ﺗـﻞ اﻓﻐـﺎن
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＇７５ﻧﻴﺰ رﭘﻮ ټ

)) ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻛﯥ د ﺳﻮﻟـﯥ او ﭘﺨﻼﻳﻨـﯥ ﻻر(( څﯧړﻧﻴﺰ ه ﻃﺮﺣـــــــــــــــﻪ
دروﺳﻴﯥ د دﻣﻮﮔﺮاﻓۍ ،ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻮﻧﻮ او ﻣﻨﻄﻘﻮي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ اﻧﺴﺘﻴـﺘﻮت
ﻟﻪ ﺧﻮا وړاﻧﺪې ﺷﻮې ده .د ﻃﺮﺣﯥ ﻟﻪ ﻣﺤﺘـــــﻮا ﺳﺮه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
د ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ ﻛﺎر دى ،ﺗﻞ اﻓﻐــــــﺎن وﯦﺐ ﭘﺎڼﻪ د دﻏﯥ ﻃﺮﺣﯥ ﭘښﺘﻮ ﻣﺘﻦ
ﻳﻮازې د ﻫﯧﻮادواﻟﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟـﭙﺎره ﺧﭙﺮوي .

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د روﺳﻴﯥ راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ درﻳځ ټﺎﻛﻞ ﻛﻴږي

د ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت :

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛ ３د ﺳﻮﻟ ３او ﭘﺨﻼﻳﻨ ３ﻻر
د ＇ﻴ７ﻧﻴﺰ رﭘﻮټ ﻃﺮﺣﻪ

١ـ د روﺳﻴﯥ او ﻧړۍ ﻟﭙﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺘﻮﻧﺰه

دروﺳﻴﯥ د دﻣﻮﮔﺮاﻓۍ ،ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻮﻧﻮ او ﻣﻨﻄﻘﻮي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت

٢ـ د روﺳﻴﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د))اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻻﻧﺠﯥ(( دﺣﻞ ﭘﻪ ﺑﺎب درﻳځﻮﻧﻪ
٣ـ واﺣﺪ او ﺧﭙﻠﻮاك اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

 2008ز ﻛﺎل ﻣﺴﻜﻮ

۴ـ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺨﻼﻳﻨﻪ

دﻏﻪ رﭘﻮټ )) ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺳﻮﻟﯥ اوﭘﺨﻼﻳﻨﯥ ﻻر  ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د
روﺳﻴﯥ راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ درﻳځ ټﺎﻛﻞ ﻛﻴږي (( د روﺳﻴﯥ د دﻣﻮﮔﺮاﻓۍ ،ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻮﻧﻮ او ﻣﻨﻄﻘﻮي

۵ـ ﻃﺎﻟﺒﺎن څﻮك دي
۶ـ د اﻣﺮﻳﻜﺎ اوﻧﺎټﻮ ﻓﻜﺘﻮر
۶ـ ﻧﻮى ﻣﻨځﻨﻰ ﺧﺘﻴځ

ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت اود ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﻮي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺑﻬﻴﺮ ټﻮﻟﻨﻴﺰﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻪ ﮔډو ﻫڅﻮ ﺟﻮړ

٧ـ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻫﺮ اړﺧﻴﺰ ﭘﻼن

ﺷﻮى دى .

٨ـ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺻﺪور

د رﭘﻮ ټ اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺪف دا دى ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﺎب د روﺳﻴﯥ د دوﻟﺖ د ﻧﻮي

٩ـ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوژې

ﺳﻴﺎﺳﺖ د ټﺎﻛﻠﻮ ﻟﭙﺎره اﺟﻨﺪا او ﺗﻴﺰﻳﺴﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻲ او د ﻧﻈﺮ ﺧﺎوﻧﺪان د ﺑﺤﺚ ﻣﻴﺪان ﺗﻪ

١٠ـ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻟﭙﺎره د ﮔﺎوﻧډﻳﻮ ﻫﻴﻮادو ﻫﻤﻜﺎري

ﻧﻈﺮﻳﺎت را ﺑﻬﺮ ﻛړي .

١١ـ د ﺷﺎﻧﮕﻬﺎى دﻫﻤﻜﺎرﻳﻮ دﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻜﺘﻮر
١٢ـ ﻟﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﺮه د روﺳﻴﯥ ډﻳﺎﻟﻮگ

د دې رﭘﻮټ ﭘﻪ ﺗﺮ ﺗﻴﺒﻮﻟﻮ ﻛﯥ د روﺳﻲ او اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ او ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮاﻧﻮ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ
او ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮ د ﻣﺮﻛﺰ

) ( Regional Studies center of Afghanistanﻟﻪ ﻣﻮادو  ،دﻣﻌﺎﺻﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
څﯧړﻧﯥ د ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻮ ،دروﺳﻴﯥ او ﻧﻮرو ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﻟﺨﻮا ﻟﻪ ﺧﭙﺮو ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻮادو
څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮې ده .

د رﭘﻮټ ﺗﺮﺗﻴﺒﻮوﻧﻜﻲ :
ﻳﻮري ﻛﺮوﭘﻨﻮف د ﻟﻴﻜﻨﯥ د ډﻟﯥ ﻣﺸﺮ ،
اﻳﻞ ﻧﻮر ﺑﺎﺗﻴﺮﺷﻴﻦ ،
اﻧﺪراﻧﻴﻚ دﯦﺮﯦﻨﻴﻜﻴﺎن ،
ﺑﺎرﻳﺲ ﻛﺮوﭘﻨﻮف ،
ﺳﯧﺮاﻓﻴﻢ ﻣﯧﻠﯧﻨﺘﯧﻒ
©دروﺳﻴﯥ د دﻣﻮﮔﺮاﻓۍ ،ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻮﻧﻮ او ﻣﻨﻄﻘﻮي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت  2008ﻛﺎل

١٣ـ ﭘﻪ ﻟﻮړه ﺳﻄﺤﻪ دروﺳﻴﯥ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ﻫﻤﻜﺎرﻳﻮ اﺟﻨﺪا اود ﻫﻐﻮى ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ
١۴ـ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي

د روﺳﻴ ３او ﻧ７ۍ ﻟﭙﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺘﻮﻧﺰه

د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﭘﻪ ﻧﻮﻳﻮ ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻮاو
ﻛړﻧﻼرو ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ داﺳﯥ ﻻرې ﭼﺎرې

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ دواﻣﺪاره رواﻧﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﺟﮕړه او د ﻫﻐﯥ ﺳﺮه د ځﻴﻨﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ او
وﻟټﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻛﻮﻻى ﺷﻲ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛړﻳﻮ ﺑﺮﺧﻮرد ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﻧﺴﻴﭗ ﻛﯥ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺷﻲ ﻛﻮﻻى او ﻳﺎ ﻧﻪ ﻏﻮاړي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺳﻮﻟﻪ او
ﺧﭙﻞ دوﻟﺘﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ټﻴﻨﮓ ﻛړي  ،د ﻳﻮ
ﭘﺨﻼﻳﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛړي  ،دروﺳﻴﯥ اوځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﭘﺎم وړ ﺧﻄﺮوﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮي
ازاد او ﺧﭙﻠﻮاك ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ دﺧﭙﻞ
اوﻫﻐﻪ دادي :
ځﺎن څﺨﻪ دﻓﺎع وﻛړاى ﺷﻲ ،د ﺟﻨﮓ د
ــ د روﺳﻴﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ دﺗﻮ ﻟﻴﺪ ﺷﻮو ﻣﺨﺪره ﻣﻮادو زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﻄﺮ راﻣﻨځﺘﻪ
اوږدې ﻣﻮدې ټﻮﻟﻨﻴﺰې او اﻗﺘﺼﺎدي
ﻛړى دى،ځﻜﻪ ﭘﻪ روﺳﻴﻪ ﻛﯥ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻌﺘﺎد ﺧﻠﻚ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮو ﻣﺨﺪره ﻣﻮادو ﺑﺎﻧﺪې
وﻳﺠﺎړﺗﻴﺎوو ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ وﻛړاى ﺷﻲ  ،د
اﺧﺘﻪ دي اوﭘﻪ ﻋﻤﻮم ﻛﯥ ددې ﻣﻌﺘﺎدو ﺧﻠﻜﻮ ﺷﻤﯧﺮه ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮﮔﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ ﻣﻮﻣﻲ ،ﭘﻪ ورﺳﺘﻴﻮ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ
ﭘﻴﻨځﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ روﺳﻴﯥ ﺗﻪ د ﻣﺨﺪره ﻣﻮادو ﭘﻪ ﺻﺎدراﺗﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﻛﯧﺪو ﺳﺮه ځﺎن ﻟﻪ اوﺳﻨﻲ ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ
ﻛﻮﻛﻨﺎرو ) اﭘﻴﻨﻮ( څﺨﻪ دي  ،ﮔړﻧﺪى زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ راﻏﻠﻰ دى .
ﭼﯥ دﻛﻠﻨۍ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻤﯥ څﺨﻪ زﻳﺎ ﺗﻪ
ــ د ﻣﻨځﻨۍ اﺳﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻮﻛﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎراﻧﻮ او دﻣﺨﺪره ﻣﻮادو د ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎﻧﻮ د
ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ دﻣﺨﺪره ﻣﻮادو ﭘﻪ ﻋﻮاﻳﺪو
ﻗﻮت ﺧﻄﺮ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ د
ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي  ،راوﺑﺎﺳﻲ او د ﻳﻮې
ﻫﻤﺪې ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې روﺳﻴﯥ ﺗﻪ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﻛﯥ د
دﻣﺨﺪره ﻣﻮادو ﻛﺎر وﺑﺎرﻛﯥ ﺳﺮه ﻧږدې
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ د ﻫﻮﺳﺎ ﻳﻨﯥ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ .
اړﻳﻜﯥ ﻟﺮي  ،ﻣﺦ ﭘﻪ ډﯦﺮﯦﺪو دى .
ــ د روﺳﻴﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اوﮔﺎوﻧډﻳﻮ ﻫﻴﻮادو ﻛﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎ

د روﺳﻴ ３ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﻛ ３د)) اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻻﻧﺠ (( ３دﺣﻞ ﭘﻪ ﺑﺎب درﻳ％ﻮﻧﻪ

دﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ اوﻧﺎټﻮ دﭘﻮځﻲ ﻏټﻮ

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د  1979ﻛﺎل ﻟﻪ ډﺳﻤﺒﺮ څﺨﻪ د  1989ﻛﺎل ﺗﺮ ﻓﺒﺮوري ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺟﻨﮕﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻛﯥ

اډو زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ او ځﺎى ﭘﺮځﺎى ﻛﯧﺪل

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﭘﻪ ﻃﺮﻓﺪارۍ دﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد دﭘﻮځﻲ ﻗﻄﻌﺎﺗﻮ د

ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺧﻄﺮ ﮔڼﻞ ﻛﻴږي .

ﺗﺮاژﻳﺪﻳﻚ ﮔډون ﺳﻨﺪروم ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮر ې د روﺳﻴﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ذﻫﻨﻴﺖ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ دى .

ــ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ

د ﺟﻨﮓ ﭘﻪ دﻏﻮﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ دﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﮔړﻧﺪۍ ﻛﻤﺰورﺗﻴﺎ اوﺑﻴﺎ دﺷﻮروي د ﭘﺎﺷﻞ ﻛﯧﺪو ﻟﻪ

ﺟﮕړې او ﭘﻮځﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت او د دﻏﻪ

ﺷﺎﻣﺘﻪ دﻏﻪ ﻟﺴﻴﺰې ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻔﻲ او ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ د ﺗﺤﻘﻴﺮ او اﻫﺎﻧﺖ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ وﻛﺘﻞ ﺷﻮل  .ددې ﺧﺒﺮې اﺳﺎﺳﻲ

ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﻛﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ

اﻧﮕﻴﺰې ﭘﻪ اﺗﻴﺎوﻣﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻓﺪراﺗﻴﻔﯥ روﺳﻴﯥ دﻧﻮﻳﻮ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﯧﺪوﻧﻜﻮ ﻣﻠﺘﭙﺎﻟﻮ ) ﻧﺸﻨﻠﺴﺘﻮ(

ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻻﺳﻮﻫﻨﻪ د روﺳﻴﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛړﻳﻮ اود ﻫﻐﻮى د ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ وې ﭼﯥ وﻳﻞ ﻳﯥ د روﺳﻴﯥ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎى وي

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول اوﻳﺎ د ﻣﻨځﻨۍ اﺳﻴﺎ

 ،اوﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻻڅﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨۍ اﺳﻴﺎ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﻲ ﻛﯧﺪل د ﻓﺪراﺗﻴﻔﯥ روﺳﻴﯥ ﻣﻠﻲ او

دﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې اﺳﺎﺳﻲ ﮔﻮاښ دى اودﻏﻪ ﮔﻮاښ د روﺳﻴﯥ ﭘﻪ دﻓﺎﻋﻲ ځﻮاك او ﭘﻮﺗﻨﺴﻴﺎل ﻣﻨﻔﻲ

ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﯥ ﮔټﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻟﺮي .

اﻏﯧﺰه ﻛﻮي .

د روﺳﻴﯥ ﭘﻪ ﺣﺎﻛﻤﻮﻛړﻳﻮ ﻛﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ دﻣﻠﺘﭙﺎﻟﻨﯥ روﺣﻴﻪ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ څﯧﺮ دﻣﺨﻜښﯥ اﻳﺪﻳﺎﻟﻮژۍ ﭘﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮﻛﯥ ﭼﻲ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ــ اﻗﺘﺼﺎدي اوﻧﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ د ﭘﻮځﻲ ﺣﻞ ﻻرې

ﺗﻮﮔﻪ ﭘﺎﺗﯥ ده  .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗﻮ او ﻧﻨﻴﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ ﭘﻮرﺗﻨۍ روﺣﻴﻪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻟﺤﺎظ دروﺳﻴﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ

ﻣﻌﻠﻮﻣﯥ دي  ،روﺳﻴﻪ دﭘﻮرﺗﻨﻲ ﺧﻄﺮ او ﺗﯧﺮي ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ځﺎ ن د دﻓﺎع او ددﻏﻪ ﺧﻄﺮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره

ﮔټﻪ ﻧﻪ ده  .د ﭘﻮرﺗﻨۍ روﺣﻴﯥ د ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮ د څﺮﮔﻨﺪې ﻧﻤﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ )) د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﻴړۍ د ﺳﺘﺮ ﺳﻴﺎ ﺳﻲ

ﺗﻴﺎر او ډاډﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻪ  ،وﺳﺎ ﻳﻞ او ﺗﻜﻨﺎ ﻟﻮﺟﻲ ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي .

ﺟﻎ ﻧﺎورﻳﻦ (( ) و .و ﭘﻮﺗﻴﻦ ( ﭘﻪ ﺣﻴﺚ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ړﻧﮕﯧﺪﻧﻪ ﻳﺎدوﻻى ﺷﻮ .

ﺳﻠﻴﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻪ ﮔﻮﺗﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ دﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﺧﻄﺮاﺗﻮ او ﮔﻮاښﻮﻧﻮ دﻟﯧﺮې ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ

د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﺮځﺎى د ﻣﺸﺘﺮك اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﻣﻮﺛﺮﻳﺖ ،د ﻗﻔﻘﺎز ﭘﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻳﻮ ﻗﻮي ﻣﺮﻛﺰي دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮﻛﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ وﻧډه واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ

ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﭘﻮځﻲ ﺑﺤﺮان او ﻧﺎراﻣﻲ ﭼﯥ ژوﻧﺪى او ښﻜﺎره ﻣﺜﺎل ﻳﯥ د  2008ﻛﺎل د اﮔﺴﺖ ﭘﻪ

ﺧﭙﻠﻮاك او ﻏښﺘﻠﻲ ﻫﯧﻮاد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻲ  .د ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻛﺎر ده ﭼﯥ ﻧﻮي ﭘﺮﻧﺴﻴﭙﻮﻧﻪ او ﻻرې ﭼﺎرې

ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﻴﺘﻴﺎ ﻛﯥ را څﺮﮔﻨﺪ ﺷﻮ ،د ﻧﺎټﻮ د ﻏړﻳﺘﻮ ب ﻟﭙﺎ ره د ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن او اوﻛﺮاﺋﻴﻦ

وﻟټﻮل ﺷﻲ  .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻧﻮﻳﻮ ﭘﺮﻧﺴﻴﭙﻮﻧﻮ اوﻛړﻧﻼرو ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻛﻠﺘﻮري ،ټﻮﻟﻨﻴﺰې

دﺟﻤﻬﻤﻮرﻳﺘﻮﻧﻮ ﻫﻠﯥ ځﻠﯥ ﻛﻮل او داﺳﯥ ﻧﻮر ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ روﺳﻴﻪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻟﺤﺎ ظ د ﻧړۍ د ﺳﺘﺮو

اوﺑﺸﺮي ﺑﺮﺧﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ وي او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻻرې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻮرى ﺑﺮاﺑﺮ او راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ

ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ څﺨﻪ ﺑﺎﺳﻲ اود ﺳﻴﻤﯥ دﻧﻮرو ﻋﺎدي ﻣﻤﻠﻜﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺣﺴﺎﺑﻮي .

وټﺎﻛﻞ ﺷﻲ .

ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﺷﻠﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ روﺳﻴﻪ ﻛﯥ د ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ د دﻛﺘﺮﻳﻨﻮ دﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ روﺳﻴﻪ د ﻋﻘﺐ ﮔﺮاﻳۍ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺤﺪود ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻛﯥ راﮔﻴﺮ ده  .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ

ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ﻣﻤﻠﻜﺖ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻛﭽﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اواﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻢ ) ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﻴﺰﻳﺸﻦ ( ﭘﻪ ﻟﻮر رﻳﻔﻮرﻣﻮﻧﻪ

ﻟﻮﻣ７ى درﻳ : ＃د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﻛ ３ﻧﻪ ﻻس وﻫﻨﻪ

ﭘﻠﻲ ﻛﻮي او ﻫﻐﻮى ﭘﻮرې ﺗړل ﻛﻴږي  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻛﭽﻪ د ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺤﺮان او ﻧﻮرو ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺪﻳﺪو ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ

ﭘﻪ روﺳﻴﻪ ﻛﯥ ددﻏﻪ درﻳځ ﻃﺮﻓﺪاران واﻳﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻏﻤﻴﺰه ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ څﯧﺮ ﭘﺮدۍ وﮔڼﻞ

ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﻨﺒﻊ او اﺳﺎس ﻟﺮي  ،ﭘﺮ روﺳﻴﯥ ﺧﭙﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﭼﻮﻟﻰ دى اوﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻛﭽﻪ ﻫﻠﯥ

ﺷﻲ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻻﻧﺠﯥ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﯥ د ﻧﻪ ﻻس وﻫﻠﻮ ﺗﺮ څﻨﮓ ﻳﻮازې د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﯥ

ځﻠﯥ ﻛﻮي او ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ .
د روﺳﻴﯥ دوﻟﺘﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﻛﻤﯥ ﻛړۍ ﭘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﻮي ﻟﺤﺎ ظ دﻟﯧﺮې ﭘﺮوت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻛړﻛﯧﭻ

اوﭘﻪ ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﻜﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژو ﻛﯥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري وﻛړي  .روﺳﻴﯥ ﺗﻪ ﭘﻜﺎر دي ﭼﯥ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻗﻮاو ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺎوره ﻛﯥ د ﺗﺮورﻳﺰم ﭘﺮ وړاﻧﺪې د

دﺣﻞ دﻻرو ﭼﺎرو ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺑﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې دي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ورﺳﺘﻴﻮ ﻟﺴﻮﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﻣﺮﻳﻜﺎ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ،ﻧﺎټﻮ او ﻧړﻳﻮال اﺋﺘﻼف د ﻣﺒﺎرزې ﻣﻼﺗړ وﻛړي .

ﻣﻮﺿﻮع د روﺳﻴﯥ ﻟﭙﺎره د ﺟﻐﺮاﻓﻴﻮي ﻟﯧﺮﯦﻮاﻟﻲ ﺳﺮه ﺳﺮه د ﻫﺮﻛﺎل ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪو ﺳﺮه را ﻧږدې ﻛﻴږي ،او د

دوﻫﻢ درﻳ : ＃ﻋﻤﻠﻲ ﺳﻴﺎ ﺳﺖ Real politic

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻻﻧﺠﯥ ﺣﻞ د روان ﻧړﻳﻮال ﺳﻴﺎﺳﺖ ورځﻨۍ ﻣﻬﻤﻪ اﺟﻨﺪا ﺟﻮړوي ﭼﯥ د روﺳﻴﯥ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ د
اﺳﺎﺳﻲ دﻧﺪو ارزښﺖ ﻏﻮره ﻛړى اود ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﻛﻮل ﻛﻴږي .
د  2001ﻛﺎل ﭘﻪ دﺳﻤﺒﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ دﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺳﻮﻟﯥ د

ددې درﻳځ ﭘﻠﻮﻳﺎن ﭘﻪ دې ﻋﻘﻴﺪه دي ﭼﯥ روﺳﻴﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﻛﻮﻻى د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې
اﻏﯧﺰه وﻛړي  .ﺑﺮ ﺳﯧﺮه ﭘﺮ دې

ﭘﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ اﺗﻨﻴﻜﻲ ) ﻗﻮﻣﻲ (

ټﻴﻨﮕښﺖ ﻟﭙﺎ ره د)) ﺑﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ(( ﺟﻮړ ﺷﻮ  ،د دې ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ څﺨﻪ دادى اوه  7ﻛﺎﻟﻪ ﺗﻴﺮﻳږي ،د

ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻮ داﺳﯥ

ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﭘﺮﯦﻜړو ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻮځﻲ ﻗﻮاوو )اﻳﺴﺎف( ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د

ﻧﻴﻮﻟﻰ دى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻨﻨﻴﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮﻛﯥ د

ﺳﻮﻟﯥ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ځﺎى ﭘﺮځﺎى ﺷﻮي دي وﻧﺸﻮ ﻛﻮﻻى ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻠﯥ ﭼﯥ د ﺑﻦ دﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﭘﺮﻳﻜړو څﺨﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﺣﺪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪل ﻧﺎ ﻣﻤﻜﻦ

ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ اود اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ درﻟﻮدې  ،ﭘﻠﯥ ﻛړي .
ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﻧﻪ ﻳﻮازې د روﺳﻴﯥ ﺑﻠﻜﯥ دﻧړۍ د ﻧﻮرو ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﻫﻢ ﭘﻪ ﺟﻨﮓ ځﭙﻠﻲ

ﺣﺎﻟﺖ او ﺷﻜﻞ

ښﻜﺎري  ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺒﻠﻪ روﺳﻴﯥ ﺗﻪ
ﭘﻜﺎر ده ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﭼﯥ داﻗﺘﺼﺎد اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ د ﻣﺨﺪره ﻣﻮادو ﭘﻪ ﺗﺠﺎرت او ﻛﺎروﺑﺎر ﭘﻮرې ﺗړﻟﯥ ده او

وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻲ اړﻳﻜﯥ ﭘﺮاﺧﻪ ﻛړي

ددﻏﻪ ﻫﻴﻮاد ﺑﯥ اﻣﻨﻴﻮ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﺰورﺗﻴﺎ د ﺳﻴﻤﯥ د ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻢ ﻣﻨﻔﻲ اﻏﯧﺰه ﻛړې ده

او ﻛﻪ ﭼﯧﺮي ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻗﻮﻣﻲ

د ﺳﻮﻟﯥ د ټﻴﻨﮕښﺖ  ،ﮔډوډﻳﻮ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻮﻣﻲ او دﻏﻪ

دﻣﺨﻨﻴﻮي د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎد د

ﻫﯧﻮاد ﺗﺠﺰﻳﯥ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﻴږي ،

راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﯧﺪواوﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﯥ د

ښﺎﻳﯥ ﭘﻪ اﺗﻨﻴﻜﻲ ﻟﺤﺎظ ﭘﻪ دوو ﺷﻤﺎﻟﻲ

اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑﺤﺮان څﺨﻪ د وﺗﻠﻮ ﻛﻮم

او ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﻳﺶ

ﻣﺸﺨﺺ او ځﺎﻧﮕړى ﭘﻼن ﻧﺸﺘﻪ .

ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ  .اوﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﯥ د ﺑﻮﻓﺮ ﭘﻪ

ﭘﻪ دې ډول د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﻻﻧﺠﯥ ﺣﻞ ﻟﻪ روﺳﻴﯥ او ﻧﻮرو

ﺷﻜﻞ د ﻳﻮې ﺑﯥ ﺧﻄﺮه ﺳﺎﺣﯥ د راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﯧﺪو ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ .
درﻳﻢ درﻳ : ＃د واﺣﺪ ،ﺧﭙﻠﻮاك او د ﻏ＋ﺘﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰي دوﻟﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻮړوﻧﻪ

ﻣﺸﺘﺮك اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ
ﻏﻮاړي ﭼﯥ د اﻳﮕﻮﻳﺰم

د دې درﻳځ ﭘﻠﻮﻳﺎن ﭘﻪ دې ﺑﺎور دي

د

ﭼﯥ د روﺳﻴﯥ ﮔټﯥ ﭘﻪ ازاد ،ﺧﭙﻠﻮاك

ﻧﺸﻨﻠﻴﺴﺘﻲ اﻓﻜﺎرو ﭘﺮ ځﺎى د ازاد

او واﺣﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻧﻐښﺘﯥ دي،

ﺑﺎزار د اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ د ډﻳﻮرﻧﺪ د ﻛﺮښﯥ

ﺳﻴﺎﺳﻲ ،

ﻣﻌﻀﻠﻪ ﻳﻮې ﻧﺎﻣﻌﻴﻨﯥ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺗﻪ

اﻗﺘﺼﺎدي او ﻛﻠﺘﻮري ﻏﻮڅﻮ

ﭘﺮﻳږدي ،اوس ﻳﻮازې واﺣﺪ او ﻗﻮي

اود

اﻓﻐﺎﻧﻲ دوﻟﺖ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺨﺪره

ﻣﻠﺘﻴﺎ

ﻣﺨﺎﻣﺦ

اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻻس واﭼﻮي

اوﺳﻨﻴﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ
ﺳﺮه د راﺗﻠﻮﻧﻜﻠﻲ ﻟﭙﺎره د روﺳﻴﯥ دوﻟﺘﻲ اوﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛړۍ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻠﻪ ﻛړﻧﻼره وټﺎﻛﻲ .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻛړﻛﯧﭻ د ﺣﻞ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭘﻪ روﺳﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ درې اﺳﺎﺳﻲ درﻳځﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد دي  ،ﭼﯥ
ﻳﻮدﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻟﺮي :

ﻣﻮادو داﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻢ،دﺗﺮورﻳﺰم
او

د

ﺧﭙﻠﻤﻨځﻲ

ﻣﻘﺎوﻣﺘﻮﻧﻮڅﺨﻪ

راووځﻲ  ،او د ﺳﻴﻤﯥ دﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎراﻧﻮد ډﻟﻮ ټﭙﻠﻮﭘﻪ وړاﻧﺪې
ﻣﺒﺎرزه وﻛړي ،او ﭘﻪ داﻳﻤﻲ ډول ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺎوره ﻛﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭘﻮځﻲ اډو

ﻣﺨﻨﻴﻮى وﻛړي .
ﻳﻮازې واﺣﺪ،ﺧﭙﻠﻮاك اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د دې ﻫﻴﻮاد ﻗﻮي ﻣﺮﻛﺰي دوﻟﺖ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﻪ ﻳﻮازې ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺎوره ﻛﯥ ،ﺑﻠﻜﯥ د ﮔﺎوﻧډﻳﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮﻟﭙﺎره دﺳﻮﻟﯥ او اﻣﻨﻴﺖ د ټﻴﻨﮕﯧﺪوﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړي  .ﻟﻜﻪ
څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ ﭘﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ څﯧړوﻧﻜﻰ ﻟﻴﻜﻲ :
)) اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﻴځ ﻛﯥ د زړه ارزښﺖ ﻟﺮي ،ﻛﻪ ﭼﯧﺮي زړه ﭘﻪ دوو ﺑﺮﺧﻮ ووﻳﺸﻞ ﺷﻲ ﻧﻮ ټﻮل ﺑﺪن
ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ځﻲ ((.

د ﭘﻮر ﺗﻨﻴﻮ ﻓﺎﻛﺘﻮﻧﻮ او دﻻﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺑﺎﻳﺪ د روﺳﻴﯥ ﭘﻪ دﻛﺘﺮﻳﻨﻮ ﻛﯥ د واﺣﺪ ،
ﺧﭙﻠﻮاك او ﻗﻮي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﻴﻨځﺘﻪ ﻛﯧﺪل ﺷﺎﻣﻞ او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮ ب ﺣﻖ ورﻛړل ﺷﻲ  ،ﭘﺎﺗﯥ دوه
ﻧﻮرې ﻣﻮﺿﻌﮕﻴﺮۍ د ﺳﻴﻤﯥ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه اﺷﺘﺒﺎه او ﻋﻤﻠﻲ ﺑڼﻪ ﻧﻠﺮي .

داﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺨﻼﻳﻨﻪ
د واﺣﺪ،ﺧﭙﻠﻮاك او ﻗﻮي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د اﺗﻨﻴﻜﻲ
ﮔﺮوﭘﻮﻧﻮ ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﻳﻮواﻟﻲ ﺗﻪ ﺿﺮورت دى  ،دا ﻳﻮواﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ او د ﻧﻨﻨﻲ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺳﺮه د اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن او ټﻮﻟﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﮔډون ﺳﺮه د ﺧﺒﺮو او ﻣﺬاﻛﺮو ﻟﻪ ﻻرې

واﺣﺪ او ﺧﭙﻠﻮاك اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ .

ﭘﻮرﺗﻨﻲ درې درﻳځﻮﻧﻪ د روﺳﻴﯥ د ﺳﻴﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ او ﺳﻴﺎﺳﺘﭙﻮﻫﺎﻧﻮ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ډﻟﻮ وﻳﺸﻲ او

د  2001ﻛﺎل د اﻛﺘﻮﺑﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ څﺨﻪ را ﭘﺪې ﺧﻮا ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ دﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل

د روﺳﻴﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﻛﻮﻻى ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ځﺎﻧﮕړې ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛړﻧﻼره ﺧﭙﻠﻪ

ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭘﻮځﻲ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻮ و ﻧﺸﻮ ﻛﻮﻻى ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﺑﻦ د ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺮﻳﻜړې ﻋﻤﻠﻲ او ﺳﻮﻟﻪ

ﻛړي ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺒﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﺎب د روﺳﻴﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﯥ ﻛﻠﻪ ﻧﺎﻛﻠﻪ اﻧﻔﺮادي ﻳﺎ ډﻟﻪ اﻳﺰ ﻣﻌﻘﻮل

راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړي  ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪي ﻛﺒﻠﻪ د ﺑﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﺎﻛﺎﻣﻪ ﺷﻮ  ،ﺿﺮور ده ﭼﯥ د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ )) د

او ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ او ﻳﺎ ﻧﺎ اﻧډوﻟﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻻس اﭼﻮل ﻛﻴږي .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ څﯧړﻧﯥ روښﺎ ﻧﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ د روﺳﻴﯥ ﻟﭙﺎره ﻳﻮازﻳﻨۍ ﮔټﻮره ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻻر دا ده

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﺳﻮﻟﯥ اوﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ International Conference for Afghanistan's Peace
 (( and Prosperityﭘﻪ ﻧﻮم ﻧﻮى ﻧړﻳﻮال ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻮړ ﺷﻲ .

ﭼﯥ د واﺣﺪ اوﺧﭙﻠﻮاك اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﻮړﻳﺪوﻛﯥ ﻓﻌﺎل رول وﻟﻮﺑﻮي ﺗﺮڅﻮ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻻﻧﺠﯥ ﺗﻪ دﭘﺎى

د ﻏﻪ ﻧړﻳﻮال ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﻦ دﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ دﭘﺮﻳﻜړو د ﻛﻤﺒﻮدﻳﻮ او اﺷﺘﺒﺎ ﻫﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ

ټﻜﻰ ﻛښﯧښﻮدل ﺷﻲ  .ﭘﻮرﺗﻨﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻪ روﺳﻴﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻛﭽﻪ د ﺳﺘﺮ ﻃﺎﻗﺖ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ ﻫﻴﻮاد

ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻲ  ،ددې ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻨﺴټﻴﺰه ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د داﻳﻤﻲ ﺳﻮﻟﯥ د

اﻋﺘﺒﺎر ورﻛړي اوﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﯥ ﺑﻪ روﺳﻴﻪ د ﻧﻮرو ﺳﺘﺮوﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﺮه د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻟﭙﺎره ﻻره ﻫﻮاره او

ټﻴﻨﮕښﺖ او راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ وي .

د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻮرو ﻛﺸﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻞ ﻛﯥ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺑﺎاﻋﺘﺒﺎره ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻻﻧﺠﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دروﺳﻴﯥ ﺑﯥ ﺗﻔﺎوﺗﻪ او ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي داﺳﻴﺎ ﭘﻪ ز ړه ﻛﯥ
داﻣﺮﻳﻜﺎ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎ ﻻﺗﻮ او ﻧﺎ ټﻮ ﭘﻮځﻲ ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻲ ﺗﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮوي  .ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو اوو ﻛﻠﻮﻧﻮ

دﻏﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭘﻼزﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﺟﻮړ ﺷﻲ  .ﭘﺪې ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻛﯥ د ﮔډون ﻟﭙﺎره
د ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ  ،ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ  ،اداري واﺣﺪوﻧﻮ) وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ( اﺳﺘﺎزي  ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪي ډول د ټﻮﻟﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﮔﻮﻧﺪوﻧﻮﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻫﻐﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮډﻟﻮ اﺳﺘﺎزي ﭼﯥ ﺧﺒﺮو او ﺳﻮﻟﯥ ﺗﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ وﻟﺮي  ،راوﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻲ .

ﻛﯥ ﺗﺠﺮﺑﻮ وښﻮدﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎ او ﻧﺎ ټﻮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭘﻮځﻲ ﻗﻮاو ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ و
ﻧﺸﻮ ﻛﻮﻻى اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﺳﻴﻤﯥ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴﺖ راوﻟﻲ .
د دوى داﻳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺖ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ او ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﭘﻮځﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻮﻧﻮ،ﺟﻨﮕﻮﻧﻮ او ﮔډوډ ﻳﻮ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪې اداري او ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺣﺪوﻧﻪ ﮔډون وﻛړي :
ـ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺘﺎزي ،

ﺗﻪ ﻟﻤﻦ وﻫﻞ دي ،ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وار د دﻏﻮ ﮔډوډﻳﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻧﻮم ،ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮځﻲ اډو

ـ د وﺳﻠﻪ وال اﭘﻮزﻳﺴﻮن اﺳﺘﺎزي ،

ﭘﺮاﺧﻮا ﻟﻲ ﺗﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ وي .

ـ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ،ﺑﺸﺮي او ټﻮﻟﻨﻴﺰو اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﻧﻮ اﺳﺘﺎ زي ،

د ﺷﻤﺎ ﻟﻲ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه د اړﻳﻜﻮ ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻰ ﻧﻪ ﻳﻮازې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻪ ﺣﻠﻮي  ،ﺑﻠﻜﯥ د
ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﻴځ ﭘﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د ﺗﺠﺰﻳﯥ ﻟﭙﺎره ﻻر ﻫﻮاروي  .د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ ﭘﻪ

ـ د اﻛﺎډﻣﻴﻜﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ اﺳﺘﺎزي ،
ـ دﻫﻐﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ اﺳﺘﺎزي ﭼﯥ ﻫﻴﻮاد او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻛﭽﻪ اﻋﺘﺒﺎ ر او اﺗﻮرﯦﺘﻪ ﻟﺮي .

ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ دﮔډوډﻳﻮ ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻲ ﺗﻪ ﻟﻤﻦ وﻫﻞ ﻛﻴږي او ﻛﻮرﻧﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻮﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮي  .ﭘﻪ ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ
د ﻧړﻳﻮاﻟﻲ ټﻮﻟﻨﻲ ﻟﺨﻮا ﺑﺎﻳﺪ د ﻻﻧﺪې ارﮔﺎﻧﻮﻧﻮ اﺳﺘﺎزي ﮔډون وﻛړي :
ډول ﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﻲ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه اړﻳﻜﯥ ﻧﻮر ﻫﻢ ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ادارو او اﻣﻨﻴﺘﻲ ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﯥ ﮔډوډي زﻳﺎ ﺗﻮي او
ـ دﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮاﺳﺘﺎزي ،
ﭘﻪ دﻏﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﺳﺎزﻣﺎ ن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺮاﻳﻤﻮ ﺗﺎﺟﻜﻲ او ازﺑﻜﻲ ډﻟﻮ او ﮔﺮوﭘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د دې ﻻرې څﺨﻪ د
ـ د ﺷﺎﻧﮕﻬﺎى د ﻫﻤﻜﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎ ن اﺳﺘﺎزي ،
ﻣﺨﺪ ره ﻣﻮادو ﻗﺎﭼﺎ ق او ﺗﺮاﻓﻴﻜﻮ ﺗﻪ ﭘﻴﺎ وړ ﺗﻴﺎ او ﭘﺮاﺧﻮ اﻟﻰ ورﻛﻮي .
ـ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﺮځﺎى د ﮔډو ﻫﻤﻜﺎرﻳﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎزي ،
د دوﻫﻤﯥ ﻣﻮﺿﻌﮕﻴﺮۍ د ﭘﻠﻮﻳﺎ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎ ل ﻛﯥ د ازادې او ﺧﭙﻠﻮاﻛﯥ ﺳﺎﺣﻲ ﭘﻪ
ـ د اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎزي ،
راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﯧﺪو ﺳﺮه د ﻣﻨځﻨۍ اﺳﻴﺎ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﺎراﻣﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﻧﻪ ﻳﻮازې ﻧﻪ
ـ د ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺴﻠﻜﻮ ﻫﻴﻮادو د ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎزي ،
ﭘﻪ اﻣﻦ ﻛﻴږي  ،ﺑﻠﻜﯥ د ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﯥ ﮔډ وډ ي  ،ﻣﺤﻠﻲ ﺟﻨﮕﻮﻧﻪ او ﻧﺎراﻣﻲ ﻧﻮره ﻫﻢ
ـ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﮔﺎوﻧډﻳﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ اﺳﺘﺎزي ،
ﭘﺮاﺧﻴږي ،د ا ﮔډ و ډي او ﺟﻨﮕﻮﻧﻪ د ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ د ﻫﻴﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﻲ ﺑﻴﺎ د روﺳﻴﯥ ﺟﻨﻮﺑﻲ
ـ د روﺳﻴﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل دﺳﻴﻤﯥ د ﻫﻐﻮﻫﻴﻮادوﻧﻮ اﺳﺘﺎزي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن ﭘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ اﻏﻴﺰې ﻟﺮي ،
ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﺗﻪ را ﻧږدي ﻛﯧﺪاى او ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻰ ﻣﻮﻧﺪﻻى ﺷﻲ .
ـ د اروﭘﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﯥ اﺳﺘﺎزي ،
ـ د ﻧﺎټﻮ ﭘﻮځﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎزي .

د ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔډون ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن ﻛﯥ د ﺳﻮﻟﯥ د ټﻴﻨﮕښﺖ  ،راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ،

٣ـ

ﺳﭙﻴﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن  :دا ډﻟﻪ ﺧﻠﻚ د ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﺟﻨﮕﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ ﭼﯥ د ﻣﻤﻠﻜﺖ

ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ  ،د راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ادارې اوﺟﻮړښﺖ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭘﻼن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛړي  ،ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ
اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠﻰ دى او د ﻛﺎر ﻛﻮﻟﻮ ﻧﻮر اﻣﻜﺎﻧﺎت وﺟﻮد ﻧﻠﺮي  ،ﻟﺪې ﻻرې ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ او اوﻻدوﻧﻮ
ن ﻛﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭘﻮځﻲ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻮ د ﺿﺮورت ،وﺧﺖ او ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻣﺴﺎ ﻳﻞ وڅﯧړل ﺷﻲ .
ﺗﻪ ډوډۍ ﭘﻴﺪا ﻛﻮي  .دوى ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻪ ﺷﻤﯧﺮي .
ﭘﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻛﯥ ﺿﺮور ده ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﻼن ﺟﻮړ
د اﭘﻮزﻳﺴﻮن اﻛﺜﺮه وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ ﻟﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړې دي  .ﻛﻪ ﭼﯧﺮې د دوى ﻟﭙﺎره د
او ﻫﻮﻛﯥ ﺷﻲ  .دﻏﻪ ﭘﻼ ن ﺑﺎﻳﺪ د روﺳﻴﯥ اود ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﻛﯥ رول
ﻧﻮرو ﻛﺎروﻧﻮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻛړاى ﺷﻲ،ﺳﭙﻴﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎ ن ﺑﻪ د ﺟﻨﮓ ﭘﺮ ځﺎى د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﻛﯥ ژوﻧﺪ
ﻟﻮﺑﻮﻻى ﺷﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اود ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﮔډون ﻛﻮﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻲ .
اﺧﺘﻴﺎر ﻛړي .
ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﭘﺮﯦﻜړو د ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻮﻟﻮ اوﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﯥ د ﺗﻐﻴﺮاﺗﻮ د راوﺳﺘﻠﻮ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د داﻳﻤﯥ ﺳﻮﻟﯥ د ټﻴﻨﮕښﺖ ﻟﭙﺎره د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ درﻳﻮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن ﻛﯥ ﺑﻴړﻧۍ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ را وﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻲ .
ﺳﺮه ﺿﺮوري او ﺣﺘﻤﻲ ده ﭼﯥ ﺗﻮرﻃﺎﻟﺒﺎن ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮړل ﺷﻲ اوﻫﻢ د ﮔﺎوﻧډﻳﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ
د ورﺳﺘﻴﻮ اوو ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﮕړو ﻛﯥ د روﺳﻴﯥ ﭘﻮځﻲ ﻗﻄﻌﺎﺗﻮ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ درﻟﻮده،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺒﻠﻪ ﻛﻮﻻى
ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﺷﺒﻜﻮ د ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ او ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ اﻋﻤﺎﻟﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﺷﻲ  ،داﺳﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮاﻳﻂ
ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺑﯥ ﭘﺮې ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ټﻮﻟﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ د ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﭘﺮﯦﻜړو ﭘﻪ
ﺑﺎﻳﺪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧړ او ﺳﭙﻴﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎ ن ﺧﭙﻠﯥ وﺳﻠﯥ ﭘﺮ ﻣځﻜﻪ ﻛښﯧږدي او د ﺟﻨﮓ ﭘﺮځﺎى دﺳﻮﻟﯥ
ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ .
ژوﻧﺪ ﻏﻮره ﻛړي .
ﭘﻪ ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د دې ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﺟﻮړﯦﺪو ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ روﺳﻴﻪ ﺧﭙﻞ وړاﻧﺪﻳﺰ ﻃﺮﺣﻪ ﻛﻮﻻي ﺷﻲ .

د اﻣﺮﻳﻜﺎ دﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧﺎټﻮ ﻟﺨﻮا د  2001ﻛﺎل ﻛﯥ د اﻛﺘﻮﺑﺮ دﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﭘﻴﻞ ﭘﻪ
وﺧﺖ ﻛﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﻳﻮ ﺧﺎص ﭘﻼن ﻃﺮﺣﻪ درﻟﻮده ﭼﯥ ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻳﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اوﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ

ﻃﺎ ﻟﺒﺎن ＇ﻮك دي ؟

ﺗﺮورﻳﺴﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮې ﻛﺘﮕﻮرۍ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﯧﺮل  .ځﻜﻪ ﻧﻮ اﻣﺮﻳﻜﺎ او د ﻧﺎټﻮ ﻗﻮاو ځﺎﻧﺘﻪ ددې اﺟﺎزه

ﭘﻪ اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﺳﻮﻟﯥ ټﻴﻨﮕښﺖ ﻟﻪ ﻃﺎ ﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ ﺣﻞ ﭘﺮﺗﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻪ دي  ،ﻟﻪ

ورﻛړې ده ﭼﯥ د دوﻟﺖ ټﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ او د اﭘﻮزﻳﺴﻮن ډﻟﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ  ،اﻣﺮﻳﻜﺎ او د ﻧﺎټﻮ د

ﻫﻤﺪې ﻛﺒﻠﻪ ﻟﻮﻣړى ﺑﺎﻳﺪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺷﻲ  ،ﺗﺮڅﻮ ﻫﻐﻮى ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ

ﻗﻮاو ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺟﻨﮕﻴږي ﺗﺮورﻳﺴﺘﺎن وﺑﻮﻟﻲ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺎوره ﻛﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎ

ﺧﺒﺮوﻛﯥ د ﮔډون ﻟﭙﺎره دﻋﻮت ﺷﻲ .
ﺗﺮ دې دﻣﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻏﻠﻄﯥ او ﻧﺎ درﺳﺘﯥ ﻧﻈﺮﻳﯥ او ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد دي :

او د ﻧﺎټﻮ ﻗﻮاو ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻚ او ﭘﻪ ﺧﺎص ډول ﭘښﺘﺎﻧﻪ داﺷﻐﺎﻟﮕﺮۍ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﮔﻪ ﮔﻮري او د ﻫﻐﻮى
ﺳﺮه ﺟﻨﮕﻴږي .
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻧﻮم د ﺗﺮورﻳﺴﺘﺎﻧﻮﺳﺮه ﺗړل ﺷﻮى دى  .ﭘﻪ ﻫﺮ ځﺎى ﻛﯥ ﻃﺎﻟﺐ  ،ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮى دى

ﻟﻮﻣړى ـ ﭘﺪې ﻫﻜﻠﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻴږي ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎ ن ﻳﻮ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎزﻣﺎن دى ﭼﯥ د ﻣﻼﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د
 .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺒﻠﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻗﻮاو د ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻟﭙﺎره ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ  ،او اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎن او ﻧﺎټﻮ واﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ
واﺣﺪ ﻣﺮﻛﺰ څﺨﻪ رﻫﺒﺮي ﻛﻴږي .
دوﻫﻢ د اﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮﻓﺪار  ،ﺗﺮورﻳﺴﺘﺎن او ﺑﻨﻴﺎد ﮔﺮان دي ﭼﯥ ټﻮل ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ زﻣﻮږ ﺳﺮه ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺟﻨﮕﻴږي ،دوى ﺗﺮورﻳﺴﺘﺎن دي اوﻣﻮږ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ د ﺗﺮورﻳﺰم ﺳﺮه ﭘﻪ
ﺟﮕړه ﺑﻮﺧﺖ ﻳﻮ  ،د ﻫﻤﺪې ﺿﺮورت ﭘﺮ اﺳﺎس زﻣﻮږ ﭘﻮځﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ځﺎى ﭘﺮځﺎى ﺷﻮي

ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ رﻫﺒﺮي  ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ او ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮي  .درﻳﻤﻪ اﺷﺘﺒﺎه داده ﭼﯥ ټﻮﻟﻮ ﭘښﺘﻨﻮ ﺗﻪ د
دي .
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﮔﻮ او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮى د اﻟﻘﺎﻋﺪې او ﺗﺮورﻳﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎد ﻛړاي ﺷﻲ .
ﺣﻘﻴﻘﺖ دادى ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ډﻟﻮ او ﮔﺮوﭘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ اود ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻫﺪﻓﻮﻧﻮ د ﻻﺳﺘﻪ

دﭘﻮرﺗﻨﻲ روش ﭘﻪ ﻛﺎروﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ټﻮﻟﻮ ﭘښﺘﻨﻮ ﺗﻪ د ﻃﺎﻟﺐ ﺧﻄﺎب وﺷﻮاو ﭘښﺘﻨﻮ ﻫﻢ
د ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺧﭙﻞ ځﺎ ﻧﻮﻧﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻮ ﻛﯥ ورﮔډ وﮔڼﻞ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘښﺘﺎﻧﻪ د

راوړﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺟﻨﮕﻴږي ﻫﻤﺪا ﻋﻠﺖ دى ﭼﯥ د دوى ﻛﺎر او ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﺳﺮه رﻫﺒﺮي ﻛﻴږي .
ټﻮﻟﻨﯥ د ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻓﻴﺼﺪي ﺗﺸﻜﻴﻠﻮي اود اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺘﻲ ﺟﻮړښﺖ ﺑﻨﺴټ ﺟﻮړوﻧﻜﻲ
ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ درې ډﻟﻮ ﺳﺮه ووﻳﺸﻞ ﺷﻲ :

١ـ

ﺗﻮر ﻃﺎ ﻟﺒﺎ ن  :دا ډﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎ ن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻲ ﻧﻪ دي  ،دوى د ﻋﺮﺑﻮ اود ﻧړۍ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ

ﺧﻠﻚ دي  .ﭘﻪ دې ډول د ﺗﺮورﻳﺰم ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ څﺨﻪ د ډﯦﺮو
ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺦ وړل ﻛﻴږي .

ﻫﻴﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ راټﻮل ﺷﻮي اﺷﺨﺎص او اﻓﺮاد دي ﭼﯥ د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ ﺟﻨﮕﻴږي  ،دوى ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﯥ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧﺎټﻮ ﺗﻪ ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴږي  ،ﺑﯥ ﻟﺪې ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ
ﺑﺎداراﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﻴﺴﯥ ورﻛﻮل ﻛﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ داﻳﻤﻲ ﺗﻮﮔﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﻛﯥ ﺟﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ او
ﻳﻮــ دوه ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او اﭘﻮزﻳﺴﻮن ﺳﺮه د ﺧﺒﺮو او ﻣﺬاﻛﺮو ﻻر ﻏﻮره ﻛړي  .د اﻣﻜﺎن څﺨﻪ ﻟﯧﺮې ﻧﺪه
اﮔﺎﻫﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻛﯥ

ﮔډوډي را ﻣﻨځﺘﻪ ﻛړي ،اﻛﺜﺮه ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ  ،اﻧﺘﺤﺎري ﺣﻤﻠﯥ او
ﭼﯥ د روﺳﻴﯥ ﻣﺸﺮ ﺗﺎﺑﻪ ﺗﺮڅﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻧﻮ او ﺗﺮورﻳﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻨﺪﻧﻪ ﻣﺼﺮوف وي ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﺑﻪ داﻣﺮﻳﻜﺎ

اﻧﻔﺠﺎروﻧﻪ د دوى ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻴږي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺧﻠﻜﻮﺳﺮه ﻫﻴڅ ډول اړﻳﻜﯥ ﻧﻠﺮي .

٢ـ

ﺧ ７ﻃﺎﻟﺒﺎن  :دا ډﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻲ او ﺟﻨﮕﻲ روزل ﺷﻮي دي  ،ﺑﻞ ﻫﯧڅ ډول

ﻛﺎرﻧﻜﻮي  ،دوى د ﻫﯧڅ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ډﻟﻮ ﺳﺮه ﻧﻪ دي ﺗړﻟﻲ  ،دوى د دې ﻟﭙﺎره ﺟﻨﮕﻴږي ﭼﯥ ) ( ٣٠
ﻛﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﯥ ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺸﺘﻪ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭘﻮځﻲ ﻗﻮاو ﺷﺘﻮن دى ﭼﯥ د ﺟﻨﮓ
ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړي دي .

ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻت او د ﻧﺎټﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ  ،ﻃﺎﻟﺒﺎ ن او ﺗﺮورﻳﺴﺘﺎن ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻣﻨځﻮ ﻛﯥ د ﺧﺒﺮو ﻟﻪ ﻻرې د ﺿﺮورت
وړ ﻣﻮاﻓﻘﻮ ﺗﻪ ورﺳﻴږي .

د اﻣﺮﻳﻜ ３دﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧﺎ！ﻮ ﻓﻜﺘﻮر

د ازاد ﺑﺎزار اﻗﺘﺼﺎد اوﺳﻴﺎﺳﻲ روښﺎﻧﻪ ﻛړﻧﻼره وﻟﺮي راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ  .دﻏﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺨﭙﻠﻮﻣﻨځﻮ ﻛﯥ او
د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺳﺮه دوﺳﺘﺎﻧﻪ اړﻳﻜﯥ وﻟﺮي  ،د داﺳﻲ ﻳﻮ زون ﭘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﯧﺪو ﺳﺮه ﺗﺮورﻳﺰم

د ) ﻧﻪ ړﻧﮕﯧﺪوﻧﻜﯥ ازادۍ ( ﭘﻪ ﻧﻮم د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ د اراﻣﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺗﻮ ﻟﻪ ﭘﻴﻞ څﺨﻪ را
وروﺳﺘﻪ ،ﺑﻴﺎ د  2003ﻛﺎل ﭘﻪ اﮔﺴﺖ ﻛﯥ د ﻧړﻳﻮال ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻲ ځﻮا ك )اﻳﺴﺎ ف  (ISAFڅﺨﻪ ﻧﺎټﻮﺗﻪ د

او ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﻳﻲ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل ﻛﻴږي او دﺳﻮﻟﯥ ﻟﭙﺎره ﺷﺮاﻳﻂ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻴږي .
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې رﭘﻮټ ﻛﯥ د ﺳﻴﻤﯥ ﻟﭙﺎره د اﻣﺮﻳﻜﺎ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮد ﺑﻬﺮﻧۍ ﺳﻴﺎﺳﯥ ﻛړﻧﻼرې د ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې او رﻫﺒﺮۍ ﺗﺮ ﺳﭙﺎ رﻟﻮ او ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﭼﯥ دادى اوه ﻛﺎﻟﻪ ﻛﻴږي  ،دې ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ رﺳﻴږو ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻟﭙﺎره د دوﻟﺘﻲ ادارو ﭘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻮې ﻛﺘﻨﻪ او د وﻇﺎﻳﻔﻮ ﻓﻮرﻣﻮﻟﺒﻨﺪي ﺷﻮې ده .
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن ﻛﯥ د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا د ﺳﻮﻟﯥ د ټﻴﻨﮕښﺖ ﭘﻼن ﻟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣۍ ﺳﺮه ﻣﺦ دى  .ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﯥ
د ) ﻟﻮﻳﯥ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ( ﭘﻪ ﻧﻮم د ﺟﻐﺮاﻓﻴﻮي زون ﭘﻪ اړوﻧﺪ د اﻣﺮﻳﻜﺎ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ د ځﻴﻨﻮ
ﺗﺮ ﭘﺮدې ﻻﻧﺪې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن رﻫﺒﺮي ﭘﻪ ﻣﻜﻤﻞ ډول د اﻣﺮﻳﻜﺎ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧﺎټﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ
اداروﭘﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ څﺮﮔﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد دى  .ﭘﻪ دې ډول د دﻓﺎع او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻃﺮﺣﻪ
ورﻛﻮل ﺷﻮه  .ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻳﯥ دا ﺷﻮه ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻫﻴﻮاد ﻛﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﻮر ﻫﻢ ﺧﺮاب او د ﻣﺨﺪره
ﻛﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎ د ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎﭘﻴﻨځﻪ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺘﻮﻧﻪ د روﺳﻴﯥ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎى د اﻳﺮواﻳﺸﻴﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم
ﻣﻮادو ﺗﻮﻟﻴﺪ څﻮ ﭼﻨﺪه زﻳﺎ ت ﺷﻮ .
ﺟﻼ ﺷﻮي دي او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
د ﻧړۍ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ د څﻴړوﻧﻜﻮ ﻟﻪ
ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴﺰې اﺳﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ
ﻧﻈﺮه ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎ د ﻣﺘﺤﺪه
ﺷﺎﻣﻞ دي .
اﻳﺎﻻت او ﻧﺎټﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ د ﺗﺮورﻳﺰم ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
داﺳﯥ ﻓﻮرﻣﻮﻟﺒﻨﺪي ﻋﻤﻼً د
ﺟﮕړې ﺗﺮ ﺷﻌﺎر ﻻﻧﺪې ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻮځﻲ،ﺳﻴﺎ ﺳﻲ ،
اﻣﺮﻳﻜﯥ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻟﻪ داﺳﯥ
اﻗﺘﺼﺎ دي  ،ﺟﻴﻮﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﯥ او ﺟﻴﻮ
ﺗﺼﻮر څﺨﻪ راﮔﺮځﻮي ﭼﯥ د ﻟﻮﻳﯥ
ﭘﻮﻟﻴټﻴﻜﯥ ﮔټﯥ او ﻫﺪﻓﻮﻧﻪ ﻟﺮي  ،دوى ﻏﻮاړي
ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮه
داروﭘﺎــ اﺳﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ټﻮل
ﻣﺸﺘﺮﻛﯥ وﺟﯥ او دﻟﭽﺴﭙۍ ﻟﺮي او
ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﻴځ ﭘﻜﯥ ﺷﺎ ﻣﻞ دي  ،اﺳﺎﺳﺎًﭘﻮځﻲ
ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه داﺳﯥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻪ ﻻره ﻧﻪ
اډو ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﻛړي ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺧﺎﻃﺮ د
ﺧﻼﺻﻮي ﭼﯥ د ﻟﻮﻳﯥ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ د
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻت او ﻧﺎ ټﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ د
ﻫﻴﻮادوﻧﻮ او د ﻫﻐﻮى دﻣﻨﻄﻘﻮي
ﺗﺮورﻳﺰم ﺳﺮه د ﺟﮕړې ﭘﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ
ﮔﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﮔټﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺧﭙﻞ ﭘﻮځﻮﻧﻪ ځﺎى ﭘﺮځﺎى ﻛﻮي .
د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ د  11ﻧﻴټﯥ ﭘﻴښﻮ او د ﻧړﻳﻮال ﺗﺮورﻳﺰم ﺳﺮه د ﺟﮕړې ﻟﻪ ﺷﺮوع څﺨﻪ د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺘﺤﺪه
اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺗﻪ د دې ﺷﺮاﻳﻂ او اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړل ﭼﯥ د ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ او ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﻴځ ﭘﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ 19

ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛړي .
د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ څﺮﮔﻨﺪوي ﭼﯥ
د ﻟﻮﻳﯥ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ د ﻫﻴﻮادوﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ اوﻫﻤﻜﺎرﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د ﻓﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺳﺘﺎ ر را ﻟﺨﻮا ﭘﻪ وړاﻧﺪې

ﻧﻮې ﭘﻮځﻲ اډې ځﺎى ﭘﺮځﺎى او ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎره د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮرﻳﺘﻮﻧﻮ
ﺷﻮې ﻃﺮﺣﻪ ﻛﯥ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻت ﻏﻮاړي د ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴﺰې او ﻣﻨځﻨۍ اﺳﻴﺎ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ د روﺳﻴﯥ ،
ﺧﺎ ورو ﺗﻪ د اﻣﺮﻳﻜﯥ او ﻧﺎټﻮ ﭘﻮځﻲ ﻗﻄﻌﺎ ت داﺧﻞ ﺷﻮ.
ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﯥ د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺪ ف ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﮔﺎم ﻛﯥ د ) ﻟﻮى
ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﻴځ ( East Greater Middle

ﭼﻴﻦ او اﻳﺮان ﻟﻪ ﮔډون ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﻨﺘﺮول ﻛﯥ وﻟﺮي .
د ﻟﻮﻳﯥ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ د ﻫﻴﻮادوﻧﻮ د ﻫﻤﻜﺎرﻳﻮ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﯧﺪل ﻧﻪ ﻳﻮازې د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺗﻪ د
دې ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮوي ﭼﯥ د ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ د روﺳﻴﯥ او ﭼﻴﻦ ﻟﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ څﺨﻪ وﺑﺎﺳﻲ ،ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰي

ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺗﺮ ﻣﺮاﻛﺶ ﭘﻮرې
اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ،او ﭘﻪ دوﻫﻢ ﭘړاو ﻛﯥ د)
ﻟﻮﻳﯥ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ Greater

Central

 ( Asiaﭘﺮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﺎﻳﺒﺮﻳﺎڅﺨﻪ د

اﺳﻴﺎ ﻛﯥ ﺧﭙﻠﯥ رﻳښﯥ ﺧښﯥ ﻛړي ،دﺳﻴﻤﯥ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ دﺧﭙﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ
ﺧﺎورې څﺨﻪ د اﻟﻮﺗﻜﻪ وړوﻧﻜﯥ ﻛښﺘۍ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻛﺎر واﺧﻠﻲ .
ﭘﻪ دې ډول ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺗﺮورﻳﺰم ﭘﻪ وړاﻧﺪې دﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ددې ﭘﺮځﺎى ﭼﯥ د
ﺗﺮورﻳﺴﺘﺎﻧﻮ ﻣﺮﻛﺰوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل ﺷﻮي واى  ،داﻣﺮﻳﻜﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ د دې ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺧﺎوره ﺧﭙﻞ

ﻫﻨﺪ ﺗﺮ ﺷﻤﺎ ل ﭘﻮرې ﺳﻴﻤﻪ ﭘﻜﯥ ﺷﺎﻣﻠﻪ ده،د
ﻛﻨﺘﺮول ټﻴﻨﮓ ﻛړ .
ﻳﻮﺳﺮاﺳﺮي ﻛﻨﺘﺮول ﺗﺎﻣﻴﻨﻮل دي .
ﻟﻜﻪ څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ د  2005ﻛﺎل دﻣﺎرچ ﭘﻪ

د ﻛﺸﺎﻟﯥ دﺣﻞ ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ) ﻛﺎﺑﻞ  ،ﻛﻨﺪﻫﺎر  ،ﻫﺮات  ،ﺷﻴﻨډ ﻧډ ،ﺑﮕﺮام ( اود ﻣﺮﻛﺰي
اﺳﻴﺎ ﭘﻪ ) ازﺑﻜﺴﺘﺎن  ،ﻗﺮﻏﺰﺳﺘﺎن  ،ﺗﺎﺟﻜﺴﺘﺎن ( ﭘﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د اﻣﺮﻳﻜﯥ دﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧﺎټﻮ

ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د ﻓﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺳﺘﺎر را ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﻛﯥ
ﭘﻮځﻲ اډې ځﺎى ﭘﺮځﺎى ﺷﻮې .
راﻏﻠﻲ دي  :ﭼﯥ د) ﻟﻮﻳﯥ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ( ﭘﻪ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﻮي ﻗﻠﻤﺮو ﻛﯥ ﭼﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺤﻮر ﻳﯥ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دى ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ داﺳﯥ ځﻮاﻛﻤﻦ زون ﭼﯥ

روښﺎﻧﻪ ده ﭼﯥ دا ډول ﻓﻜﺮ د ﺳﺎده او ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻜﻲ ﺧﻠﻜﻮ ﺧﻴﺎل او ﺧﻮب دى او دا ډول ﻛﺎذﺑﻪ

د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧﺎټﻮ ﭘﻮځﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻪ ډﻳﺮ ښﻪ ﺷﺮاﻳﻂ او اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮ اﺑﺮ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻟﻪ
ﻳﻮې واﺣﺪې ﻧﻘﻄﯥ څﺨﻪ روﺳﻴﻪ  ،ﭼﻴﻦ او اﻳﺮان ﻛﻨﺘﺮول ﻛړي او د ﺿﺮورت ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ د ﺳﻴﻤﯥ د

وﻃﻨﭙﺎﻟﻨﻪ ﻻﻧﺪې روښﺎﻧﻪ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻪ ﻧﻔﻲ ﻛﻮي .

ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻟﻪ دﻏﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ او ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻮځﻲ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده وﻛړي .
څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ زﺑﻴﮕﻨﻴﻒ ﺑﮋﻳﺰﻳﻨﺴﻜﻲ ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ وﻳﻠﻲ وو ﭼﯥ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎــ اروﭘﺎ ) ﻣﺮﻛﺰي
ﻳﻮرواﺷﻴﺎ ( د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻟﭙﺎره دﺟﺎﻳﺰي ارزښﺖ ﻟﺮي  .دا دى د ﻫﻤﺪې ﺟﺎﻳﺰې څﺨﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې داﻣﺮﻳﻜﺎ

ﻟﻮﻣړى ــ د اﻣﺮﻳﻜﺎ او ﻧﺎټﻮ ﺗﻠﻔﺎت ﭘﻪ اﻓﻐﺎﺳﺘﺎن ﻛﯥ ډﯦﺮ ﻛﻢ دي  .د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن د اﺷﻐﺎ ل ﭘﻪ اوه ﻛﻠﻨﻪ
ﻣﻮده ﻛﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎ او ﻧﺎټﻮ ﺗﻠﻔﺎت ټﻮل )  ( 546ﺗﻨﻮ ﺗﻪ رﺳﻴږي  .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ
دﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﻮځﻲ ﻗﻄﻌﺎﺗﻮ ﭘﻪ اوه ﻛﻠﻨﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ ﺗﻠﻔﺎت )  ( 5703ﺗﻨﻪ وو.
د ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﯥ ټﻮﻟﯥ ﻣﻈﺎﻫﺮې د ﻋﺮاق څﺨﻪ د ﭘﻮځﻲ ﻗﻄﻌﺎﺗﻮ د وﺗﻠﻮ

ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎ ﻻت اود ﻧﺎټﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎـ اروﭘﺎ ﻛﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﭘښﯥ ټﻴﻨﮕﯥ ﻛړې دي .
اروﭘﺎ ﭼﯥ د ﺳړې ﺟﮕړې ﭘﺮﻣﻬﺎل داﻣﺮﻳﻜﯥ دﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺟﺒﻬﯥ ﻣﻘﺪ ﻣﻪ ﻛﺮښﻪ وه اوس
داﻣﺮﻳﻜﯥ دﺳﻴﺎﺳﻲ اوﭘﻮځﻲ ﻛړﻧﻼرې ﻟﭙﺎره د ﺟﺒﻬﯥ ﻋﻘﺒﻲ ﻛﺮښﻪ ﮔﺮځﯧﺪﻟﯥ ده اودﺟﺒﻬﯥ ﻟﻮﻣړۍ ﻛﺮښﻪ د

ﭘﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻴږي  ،ﭘﻪ ﻋﺮاق ﻛﯥ د  2003ﻛﺎل راﭘﺪې ﺧﻮا د  4000ﺗﻨﻮڅﺨﻪ زﻳﺎت ﺗﻠﻔﺎت ﻟﺮي  ،وﻟﯥ د
اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﺎﻻﺗﻮاو ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻮم ﺧﺎص ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﻛﻴږي .
ﺑﺮ ﺳﯧﺮه ﭘﺮ دې د اﻣﺮﻳﻜﺎ دﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻧﻮى ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﺑﺎرك اوﺑﺎﻣﺎ ﻏﻮاړي ﻟﻪ ﻋﺮاق څﺨﻪ ځﻴﻨﯥ

اﺳﻴﺎ ﻋﻤﻖ ﺗﻪ داﺧﻠﻪ ﺷﻮې او ﻫﻤﺪا ﻋﻠﺖ دى ﭼﯥ ﻧﻦ اﺳﻴﺎ د ﻧړۍ د ﺟﻴﻮﭘﻮﻟﻴټﻴﻜﻲ ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻣﺮﻛﺰ
ﮔﺮځﯧﺪﻟﻰ دى .

ﭘﻮځﻲ ټﻮﻟﮕﻲ وﺑﺎﺳﻲ او ﻫﻐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻟﻴږي .

د دې ﻧﺎﻛﺮاره ﺳﻴﻤﯥ ﻟﻮدﻳځ ﺗﻪ د ﻧﻔﺘﻮ ﺳﺘﺮ ﺷﺘﻤﻦ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ اﻳﺮان  ،ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن  ،او ﻋﺮاق ﭼﯥ
د اﻣﺮﻳﻜﺎ دﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻮره ﻛﻨﺘﺮول ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻲ دي  ،ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻟﻮري ﺗﻪ د اټﻮﻣﻲ ځﻮاك ﻫﻴﻮادوﻧﻪ

دوﻫﻢ ـ داﭼﯥ اورﻳﺪل ﻛﻴږي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﺎن اود ﻧﺎټﻮ ﭘﻮځﻴﺎن دﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮځﻲ اډو څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ
ﻛﻨﺘﺮول ﻧﻠﺮي او د ﻣﺨﺪره ﻣﻮادو د ﻗﺎﭼﺎﻗﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮى ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ دى .

ﻫﻨﺪ او ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ،دﺷﻤﺎل ﺧﻮا ﺗﻪ روﺳﻴﻪ اوﭘﻪ اﺧﺮﻛﯥ د ﺧﺘﻴځ ﺧﻮاﺗﻪ د ﭼﻴﻦ ﻏښﺘﻠﻰ ﻫﯧﻮاد دى ﭼﯥ اﻣﺮﻳﻜﺎ
ورﺗﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﯥ د اﺳﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎل ﭘﻪ ﺳﺘﺮﮔﻪ ﮔﻮري .

ﺧﻮ ﭘﺪې ﺑﺎب ﻫﻴڅﻮك دا ﺳﻮال ﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻛﻮي ﭼﯥ  :اﻳﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ او ﻧﺎټﻮ ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ
د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮځﻲ اډو څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﺣﺎﻻت اوﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮول ﻛړي ؟
د ﻧﺎټﻮ ﭘﻮځﻲ ټﻮﻟﮕﻲ ﺑﺮﻋﻜﺲ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ رادﻳﻮﻳﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻮ او ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﭘﺎڼﻮ

ﭘﻪ دې ﻛﯥ د ﻧړي ﻧﺎﻛﺮاره ﺳﻴﻤﯥ ﻟﻜﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﻛﺸﻤﻴﺮ ،د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺘﻮﻧﻪ  ،د ﭼﻴﻦ دﺧﻠﻜﻮ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د ﺳﻴﻨﺰﻳﺎن وﻻﻳﺖ او ﻧﻮرې ﺷﺎﻣﻠﯥ دې .
ﻧﻦ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻣﺘﺤﺪ اﻳﺎﻻت او ﻧﺎټﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ د ﺗﺮورﻳﺰم ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﭘﻮځﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﭘﺮدې ﺗﺮﺷﺎ ﻏﻮاړي ﻻﻧﺪې ﻣﻮﺧﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي :

ﻛﯥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻧﺎټﻮ ﭘﻮځﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻳﻮاځﯥ د ﺗﺮورﻳﺰم ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ
ﻟﺮي  ،داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻧﻮرو ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﻣﺨﺪره ﻣﻮادو ) د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛښﺖ ( ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه د دوى ﺧﭙﻞ
ﻛﻮرﻧﻰ ﻛﺎر دى  ،ﻧﺎټﻮ ﻳﯥ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻧﻠﺮي .

ـ د روﺳﻴﯥ  ،ﭼﻴﻦ او اﻳﺮان ﻛﻨﺘﺮول ،
ـ د ﮔډې ﻫﻤﻜﺎرۍ دﻫﻴﻮادوﻧﻮ د ﻧږدﯦﻮاﻟﻲ ﻣﺨﻨﻴﻮى ،
ـ د ﺑﺮﯦښﻨﺎ د اﻧﺮژۍ ﭘﺮ ذﺧﺎﻳﺮو ﭘﻮره ﻛﻨﺘﺮول  ،دﻫﻐﻮى څﺨﻪ ﭘﻮره ﮔټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول د
ﻗﻔﻘﺎز ــ ﻛﺴﭙﻴﻦ دﺑﺤﻴﺮې او ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ دﻫﻴﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ داﻧﺮژۍ د ﺧﺎﻣﻮ ﻣﻮادو د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ ﻻرو
ﻛﻨﺘﺮول ،
ـ ﭘﻪ ﺳﺘﺮا ﺗﻴﮋﻳﻜﻲ ﻟﺤﺎظ د ﭼﻴﻦ دﺧﻠﻜﻮ دﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﭘﻪ ﺧﺎوره ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻰ
ورﻛﻮل ،

درﻳﻢ ـ داﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻛﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻗﻄﻌﺎﺗﻮ زﻳﺎﺗﻪ
ﺑﺮﺧﻪ

ﻟﮕښﺘﻮﻧﻪ

اﻣﺮﻳﻜﺎ

د

دﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻮځﻲ دﻓﺎﻋﻲ
ﺻﻨﻌﺖ د ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺳﻴﺴﺘﻢ او
دﻓﺎﻋﻲ ﺗﺎﻣﻴﻨﺎﺗﻮ د

ﻛﻤﭙﻨﻴﻮﻟﻪ

ﻻرې ﺗﻤﻮﻳﻠﻴږي او د اﻣﺮﻳﻜﺎ

ـ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﻨﺘﺮول ﻛﯥ د ﻳﺎﻏﻲ اﻳﺮان راوﺳﺘﻞ ،

دﺧﻠﻜﻮ ) ﻣﺎﻟﻴﻪ ورﻛﻮﻧﻜﻮ (

ـ دﺳﻴﻤﯥ د ﻫﻴﻮادوﻧﻮ داﺧﻠﻲ او ﻣﺤﻠﻲ ﮔډوډﻳﻮ او ﺟﻨﮕﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪول اوﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻻرې د

ﭘﻴﺴﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎ داﻗﺘﺼﺎدې

ﭘﺮاﺧﻮ ﭘﻮځﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻬﺎﻧﯥ ﺑﺮاﺑﺮول .
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﮔﻮﺗﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ ــ اروﭘﺎ ﭘﻪ څﯧﺮ د ﻧړۍ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺟﻴﻮﭘﻮﻟﻴټﻴﻜﻲ،ﺟﻴﻮﺳﺘﺮا
ﺗﻴﮋﻳﻜﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻤﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ داﻣﺮﻳﻜﯥ دﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ځﺎى ﭘﺮځﺎى ﻛﯧﺪل د دوى د
ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﻴﺰﻳﺸﻦ او ﻳﻮ ﻗﻄﺒﻲ ﻧړﻳﻮال ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﺟﻮړښﺖ د ﻧﻈﺮﻳﯥ ﺳﺮه ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻟﺮي .
دﻟﺘﻪ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د روﺳﻴﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ دﻛﺘﻮرﻳﻨﻮ ﻫﻐﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻮو ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
رواﻧﻪ ﻻﻧﺠﻪ ﻛﯥ د ﻧﻪ ﻻس وﻫﻠﻮ ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې ﻳﯥ ﭘﺮاخ ﺷﻬﺮت ﭘﻴﺪا ﻛړى دى .
د روﺳﻴﯥ د اﻛﺜﺮو دﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﺎﻧﻮ،ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ اود ﻫﻐﻮى دﻣﺸﺎورﻳﻨﻮ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ او څﯧړوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﻌﻀﻠﻪ ﻛﯥ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻪ ﻛﻮل ځﻜﻪ ﮔټﻮر دي ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻت ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻛﯥ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي )ﻣﺎدي( ،ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﭘﻮځﻲ ﻟﺤﺎ ظ ﻛﻤﺰوري ﻛﻴږي او د دې ﻛﻤﺰورﺗﻴﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﺸﻲ
ﻛﻮﻻى ﭼﯥ د روﺳﻴﯥ ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﻛﯥ ﻻس ووﻫﻲ او ﭘﻪ ﻗﻔﻘﺎز ﻛﯥ ﮔډوډي راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړي .

ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻟﻪ ﭘﻼن څﺨﻪ ﻧﻪ وځﻲ .
ﺑﺮﺳﯧﺮه

ﭘﺮ

دې

ﭘﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ داﻳﻤﻲ ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ
،ﻧﺎ اﻣﻨﻲ  ،ﻧﺎﻛﺮاره او ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻪ
ﺣﺎﻻت د اﻣﺮﻳﻜﯥ د دﻓﺎع وزارت
) ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ( ﻟﭙﺎره ښﻪ ﺗﺤﻔﻪ ده ،
ځﻜﻪ ﭼﯥ ددﻓﺎع وزارت ﻫﺮ ﻛﺎل دﻛﺎﻧﮕﺮس څﺨﻪ ﭘﻪ ﭘﻮځﻲ ﺑﻮد ﻳﺠﻪ ﻛﯥ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ ﻏﻮاړي ﭼﯥ وﻛﻮﻻى ﺷﻲ
د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﭘﻮځﻲ وﺳﺎﻳﻠﻮ ځﻴﻨﯥ ﻛﻤﭙﻨۍ ،ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ او ﻛﺎرﺧﺎﻧﯥ ﻓﻌﺎﻟﯥ وﺳﺎﺗﻲ .

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اودﺳﻴﻤﯥ ﭘﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗۍ او ﺑﯥ ا ﻣﻨﻴﺘۍ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ورﺳﺘﻴﻮ
دﻳﺮﺷﻮﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ د
اﻣﺮﻳﻜﺎ دﻻس ﻣﺤﺼﻮل دى ﭘﻪ

د ﮔﺎوﻧډي ﻫﻴﻮادو ﭘﻪ ﺳﺮ ﭘﺮوت دى او دا ﺧﺒﺮه ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول د روﺳﻴﯥ دوﻟﺖ ﺗﻪ ﺗﺎ وان رﺳﻮي اوﻫﻢ
د روﺳﻴﯥ او د ﻣﻨځﻨۍ اﺳﻴﺎ دﻫﯧﻮادو ﺗﺮ ﻣﻨځ دوﺳﺘﺎﻧﻪ اړﻳﻜﯥ زﻳﺎﻧﻤﻨﯥ ﻛﻮي .
اووم ـ ﭘﻪ اﺧﺮ ﻛﯥ دروﺳﻴﯥ وﻃﻦ ﭘﺎ ﻟﻮﻧﻜﻲ ﭘﺪې ﺗﻤﻪ او اﻧﺘﻈﺎر دي ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻت او

ﺧﺎص ډول د ﻧړﻳﻮال ژور ﻣﺎﻟﻲ

ﻧﺎټﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣۍ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي  ،دوى ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږي او ﻳﺎ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﭘﻪ

ﺑﺤﺮان ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ د

ځﻴﻨﯥ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻮه ﻛړي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻮ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ او ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې د

اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻪ ﮔټﻪ دى .

ﺗﺮورﻳﺰم ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻋﻤﻠﻴﺎت د ﻧﺎټﻮ ﻟﭙﺎره د ﺳﻴﺎﺳﻲ ــ ﭘﻮځﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ

څﻠﻮرم ـ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

دﺧﭙﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﻮي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﻪ

2001ـ  2002ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د دﻏﻪ ﺳﺎزﻣﺎن د ﺑﺤﺮان ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ دﺳﻴﺎ ﺳﻲ ژوﻧﺪي ﭘﺎ ﺗﯥ ﻛﯧﺪو ﻣﺎﻧﺎ
درﻟﻮده .

ﻣﺨﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎ او ﻧﺎټﻮ

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ داﻣﺮﻳﻜﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧﺎ ټﻮ د ﻧﺎﻛﺎﻣۍ اﻣﻴﺪوﻧﻪ ﺑﯥ ﻣﻮرده او ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻜﻲ دي

دﺧﭙﻠﻮ

،ﺧﻮ د روﺳﻴﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧﺎ ټﻮ داﻳﻤﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪل

ﻫﻴﻮادوﻧﻮ

ﻟﭙﺎره

ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﻲ ﻗﺮارﮔﺎو او د

ﻻﻧﺪې څﺮﮔﻨﺪې ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻟﺮي :

ﭘﻮځﻲ ﺗﻌﺮﺿﻲ ټﻮﻟﮕﻴﻮ دځﺎى

ﻟﻮﻣړى ـ اﻣﺮﻳﻜﯥ وﻛﻮﻻى ﺷﻮ ﭼﯥ د

ﭘﺮځﺎى ﻛﻮﻟﻮ ﭘﺨﺎﻃﺮ ﺳﻮق

ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﻣﻨځﻨۍ اﺳﻴﺎ

اﻟﺠﻬﺸﻲ ﻧﻘﻄﻪ ده ،د دوى

ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻮځﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ او ﻧﻈﺎﻣﻲ

ﻟﭙﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎوره د

ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻻره ﭘﻴﺪا ﻛړي  .دوى ﺗﻪ

ﻳﻮې ﻟﻮﻳﯥ ﻃﻴﺎره وړوﻧﻜﯥ

ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻣﻨځﻨۍ اﺳﻴﺎ

ﻛښﺘۍ ارزښﺖ ﻟﺮي .
د اﻣﺮﻳﻜﺎ دﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧﺎټﻮ دﭘﻮځﻲ ټﻮﻟﮕﻴﻮ اوﻗﻄﻌﺎﺗﻮ داﺷﻐﺎل ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺷﻴﻨډ ﻧډ او ﺑﮕﺮام ﭘﻪ

دﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻮځﻲ ﻫﻮاﻳﻲ ډﮔﺮوﻧﻪ ﭘﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ او ﺳﺘﻨﺪرد ﺳﺮه

ﻫﻮاﻳﻲ ډﮔﺮوﻧﻮ ﻛﯥ د ځﻤﻜﯥ ﭘﺮﻣﺦ او دځﻤﻜﯥ ﻻﻧﺪې دﻣﺨﺘﻠﻔﻮ وداﻧﻴﻮ او ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻴﻞ

ﻣډرن ﻛړي ،دﺳﻴﻤﯥ

ﺷﻮى دى ،ددې ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺎوره ﻛﯥ دځﻤﻜﯥ ﭘﺮﻣﺦ اود ځﻤﻜﯥ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ او ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ډول ﺗﺮي ﮔټﻪ

ﻻﻧﺪې ښﺎروﻧﻮ ﺟﻮړول د اﻣﺮﻳﻜﺎ او ﻧﺎټﻮ دﭘﻮځﻲ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺪف دى .
د ﺑﮕﺮام او ﺷﻴﻨډﻧډ ﻫﻮاﻳﻲ ډﮔﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ ﭘﻮځﻲ اډو ﺑﺪل او ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ وﺳﺎ ﻳﻠﻮ
ﺳﻤﺒﺎل ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ د ﻳﻮرواﻳﺸﻴﺎ دﻫﻴﻮادوﻧﻮ ځﻤﻜﻨﻰ او ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺮﺧﭙﻞ ﻛﻨﺘﺮول او
ﭼﺘﺮ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ .
ﭘﻨځﻢ ـ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ داﻳﻤﻲ ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗﻲ اوﺑﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺗﻪ د دې ﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﺮاﺑﺮوي ﭼﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﮕښﺘﻮﻧﻮ د ﭼﻴﻦ  ،ﻫﻨﺪ او اﻳﺮان ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﻛﯥ ﮔډوډي راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړي
 ،د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن او ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي  ،اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺣﺎﻻت ﭘﻪ داﻳﻤﻲ ﺗﻮﮔﻪ
ﻧﺎﻗﺮاره وﺳﺎ ﺗﻲ او د دې ﮔډوډﻳﻮ او ﻧﺎﻛﺮارﻳﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ روﺳﻴﻪ د داﻳﻤﻲ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛړي .
ﺷﭙږم ـ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻧړۍ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د ﻣﺨﺪره ﻣﻮادو دﺳﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪووﻧﻜﻲ ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﭘﻴﺴﻮ او
ﺳﻴﺎﺳﺖ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻛﻨﺘﺮوﻟﻮﻧﻜﻮ ډﻟﻮ ټﭙﻠﻮ دﻛﺎر اوﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﭙﺎره د ﻣﺨﺪره ﻣﻮادو د ﺧﺮڅﻼو ﻟﻪ ﻻرې ﻣﺎ
دي اوﻣﺎ ﻟﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﻮړوي او ﻟﻪ دې ﻻرې ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ رﻧﮕﻪ اﻧﻘﻼﺑﻮﻧﻮ ،دوﻟﺘﻲ ﻛﻮد ﺗﺎ
ﮔﺎ ﻧﻮ ،ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ او ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﯧﺪو ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮوي .
د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎ ﻻت ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ د ډﻳﺮ واټﻦ ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺨﺪره ﻣﻮادو او
ﻫﻴﺮوﺋﻴﻨﻮﻟﻪ ﺧﻄﺮ څﺨﻪ ﻟﯧﺮې ده او د ﻧﺎﻛﺮارﻳﻮ ،د ﻣﺨﺪره ﻣﻮادو ،ﺗﺮورﻳﺰم  ،دﻣﺨﺪره ﻣﻮادو ﭘﻮرې ﺗړﻟﻰ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت

واﺧﻠﻲ او د ټﻮﻟﯥ اﻳﺮواﻳﺸﻴﺎ ﭘﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ
ﻗﻠﻤﺮو ﺧﭙﻞ ﻛﻨﺘﺮول ټﻴﻨﮓ ﻛړي .
دوﻫﻢ ــ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﭘﻮځﻲ ﻫﻮاﻳﻲ
ډﮔﺮوﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ دوى ﭘﻪ ﻛﺮاﻳﻪ ﻧﻴﻮﻟﻲ
دي د ﭘﻮځﻲ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﺳﺮه ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د روﺳﻴﯥ ټﻮل ﺳﺘﺮا ﺗﻴﮋﻳﻜﻲ ﻫﺪﻓﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﻛﻨﺘﺮول
ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ .
د اﻣﺮﻳﻜﯥ دﻫﻮاﻳﻲ ﭘﻮځ د ﻛﺸﻒ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﻛﯥ د روﺳﻴﯥ د اورال او ﺳﺎﻳﺒﻴﺮﻳﺎ ټﻮل اﻗﺘﺼﺎ دي او
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﺪﻓﻮﻧﻪ راﺗﻼى ﺷﻲ .
ﭘﺪې ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻮځﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د روﺳﻴﯥ ﻟﭙﺎره ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﺧﻄﺮ دى ﻟﻜﻪ څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ
 1962ﻛﺎل ﻛﯥ ﻛﻴﻮﺑﺎ ﺳﺘﺮ ﺧﻄﺮ و .
درﻳﻢ ــ ﻫﻤﺪې ﺗﻪ ورﺗﻪ ﻧﻮر ﻣﻨﻔﻲ ﻓﺎﻛټﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﻳﻮازې د روﺳﻴﯥ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﻣﻨﻔﻲ اﻏﻴﺰې اﭼﻮي ﺑﻠﻜﯥ د
ﻗﺮﻏﺰﺳﺘﺎن د ﻣﻨﺎس د ﭘﻮځﻲ اډې څﺨﻪ د ﭼﻴﻦ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﻛﯥ ددې ﻫﻴﻮاد ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﻲ ــ اﻗﺘﺼﺎدي
اوﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﻲ ــ ﭘﻮځﻲ ﻣﺮﻛﺰوﻧﻪ او ﻫﺪﻓﻮﻧﻪ د ﻛﻨﺘﺮول ﻻﻧﺪې راځﻲ .
ﭘﻪ ﺟﺎﭘﺎن ،ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻮرﻳﺎ او د ارام ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادو ﻛﯥ د اﻣﺮﻳﻜﯥ دﭘﻮځﻲ ﻗﻮاو د

اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻢ او ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ادارو ﻛﯥ د ﻣﺨﺪره ﻣﻮادو دﻣﺎﻓﻴﺎ دﭘﺮاخ ﻻس ﻟﺮﻟﻮ ،اداري ﻓﺴﺎد ،

ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺳﺮه ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ ﻛﯥ د اډو زﻳﺎﺗﯧﺪل د دې ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ وي ﭼﯥ اﻣﺮﻳﻜﺎ وﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﻫﻢ

رﺷﻮت ،ﻟﻪ دوﻟﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻧﺎوړه اﺳﺘﻔﺎدو د ﻣﻨﻔﻲ اﻏﻴﺰو ټﻮل ﺑﺎر او ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اود ﻫﻐﻪ

د وﭼﯥ او ﻫﻢ د ارام او د ﻫﻨﺪ دﺳﻤﻨﺪروﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د اﺳﻴﺎﻳﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﻲ ﻫﺪ
ﻓﻮﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻛﻨﺘﺮول ټﻴﻨﮓ ﻛړي .

د ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻮﻛﯥ د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻮځﻲ اډې ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻮرﻳﺎ او ﺟﺎﭘﺎن ﻛﯥ

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮﻣړﻧﻰ د اﻧﺮژۍ د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ او ﭘﻪ ځﺎﻧﮕړي ډول د

داﻣﺮﻳﻜﯥ دﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻮځﻲ ﻗﻮاو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه د روﺳﻴﯥ ،ﭼﻴﻦ  ،اﻳﺮان ،ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن اوﻫﻨﺪ د

ﺑﺮﻗﻲ اﻧﺮژۍ ﺗﺎﻣﻴﻨﻮل ﺿﺮوري ﻋﻨﺼﺮ دى ځﻜﻪ د ﺑﺮق اﻧﺮژي ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا د دﻏﻪ ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ

دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺟﻴﻮﭘﻮﻟﻴټﻜﻲ او ﭘﻮځﻲ ﺣﺎﻻﺗﻮ د ﮔﺮﻣﯧﺪو ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ دﻫﻐﻪ ﻫﯧﻮاد ﻧﻈﺎ ﻣﻲ ﻓﺸﺎر

اﻧﻜﺸﺎف او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د ﺧﻠﻜﻮ د ژوﻧﺪ د ﺳﻄﺤﯥ ﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ ټﺎﻛﻮﻧﻜﻰ رول ﻟﻮﺑﻮي .

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛړي .
ﺑﺮﺳﯧﺮه ﭘﺮ دې د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻت ﻛﻮﻻى ﺷﻲ دﺧﭙﻞ ﭘﻮځﻲ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﯥ د
ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨځ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ اﺧﺘﻼﻓﻮﻧﻮ څﺨﻪ داﺳﺘﻔﺎدي ﻟﭙﺎره د ځﻨﻴﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮ او ډﻟﻮ ټﭙﻠﻮ څﺨﻪ ﺣﻤﺎﻳﻪ
،او د دوى ﭘﻮاﺳﻄﻪ د ﺳﻴﻤﯥ د ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻓﺸﺎر دوﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻛﺎر واﺧﻠﻲ .
ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﯥ د اوږدې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ وﺳﻠﻪ وال ځﻮاﻛﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﯥ د
ﻣﻮﺟﻮده ﻗﻮاو ﺗﻮازن ﺑﺮﻫﻢ اود ﺳﻴﻤﯥ دﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﭙﺎره اﺳﺎﺳﻲ او ﺑﻨﻴﺎدي ﺧﻄﺮ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮي .
د دې ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻟﭙﺎره د ﺳﻴﻤﯥ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ راوﻳښ  ،ﻧږدې او ﻳﻮ ﻣﻮټﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ
دﭘﻮځﻲ ﻗﻮاو ﭘﺮځﺎى دﺳﻴﻤﯥ دﻣﻤﻠﻜﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ د ﻗﻮاو ﺗﻮازن ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻲ .
ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺒﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻋﺎﺟﻞ ډول ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ دﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭘﻮځﻲ ﻗﻮاو د ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻫﺪ ﻓﻮﻧﻪ
،دﻧﺪې او وﺧﺖ ﺗﺮ ﺑﺤﺚ اوڅﻴړﻧﯥ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮل ﺷﻲ  .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺎوره ﻛﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻗﻮاود
ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻣﻴﻌﺎد د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ او ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﻪ ﮔډون ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻲ .

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺮق داﻧﺮژي دﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره دوﻟﺘﻲ ﭘﻼن ﺗﻪ ﺿﺮورت دى ،ﻟﻜﻪ د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﻴړۍ ﭘﻪ
ﭘﻴﻞ ﻛﯥ ﭼﯥ د روﺳﻴﯥ دﺑﺮﻗﻲ اﻧﺮژۍ د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﻼن ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻮ اوﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ د روﺳﻴﯥ او ﭘﺨﻮاﻧﻲ
ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﺻﻨﻌﺖ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭼټﻚ ﮔﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړل .
ﭘﻪ دې ﺗﺮڅ ﻛﯥ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻛﻨﺪوز،ﻛﻮﻛﭽﯥ،ﻛﺎﺑﻞ ،ﻫﻠﻤﻨﺪ او ﻫﺮﻳﺮود ﭘﺮ ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ د ﺑﺮق د
ﺑﻨﺪوﻧﻮﺟﻮړول او ﻫﻤﺪا رﻧﮕﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن  ،ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن او ازﺑﻜﺴﺘﺎن څﺨﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﺑﺮق د
ﻏﺰول ﺷﻮو ﻟﻴﻨﻮﻧﻮ ﻋﺼﺮي ﺳﻤﺒﺎﻟﺘﻴﺎ اﺳﺎﺳﻲ ﺿﺮورت ﺑﺮﯦښﻲ .
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د څښﺎك او ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ اوﺑﻮ د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺸﻜﻞ دى ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣﻞ ﭘﻮري ﻳﯥ
د ﻫﻐﻮ ﭘﺮاﺑﻠﻤﻮﻧﻮ ﺣﻞ ﺗړﻟﻰ دى ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻫﯧﻮادﻛﯥ د ﻧﻔﻮﺳﻮ د ﺷﻤﯧﺮ د زﻳﺎ ﺗﻴﺪو او د زراﻋﺘﻲ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ د ﻛﻤـښﺖ ﻟﻪ ﺷﺎﻣﺘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي .
د اﻳﺮان ﻟﻪ ﻣﺸﻬﺪ څﺨﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻫﺮات – ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻟﻪ
ﻻرې د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﻛﻮﻳټﯥ ﭘﻮرې د

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻟﭙﺎره ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﻼن

اور ﮔﺎډي ﻳﻮ ﺧﻂ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن
ﺑﻪ د اورﮔﺎډي د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺷﺒﻜﯥ

ﺗﺮڅﻮ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ ژوﻧﺪ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ ﭘښﻮ وﻧﻪ درﻳږي د واﺣﺪ ،ﺧﭙﻠﻮاك او ﻗﻮي
ﺳﺮه وﺗړي ﻟﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﻮ دﻧﺪو
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﻨځﺘﻪ ﻛﯧﺪل ﻧﺎ ﺷﻮﻧﻰ دى .
څﺨﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﻛﻴږي  .ﻛﻪ د اور
ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د ﺑﯥ ﻛﺎرۍ ﻛﭽﻪ  80%ﺗﻪ رﺳﻴږي د وﮔړو د ژوﻧﺪ

ﮔﺎډي د ﺧﻂ د دې ﺷﺒﻜﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوژه

دﻣﺼﺎرﻓﻮ ﻟﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﻣﺨﺪره ﻣﻮادو ﭘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ او ﺻﺎدراﺗﻮ ﭘﻮرې ﺗړﻟﯥ ده ،د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ
ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ د ﻳﻮ
ټﻮﻟﻨﯥ او د دوﻟﺖ د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ اﺳﺎﺳﻲ دﻧﺪه ده ﭼﯥ د وﮔړو د ﻋﺎدي ژوﻧﺪ د ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﻪ
دﻫﻠﯧﺰ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ځﺎﻧﮕړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
ﭘښﻮ ودروي ﺗﺮ څﻮ د ﻫﯧﻮاد ﻫﺮ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻰ ﻫﺮه ورځ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻳﻮﻛﯧﻠﻮواټ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺖ د ﺑﺮﯦښﻨﺎ اﻧﺮژي ،
وﺷﻲ ﺑﺎور دى ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﻻرې ﺑﻪ
درې ﻟﻴﺘﺮه د څښﻠﻮ اوﺑﻪ او ﻟﺲ ﻟﻴﺘﺮه ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ اوﺑﻪ اوﻧﻮر ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﺿﺮوﺗﻮﻧﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛړي .
دﻛﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ وړﻟﻮ راوړﻟﻮ ﻛﯥ ډﻳﺮې
ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د) ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﭘﻼن ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯧﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮي دي ټﻮل ﭘﻪ دﻏﻪ
اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ او
اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎ اﺧﺘﻪ دي ﭼﯥ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﻪ ﻃﺮﺣﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي  .دﻏﻪ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ اﻛﺜﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ د ﻳﻮ ﻏښﺘﻠﻲ ﻫﯧﻮاد
ﻧﻮروﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺑﻼﻋﻮﺿﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮﺗﻪ وﻗﻒ ﺷﻮي او ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﻣﺘﻜﻲ دي ﭼﯥ د ﻫﯧﻮاد د اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﻘﻼل او
ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﻘﻼل
اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد ﻛﻔﺎﻳۍ اﻧﺘﻈﺎر ورڅﺨﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﻛﯧﺪاى  .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻮو ﭘﺮﻧﺴﻴﭙﻮﻧﻮ او ﻃﺮﻳﻘﻮ د
ﺧﺎوﻧﺪ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻧﻮر اﻧﻜﺸﺎف ﻏﻤﺨﻮري ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړه واﺧﻠﻲ .
اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻳﻮ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﻼن ﺿﺮور دى .
ﻏﻮره ﺑﻪ وي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎد د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﻼن ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ) د
د ﺧﻠﻜﻮ د ژوﻧﺪ دﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﺿﺮورﺗﻮﻧﻮ د ﻋﺎﺟﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻴﺘﻮد اﻳﺠﺎﺑﻮي ﭼﯥ د ﺗﻮﻟﻴﺪ د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن د ﺳﻮﻟﯥ او ﺳﻤﺴﻮرﺗﻴﺎ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ( ﻛﯥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻲ .
وﺳﺎﻳﻠﻮ د ﺟﻮړښﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻪ ﻋﺎﺟﻞ اﻗﺪام وﺷﻲ  .د ﻓﺰﻳﻜﻲ ﻛﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻮﺛﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﭘﻪ ﻛﺎر واﭼﻮل ﺷﻲ  ،د
ژوﻧﺪ د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﺿﺮورﻳﺎﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪﭘﻼﻧﻴﺰه ﺷﻲ او ددﻏﻪ ﭘﻼن ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﯥ د ﻋﻠﻮﻣﻮ ﭘﺮ ﻋﻤﻠﻲ اړخ ډﻳﺮه
ﺗﻜﻴﻪ وﺷﻲ .

د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ 請ﺪور

د ﻧﻨﻨﻲ ﺣﺎ ﻟﺖ څﺨﻪ راوﺗﻞ د ژوﻧﺪ دﺗﺎﻣﻴﻦ د ﻛﻮﻣﻜﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﻮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺟﻮړښﺖ او ﭘﻪ

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﻫﻐﻪ ﺷﺎ اوﺧﻮا ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه روﺳﻴﯥ ﺗﻪ دا اﻣﻜﺎﻧﺎ ت ﭘﻪ ﻻس

ﭘﺮاﺧﻪ ﺳﻄﺤﻪ د ﺗﻮﻟﻴﺪ د ﻗﻮاو ﻟﻪ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ اﻣﻜﺎن ﻧﻪ ﻟﺮي  .د ﺗﻮﻟﻴﺪ ددﻏﻪ ﻗﻮاو ﺗﺮ څﻨﮓ ﺑﻪ

ورځﻲ ﭼﯥ ﻧﻪ ﻳﻮازې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺑﻠﻜﯥ د ﺧﭙﻞ ټﻮل ﺑﻬﺮﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻮي ﭘﺮﻧﺴﻴﭙﻮﻧﻪ وټﺎﻛﻲ .

دﻧﻮروﻫﯧﻮادو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ زده ﻛړو  ،ﭘﻪ ﭘﺮﻛﺘﻴﻚ ﻣﺘﻜﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ او ﭘﺮ

روﺳﻴﻪ ﻧﻮر ﺑﺎﻳﺪ د ورﺳﺘﻴﻮ ﺷﻠﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ د ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻲ دﻛﺘﻮرﻳﻨﻮ څﺨﻪ راووځﻲ او د ﻧړﻳﻮال زﺑﺮ ځﻮاك

ﻣﺦ ﺗﻠﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺎﺳﺎت ﻛښﯧښﻮدل ﺷﻲ .

ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ دﺧﭙﻞ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻛﭽﻪ د ﭘﺮاﺑﻠﻮﻣﻮﻧﻮ دﺣﻞ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮرد وﻛړي .

روﺳﻴﻪ ﻏښﺘﻠﻲ ،ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﻪ او دوﺳﺖ ﻫﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮي  ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ډﯦﺮه ﻣﻤﻜﻨﻪ ده ﭼﯥ

روﺳﻴﻪ ﺗﻞ ﻣﻮﺟﻮده وه او د ﻧړۍ د ﺳﺘﺮ ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻞ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻮڅ درﻳځ ﺳﺮه د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
ﭘﺮاﺑﻠﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻣﻄﺮح ﻛﻮﻟﻮ او ﺣﻞ ﺗﻮان وﻟﺮي .
ﻟﻜﻪ څﻨﮕﻪ ﭼﯥ د دﻣﻮﻛﺮاﺳۍ ﺻﺎدروﻟﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ده روﺳﻴﻪ دې د ﻧړﻳﻮال زﺑﺮځﻮاك ﭘﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺻﺪور ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد د روﺳﻴﯥ ﺗﺼﻤﻴﻢ د دﻏﻪ ﻫﻴﻮاد د داﺧﻠﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو دﺣﻞ ﻛﻠﻲ
ﺷﻲ .

ﺗﻮﮔﻪ د ﺧﭙﻠﻮ دﻛﺘﺮﻳﻨﻮ دﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د دﻣﻮﻛﺮاﺳۍ د ﺻﺪور ﭘﺮ ځﺎى د اﻧﻜﺸﺎف او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺻﺪور

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺻﺎدرات ﻧﻪ ﻳﻮازې دﻏﻪ ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ ﺑﻠﻜﯥ د ﻣﻨځﻨۍ اﺳﻴﺎ ټﻮﻟﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ

ﻋﻤﻠﻲ ﻛړي  .ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﻛﯥ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ او ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ د اﻧﻜﺸﺎف او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ

ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴﺖ راوﻟﻲ  ،د روﺳﻴﯥ او ﻣﻨځﻨۍ اﺳﻴﺎ د ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺳﻴﺎ ﺳﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي اړﻳﻜﯥ

ﻧﻮي ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻪ او ﺗﻜﻨﺎﻟﻮژۍ اﻧﺘﻘﺎل ﻛړي  .ﻳﻮازې د اﻧﻜﺸﺎف ﭘﻪ ﺻﺪور او اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮه روﺳﻴﻪ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ

ټﻴﻨﮕﻮي او ﻫﻢ د ﻧړۍ د ﻧﻮرو ﺳﺘﺮو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛړﻧﻼرو ﺗﻪ ښﻪ ﻣﺜﺎل ﺟﻮړﯦﺪاى ﺷﻲ .

د ﺧﭙﻠﯥ ﺗﺮﻗۍ ﺗﺮ څﻨﮓ ﻣﺘﻤﺪﻧﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﻠﻨﺠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ځﻮاب وواﻳﻲ .
اوس ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺷﻮې ده ﭼﯥ د دﻣﻮﻛﺮاﺳۍ ﺻﺪور او ﭘﺮ ټﻮﻟﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ زور د ﻫﻐﯥ ﺗﻌﻤﻴﻞ ﻧﺎوړه او ﺑﯥ
ﺛﻤﺮه ﻛﺎر دى  .ﺑﺮﺳﯧﺮه ﭘﺮدې څﺮﮔﻨﺪه ﺷﻮه ﭼﯥ د دﻣﻮﻛﺮاﺳۍ ﻟﻪ ﺻﺪور ﺳﺮه ﻣﺎﻟﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺤﺮان ﻫﻢ

ﭘﻪ دې ﻻر ﻛﯥ د ﻟﻮﻣړي ﻗﺪم ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ روﺳﻴﻪ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻧﻮرو ذﻳﻌﻼﻗﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ
ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﻼن وړاﻧﺪې ﻛړي او د دﻏﻪ ﭘﻼن دﺳﺎزﻣﺎن ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﻮﻣړﻧﻲ
ﻟﮕښﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړه واﺧﻠﻲ .

ﺻﺎدرﻳږي ﭼﯥ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﻧښﺘﯥ ،ﻛړﻛﯧﭽﻮﻧﻪ ،ﻧﺎراﻣۍ اوﮔډوډۍ ورﺳﺮه ﺗړﻟﯥ دي .
روﺳﻴﻪ ډﯦﺮه ښﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻋﻨﻌﻨﯥ ﭘﻪ څﯧﺮ د ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ د

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼن ﭘﺮوژه

ﻓﻌﺎل ﻓﻜﺘﻮر رول د ﺧﭙﻞ ﺑﻬﺮﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ د اﺳﺎﺳﻲ ﭘﺮﻧﺴﻴﭗ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺨﺎب ﻛړي .
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د دواﻣﺪاره او ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ﺟﮕړو ﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ دا دى ﭼﯥ دﺧﻠﻜﻮ د
ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻒ ﺳﺮه ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣﺨﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﻣﺎﺿﻲ د ښﻮ او ﺑﺪو ﺑﯥ دﻟﻴﻠﻪ
ژوﻧﺪ ﺳﻄﺤﻪ ډﯦﺮه ټﻴټﻪ ده او اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﯥ د ژوﻧﺪ دﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﺿﺮورﻳﺎﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻪ ﺷﻲ ور ﭘﻮره
ﻏﻨﺪﻧﯥ او ﭘﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ډول د روﺳﻴﯥ د اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ ﭘړﺳﯧﺪﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ذﻫﻨﻴﺖ ﻛﯥ د ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﻛﻮﻻى  .د ژوﻧﺪ د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژو د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ډﯦﺮو ﺧﻠﻜﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ د اﻋﺎﺷﯥ ﻟﭙﺎره ﺟﻨﮓ ﺗﻪ
روﺳﻴﯥ ﻧړﻳﻮال ﻣﻘﺎم او اﻋﺘﺒﺎر د ﻧﺸﺖ درﺟﯥ ﺗﻪ را ټﻴټ ﻛړى دى  .ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺎم او اﻋﺘﺒﺎر ﭼﯥ د ﻧﻮرو
ﻻس اﭼﻮﻟﻰ دى .ځﻜﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ دﺟﻨﮕﻮﻧﻮ د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ او د ﺳﻮﻟﯥ د ټﻴﻨﮕښﺖ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ﻫﺮ څﻪ
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮد ﺗﺮﻗۍ ﺳﺮه ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪۍ  ،دﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د اﻧﻜﺸﺎف دﻣﺤﺮﻛﻮاﺳﺒﺎﺑﻮ ورﻛړې او د
دﻣﺨﻪ د اﻗﺘﺼﺎدي او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮاﺑﻠﻤﻮﻧﻮ ﺣﻞ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﻟﺮي .
ﻫﻐﻮى ﺳﺮه ﻋﻠﻤﻲ ـ روزﻧﻴﺰو او ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ روﺳﻴﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﻛړى و .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎد د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎره د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﻼن ﺗﻪ ﺿﺮورت دى  ،د دې ﭘﻼن
ﻧﻦ ﺿﺮور ده ﭼﯥ ﻧﻪ ﻳﻮازې دا ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ اﺣﻴﺎ ﺷﻲ  ،ﺑﻠﻜﯥ د روﺳﻴﯥ د ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺎﺿﻲ ﻣﻴﺮاث
ﭘﻠﻲ ﻛﻮل د ټﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﻨﺴﺠﻢ او ﮔډ ﻛﺎر ﻏﻮاړي .
ﺑﺎﻳﺪ د وﻟﺴﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﮔډ او ﻣﺘﻮازي ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﭘﻪ ﭘﺮﻧﺴﻴﭗ د اﻧﻜﺸﺎف د ﺻﺪور او ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮري ﺗﻪ د
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﭘﻪ ﻋﻨﻌﻨﻮي ډول د ﺧﻠﻜﻮ ژوﻧﺪ ﻛﻠﻴﻮاﻟﻲ اود ﻛﺎ ر اﺳﺎ س ﻛﺮﻫڼﻪ او ﻣﺎﻟﺪاري
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د اﺳﺒﺎﺑﻮ د ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻮرى ووﻫﻲ  ،داﺳﯥ اﺳﺒﺎب ﭼﯥ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ او وﻟﺴﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺗﺮﻗۍ ﭘﻪ
ﺟﻮړوي  .د دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد دﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ دې دﻏﻪ ﻛﻤﻴﺎﺑﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ وﺳﺎﺗﻲ او ﭘﻪ اﻧﻜﺸﺎف ﻛﯥ دې ﺗﺮ
ﻟﻮر د ﭼټﻜﻮ ﮔﺎﻣﻮﻧﻮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړي .
ډﻳﺮه ﺣﺪه ﭘﺮ ﻫﻐﯥ ﺗﻜﻴﻪ وﺷﻲ  .ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻮ دﻻﻳﻠﻮ ﭘﺮ ﻣﺨﺘﻠﻠﯥ او ﻧﻤﻮﻧﻮي ﻣﻨﺴﺠﻤﻪ ﻛﺮﻫڼﻪ اوﻣﺎﻟﺪاري ﺑﺎﻳﺪ
د دﻣﻮﻛﺮاﺳۍ د ﺻﺪور ﭘﺮ ﺧﻼف ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﭘﺮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ زور ﺗﺤﻤﻴﻠﻴږي او د ﻫﻐﻮى د ټﻮﻟﻨﯥ د
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻨﻴﺎد ﺟﻮړ ﻛړي .
ﻋﻨﻌﻨﻮي ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ د ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ ﺳﺮه ټﻜﺮ ﻛﻮي  ،د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺻﺎدروﻟﻮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻫﻐﻪ ﺑﺰﮔﺮ ﭼﯥ ﭘﻪ ډاډه زړه ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻄﻤﺌﻨﯥ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺗﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺳﻲ،د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺴﻠﻜﻲ ﭘﻮﻫﯥ او
دﻗﻮاو ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ اﻳښﻮدﻧﻪ ﻛﯥ ﭘﺮوت دى ﭼﯥ ﻻﻧﺪې درې ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﯥ ﺟﻮړوي :
رښﺘﻴﻨﻲ زﺣﻤﺖ ﻟﻪ ﺑﺮﻛﺘﻪ د ﺣﻼﻟﯥ ډوډۍ او اﺑﺮوﻣﻨﺪ ژوﻧﺪ ﺧﺎوﻧﺪ وي ﺑﯥ ﻟﻪ ﺷﻜﻪ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ
ـ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ ،
وروﺳﺘﻪ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﻳﺎړ ﺳﻤﺒﻮل وي .
ـ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ اړخ ﻣﺘﻜﻲ ﻣﺴﻠﻜﻲ ﻋﻠﻮم،
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د زراﻋﺖ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﺮوﮔﺮام ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﻳﻮازې د زراﻋﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د ﻛښﺖ او ﺗﻮﻟﻴﺪ
ـ اود ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯥ ﻧﻮې ﺗﻜﻨﺎﻟﻮژۍ ﺻﻨﻌﺖ .
زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ورﻛړي ،ﺑﻠﻜﯥ د زراﻋﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ اوراﺗﻠﻮﻧﻜﯥ اﺳﺘﻔﺎدې ﻟﭙﺎ ره
ﭘﻪ رواﻧﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د روﺳﻴﯥ د ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻮ ﻏټ ټﻜﻰ دا وي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺮوژو ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﻛړي .
ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺳﻄﺤﻪ د ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺳﯥ ﻗﻮاوې راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړي ﭼﯥ د ﻣﺸﺨﺼﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻫﺪاﻓﻮ ځﻮاب
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻨﻮﺑﻲ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻣﻴﻮې ﺧﺎص ﺷﻬﺮت ﻟﺮي  ،ځﻜﻪ ﻧﻮ د ﻫﻐﻮى ﻟﭙﺎره د ﻣﻴﻮو د ﻓﺎرﻣﻮﻧﻮ
وواﻳﻲ  .د روﺳﻴﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮ ﺗﺎﺑﻪ ﻟﻪ ﺧﻮا د دﻏﺴﯥ ﻳﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻣﻘﺪﻣﺎت اوﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺮاﻳﻂ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ،ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﻣﯧﻜﺎﻧﻴﺰه ﻛﻮل ډﯦﺮ ارزښﺖ ﻟﺮي .
ﻣﻮﺟﻮد دي  .ﭘﻪ ځﺎﻧﮕړي ډول ﭘﻪ اﺳﺘﺎﻧﻪ ﻛﯥ د ﺷﺎﻧﮕﻬﺎى د ﮔډو ﻫﻤﻜﺎرﻳﻮ دﺳﺎزﻣﺎن دﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ
د  2008ﻛﺎل د اﻛﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ ﻏﻮﻧډه ﻛﯥ د روﺳﻴﯥ د ﺻﺪراﻋﻈﻢ وﻻدﻳﻤﻴﺮ ﭘﻮﺗﻴﻦ وﻳﻨﺎ د دﻏﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ د

د دﯦﺮش ﻛﻠﻨﯥ ﺟﮕړې ﭘﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د زراﻋﺖ اوﻣﺎﻟﺪارۍ ﻛﻠﺘﻮر ﺗﻪ ډﯦﺮ ﺗﺎوا ن رﺳﯧﺪﻟﻰ
دى  ،ﻫﻐﻮى ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﮕړې ﻛﯥ زﯦږﯦﺪﻟﻲ او ﺳﺘﺮ ﺷﻮي دي د ځﻤﻜﯥ د ﻛﺮﻛﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږي  .ﻟﻪ دې

ﭘﺨﻠﻲ ﺷﺎﻫﺪي ورﻛﻮي .
ﻛﺒﻠﻪ د ټﻮل ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د ﺑﺰﮔﺮاﻧﻮ د روزﻧﯥ د ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﻮ ﻛﻮرﺳﻮﻧﻮ ،ﺗﺨﻨﻴﻜﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻛﺎﻟﺠﻮﻧﻮ ﺟﻮړول
د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻣﺤﺘﻮا او ﻣﺎډﻟﻮﻧﻪ دﺳﻴﺎ ﻟۍ ﻣﻀﻤﻮن ﺟﻮړوي  .د ټﻮﻟﻮ ﮔډې ﻫﻤﻜﺎرۍ ﺗﻪ ﺿﺮورت دى ﭼﯥ
ﻳﻮ ﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎرو څﺨﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﻛﻴږي  .د دﻏﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ د ﻓﺎرﻏﻴﻨﻮ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺆﺛﺮ زراﻋﺖ ﻛﺎري ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻪ
ژرﺗﺮ ژره دﻧړﻳﻮال او ﻣﻨﻄﻘﻮي اﻣﻨﻴﺖ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻮى ﺷﻲ  ،داﺳﯥ ﭼﯥ د ﻳﻮوﻳﺸﺘﻤﯥ ﭘﯧړۍ د
زده وي  .د ﺑﺰﮔﺮاﻧﻮ د ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻏﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎﻳﺪ د ټﻮل ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ښﻪ ﭘﺮﺳﺘﻴﮋ وﻟﺮي او ﻓﺎرﻏﺎن ﻳﯥ د
واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن وﻟﺮي او ﻫﻠﺘﻪ ﺳﻮﻟﻪ  ،ﺛﺒﺎت او ﺳﻤﺴﻮرﺗﻴﺎ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺗړﻟﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وي .
ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻠﻚ وي ځﻜﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﯧﻮادواﻟﻮ د ﻧﯧﻜﻤﺮﻏۍ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮ اﺑﺮوﻣﻦ ﻛﺎر ﺗﻪ

ﻻس اﭼﻮي  .اوﺧﻠﻜﻮ ﻛﯥ دﻟﻮړي اﺗﻮرﻳﺘﯥ او اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎوﻧﺪان اوﺳﻲ ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ ﭼﯥ دوى ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻜﻮ او
ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻮي .
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﭘﺮ ﻣﺨﺘﻠﻠﻲ او ﻣﻮﺛﺮ زراﻋﺖ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫۍ ﻟﭙﺎره ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺘﻪ زراﻋﺘﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻﺗﻮ

٧ـ د ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺗﻮ او ﻣﻴﻮو د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻮ ﺟﻮړول او د ﻳﺨﭽﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﯧﺮودل .
د ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ د ﭘﺮ ﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻼن ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺟﻨﻮﺑﻲ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻜﻪ ارزﮔﺎن او ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﻫﻢ ﭘﻠﻰ ﺷﻲ .

ﺗﻪ ډﯦﺮ ﺿﺮورت دى  ،ځﻜﻪ ﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻫﺮ ﻧړﻳﻮال ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ او ﻏﻮﻧډې اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻀﻤﻮن

ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﯥ دﻫﺮ وﻻﻳﺖ ﻟﭙﺎره د ﺟﻼ ﺟﻼ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوژو ﭘﻼن ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮح ﺷﻲ ﭼﯥ د وﻻﻳﺖ ﻟﻪ

ﺑﺎﻳﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د زراﻋﺘﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻﺗﻮ او ﺗﺨﻨﻴﻚ ﻟﯧږدول ،د ﻫﻐﯥ ﺗﺮﻣﻴﻢ او اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﯥ د

ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن وﻟﺮي او ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ د ﻛﺎر او ﻋﻮاﻳﺪو زﻣﻴﻨﯥ ﺑﺮاﺑﺮې ﻛړي  .ﻣﺜﻼً  :ﭘﻪ ﺑﻐﻼن وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د

ورزده ﻛﻮﻟﻮ ﻣﻮﺿﻮع وي .

ﻟﺒﻠﺒﻮ دﻛﺮوﻧﺪو او د ﻟﺒﻠﺒﻮ څﺨﻪ د ﺑﻮرې ﺟﻮړوﻟﻮد ﻳﻮې ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ ﭘﺮوژه ﺑﺎﻳﺪﺟﻮړه ﺷﻲ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻛﺎل

ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ او ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﺑﺎ ﻳﺪﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﮔﺎم ﻛﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د ﻋﺼﺮي او
ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ زراﻋﺘﻲ ﺗﺨﻨﻴﻚ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻﺗﻮ  ،ﻣﺴﻠﻜﻲ ﻛﺎدروﻧﻮ ﭘﻪ روزﻧﻪ او ﺑﺎزار ﺗﻪ د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻳﻮ
زراﻋﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د ﻣﻮﺛﺮ او ﭘﺮ وﺧﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ وﻛړي ،ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﺪي
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ ﻣﺴﺘﺤﻖ ادرس ﺗﻪ ﻧﻪ رﺳﻴږي او اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ د  NGOﻣﻴﻨځﮕړو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮ  ،ادارو
او ﻳﺎ ﻧﻮرو دﻻﻻﻧﻮ ﺟﻴﺒﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﭼﻮل ﻛﻴږ ي .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﯥ ﭘﺮوژو ﻛﺎروﻧﻪ ښﺎﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﻛﯥ د ﻧﻤﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ ﻳﻮۀ ﻳﺎ څﻮ وﻻﻳﺎﺗﻮ

ﻛﯥ )  ( 800 000ټﻨﻪ ﺑﻮره ﻣﺼﺮﻓﻮي  ،اود ﺑﻮرې ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻪ زﻳﺎت ﺿﺮورت دى .
دﻏﺴﯥ ﭘﺮوژې او ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ د ﻫﻴﻮاد د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻛﯥ ډﯦﺮﻣﻮﺛﺮ دي اوﭘﻪ زرﮔﻮﻧﻮ
ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ د ﻛﺎر او ﻋﺎﻳﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪوي .
ﺿﺮور ده ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻧﻔﺘﻮ او ﮔﺎزو د ﺳﺮوې او اﺳﺘﺨﺮاج ﻟﭙﺎره د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د
ﻧﻔﺘﻮاوﮔﺎزو ﻣﻠﻲ ﻛﻤﭙﻨۍ ﺟﻮړه ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻟﻮﮔﺮاو ﭘﻜﺘﻴﻜﺎ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮﻛﯥ د ﻧﻔﺘﻮ د راﻳﺴﺘﻠﻮ څﯧړﻧﻪ
وﻛړي ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول د ﺳﺮﭘﻞ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ دﮔﺎز د اﺳﺘﺨﺮاج او داﺳﯥ ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ څﯧړﻧﯥ وﻛړي .

ﻛﯥ د ﺗﺠﺮﺑﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ  ،د ﺑﺮﻳﺎﻟۍ ﺗﺠﺮﺑﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ د راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺎز ﻛﺎﻓﻲ ذﺧﻴﺮې ﻣﻮﺟﻮدې دي ﭼﯥ د ﻫﯧﻮاد دﻧﻨﻪ ﻟﮕښﺖ ﻟﭙﺎره ﻛﻔﺎﻳﺖ

ﻧﻮرو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺗﺮې ﮔټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ  .د ﻛﺎر ﭘﺮوژې ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ وﻧﻴﻮل

ﻛﻮي  ،د دﻏﻪ ﮔﺎز ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎر ﭘﻴﻞ ﺷﻲ  .د ﮔﺎز ﭘﻪ اﺳﺘﺤﺮاج  ،ﺗﺼﻔﻴﻪ او اﻧﺘﻘﺎل ﻛﯥ د روﺳﻴﯥ د

ﺷﻲ ﭼﯥ ﻛﺮﻫڼﻪ  ،ﻣﺎﻟﺪاري  ،ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻت ،ﺳﭙﻚ زراﻋﺘﻲ ﺻﻨﻌﺖ ،دﺑﺮق اﻧﺮژي  ،د ﻻرو ﺟﻮړول  ،د اوﺑﻮ

) ﮔﺎزﭘﺮوم ( ﻛﻤﭙﻨۍ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه دﮔډ ﻛﺎر ﭘﺎرﺗﻨﺮ او ﻫﻤﻜﺎر ﺟﻮړﻳﺪاى ﺷﻲ .

رﺳﻮﻟﻮ ﭘﺮوژې او ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎزار ﺗﻪ د ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻮﻟﻮ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺣﺘﻮا ﻛﻮي .
ددې ﭘﻼن د ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺮوﮔﺮام ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﯥ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ د ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر او ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﻛﯥ
ﭘﻜﺎر واﭼﻮل ﺷﻲ .

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر ده ﭼﯥ د ﺳﺮو زرو ﭘﻪ ﻫﻐﻮ څﻠﻮر ﺳﺘﺮو ﻣﻌﺪﻧﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺟﺪي دوﻟﺘﻲ
ﻛﻨﺘﺮول ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛړي ﭼﯥ ﻫﻤﺪا اوﺳﻤﻬﺎل د ﻏﻠﻮ او داړه ﻣﺎرو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭼﻮر ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ دي .
ﺿﺮور ده د ﻳﻮ ﺟﻼ ﭘﻼن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ دﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻛﺎر ﭘﻴﻞ ﺷﻲ ﻟﻜﻪ د ﺳﻴﻤﻨټﻮ

د ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر وﻻﻳﺖ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﭘﺮوژه :

ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻪ  ،د ټﻮﻛﺮ وﻧﻮاو ﻛﺎﻟﻴﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﯥ  ،د ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ د ﺳﺮې او ﺑﺮﯦښﻨﺎ ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻪ ،دﻛﺎﺑﻞ

١ـ د ﺟﻼل اﺑﺎد د اوﺑﻮ ﻟﮕﻮﻟﻮد ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﻪ .

ﺟﻨﮕﻠﻚ ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻪ او داﺳﯥ ﻧﻮرې  .د دې ﻛﺎر ﻟﭙﺎره ﺿﺮور ده ﭼﯥ د ازاد ﺑﺎزار ﻟﻪ ﻣﻮډل څﺨﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ

٢ـ د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﺪ د ﺑﺮق د ﺟﻮړوﺷﻮو ﺑﻨﺪوﻧﻮ )ﺳﺮوﺑﻲ،ﻧﻐﻠﻮاو دروﻧټﻪ( ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﻪ او دﻧﻮو ﺑﻨﺪوﻧﻮ ﺳﺮوې .

وﺷﻲ  .د ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻧﮕﻪ واﻟﻮ او ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎراﻧﻮ ﻳﻮ ﻗﺸﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ او ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻲ  .ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ﺳﻜﺘﻮر ﻛﯥ د ﻫﻐﻮ

٣ـ ﭘﻪ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎرﻛﯥ د ﮔﻨﻴﻮ د ﻓﺎرﻣﻮﻧﻮ او د ﺑﻮرې د ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ ﺟﻮړﯦﺪل .

ﻛﺎرﺧﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ او ﻣﺪرﻧﻮل ﭘﻪ ﺿﺮورﺗﻮﻧﻮﻛﯥ ﺷﻤﯧﺮل ﻛﻴږي ﭼﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﻟﺨﻮا ﭘﻪ

۴ـ دﺟﻼل اﺑﺎد دﻛﺎﻧﺎل د زﻳﺘﻮﻧﻮد ﻓﺎرﻣﻮﻧﻮ ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﻪ او د زﻳﺘﻮﻧﻮ د ﻏﻮړﻳﻮ د ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ ﺟﻮړول .

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺟﻮړې ﺷﻮې وې .

۵ـ ﭘﻪ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﻛﯥ د ﮔﻼﻧﻮ) ﮔﻼب ( د ﻓﺎرﻣﻮﻧﻮ او ﻋﻄﺮوﻧﻮ دﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ ﺟﻮړول .

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﺮوژې ﻳﻮازې ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺪودو ﻛﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﯧﺪاى اود دې ﺗﺮ

۶ـ د ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺗﻮ د ﻛﺎﻧﺴﺮو د ﺟﻮړوﻟﻮدﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ د ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﻪ او ﺳﻤﺒﺎﻟﻮل .

څﻨﮓ ددﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ټﻮﻟﻨﻴﺰه ـــ ﻛﻠﺘﻮري ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ډﯦﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻏﻮاړي  .ﭘﻪ ځﺎﻧﮕړي ډول د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د

٧ـ د ﺟﻼل اﺑﺎد د ﻛﺎﻧﺎل د ﭘﺮوژې د ﺳﺘﺮوس ) ﻣﺎﻟټﻮ ،ﻧﺎرﻧﺠﺎﻧﻮ ،ﻟﻴﻤﻮﮔﺎﻧﻮ ( د ﻓﺎرﻣﻮﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﻪ .

ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﻓﺎرﻏﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻟﻮړو زده ﻛړو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻮ ﻣﺸﻜﻞ دى ﭼﯥ ﺣﻞ ﻏﻮاړي  .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ

د ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﺮوژه :
١ـ ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د اﻧﺎرو د ﻓﺎرﻣﻮﻧﻮاو داﻧﺎرو د ﺷﺮﺑﺖ د ﺟﻮړوﻟﻮﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻪ .

ښﻮﻧځﻴﻮ ﻛﯥ اوس ﭘﻨځﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻛﻮﭼﻨﻴﺎن زده ﻛړې ﻛﻮي  .دﻏﻪ ښﻮوﻧځﻲ ﻫﺮ ﻛﺎل ﻧږدې  300ـــ  450زره
ﻓﺎرﻏﺎن ورﻛﻮي  .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ دې ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﻳﻮازې ﺷﺎوﺧﻮا  15زره ﺗﻨﻪ ﻣﻨﻼى ﺷﻲ  ،ﻟﻪ
دې ﻛﺒﻠﻪ ﻫﺮﻛﺎل د ښﻮﻧځﻴﻮ د ﻓﺎرﻏﻴﻨﻮ او د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ د ﺷﺎﻣﻠﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﻛﯥ واټﻦ زﻳﺎﺗﻴږي  .ﺿﺮوري ده

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺎر د اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻟﻪ اﻧﺎرو څﺨﻪ ﻟﻮړ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟﺮي  ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺒﻠﻪ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﻼن د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻨﻮﺑﻲ وﻻﻳﺘﻮﻳﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ وﻟﺮي .
٢ـ د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﻟﻤﺮﮔﻠﻲ د ﻓﺎرﻣﻮﻧﻮ او ﻟﻪ ﻫﻐﯥ څﺨﻪ د ﻏﻮړﻳﻮد اﻳﺴﺘﻠﻮ د ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ ﺟﻮړول .

ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﻟﺴﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻫﯧﻮاد ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺷﺎﻣﻠﻴﻨﻮ ﻛﻠﻨﻰ ﺷﻤﯧﺮ ﺗﺮ  60000ﭘﻮرې ورﺳﻴږي
او د ﻣﺤﺼﻠﻴﻨﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺷﻤﯧﺮ ﻟﻪ  45000څﺨﻪ ﺗﺮ  250000ﭘﻮرې ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻲ  .ددې ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻟﻮړو زده ﻛړو د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻧړﻳﻮال ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ را وﺑﻠﻞ ﺷﻲ.

ﻫﻤﺪا ﻃﺮﺣﻪ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻲ .
٣ـ ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د زﻋﻔﺮاﻧﻮ دﻓﺎرﻣﻮﻧﻮ ﺟﻮړول  ،ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻛﭽﻪ د ﻳﻮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮام ﺑﻴﻪ ﺗﺮ ) ( 2500

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوژو ﻛﯥ د روﺳﻴﯥ وﻧډه ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﯥ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺸﺮي او
ټﻮﻟﻨﻴﺰوــ ﻛﻠﺘﻮري ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ډﯦﺮه ﻋﻤﻠﻲ وي  .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول :

اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮو ﺗﻪ رﺳﻴږي او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻪ ده ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ دﻏﻪ ﻃﺮﺣﻪ اوﭘﻼن ډﯦﺮ ﮔټﻮر ﺗﻤﺎم ﺷﻲ.
۴ـ ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﺳﺮو) ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﻳﻲ ( ﻣﺮﭼﻮ د ﻓﺎرﻣﻮﻧﻮ ﺟﻮړول.
۵ـ د وﭼﻮ ﻣﻴﻮو د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺨﺼﻮﺻﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ .
۶ـ د ﭘﻨﺒﯥ د ﻛﺮﻟﻮ او د ټﻮﻛﺮاﻧﻮاو ﻛﺎﻟﻴﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ .

١ـ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ) ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر،ﻫﻠﻤﻨﺪ ،ﺑﻠﺦ ،ﺑﺪﺧﺸﺎن او ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ( وﻻﻳﺘﻮﻧﻮﻛﯥ د ﭘﻴﻨځﻮ ښﻮﻧځﻴﻮ ﺟﻮړول .

٢ـ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻣﻮر او ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﻴﻨځﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰوﻧﻮ ﺟﻮړول ﭼﯥ د ﺣﺎﻣﻠﻪ ﮔۍ ﭘﻪ

او ﻣﺨﺪراﺗﻮ د اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ ،ﺑﻠﻜﯥ د ﺳﻴﻤﯥ دژر اﺑﺎدﯦﺪوﻧﻜﻰ او ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﯧﺪوﻧﻜﻰ ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ

وﺧﺖ ﻛﯥ  ،ﻟﻪ ﻧﻮو زﯦږﯦﺪﻟﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺻﺤﻲ او ﻃﺒﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ وﺷﻲ او د ﺗﻨﻜﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﺮگ

ﺗﻮﮔﻪ ښﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻲ .
ﮔﺎوﻧډي ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻜﺎر ده ﭼﯥ ﭘﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﯥ وﻛړي ﭼﯥ د ﻧﻮي

وﻣﻴﺮ ﻣﺨﻨﻴﻮ ى وﺷﻲ .
٣ـ د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د روﺳﻲ ژﺑﯥ د دﭘﺎرﺗﻤﻨﺖ ﭘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﯥ د) اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ا و روﺳﻴﯥ ( د ﻋﻠﻤﻲ ــ

ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﻴځ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ،اﻣﻨﻴﺖ او دوﺳﺘۍ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻲ  .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺒﻠﻪ

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰﺟﻮړول .

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺴﺘﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﺑﯥ ﻃﺮﻓۍ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻲ  .ﭘﯧﺸﻨﻬﺎد ﻛﻴږي ﭼﯥ د دې

۴ـ د ﻛﺎﺑﻞ د ﭘﻮﻟﻴﺘﺨﻨﻴﻚ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﻪ .

ﻣﺴﺌﻠﯥ ﺣﻞ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮﻟﯥ او ﺳﻤﺴﻮرﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻧﻮي ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﻴځ ټﻮل

 ۵ـ ﭘﻪ ﺟﻼل اﺑﺎ د ﻛﯥ روﺳﻲ ﻛﺎﻟﺞ ﺟﻮړول .

ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻜﯥ ﮔډون ﻛﻮي د اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ اﺟﻨﺪا ﻛﯥ ځﺎى وﻟﺮي .

د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره د ﮔﺎوﻧ６ﻳﺎﻧﻮ ﻫﻤﻜﺎري
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺳﻮﻟﯥ د ټﻴﻨﮕښﺖ ﻣﻴﺰان ﭘﻪ دوو ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي :
ﻟﻮﻣړى ـــ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ د ﺟﻴﻮﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮ ﭘﺮوژو د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎره د ﭘﻮﻟﻴﮕﻮن ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻪ
ﺷﻲ  .ددې ﻟﭙﺎره ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻗﻮاو د وﺗﻠﻮ ﻣﻬﺎل وﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ وټﺎﻛﻞ ﺷﻲ او د ﻫﺮ ډول ﻧړﻳﻮال
ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻮي ځﻮاك ﭘﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ دې ﺑﻨﺪﻳﺰ وﻟﮕﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ ﻏﻮاړي داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﭙﻞ
اﻫﺪاف ﭘﻠﻲ ﻛړي .

د ﺷﺎﻧﮕﻬﺎى د ﻫﻤﻜﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن رول
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮاﺑﻠﻤﻮﻧﻮ ﺣﻞ د ﺷﺎﻧﮕﻬﺎى د ﻫﻤﻜﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ دﮔﺎوﻧډي ﻫﻴﻮادوﻧﻮ
د ژورې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﯥ ﻫﻤﻜﺎرۍ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ډﯦﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮﯦښﻲ ،ځﻜﻪ دﻏﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اوس د )اروﭘﺎ اﺳﻴﺎ( د
ﭘﺮاﺧﯥ ﺳﻴﻤﯥ د ډﯦﺮو ﻛﻠﻴﺪي ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺣﻞ د ﻣﺮﺟﻊ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮى دى .
ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ او اﺳﺎﺳﻲ ﺧﺒﺮه دا ده ﭼﯥ دﺷﺎﻧﮕﻬﺎى دﻫﻤﻜﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن ټﻮل ﻏړي او ﻧﻈﺎرت ﻛﻮﻧﻜﻲ
ﻫﻴﻮادوﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺎوﻧډي ﻫﻴﻮادوﻧﻪ دي ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺒﻠﻪ د ﺷﺎﻧﮕﻬﺎى دﻫﻤﻜﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏړي

دوﻫﻢ ـــ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺛﺒﺎت او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﻮى ﭘﻮﺗﻨﺸﻴﺎل د ﮔﺎوﻧډﻳﻮ ﻫﻴﻮادو ﭘﻪ واﺣﺪه او ﮔډه
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻛﯥ ﻧﻐښﺘﻰ دى  .ﻛﻪ ﭼﯧﺮې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺎوﻧډي ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪ ځﻮاك ﭘﻪ دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ
د ﺳﻮﻟﯥ اواﻣﻨﻴﺖ ﻟﭙﺎره ﻋﻤﻞ وﻛړي ډﯦﺮ ژر ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻪ او ﺛﺒﺎت ﻧﻪ ﻳﻮازې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻠﻜﯥ د ) ﻧﻮي
ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﻴځ ( ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ .
ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺒﻠﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د )اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮﻟﯥ او ﺳﻤﺴﻮرﺗﻴﺎ( ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺎوﻧډي ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ) ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن  ،اﻳﺮان ،روﺳﻴﻪ ،ﭼﻴﻦ ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  ،ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ،
ازﺑﻜﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن او ﻗﺮﻏﺰﺳﺘﺎن( ﭘﺮاخ ﮔډون وﻟﺮي او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او ﺛﺒﺎت د ﻻرو
ﭼﺎرو ﭘﻪ ﻟټﻮﻟﻮ او ﺗﺼﺎﻣﻴﻤﻮ ﻛﯥ
ورﺷﺮﻳﻚ ﺷﻲ .

ﻫﯧﻮادوﻧﻪ د ﮔډې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ،ﭘﻼن او ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﺳﺮه د واﺣﺪ ،ﺧﭙﻠﻮاك او ﻗﻮي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﻻرې ﭼﺎرې ﺑﺮاﺑﺮوﻻى ﺷﻲ .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي  ،ﻛﻠﺘﻮري  ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ او ﺑﺸﺮي ﺳﺎﺣﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ د اوږدې
ﻣﻮدې ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ او ﻃﺮﺣﻮ ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﺷﺎﻧﮕﻬﺎى د
ﻫﻤﻜﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن دﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻮﻧﻜﻲ رول ﻟﻮﺑﻮﻻى ﺷﻲ .
ﮔټﻮره ﺧﺒﺮه ده ﭼﯥ د ﺷﺎﻧﮕﻬﺎى د ﻫﻤﻜﺎرۍ دﺳﺎزﻣﺎن ﻟﺨﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﭘﺮﻣﺨﺘﮓ او ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ د
ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﻼن د ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻮﻧډ ﺟﻮړﺷﻲ .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﺷﺎﻧﮕﻬﺎى دﻫﻤﻜﺎرۍﺳﺎزﻣﺎن د ﻏړو ﻫﯧﻮادو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ
ﻏﻮر وڅﯧړل ﺷﻲ او ﭘﻪ ﺟﺪي ډول ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻲ  .دا ﺧﺒﺮه ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ د ﺷﺎﻧﮕﻬﺎى

ﻟﻪ ﮔﺎوﻧډي ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻪ

دﻫﻤﻜﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن د ﻏړو ﻫﯧﻮادو د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻏﻮﻧډه ﻛﯥ ﭼﯥ د  2009ﻛﺎل ﭘﻪ اوړي ﻛﯥ ﺑﻪ د

ﻫﻤﻜﺎري د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ

روﺳﻴﯥ ﭘﻪ اﻳﻜﺘﺮﻳﻨﺒﻮرگ ﻛﯥ ﺟﻮړه ﺷﻲ د اﺟﻨﺪا د اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺴﺌﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻲ .

ډول د )ﻣﺸﻬﺪ( اﻳﺮان ) ،ﻫﺮات ـ

د روﺳﻴ ３او ﭘ＋ﺘﻨﻮ ډﻳﺎﻟﻮگ

ﻟﭙﺎره ﺿﺮوري ﺧﺒﺮه ده  .ﭘﻪ ځﺎﻧﮕړي

ﻗﻨﺪﻫﺎر( اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ) ﻛﻮﻳټﯥ (
ﻟﻪ ﻓﻌﺎل ژوﻧﺪ ﺳﺮه د ﭘښﺘﻨﻮ د ﻣﻴﻨﯥ او رﻏﺒﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﻛﺖ ﭘﻪ ورﺳﺘﻴﻮ دﯦﺮﺷﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ دوى د ﻧړۍ د
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن

د اور ﮔﺎډي ﺧﻂ

د
ﻓﻌﺎﻟﻮ وﻟﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ښﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻛﯥ درﯦﺪﻟﻲ دي  ،ﻫﻐﻮى ﭼﯥ ﻏﻮاړي د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﺮاﺑﻠﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻞ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻟﭙﺎره د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ
واﺧﻠﻲ  .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺒﻠﻪ ﭘښﺘﺎﻧﻪ د ﻧړۍ ﻟﻪ ﻧﻮرو وﻟﺴﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﯥ اړﻳﻜﯥ ﺗﺎﻣﻴﻨﻮي او ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺮه د
ﮔټﻮره ﻻر ده او دﻏﻪ ﻻر ﻳﻮازې د
ﻣﻔﺎﻫﻤﯥ ﭘﻮره ﻟﻴﻮال دي .د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ژوﻧﺪﻳﻮ اړﻳﻜﻮ ﺳﺮه د ﭘښﺘﻨﻮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي د ﻧړۍ ﻧﻮر وﻟﺴﻮﻧﻪ دې ﺗﻪ
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن او اﻳﺮان ﭘﻪ ﻫﻤﻜﺎرۍ او د
ﻫڅﻮي ﭼﯥ د دﻏﻪ وﻟﺲ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻛﭽﻪ د اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﮔﻪ وﮔﻮري .
ﻧړﻳﻮال ﺗﻨﻈﻴﻤﻮﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ د روﺳﻴﯥ
ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺟﻮړﯦﺪاى ﺷﻲ .

ﭘﻪ روﺳﻴﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ  150څﺨﻪ ډﯦﺮ ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ وﻟﺴﻮﻧﻪ او ﻗﺎﻣﻮﻧﻪ ژوﻧﺪ ﻛﻮي ،او روﺳﻴﻪ د دﻏﻮ وﻟﺴﻮﻧﻮ د
ﮔډﺳﻮﻟﻪ ﻳﻴﺰ ژوﻧﺪ ﻏﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮي ،ښﻪ ﻣﻮﻗﻊ ده ﭼﯥ روﺳﻴﻪ د دﻏﻮﺗﺠﺮﺑﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﮔټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﻣﺨﺎﻣﺦ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻪ ﻟﻪ

ﮔﺎوﻧډي
ﻟﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ډﻳﺎﻟﻮگ او اړﻳﻜﯥ ټﻴﻨﮕﯥ ﻛړي او ﻟﺪې ﻻرې د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن د ﻛﺸﺎﻟﯥ ﭘﻪ ﺣﻞ ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻪ

ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻤﻜﺎري د دې ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ډﻳﺮه ﺿﺮوري ده ﭼﯥ ﻧﻪ ﻳﻮازې ځﺎن د ﻳﻮ واﺣﺪ،ﺧﭙﻠﻮاك او د
وﻧډه واﺧﻠﻲ .
اﻏﻴﺰﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﺮوﻧﻜﻲ دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛړي ﭼﯥ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﮔﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺗﺮورﻳﺰم ،ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗۍ

روﺳﻴﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر ده ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻟﻪ ﺻﻔﺮ څﺨﻪ ﭘﻴﻞ ﻛړي  .دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ د دوا ړو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﺮ

ډاډﻣﻦ ﻧﻈﻢ د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ دا اړﻳﻨﻪ ده ﭼﯥ ﻧړﻳﻮال ﻻرښﻮوﻧﻜﻰ اﻗﺘﺪار راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ  ».د اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ﻧﻮى

ﻣﻨځ د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﭘﻼوو،د ﻋﻠﻤﻲ او ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻬﺎدوﻧﻮد اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ ﺗﮓ راﺗﮓ،ﻓﻌﺎﻟﻪ وﻟﺴﻲ

ډول ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻗﻮ او ﻧﻮرو ﻛﻮﺳﻤﻮﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮ ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه اړخ وﻟﮕﻮي  ...دا اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ﻟﻜﻪ د ﺑﻞ

دﭘﻠﻮﻣﺎﺳۍ،د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ او ښﺎروﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د اړﻳﻜﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ،ﭘﻪ روﺳﻴﻪ ﻛﯥ دﭘښﺘﻮ ژﺑﯥ زده ﻛړې او ﭘﻪ

ﻫﺮ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﻢ او ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻨځﺘﻪ راوﻟﻲ ﺧﻮ ﭘﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﭘﺮﻧﺴﻴﭙﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﻟﺮي «.
روښﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮه ده ﭼﯥ ﻳﻮازې د ﻧړﻳﻮال ﻻرښﻮوﻧﻜﻲ ﻛﻨﺘﺮول د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ او ﻧﻮي اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ﻟﭙﺎره

ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ د ﻛﺘﺎ ﺑﻮﻧﻮد ﭼﺎپ او ﻧﺸﺮ او ﻧﻮرو دې ﺗﻪ ورﺗﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻣﺘﻜﻲ وي .
د ﭘښﺘﻨﻮﻫﻐﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ــ ټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﻛﻠﺘﻮري ــ اﻧﺘﺮوﭘﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻻر ﻛﯥ د وړاﻧﺪې

دځﺎﻧﮕړو ﻫﯧﻮادو ﻫﻴﻠﯥ د ﻋﺼﺮي دوﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺘﻨﺪرد او ﻧﻤﻮﻧﯥ اﺳﺎس ﺟﻮړوي  .ﻣﮕﺮ ﻫﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻫﻢ

ﺗﮓ ډﯦﺮ ارزښﺘﻤﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﻪ ﻻس راﻛﻮي ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻋﻨﻌﻨﻪ ﭘﺎﻟﻨﻪ وﻻړ دي او د ډﯦﺮو

روﺳﻴﻪ ټﻮل اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﻪ واك ﻛﯥ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻧﻮي اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم دﺗﺸﻜﻞ ﭘﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮې ﻻر وﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ او

ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻧﻮ او ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﻠﻞ ﻛﯧږي او داﻋﻨﻌﻨﻪ ﭘﺎﻟﻨﻪ د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول د

دﺧﭙﻠﻮ وﻟﺴﻮﻧﻮ دﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻋﻨﻌﻨﻮ او ﺗﺠﺮﺑﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د دوﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺟﻮړښﺖ ﺧﭙﻠﻪ ﻻر وﻧﻴﺴﻲ .

دې ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘښﺘﻮن وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ وﻟﺲ دى او د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻪ ﻟﺮي .

دﻟﺘﻪ د ﻧﻴﻮﺗﺮاډﺷﻨﺎﻟﻴﺰم ﻻر ﺧﭙﻞ ټﺎﻛﻠﻰ رول ﻟﻮﺑﻮﻻى ﺷﻲ  .ﻧﻴﻮﺗﺮاډﺷﻨﺎﻟﻴﺰم د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻳﻮه

د ﭘښﺘﻨﻮ د ﻋﻨﻌﻨﻪ ﭘﺎﻟﻨﯥ دا ډول ﺗﻌﺒﻴﺮ ژوره اﺷﺘﺒﺎده،ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻋﻨﻌﻨﻪ ﭘﺎﻟﻨﻪ ﻳﻮازې د ﻋﺼﺮﻳﺖ د
ﻓﻜﺘﻮر او ﻳﺎ د ﻣﺪرﻧﻴﺖ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ﻧﻪ دى،ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ځﺎن ﻛﯥ د ډﯦﺮو ﻋﺎﻟﻲ ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺳﺘﺮې زﯦﺮﻣﯥ ﻫﻢ ﻟﺮي .
ﭘﻪ دې ډول دﭘښﺘﻨﻮ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن ) ﭘښﺘﻮﻧﻮﻟﻲ ( ﭼﯥ د ﭘښﺘﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻨﻴﺎدي ارزښﺖ ﻟﺮي  ،د
ﻋﻨﻌﻨﻪ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﻳﻮه ډﻳﺮه ﺑﺎارزښﺘﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ده او دﻟﺮﻏﻮن ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﯥ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ ډﯦﺮ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻜﻞ
ﺑﻠﻞ ﻛﯧږي او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪ د ﺳﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﯦﯥ ﻣﻌﻨﻮي ارزښﺖ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﻻﻫﻢ ﻣﺦ

ﺗﻴﻮري ده ﭼﯥ روﺳﻲ اﻧﺘﺮوﭘﻮﻟﻮﺟﺴﺖ )وﮔړﭘﻮه( اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﭘﻴﻜﺎ وړاﻧﺪې ﻛړې ده او د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ اﺳﺎس د
ﻋﺼﺮﻳﺖ او ﺗﻤﺪن ﻛﻤﺎل ﺗﻪ دﺗﺎرﻳﺨﻲ او ﻋﻨﻌﻨﻮي ﻣﻴﺮاﺛﻮﻧﻮ او ﻛﻠﺘﻮر ﺳﺮه د ﻧﻮې ﺗﻜﻨﺎﻟﻮژۍ د ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ
ﺗړاو ﻟﻪ ﻻرې رﺳﯧﺪل ﺗﺮ ﻧﻮرو ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯧﺘﻮد ﮔڼﻞ ﻛﻴږي .
ﭘښﺘﻨﻲ ﻧﻴﻮﺗﺮاډﺷﻨﺎﻟﻴﺰم ټﻮل اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﻪ واك ﻛﯥ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺪرﻧﻴﺖ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﻧﻮي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺟﻮړوﻟﻮ ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻗﻮه ﺷﻲ .

ﭘﻪ ﻟﻮړه ﺳﻄﺤﻪ د روﺳﻴ ３او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﻣﻨ ＃د ﻫﻤﻜﺎرۍ اﺟﻨﺪا

ﭘﻪ زﻳﺎﺗﯧﺪو دى .
ﺻﺮف د ﻋﺼﺮﻳﺖ د ﻧﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ د ﻋﺎدت ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻋﻨﻌﻨﻪ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﺗﻪ د ﻳﻮې ﻣﻨﻔﻲ او ﻣﻨﺴﻮﺧﯥ

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺗﻪ د روﺳﻴﯥ د ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﺳﻔﺮ ﭼﯥ د دواړو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د
ﭘﺪﻳﺪې ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺘﻞ ﻛﯧږي ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ دا ډﯦﺮه ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ده ﭼﯥ د ﺗﯧﺮې ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ د

 2008ﻛﺎل د اﮔﺴﺖ ﭘﻪ  29ﻧﻴټﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻛړې ،ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻛﺸﺎﻟﯥ دﺣﻞ

اﻧﺘﺮوﭘﻮﻟﻮژۍ )وﮔړﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ( د ځﻴﻨﻮ ﻣﻜﺎﺗﺒﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻃﺮح ﺷﻮې ده او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺒﻠﻪ اوس زړه ﺑﻠﻞ ﻛﻴږي .
ﻟﭙﺎره ﺗﺎرﻳﺨﻲ ارزښﺖ وﻟﺮي .
ﻋﻨﻌﻨﻪ ﭘﺎﻟﻨﻪ د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺧﻨډ ﻧﻪ ده ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻟﺤﺎظ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ډول د دوﻟﺘﻮﻧﻮ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د روﺳﻴﯥ د ﻣﺸﺮ د ﺳﻔﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﻗﻊ ډﯦﺮه ﮔټﻮره ﺑﺮﯦښﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د دﻣﻮﻛﺮاﺳۍ
ﺟﻮړښﺖ د ﭘﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻠﻞ ﻛﻴږي .
د ﺻﺪور ﭘﺮ ځﺎى د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺻﺪور اﺑﺘﻜﺎري دﻛﺘﻮرﻳﻦ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺗﻪ واورول ﺷﻲ  .د دې ﺗﺮ
دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ روﺳﻴﻪ ﻛﯥ د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ ﺳﺮه ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻟﺮي ځﻜﻪ روﺳﻴﯥ ﺗﻪ ﻫﻢ د ﻋﺼﺮي
څﻨﮓ دې روﺳﻴﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﻼن د ﻃﺮﺣﯥ وړاﻧﺪﻳﺰ وﻛړي ،او دا دې ﭘﻪ ډاﮔﻪ
دوﻟﺖ ﺟﻮړﯦﺪﻧﯥ ﻟﻪ درﻳځ څﺨﻪ ورﺗﻪ ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ راﺟﻊ ﻛﯧږي .
ﻛړي ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ دﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﮕښﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړه اﺧﻠﻲ  .د روﺳﻴﯥ ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﻫﻤﺪا ډول ﻛﻮﻻى ﺷﻲ
د ﻋﺼﺮي دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ څﺮﮔﻨﺪ درﻳځ ﭼﯥ د روﺳﻴﯥ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﻟﺴﻮﻧﻮ د ﻗﻮي
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﺟﮕړه ﻛﯥ دﺧﻴﻠﯥ ﺧﻮاوې روﻏﯥ ﺟﻮړې ﺗﻪ راوﺑﻮﻟﻲ او ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ډول ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د
دوﻟﺘﻮﻧﻮ د راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﯧﺪو ﺳﺮه ﻧﻪ ﺟﻮړﯦﺪوﻧﻜﻰ دى ،د اﻧﮕﻠﻮــ ﺳﺎﻛﺴﻮن د ﺟﻴﻮﭘﺎﻟﻴﺴۍ د څﯧړوﻧﻜﻮ ﭘﻪ
»اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮﻟﯥ او ﺳﻤﺴﻮرﺗﻴﺎ « د ﻧړﻳﻮال ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﺗﺪوﻳﺮ وړاﻧﺪﻳﺰ وﻛړي .
ﺗﺎﻟﻴﻔﺎﺗﻮ ﻛﯥ وړاﻧﺪې ﺷﻮى دى  .ﭘﻪ ځﺎﻧﮕړي ډول د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د دﻓﺎع او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارﺗﻮد ﺳﻼﻛﺎر
روﺑﺮت ﻛﻮﭘﺮ  Robert Cooperﭘﻪ ) ﻟﻪ ﻋﺼﺮﻳﺖ وروﺳﺘﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻪ او ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﻢ(

ﻧﻮﻣﻲ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ

ﻳﯥ ښﻪ وﺿﺎﺣﺖ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ دى .
Cooper R., The postmodern State and the world order. London, 1996
د ﻛﻮﭘﺮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮږ ﭘﻪ داﺳﯥ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ژوﻧﺪ ﻛﻮو ﭼﯥ درې ډوﻟﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه وﺧﺖ ﻛﯥ ﺷﺘﻮن

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ )) ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ دﺳﻮﻟﯥ اوﭘﺨﻼﻳﻨﯥ ﻻر ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﺎب د روﺳﻴﯥ د
راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ درﻳځ ټﺎﻛﻞ ﻛﻴږي (( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻳﻮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ رﭘﻮټ ﭘﺮوژه ﭘﺮﺗﻪ ده ﭼﯥ د روﺳﻴﯥ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﺮﻣﻨځ دﻫﻤﻜﺎرۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻮﻣړﻧﻰ ﻋﺎم ﻋﻠﻨﻲ ﮔﺎم دى  .د دې رﭘﻮټ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ دا وي ﭼﯥ د

ﻟﺮي ،ﻟﻪ ﻋﺼﺮﻳﺘﻪ دﻣﺨﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻪ  ،ﻋﺼﺮي ﻳﺎ ﻣﻮدرن دوﻟﺘﻮﻧﻪ اوﻟﻪ ﻋﺼﺮﻳﺘﻪ وروﺳﺘﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ،ﭼﯥ دﻏﻪ
ﻛﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ او ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮو ټﻮﻟﻨﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎت راټﻮل او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د روﺳﻴﯥ ﻧﻮى ﺳﻴﺎﺳﺖ
دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮه درې ﻧړۍ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮي .
ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻲ .
ﻟﻮﻣړۍ ﻧړۍ ﺗﺮ ﻋﺼﺮﻳﺖ دﻣﺨﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻮي  .دا ﻫﻐﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻻى ﻫﻐﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛړي ﭼﯥ ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ  300ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻣﻠﻲ دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻋﺼﺮي دوﻟﺘﻮﻧﻪ

ﻣﻮږ ﭘﻪ دې ﻻر ﻛﯥ د دوﻫﻢ ﻗﺪم ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ ﻛﻮو ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﺮاﺑﻠﻢ د ﺑﺤﺚ
ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻣﺴﻜﻮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻮړ ﺷﻲ  .ﭘﻪ دې ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻛﺎرﭘﻮﻫﺎن،څﯧړوﻧﻜﻲ

ورﺑﺎﻧﺪې ﭼﻠﻴږي .
او ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻜﻲ ﺑﺮﺧﻪ وﻟﺮي اود اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﻼن ﺑﻪ ﻃﺮح او ﺗﺪوﻳﻦ ﻛړي .
ﻟﻪ ﻋﺼﺮ ﻳﺘﻪ وروﺳﺘﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻪ د ﻛﻮﭘﺮ ﭘﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﻐﻪ دي ﭼﯧﺮې ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﺗﺮ
دروﺳﻴﯥ د دﻣﻮﮔﺮاﻓۍ ،اﻳﻤﻴﮕﺮﻳﺸﻦ ) ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻮﻧﻮ( او ﻣﻨﻄﻘﻮي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت ټﻮﻟﻮ ذﻳﻌﻼﻗﻪ
ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ﺷﻲ ،ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ د دوﻟﺘﻮﻧﻮ داﺧﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻠﻞ ﻛﯧږي ﺑﺎﻳﺪ
اﻓﺮادو او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻫﻤﻜﺎرۍ ﺑﻠﻨﻪ ورﻛﻮي .
دﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯥ ﻻﺳﻮﻫﻨﯥ او ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎرت اﺟﺎزه وﻟﺮي او د ﻻﻧﺠﻮ ﭘﻪ ﺣﻞ ﻛﯥ د ﻗﻮاو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﻊ ﺷﻲ .
د ﻛﻮﭘﺮ ﭘﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻟﻪ ﻋﺼﺮﻳﺘﻪ وروﺳﺘﻪ  postmodernدوﻟﺘﻮﻧﻮ ) ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ﻏټﻮ اوه ﮔﻮﻧﻮ
ﻳﺎ  ( G7ﭘﻪ ﻣﺎﺣﻮل ﻛﯥ دﻋﺼﺮﻳﺖ ﺗﺮﻣﺨﻪ  premodernد دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ دﻧړﻳﻮال
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