتزرسهغىېصربېاتزېلغىهاعالنکړې.افغانظولتهمظضىلېپهاړهصربېاتزېاوکىښښىنهپهظې
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پلمهوظرولچېظټاکنىوروضتهګټىنکېډلهکىلیيشظضىلېصربېاتزېپزمطةىځياوپهظېتىګهتتې

پهورتهوصتکېطالتانىپاکطتاناوایزانټاکنېهمتزرسهغىېچېپایلېیېتزاوضهال معلىمېنهظي.

نېټهکېعونکې۳ۺاو۹۲هېىاظونىتهضفزونهتزرسهکړلاوظچینلهلىريظافغانضىلېپهاړهظاکتىةزپه

غىنډهکېیېظكطزضیايسظفرتمرشمالةزاظرپهمرشۍظطالتانىهیئتګډونپهاړههمصربورکړ.ظچین

غىنډهکېافغانظولتتههمظګډونةلنهورکړلغىېوه،مګزظګډونوالىظلیطتاواحنډاپهرسیاظهپه

روضیې، وروضته کېعو لغىه اړهظصربواتزو افغانضىلېپه ظ لضىا امزیکا ظ نهغىه. تزرسه تزظېظمه غىنډه

ةیا اروپایيټىلنېظظواړوصىاووڅضهظصربو پاکطتاناو طالتانىهمتېزوایزان، پیلیعوغىښتنهتزرسهکړه.

غىنډوپزېکړواوتزرسهکېعونکېهىکړېتهژمنتیاپهاړهڅزګنعونېوکړې،اوظصربواتزولغىهکېعلیېپهصپله

ظامزیکالپارهسیانوګاڼه.

ولطمرشاواحزائیهظافغانضىلېپهاړهظامزیکاځانګړياضتاسيسمليصلیلشاظکاةلتهضفزتزرسهکړ،اوظ

رئیظپهګډونیېظمضتلفىافغانمرشانىرسهلیعنېکتنېهمتزرسهکړې.ظصلیشاظضفزوروضتهظطالتانى

راهیطېظ ظرېکلىنى تېزو له او اوضیعونکیوو، هېىاظ اضټزلیا ةلظ او امزیکا ظ ةهزنیانىچېیى ظظوه لضىا

مايلصاناوعتعالزغیععمزيچېظطالتانىاړونعکطانوواوطالتانىرسهپهسنعانکېوو،ظانظرلاين،

انظ راغللچېافغانولطمرشظ مضېته اړههغهوصتصربونه تتاظلېپه سنعانکېضاتلکېعلظ ةګزام

رلاينپهګډونظظووتنىنىروطالثسنعانیانىصىغېکىلىپهاړهاولظتهځانګړېلنډهویناتزرسهکړه،اوظا

هغهڅهووچېظضىلېةنعېغىېکار ظا پهصاطزګاڼه. یېیىاسېضىلېتهظافغانولظظنږظېکېعو

ظرېیىو نىمربمیاغتکېطالتانىظصپلى ظېچېتېزه تز وکړه، مزضته کېیېنیغپهنیغه ظرواسېپزانطتلى

غېکړل.سنعانیانىظصىغېکېعوپهةعلهکېظوهةهزنیانچېپهکاةلکېاضتاظانووصى



ظافغانضىلېپهاړهظنىيپړاوپیل

ظامزیکااوطالتانىلضىاظةنعیانىتتاظلهاوصىغېکىلظډېزوهېىاظونىظتىظهزکيلرسهمطغىل،اوظظواړو

ولطمرشټزمپلىمړیافغانولطمرش سنعانیانتتاظلېوروضته ظ کېعلوضتایه. تزرسه کار یېظا لضىا لىریى

نيرسهظټیلفىنلهالرېصربېوکړېاوظسنعانیانىصىغېکېعوګاماصیطتىپهپاریېتزېمزمعارشفغ

ځانګړېمننهوکړه.ورپطېیېظپاکطتانلىمړيوسیزاوكطزيامیزغیطمتیمةنرامظالثاينڅضهظټیلفىن

.ظسنعانیانىصىغېکېعووروضتهلهالرېظسنعانیانىپهصىغېکىلىاوافغانضىلهکېظمزضتىپهپارمننهوکړه

ظامزیکالضىاظافغانضىلېپهةزصهکېځانګړياضتاسيښاغيلسمليصلیشاظاوظافغانطالتانىتزمنځپهكطز

کېظغیزرضميناضتېپهاړههمپزمضتګىنهمضېتهراغللاوظاهغهڅهووچېظافغانضىلېپهاړهیېظ

لىپهاړههیلېالپطېډېزېکړې.صربواتزولړۍةیاځلېپیلى
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ةګزامفىځياډېتهظولطمرشټزمپناڅاپيضفز

نېټهظامزیکاولطمرشډونالډټزمپةګزامتهچېپهافغانطتانکېظامزیکايي۹۱ظتېزېنىمربمیاغتېپه

هةګزامکېظامزیکاييفىځیانىتزټىلىضرتهاډهةللکېږيناڅاپيضفزتزرسهکړ.کهڅههمظیاظضفزمىصهپ

فىځیانىرسهپهګډهظغکزانېمذهتيمزاضمىملانځلوو،مګزښاغيلټزمپافغانطالتانىرسهظصربواتزوظ

نىېلړۍپیلىلىپهاړههمڅزګنعونېتزرسهکړې.ولطمرشمزمعارشفغنيهمظټزمپضفزوروضتهةګزام

يفىځیانىرسښنعنىاوكزةانیىیاظونېتزڅنګیېپهننګزهارکېهىايئاوفىځياډېتهورغلیوواوظامزیکاي

ضیمې ظ ډلېچې یاظې ظ څضه افغانطتان ټىل ظ کې میاغتى ظرې راتلىنکى په او ماتې ظ ظاعؼډلې ظ

هېىاظونهورڅضهصطزارطاضىيظصتمېعوپهاړهڅزګنعونېتزرسهکړې.ظضىلېصربواتزوةیاپیلىلىتزڅنګ

ونىپهځانګړېتىګهظافغانطتانګاونډيهېىاظایزانپهاړهظټزمپڅزګنعونېچېظیاظهېىاظظضیمېهېىاظ

راکمنظامیېفاضعاوظتزوریطتيډلىمالتړییاظکړ.ظظېتزڅنګټزمپپهصپلىڅزګنعونىکېظةګزام

يوضلىاوپهځانګړېتىګهظهغىهىايئاډهظصپلىځىاکىنىلپارهیىهلىحیطتیکيمزکشیاظکړ.اوظصپلىنظام

حګړیشوچىرلکىچېلهةګزامهىايئاونظامياډېپىرتهکېږيغږونهیېظضیمېپهضطزهظصپلىظښمنانى

لپارهځىرونکېوةلل.ظضىریېپهاړهیېهمڅزګنعونېوکړېاوهلتهیېظصپلىځىاکىنىمیػتهکېعلىعلت

ضهپهډاګهکړ،هغهظاچېامزیکاغىاړيتیلوژغىرياوظګزظانىاوصپلىیېةیاځلېظافغانطتانلهاظرضهڅ

ضیمهییشوډلىمالتړتزرسهکړي.کهڅههملهیىېصىاظاڅزګنعونېظصپلىامزیکاييفىځیانىمىرالاوچتىلى

ظونىهغهاړونعېةللکېعیيشصىپهورتهوصتکېظافغانطتانلهاظرضهظغهډولڅزګنعونېظضیمېهېىا

صاظكانهمزضتېاونیکګامىنهچېظافغانضىلېراوضتلىپهةزصهکېیېپيلکىلغىاړيکىلیيشلهصنډ

اوځنډرسهمطکړي.

ةلضىاظامزیکالضىاظافغانضىلېنىېصربېښایيةیاځلېظیىېپلمېښکاريش،ځکهلهیىېصىاولطمرش

پیلېعوصربورکىي، پهافغانطتانکېظصپلىځىاکىنىکمىلیېظټکنالىژۍپهټزمپظضىلېصربو ةلضىا

ةزصهکېظامزیکاةزاليسوښىظه،چېپهکمىاولږوفىځیانىکىلیيشظټکنالىژۍپهمزضتهصپلظښمنته

پهافغانطتانکېماتېورکړياوظافغانطتانڅضهیېظصپلىټىلىځىاکىنىویطتلىپهتړاوهیڅډولڅزګنعونې

ظېتزڅنګ ظ رشطګڼي. یېةنطټیش طالتان ظيچېافغان څه هغه ةیا ویطتل ځىاکىنى ظ او کړې، نه و

ولطمرشټزمپپهافغانطتانکېظصپلىظښمنانىپزضعظصپلىرملىیاظونههموکړهچېظښمنیېلهپضىا

پهضطزهپیاوړياوځىاکمنډېزځپلیاورملېیېپزېسیاتېکړي،اوصپلفىځیانیېظځمکې،هىااواوةى

کې ټکز پهښکاره ظضىلېصربورسه ةیا ورکړيچېظا آضانێماته په یاظکړلچېکىلیيشظښمنته

یاظېډلېچمتىالیچېپه ظ ډسةنعۍته او اورةنع لضىا طالتانى ظ رسه پیلىلى صربو ضىلېنىیى ظ ښکاري.

نىرسهظصربواتزولپارهظةنطټیشرشطپهتىګهټاکلغىیظوروضتیىکېظافغانظولتلضىاهمظافغانطالتا

ټزمپڅزګنعونىةزصهوه،اوظاپهډاګهکىيکهپهراتلىنکېکېةیاځلېظضىلېصربېاتزېیىةنطټیشرالت

تهورضیږياوظارشطماتيشنىصربېظصنډاوځنډښکارکېعلیيش.
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پایله

 ځلېپیلظافغانضىلېلړۍچېظامزیکا ةیا پهټپهوظرېعووروضته او پړاوونىوهلى اوطالتانىتزمنځظنهى

غىې،ظاځلظیىظاضېرشط)اورةنع(رسهمطغىېچېلزېنهظهةیاځلېظصنډاوځنډرسهمطيش.په

ټیشرشطهمعېةنطټامزیکااوافغانظولتةایعظافغانکػالېصتمېعواوضىلېراوضتلىلپارهډسةنعيظةنط

پهتىګهمطزذنهکړياوهزڅىمزهچېسرکېږيظافغانضىلېهىکړهچېټىلىصىاووتهظمنلىوړوياوافغان

 وژنهپکېپایتهرضیږيالضلیککړيچېپهظېرسهاورةنعپهصپلهمنځتهراځي.

 ټزمپڅزګنعونې ظ اړه په هغى ظ ةېثتايتاو وروضتێنانعرۍاو ضطزه ضیمېپه ويچېظ څه هغه ةه

امزیکاييځىاکىنىةهپهافغانطتانکېالمیػتهکېعوتهاړکړي،تزڅىظامزیکاضیمهییشېګټېصىنعېکړي.

ظافغانطتانلهاظرضهظضیمېهېىاظونىپهاړهظټزمپڅزګنعونېةهظضیمېهېىاظونهکزارکېښناضتىتهپزې

هالاوږظولىکېمزضتهوکړي.ةلضىاپهکىرظننهظافغانچارواکىنهږظياوظاکارکىلیيشظافغانکػالېپ

اومرشانىظضىلېپهاړهنههمغږياوةېةاوريظضىلېپزوضهلهصنډرسهمطکړې،افغانمرشانىتهپهکارظه

ظواړهچېلىمړییاظهةېةاوريصتمهاوظضىلېراوضتلىپهةزصهکېظهزډولهڅىڅضهظریغونهکړي.او

اوهغهصنډونهاوظةهزنیانىرشطىنه لىريطالتاناوافغانرکىمتظسرتزسرهضىلېراوضتلىلپارهوهڅىي.

چېظافغانضىلېپهوړانعېغتىنلزيظصپلىهڅىپهپایلهکېرلاولهمنځهیىيس،اوپزېنهږظيچې

.کهچېزتهامزیکاظصپلیىچارواکيوژلکېعوپهپارظضىلېافغانصاورهظنىروظګټىاومعاملىډګزيش.

يشافغانظولتاوطالتانةایعهمظافغاناولظكزةانێاووینېتىیعلىةنعولىلپارهظاورةنعصربېلغىهکىلی

وکړيچېکىلیيشظحګړېټغزلهافغانصاورېټىلاوپزځاییېتفاقاپهڅېزپهټىلىهغىاړصىنىةنطټیش

 ظضىلېټغزصىرکړي.
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