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  هـــــــــــــــڅېړنيز ه طرح))  په افغانسـتان كې د سولـې او پخالينـې الر((
  وت دروسيې د دموگرافۍ، مهاجرتونو او منطقوي پرمختيا انستيـت

  وا سره موافقت يا مخالفتـــــد طرحې له محت.  له خوا وړاندې شوې ده
  ان وېب پاڼه د دغې طرحې پښتو متنــــــ د لوستونكو كار دى، تل افغ

 .يوازې د هېوادوالو د معلوماتو لـپاره خپروي  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  
  
 

 

   الر３الينخ او پ３ د سول３په افغانستان ك
   رپو ټ  ７نيز５＇

  ږييككل  ټا دريځ   ى راتلونك يې د روس هكله  په  د افغانستان
  

  
 
 
  

  
 



  په افغانستان ك３ د سول３ او پخالين３ الر
  د ＇ي７نيز رپوټ طرحه 

   انستيتوتمنطقوي پرمختيامهاجرتونو او  ،سيې د دموگرافۍورد
    مسكوكال   ز 2008
 

 د افغانستان  په هكله د ،  د سولې اوپخالينې الرېن كپه افغانستا (( رپوټ دغه 
روسيې د دموگرافۍ، مهاجرتونو او منطقوي  د  ))روسيې  راتلونكى دريځ ټاكل كيږي  

 جوړ و هڅوډگ ټولنيزسازمان په  بهير دياپرمخت   بين المنطقوي د اوپرمختيا انستيتوت
   .ى دىشو

 د دولت د نوي روسيېباب د   افغانستان په چې ددىا  دهدفد رپو ټ اساسي 
ميدان ته   د بحث  اجندا او تيزيسونه وړاندې شي او د نظر خاوندان پاره ل ټاكلو دسياست

  . نظريات را بهر كړي
ختلفو  م دكارپوهانو او تحليلگرانو د روسي او افغاني كېپه تر تيبولو رپوټ   دې د

  د مركز مطالعاتو زويي سيمه د د افغانستان  ،او كله كله مخالفو نظرياتو
Afghanistan)   ( Regional Studies  center  of ، د  فغانستان   امعاصرد  له موادو

 دولتي سازمانونو او   نا نورو بهرنيو هيوادونو ې  او ، دروسيوتحليلونله د مركز څېړنې 
و اد مووشوي  و خپرلهلخوا    مطبوعاتوو يزي ډله   ددافغانستان په هكله   ډولېپه همد

    .استفاده شوې دهڅخه 
  

   :ترتيبوونكيد رپوټ 
   مشر ،ې د ډلېپنوف د ليكنرويوري ك

  ايل نور باتيرشين ،
  كيان ،ينېرېاندرانيك د

  ،كروپنوف  باريس 
   فېنتېلېرافيم مې س

  
  كال   2008  دروسيې د دموگرافۍ، مهاجرتونو او منطقوي پرمختيا انستيتوت©

  
  
  
  

 

   : د بحث موضوعات
  پاره  د افغانستان ستونزه لوسيې او نړۍ  د رـ ١

  باب دريځونهپه  دحل  ))افغانستان د النجې(( دكې په ټولنه ېي د روسـ ٢ 
  افغانستان خپلواك واحد او  ـ ٣
 د افغانانو عمومي پخالينه  ـ ۴
  طالبان څوك ديـ ۵
  د امريكا اوناټو فكتورـ ۶
  ختيځى منځنى نوـ ۶
   پالنهر اړخيز  گافغانستان د پرمخت  دـ ٧
  د پرمختيا صدور  ـ ٨
  پروژې  يپرمختياي   د افغانستانـ ٩
   همكاري  هيوادو گاونډيو د لپاره د پرمختگ افغانستان  د ـ ١٠
   دهمكاريو دسازمان فكتورى هاگ د شانـ ١١
  گ  ډيالو سره د روسيې پښتنوله ـ ١٢
  ونه  لومړيتوبى اود هغوو اجندا همكاري  د  ترمنځ او افغانستان د دولتونو ې  دروسيپه لوړه سطحهـ ١٣
  يري گنتيجه     ـ ١۴

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



   د افغانستان ستونزهلپاره د روسي３ او ن７ۍ 
 د هغې سره د ځينو هيوادونو د سياسي او  او هړگ جۍ كورن روانه دوامدارهكېتان په افغانس

 او ه  د افغانستان خلكو ته سولاو يا نه غواړيشي كوالى ه  يا ن  په پرنسيپ كېنظامي كړيو برخورد چې
ي  رامنځته كوونه خطرد پام وړ   ېانددونو په وړ نورو هيواځينو  اوروسيېده تامين كړي  ، پخالين

  :اوهغه دادي 
رامنځته  اساسي خطر  يزياتوال  مخدره موادوتو ليد شوو دكې لپاره په افغانستان يې د روس ــ
  ې توليد شوو مخدره موادو باندكېتاد خلك  په افغانستان عاكثريت م كېپه روسيه ځكه ،ړى دىك

  مومي، په ورستيو ىه زياتوالگره په دوامداره توېتادو خلكو شمع مې ددكېاخته دي اوپه عموم 
افغاني هغه د ې  چې ته د مخدره موادو په  صادراتو ك روسيې  افغانستان څخه  دكې كلونو و نځيپ

 . دى ى راغلى زياتوالىړندگ  ، ه دي څخ) اپينو( كوكنارو 
و د چيانقاچاق  د  دمخدره موادو  او  جنايتكارانو ې د نړيوالو اسيا په هيوادونوكۍنځن د مـ ـ

افغانستان څخه د  چې له خطرقوت  
 ته روسيې ېالرله  هيوادونو ېهمد

 ېدږ سره نكېدمخدره موادو كار وبار
  .  ىدو دېرېپه ډ  مخ  ،  لريكېاړي

 لپاره په افغانستان روسيې  دــ
 د امريكا كېهيوادو گاونډيو او

  غټو دمتحده اياالتو اوناټو دپوځي
دل كې ى پرځاىا او ځى زياتوال اډو

 . ږي كيڼل گبنسټيز خطر 
پرلپسې   كېپه افغانستان  ـ ـ

دغه  د   او پوځي عمليات اوجگړې 
د بهرنيو  كېهيواد په كورنيو چارو 

 په    لپارهوسيېرد    السوهنههيوادونو
 اسيا ۍد منځنيا  او ډول مستقيم

ځواك او پوتنسيال منفي دفاعي  په روسيې د   واښگ اودغه دى واښگ اساسي ېالرله دهيوادونو 
    .زه كوي ېاغ

د افغانستان په پورتنيو حاالتوكې چي نه يې  سياسي ــ اقتصادي اونه يې  هم د  پوځي  حل الرې   
   او ددغه خطر د مخنيوي  لپاره  ځا ن د دفاع د ې  وړاندر پ  ري ېرتني خطر او ت دپو روسيهمعلومې دي ، 

  . لريه  نكې په الس لوجي وسا يل او تكنا ميتودونه ،  ډاډمن  او تيار 
په    بايد پاره ل كولو ېرې دلاتو او گواښونو  خطرو دپورتنيچې  په گوته كوي  سليم تحليل 

اخيستل شي ترڅوافغانستان په و    فعاله ونډهكېجوړولو   دولت په  مركزي د يو قوي كېافغانستان 
 ې چارې نوي پرنسيپونه او الرچېلپاره په كار ده  همدې موخې  د  .بديل شي هېواد تخپلواك او غښتلي 

 ې  بايد سياسي ،اقتصادي ،كلتوري ،ټولنيزكې و اوكړنالرو پرنسيپونوي نوو دغپه  . ولټول شي
 ىراتلونك  او  برابر  ى اساسي لورگنستان د پرمختاافغد   ې الرېهمدله او  وي ې شاملېاوبشري برخ

   .وټاكل شي 
 

 نويو ميتودونواو  په گد پرمخت
 ې چارېالر ېداس   بايدكې وكړنالر

 شي ىوكوال افغانستان چېولټول شي 
 كړي ، د يو گخپل دولتي حاكميت ټين

ه دخپل گخپلواك هيواد په تو ازاد او
 د گ، د جناى شي دفاع وكړځان څخه
 ټولنيزې او اقتصادي ې مودېاوږد

د  ،اى شي بيا رغونه وكړ وو ويجاړتيا
رامنځته پرمختللي اقتصادي سيستم په 

 حالت څخه اوسني   دو سره ځان  لهكې
   زيا تهڅخه ې نيمله  ېجي بودۍ دكلنچې

 عوايدو په  دمخدره موادو يې برخه 
 ې يود او  باسي راو ،  اړه لريېپور

 د كېريال ې په چاپې پرمختللي ټولن
   . شرايط برابر شيې هوسا ين د د ژوندافغانانو

 
   دحل په باب دري％ونه ))３افغانستان د النج((  دك３ په ！ولنه ３د روسي

 كېي عملياتو گجن  پهې پور فبروري تر كال  1989 څخه د سمبر له ډكال 1979 د كېافغانستان په  
 دپوځي قطعاتو  د پخواني شوروي اتحاددت د حاكميت په طرفدارۍ  د افغانستان د هغه  وخ

  . ى  د  د روسيې په ټولنيز ذهنيت كې  پاتې   سندروم ال تر اوسه پور ې ډونگ ك تراژيدي
 له دوكې پاشل  د اوبيا دشوروي كمزورتيا  ۍړندگ  دشوروي اتحاد كېنو و په دغوكلگد جن

ددې  خبرې  اساسي .   كله كله د تحقير او اهانت په نظر وكتل شول  اومنفي شامته دغه لسيزې  ته په     
) نشنلستو(  ملتپالوو دونكېكرامنځته  دنويو ې روسيې  د فدراتيفكېنو و كل اتياومو   پهې يزگان

 وي ىخپل ځاه  سرحدونه بايد پروسيې د  ويل يې چې  د  پلويانو غوښتنې وې ى د هغوسياسي كړيو او
 ملي او روسيې ېدراتيفدل د فكې پاتي  كې اسيا ۍ په منځنچې   الڅهكې  افغانستانپه او،

  .  لري  پايلېټو لپاره منفي گ ېستراتيژيك
 په ۍ ايديالوژې  دمخكښڅېرپخوا په  روحيه دتپالنې  تر اوسه دملكې په حاكموكړيو روسيېد 
په  لپاره روسيېيخي لحاظ د روحيه په تارۍ پورتنكېننيو شرايطو  تو او حاال ېداسه پ.  ده ېه پاتگتو
  ستر سيا سيۍ د  پيړشلمې  د    ((ه نمونې په توگڅرگندې  د پايلود منفي  ې  روحيۍد پورتن. ده ه ټه نگ
  . شو ىيادوال نه دېگد ړند شوروي اتحا حيث په  )و پوتين  .و ( ))  ناورينجغ

 د قفقاز په ان  ناموثريت،  د سازم  هيوادونومشترك المنافع  د ى پرځا اتحاد د پخواني شوروي 
په  ست گ كال د ا  2008 د  يېال  او ښكاره مثدى ژونچېاو نارامي بحران او پوځي  سياسي كېسيمه 

 رجستان او اوكرائينگد  لپا ره  غړيتو ب  دد ناټو ند شو،گڅر را كې  جنوبي اسيتيا په كېمياشت  
 د سترو ۍد نړپه تاريخي لحا ظ  روسيه  ېچ  مثالونه شته نور ې او داس كولې ځلېهلدجمهموريتونو 

  . يې حسابوي  كېدنورو  عادي مملكتونو په ډله د سيمې  ه باسي او څخې ډلله  وادونوېه
 دكترينو دپلي كولو په  د اسيوناليستي سياست د نكې په روسيه كېپه وروستيو شلو كلونو 

 چې  كې حال ېداسه پ.  ده  يرگ راكېال  سيستم په يو محدود چاپيري  دۍيراگعقب   د   روسيهكېنتيجه 



يفورمونه په لور ر) لوباليزيشن گ(   سيستم  خوا مملكت په نړيواله كچه په سياسي اواقتصاديېله يو
 هغه هم چې و د مالي بحران او نورو منفي پديدنړيواله كچه په چې ، تړل كيږي ې پورىپلي كوي او هغو

 ې په نړيواله كچه هلهېواد خوا ې اوله بلدى ىپل تاثير اچول خروسيې پر  ،  منبع او اساس لريۍبهرن
  . برخه واخلي كې په دغه پروسه چې كوي او غواړي ېځل

چ كېافغانستان د كړ پروت ېرېل لحا ظ د يوغرافيج حاكمې كړۍ په   دولتي او سياسي روسيېد  
  د افغانستان  كېو  په ورستيو لسوكلونخو ، ديې شوېپه هكله  بي تفاوته پاتدحل دالرو چارو 

 كيږي ،او د ېدږ هركال په تيريدو سره را ندسره سره  يرېوالېل يو جغرافي لپاره دروسيې د موضوع 
د  يې  لپاره روسيې د   چې وړويجت ورځنۍ مهمه اجندا س روان نړيوال سياحل د  ېافغانستان دالنج

   . كيږي  توب  وركول  لومړيكېاود پلي كولو په برخه   كړى  ارزښت غورهاساسي دندو 
 د ې د سولكې په افغانستاندملگرو ملتوتر  مشرۍ الندې  كې دسمبر مياشت په  كال  2001د 
 كاله تيريږي ،د  7     اوهدى كنفرانس څخه داېد   ، دجوړ شو  ))كنفرانس بن ((دښت لپا ره  گټين

 د كې  په افغانستان چې  )يسافا( وواو پوځي ق  د بهرنيو هيوادونوكېكړو په پلي كولو ېكنفرانس د پر
 پريكړو څخه  د بن دكنفرانس د چې ې هغه هيلىشو كوالون دي   شوي ى پرځاى ساتلو لپاره ځاېسول
  .  كړي ې پل ې  ،  اود افغانستان خلكو درلودې ټولنېنړيوال

 ځپلي گ هم  په جنلو هيوادونو لخوا  پرمختل نورو  دۍ دنړكېبل  ې د روسيېز نه يواې خوا  له بل
 ده  او ې تړلې د مخدره موادو په تجارت او كاروبار پوريې داقتصاد اساسي برخه چې افغانستان كې 
 ده  ېزه كړې  اغ منفي  همسيمې  د هيوادونو په اقتصاد د  كمزورتيا  ي امنيو او اقتصادېددغه هيواد  ب

ډوډيو گښت ، گ د ټينېد سول
د پرمختللي اقتصاد د دمخنيوي 

اوپه  مجموع كې  د  ودكېرامنځته 
تلو كوم افغاني  بحران څخه د و

  . نشته  پالن ى ړگمشخص او ځان
د افغانستان د په دې ډول 

ې او نورو  روسي له  حلېالنج
مشترك المنافع هېوادونو څخه 

يگويزم  د غواړي چې د ا
 د ازاد نشنليستي افكارو پر ځاى

بازار د انتخاب  شوي سياست په 
سي ،  سيا  مخامخملتيا  

تصادي او كلتوري غوڅو قا
د او    الس واچوي  تهاقداماتو 

 نيولو كېاوسنيو شرايطو په نظر 
      .د افغانستان لپاره خپله كړنالره وټاكي ۍ  دولتي اوسياسي كړېسره د راتلونكلي لپاره د روسي

 چې ي ، د موجودونه  ځدرې  اساسي دري  كې په روسي ټولنه چ د حل په هكلهكېد افغانستان د كړ
  :ي لريودبل سره مغايرت 

 
 
 

  الس وهنه  نه   ك３د افغانستان په كورنيو چارو  :  دري＃ىم７ول
ر پردۍ وگڼل ې په څپخوا چې د افغانستان غميزه بايد د ي طرفداران وايه كې ددغه دريځ  روسيپه 
 ېنانو لپاره بشري مرست د افغاې يوازگتر  څنالس وهلو  نه   د كېپه  چارو  النجې د د افغانستان  شي او

 په چې پكار دي ې ته  روسي. ذاري وكړي گ سرمايه كېپه اقتصادي پروژو ه توگه اوپه سمبوليك
د  ې وړاندر  د تروريزم پكې د افغانستان په خاوره و  تائيد ا  د بهرنيو قواو موجوديتكېافغانستان 

  . التړ وكړيمې مبارز د ناټو او نړيوال ائتالف  ،امريكا د متحده اياالتو
   politic Real   عملي سيا ست :  دري＃دوهم 

 ې حاالتو باند په  افغانستان د ىشي كواله  روسيه نچې ددې دريځ پلويان په دې عقيده دي    
 په بر سېره پر دې   . زه وكړيېاغ

) قومي ( كي اتني كېافغانستان 
 حالت او شكل مخالفتونو داسې 

  د كېطونيو شراين په نچې نيولى دى 
دل نا ممكن كې ېافغانستان واحد پات

 ته روسيې كبله ې همدلهښكاري ، 
 د افغانستان شمالي چېپكار ده 

  پراخه كړي كېواليتونو سره خپلي اړي
مي وق كې په  افغانستانري چېكه او 

غه  د  او مومي مخالفتونه پراختيا
،  سره مخامخ كيږي يې تجزهېواد 
 شمالي وو د  په تنيكي لحاظ اښايې په

 د افغانستان د ويش  جنوبي برخواو 
 د بوفر په  كېاوپه شمال   . مالتړ وشي 

 . ېدو سره مرسته وشي  رامنځته  كخطره  ساحې د  شكل د يوې بې 

   او د  غ＋تلي مركزي دولت لرونكي  افغانستان  جوړونه خپلواك   واحد، د :دري＃ دريم 
 په دې باور دي  پلويان دريځ ېد د
 په ازاد، خپلواك ېټگ  ېروسي د چې

 دي، ې نغښتكېاو واحد افغانستان 
 ې د كرښ  د ډيورند  بايد  افغانستان

ه ې ت راتلونكمعضله يوې نامعينې 
او قوي  واحد زېيوا اوس ، يپريږد

د مخدره  چې شي ىافغاني دولت كوال
 تروريزمموادو داقتصادي سيستم،د

  د خپلمنځي مقاومتونوڅخه او
 افتهي سازمان دسيمې د  او ، يځراوو

  ې ډلو ټپلوپه وړانددجنايتكارانو
 په ،او په دايمي ډول  مبارزه وكړي
 د بهرنيو پوځي اډو كېخپله خاوره 



  . وكړي ىمخنيو
 په يوازې  نه چې شي ىقوي مركزي دولت كوال هيواد ېد  او د واحد،خپلواك افغانستانزېيوا

لكه .   دوشرايط برابر كړيېگ او امنيت د ټينېره دسولهيوادونولپاگاونډيو   دكې ،بلكېخپله خاوره 
  : ليكي ىړونكې يو څكې برخه ې پدچېه گڅرن

وويشل شي نو ټول بدن  برخو و ري زړه په دوچې د زړه ارزښت لري ،كه كېنځني ختيځ تان په مافغانس  ((
  )) .نځه ځي له م
 

  واحد او خپلواك افغانستان
   او   په مختلفو ډلو ويشيې ټولنسياستپوهانو  او توالو اسسي د  ېد روسيدريځونه  ېپورتني در

خپله  سياسي كړنالره ځانگړې كېه  برخه پ د افغانستان چې ىشي كواله ن   سياسي مشرتابهروسيېد  
  معقول ډله ايز كله ناكله انفرادي يا د روسيې په سياست كې   باب د افغانستان په   له همدې كبله كړي، 

    . ږي ينا انډوله  اقداماتو ته الس اچول كيا او س العملونه او نامعقول عك
ده  دا ټوره سياسي الرگ ۍنزيپاره يوا لروسيېد  چې روښا نه كوي  ېړنېڅهكله د افغانستان په 

 ى ته دپاېترڅو دافغانستان النج رول ولوبويفعال  كې په جوړيدواوخپلواك افغانستان  واحد د چې
هيواد  ته په نړيواله كچه د ستر طاقت او پرمختللي ې سياست به روسيىپورتن. ښودل شي ېښك ىټك

  او  لپاره الره هوارهگد پرمخت  نورو ستروهيوادونو سره  به روسيه دكېراتلونكي اعتبار وركړي اوپه 
    .ه  برخه واخلي گ هيواد په توبااعتباره د يو به كېوالو نورو كشالو په حل د نړي

 كېاسيا په ز ړه  د ستراتيژي  ه  تفاوته او نامعلومې بې  دروسيې په وړاندد  النجې د افغانستان 
 كلونو ورو اوې په تچې ېسره له د .  ايا التو او نا ټو پوځي  پراخوالي ته شرايط برابروي دامريكا د متحده

و وديت  د بهرنيو پوځي قواو موج ۍ د امريكا او نا ټو په مشركېن  په  افغانستا چې  تجربو وښودله كې
  . هيوادونو ته سوله او امنيت راولي سيمې افغانستان او د ىنشو كوال
ډوډ يو گونو او گ مستقيم ډول پوځي مقاومتونو،جندايمي موجود يت په مستقيم او غير ىد دو
 د خپلو پوځي اډو ې كسيمه مخنيوي په نوم ،په  ددغو گډوډيو    د دي، چې بيا په خپل وارته لمن وهل

  . ته شرايط برابر وي پراخوا لي 
 د كېوي ، بل نه حل مشكل   د افغانستانيوازې نه ىد شما لي واليتونو سره د اړيكو پراخوال

اسيا په د پخواني شوروي اتحاد د مركزي   .الر هواروي   لپاره يې  د تجزكېمنځني  ختيځ  په   هيوادونو 
 انه گ په جدا . كوي رامنځته  ي مقاومتونه  او كورنږي ي كډوډيو پراخوالي ته لمن وهلگد  كېهيوادونو 
 او ډوډي زيا توي گ كېانو گنيتي ار او  ام دولتي ادارو په نور هم كېسره اړيو  شما لي واليتون  له ډول

 څخه د ې الرېروپونو ته  د دگ او   جرايمو تاجكي او ازبكي ډلوافته ي زما ن د ساكې دغو واليتونو په 
           . وركوي ىاو پراخو ال ترافيكو ته پيا وړ تيا  قاچا ق او مخد ره موادو
 ساحي په  كې او خپلواې د ازادكېشما ل  په د افغانستان   نظر  پلويا نو پهۍ ديرگ موضعېد دوهم

 نه يوازې دونو لخوا نه سرح د افغانستان د نارامه جنوبي   اسيا هيوادونهۍ دو سره د منځنكېرامنځته 
نه او نارامي نوره هم وگډ وډ ي ، محلي جنگ كې خارجي مداخلو سره په شمال  دكې ، بلپه امن كيږي

  جنوبي روسيې  اسيا د هيوادونو څخه نيولي بيا د ونه د مركزيگډ و ډي  او جنگ د ا پراخيږي، 
  .يش ى موندالى او پراخوال كېداى ديږحدونو ته را نسر

 د واحد ، كې په دكترينو روسيېد  بايد  نيولو سره كېد پور تنيو فاكتونو او داليلو په نظر 
 دوه ېوركړل شي ، پاتحق  لومړيتو ب  ددل شامل او هغه تهكېخپلواك او قوي افغانستان را مينځته 

  . او عملي بڼه نلري ه  نيولو سره اشتباكې شرايطو په نظر ې ټولنې او نړيوالسيمې  د ۍيرگ موضعېنور

  دافغانانو عمومي پخالينه
 اتنيكي  د كې په افغاني ټولنه لپاره دو كېرامنځته  او قوي افغانستان د د واحد،خپلواك

ي ن بايد د افغانستان د ټولو خلكو او د ننى ، دا يووالدىيووالي ته ضرورت ، قومونو او قبايلو گروپونو
  ېالرله ډون سره د خبرو او مذاكرو  گحاكميت سره  د اپوزيسيون او ټولو مخالفو وسله والو ډلو په 

   .شي رامنځته 
 په شمول ې ټولنې دنړيوالكې خوا په افغانستان ې  څخه را پدېد اكتوبر د مياشتكال   2001  د 

  عملي او سولهې د  افغانستان لپاره د بن د كنفرانس پريكړچې ى و نشو كوال بهرنيو پوځي قطعا تو
  د (( ۍرو ملتو په مشرگ د ملچې ضرور ده بن  كنفرانس ناكامه شو ، د كبله  همدي لهكړي ، رامنځته 

 International Conference for Afghanistan's Peace ې اوبيا رغونېافغانستان لپاره د سول
and Prosperity  ((نړيوال كنفرانس جوړ شي ى په نوم نو .  

 كېپه نظر دپريكړو د  كمبوديو او اشتبا هاتو د غه نړيوال كنفرانس بايد د بن دپخواني كنفرانس 
 د ې د دايمي سولكې په افغانستان  بايد موضوع كنفرانس بنسټيزهې ، دد شييولو سره سازماندهين
  . وي گ پرمختىراتلونك ښت اوگټين

 لپاره ډون گ د  كې كنفرانس ېپد . شي  جوړكې په پالزمينه كابل  افغانستان دغه كنفرانس بايد  د 
استازي ، په همدي ډول د ټولو سياسي ) يتونووال( ، قومونو ، قبايلو ، اداري واحدونوخلكود ټولو 
  . راوغوښتل شي  ، ته تمايل ولريېسول او  خبرو چې استازي ډلو وندونوپه شمول د هغو وسله والوگ
   

  :ډون وكړي گ واحدونه  اداري او سياسي ې بايد  الندكې په كنفرانس خوا د افغانستان له 
   د افغانستان د حكومت استازي ،ـ 
   وال اپوزيسون استازي ، د وسلهـ 
  ، بشري او ټولنيزو انستيتونو استا زي ،مدني ټولنو د ـ 
   استازي ،موسسو  د اكاډميكو ـ 
  .لري  ته ې اعتبا ر او اتور هيواد او نړيواله كچه چې  سياسي شخصيتونو استازيو دهغو خپلواكـ 
  

  :ي ډون وكړگانونو استازي گ ارېد نړيوالي ټولني لخوا بايد د الند
  استازي ،ملتونورو گ دملـ 
   د سازما ن استازي ،ۍهمكارى  د هاگ د شانـ 
  ډو همكاريو د سازمان استازي ،گ د ى د پخواني شوروي اتحاد پرځاـ 
   د اسالمي كنفرانس د سازمان استازي ،ـ 
   د سازمان استازي ،غير منسلكو هيوادو  د ـ 
   هيوادونو استازي ،گاونډيو د افغانستان دـ 
   لري ،ې په حاالتو اغيز د افغانستا نچېيوادونو استازي ه د هغوسيمې د په شمولروسيې د  ـ
   استازي ، ې ټولنيي د اروپاـ 
      . د ناټو پوځي سازمان استازي ـ 



 ، گښت ، راتلونكي پرمختگ د ټينې د سولكېنكي بايد  په افغانستا ن وډون كوگد كنفرانس 
 په افغانستا همدارنگه  په هكله پالن تصويب كړي ، جوړښت اوېادار سياسي ېاتلونك ، د رېبيارغون

    . ړل شي ېشرايطو په هكله مسا يل وڅت او  ضرورت،  وخد د بهرنيو پوځي قطعا تو كېن 
 په هكله كمپلكس پالن جوړ گ او پرمختبيارغونېد  د افغانستان چې ضرور ده كېپه كنفرانس 

 رول كې د افغانستان په بيا رغونه چې اود هغه هيوادونو لخوا سيېرودغه پال ن بايد د  .  شي كېاو هو
  .   تصويب شي خواډون كونكو له گ شي ترتيب اود كنفرانس د ىلوبوال

  د تغيراتو د راوستلو كې وكړو د مطالعه  كولو اوپه هغې بايد د كنفرانس د پركېپه همدغه وخت 
  .وښتل شي ه را وغگ لويه جرۍ بيړنكې په افغانستا ن لپاره 

 ى كوالكبله ېه همدل، پوځي قطعاتو برخه نه درلودهروسيې د كېړو  گد ورستيو اوو كلونو په ج
كړو په ې د كنفرانس د پركېنځ ه توگه  د ټولو اړخونو په م هيواد پې پرې د بكېپه افغانستان  چېشي 

  .  برخه واخلي كېپلي كولو 
  .ه هكله روسيه خپل وړانديز طرحه كوالي  شي دو پې كنفرانس د جوړې د دكېرو ملتونو گ په مل

 
  طا لبان ＇وك دي ؟

له  دي ،  نهرته ممكن پ حل له ستونزو طا لبانو سره د له ښت گ ټين تلپاتې سولې  دكېنستان په افغا 
 په ې د سولكې  په افغانستان ى بايد د طالبانو په هكله  تحليل وشي ، ترڅو هغوىلومړهمدې كبله 

  . لپاره دعوت شي  د گډون كېخبرو
  : تحليلونه موجود دي  او ې نظريدرستې  او نا ې غلط هكله  په د تحريك د طالبانودمه    دېتر
 د ۍ د مالمحمد عمر په مشرچې ى طالبا ن يو منظم سازمان دچې هكله فكر كيږي ېپد ى ـ مړول

    .واحد مركز څخه رهبري كيږي
   ټول تروريستي چېران دي گر ، تروريستان او بنياد  طرفداې سازمان طالبان د القاعدچېد ا دوهم 

 ټولو پښتنو ته د چې داده ه ريمه اشتباد . ي په غاړه لريې  سازماندهي او مسؤليتعملونه رهبري ،
  . شي  كړاي  او تروريستانو په نوم يادېلقاعد د ا ىو او بيا هغوگسترطالبانو په 

 السته د  اود مختلفو هدفونو  پونو څخه جوړ روگ طالبان د مختلفو ډلو او چې ى حقيقت داد
   . په نا منظم ډول سره رهبري كيږي    كار او فعاليتى د دوچې  ى همدا علت د يږي گراوړنو لپاره جن

  :ره وويشل شي  ډلو سې نن طالبان په درچې شي ىداكې
 د مختلفو ۍ نړبو اود عر  د دوىدي ،ه دونكي نېدا ډله طالبا ن د افغانستان اوس : لبا ن تور طا ـ ١

 ته د خپلو ى،  دوږي يگ جنكې  د پيسو په بدلچېص او افراد دي هيوادونو څخه راټول شوي اشخا
  او سازماندهي ونهگ جنكېه د افغانستان په جنوب گ په دايمي توچې وركول كيږي ې لخوا پيسبادارانو

 او ېملونه ، انتحاري حمل تروريستي ع ، اكثرهنځته كړيډوډي را مگ   كېاها نه په مملكت گا
  . نلري كې هيڅ ډول اړي د افغانستان دخلكوسرهچې لخوا ترسره كيږي ىانفجارونه د دو

څ ډول ېي روزل شوي دي ، بل هگدونكي او جنېدا ډله طالبان د افغانستان اوس :خ７ طالبان  ـ ٢
  ) ٣٠ (  چېيږي گ جناره د دې لپ ى تړلي ، دوديه څ نړيوالو تروريستي ډلو سره نېد ه ىكارنكوي ، دو
 گ د جنچې ىدون  شت  د بهرنيو پوځي قواوكېنستان ا امنيت نشته او په افغ او سولهكېكاله په هيواد 

  .كړي دي  شرايط برابر يې لپاره

 د مملكت چې برخه اخلي كېي عملياتوگ په جنېدا ډله خلك د مجبوريت له مخ :سپين طالبان  ـ ٣
 خپلو كورنيو او اوالدونو ې الرېامكانات وجود نلري ، لدنور د كار كولو   اوى دىاقتصاد له منځه تلل

   . ري ې خپل ځانونه طالبان نه شمىدو .  پيدا كويۍته ډوډ
 لپاره د ى د دوېرچې كه .ي ې د جوړو څخه  طالبا نوسپينله  ې ډلې وسله وال د اپوزيسون اكثره

ژوند  كې   په فضاې  د سولى پر ځاگ د جن شي،سپين طالبا ن به كړاىرايط مساعدنورو كارونو ش
  . اختيار كړي

 نيولو كېښت لپاره د پورتنيو دريو مشخصاتو په نظر گ د ټينې سولې د دايمكېپه افغانستان 
 په شمول د  بهرنيو هيوادونو گاونډيونځه يوړل شي اوهم د رطالبان له م توچېسره ضروري او حتمي ده 

 سياسي او اقتصادي شرايط ېوشي ، داسى ستي اعمالو مخنيوجاسوسي شبكو د تخريبي او تروري
 ې دسولى پرځاگاو د جنږدي ښې پر مځكه كې وسلې خپل خړ او سپين  طالبا ن چېشي رامنځته بايد 

  .ژوند غوره كړي 
 په تو د پيل عملياېدمياشت  د اكتوبركې   كال  2001   د د امريكا دمتحده اياالتو او ناټو لخوا

  د طالبانو اوبين المللي  يې پښتانهچې پالن طرحه درلوده  د يو خاص بانو په نوم د طال كېوخت 
 ځانته ددې اجازه د ناټو قواو  امريكا اوځكه  نو  .شمېرل  شامل كې ۍورگ كتېسره په يوتروريستانو 

 د  ناټود   د افغانستان د دولت ، امريكا اوچې  ېد اپوزيسون ډل  د دولت ټول مخالفين اووركړې ده چې 
 د امريكا كېوره د افغانستان په خا په  داسې حال كې چې ، تروريستان وبولييږيگقواو په وړاندي جن

 ىد هغو په سترگه گوري او ۍ رگاشغال د او په خاص ډول پښتانه  خلكانستافغان د ته  د ناټو قواو  او
  .يږي گ جنسره 

دى  شوى  معرفي  تروريست ،  طالب  كې ىځار په ه. ى دى  تړل شوسرهد طالبانو نوم د تروريستانو
 په چې يي د بهرنيو قواو د موجوديت لپاره شرايط برابر ، او امريكايان او ناټو واكبله ېه همدل.  

سره په  د تروريزم كې ۍ تروريستان دي اوموږ په ټوله نړى دو،يږيگ زموږ سره طالبان جنكېافغانستان 
 شوي ى پرځاى ځاكېاس زموږ پوځي قطعات په افغانستان  ضرورت پر اسېړه بوخت يو ، د همدگج

  .دي 
  هم  پښتنو وشواو  ته د طالب خطابټولو  پښتنو   كې سره په افغانستان كارولو په روش  دپورتني 
 پښتانه د چې  په داسې حال كې ،  وگڼلډگ وركېپه ليكو  خپل ځا نونه د طالبانو  ېد مجبوريت له مخ

 جوړونكي بنسټ  جوړښتي دولت اته فيصدي تشكيلوي اود افغانستان د  څخه زييي د نيماېټولن
   د ډېروڅخهيي  نيماله  ې د ټولنكې عمليات په افغانستان ې د تروريزم په وړاندپه دې ډول  . خلك دي 

           .مخ وړل كيږي ه پ ېخلكو په وړاند
   راتلونكوپه   چې ې لدبې،  ږيې كيات ته بل څه نه پ او ناټوو متحده اياالتې د امريككې عين حال په 
 نده ېرې د امكان څخه ل.غوره كړي  سره د خبرو او مذاكرو الر د طالبانو او اپوزيسون كې  كلونو ه دوــيو
 دامريكا  تر هغو به  د طالبا نو او تروريستانو په غندنه مصروف وي ترڅو   مشر تابهې  د روسيچې

  د ضرورت ې الرله د خبرو كېنځو پخپلو مطالبا ن او تروريستان    ،  د ناټو هيوادونه  اومتحده اياالت 
   .وړ موافقو ته ورسيږي 

 
 
 
  



  فكتور دمتحده اياالتو او نا！و ３ريكامد 
  را څخهله پيل  عمليا تو و  د ارامو  متحده اياالتې دد امريكپه نوم  ) ۍ ازادېنكدوېگړننه ( د 
 ته د ناټو څخه) ISAFايسا ف ( د نړيوال سوله ساتي ځوا ك  كې ست گ اپهكال   2003   بيا دوروسته،
 په چې ږويې نتيجې ته رسدكيږي ،  اوه كاله ى چې داداو تر ننه پورې وسپا رل تر  ۍ رهبرې اوقوماند

 كېپه واقعيت  . ى سره مخ دۍ ناكامله ښت پالن گ د ټينېد سول رو ملتونو لخوا گ د ملكېافغانستا ن 
 كې ته په الس  ناټوول د امريكا د متحده اياالتو او  په مكمل ډ رهبري  افغانستا ند  ې الندې پردتر

مخدره   سياسي او امنيتي حاالت نور هم خراب او د كې هيواد ېپه د پايله يې دا شوه  چې  .شوهوركول 
 .نده زيا ت شو چ توليد څو  موادو
 د مختلفو هيوادونو د څيړونكو له ۍد نړ

  د امريكا د متحده كېان نظره په افغانست
 د ې د تروريزم په وړاندهاياالت او ناټو هيوادون

 پوځي،سيا سي ، ېخپل ې شعار الندتر ېړگج
او جيو  ېستراتيژيك، جيواقتصا دي 

 غواړي  ى ، دو او هدفونه لريېټگيكې ټپولي
 افغانستان او ټول چې كې  په منځ  اسيااروپاــد

پوځي اًاساس  شا مل دي ،كېمنځني ختيځ پ
 خاطر د ې وركړي، په همدختيااډو ته پرا

ادونه د امريكا متحده اياالت او نا ټو هيو
 كېه سيم  په  په بهانه ېړگتروريزم سره د ج
  . كوي ى پرځاىخپل پوځونه ځا

 شروع څخه د امريكا متحده له ېړگپيښو او د نړيوال تروريزم سره د ج نيټې  11 د سپتمبر د 
  19  كې د مركزي اسيا او منځني ختيځ په هيوادونو چې  او امكانات برابر كړل شرايطېد ه داياالتو ت
 پخواني شوروي اتحاد جمهوريتونو  د لومړي ځل لپاره د كې او په نتيجه ى پرځاى ځاې پوځي اډېنو
 . ت داخل شوعا او ناټو پوځي قطې  د امريك ورو تهخا

ى لو (د  ي گام كې لومړ  په  ف اساسي هد د متحده اياالتو د موجوديتې د امريككېپه منطقه 
   )  Greater Middle     East   ختيځمنځني
  ې مراكش پورتر ې افغانستان څخه نيولله چې

  (پړاو كې د دوهم  په او ،هاسالمي هيوادون
 Greater     Central مركزي اسيا ېلوي

Asia ( د  سايبرياڅخه چې له هيوادونو   پر 
،د  سيمه پكې شامله ده ې شما ل پورترهند 

 .دي يوسراسري كنترول تامينول 
 كال دمارچ په 2005 د چېه گلكه څرن

 كې  په ليكنه   را  د فريدريك ستاركېمياشت 
 په  ) مركزي اسياېلوي( د چې :  دي راغلي
 يې اساسي محور چېكې و  قلمرويجغرافي

 چې ځواكمن زون ېاسد بايد  يو  ىافغانستان د

 او  كې منځو پخپلودغه هېوادونه به  . ه ولري رامنځته شياوسياسي روښانه كړنالرتصاد اق  ازاد بازارد
تروريزم   سره دوكېرامنځته  ولري ، د داسي يو زون په كېمتحده اياالتو سره دوستانه اړيله د امريكا 
    .كيږي رامنځته  لپاره شرايط ېنځه وړل كيږي او دسول له مييراگاو بنياد

تطبيق  دې  كړنالرې سياسۍ بهرند امريكا د متحده اياالتو د لپارهسيمې د كې رپوټ ېپه همد
    .ه  دې فورمولبندي شووې كتنه  او د وظايفوپه تشكيل ندولتي ادارو د  لپاره 

  د ځينو د امريكا د متحده اياالتو ونداړ په   زوند جغرافيوي په نوم   ) مركزي اسياېلوي( د 
 په طرحه  وزارتونو  دفاع او بهرنيو چارو د په دې ډول .  د تفاوت موجود دىڅرگنپه نظرياتو كې ادارو
 شيا په نوماي د ايروى سره يوځاروسيېجمهوريتونه د نځه  يپ د پخواني شوروي اتحا د مركزي اسياكې

د   او افغانستان جال شوي دي 
 كې اسيا په هيوادونو ېزتيخجنوب 

 .شامل دي 
  دعمالً  فورمولبندي ېداس

 له داسې ات موسس دولتي  ېمريكا
 ې د لويتصور څخه راگرځوي  چې

 بې شمېره  ههيوادون مركزي اسيا 
او   مشتركې وجې او دلچسپۍ لري

 داسې تحليل ته الره نه لږ تر لږه 
د  مركزي اسيا ېد لوي خالصوي چې 
 دمنطقوي ىو او د هغوهيوادون

 تر منځ گټور مناسبات گاونډيانو 
  . منعكس كړي 

 چېالتو تحليل څرگندوي حا د
 ې وړاند په لخوا را  فريدريك ستا ر د باب مكاريو  په  اوهگهيوادونو د پرمختد  مركزي اسيا ېد لوي
 ، روسيې د هيوادونه   اسياۍ او منځنزې د جنوب ختي اياالت  غواړي ه متحدېد امريك كې ه طرحېشو

  . ولري كېډون پرته په خپل كنترول گ له چين او ايران 
   متحده اياالتو ته دېد امريك يوازې نه دل كېرامنځته   همكاريو هيوادونو د  مركزي اسيا دې لويد
په مركزي  باسي،و   تاثير څخهله   او چينروسيې د   د مركزي اسيا هيوادونهچې شرايط برابروي ېد

 له ستان  افغان داو  راوليې الند  هيوادونه دخپل تاثيرسيمې، دكړي ې خښې ريښې خپلكېاسيا 
     .كار واخلي ه گ په توۍتښ ككېونوړالوتكه  څخه د ېخاور

   دچې ى پرځاې ددكېعملياتو په نتيجه دې  د تروريزم په وړاندكېپه افغانستان په دې ډول 
 په خاوره خپل  هيواد ې متحده اياالتو د دېدامريك   ، ى وړل شوي وانځهله م تروريستانو مركزونه 

  .   كړ گكنترول ټين
 اود مركزي )رام گهار ، هرات ، شينډ نډ ،بندككابل ،  (  په  دحل په پلمه  دافغانستان ې  د كشال
التو او ناټو ا دمتحده ايې د امريككېهيوادونو  په )زبكستان ، قرغزستان ، تاجكستان ا  ( اسيا  په
   .ې شوى پرځاى ځاېپوځي اډ



له   چې شرايط  او امكانات بر ابر شول ر ښه ه ډيتاه گ متحده اياالتو او ناټو پوځي دستېد امريك
 سيمې  د  د كېضرورت په وخت   ايران كنترول كړي او داو څخه روسيه ، چين ې نقطې واحدېيو

  .جوديت څخه استفاده وكړي خپل  پوځي موله   او هيوادونوغود ې له هيوادونو په وړاند
  مركزي( اروپا ــ اسياركزي مچې و ويلي وكېنيف بژيزينسكي لس كاله مخگ زبيچېه گڅرن
دامريكا   ې څخه په استفادې جايزې د همدىد  دا .لپاره دجايزي ارزښت لريې د امريك) يا شايورو

    .ې دي  كړېگ ټينې پښې خپلكېاروپا ـ  په مركزي اسياو متحده ايا الت اود ناټو هيوادون
س   او وه  مقد مه كرښهې د جبه  له پاره دمتحده اياالتوېدامريك پرمهال  ېړگ جې سړ  چې داروپا
كرښه د  ۍ  لومړې اودجبهگرځېدلې ده  هعقبي  كرښ ې د جبه لپاره ېدسياسي اوپوځي كړنالر ېدامريك

 كشمكش مركز  جيوپوليټيكي ۍ د  اسيا  د نړ نن چې ىاو همدا علت د ې  شوله ته داخعمق اسيا 
    .   ى دىدلېرځگ

 چېعراق  ايران ، سعودي عربستان ، او   هيوادونهشتمن ستر د نفتو  ته لوديځ  ېراره سيمك ناېد د
  يوادونه اټومي ځواك ه دتهلوري  ي جنوب  ، دي راغليې پوره  كنترول الندد امريكا دمتحده اياالتو د
 دى چې امريكا وادې هغښتلى   چين د ختيځ خواته دكېوپه اخرته روسيه ا واهند او پاكستان ،دشمال خ

  .گوري  اساسي سيال په سترگه  د  ې كي كپه  راتلون  ورته
، د پخواني شوروي اتحاد د مركزي اسيا  افغانستان ، كشمير لكهېراره سيمكناد نړي    كېېدپه 

   .ېد  ې شامل او نورې لكو جمهوريت د سينزيان واليتجمهوريتونه ، د چين دخ
 د پوځي ېريزم په وړاند متحد اياالت او ناټو هيوادونه د تروې د امريككې په افغانستان نن

  :ړي موخې ترالسه ك ې ترشا غواړي الندېعملياتو د پرد
   ، چين او ايران كنترول ،روسيې د ـ 
   ،ىوالي مخنيوېدږ دهيوادونو د نۍ همكارېډگ د ـ 
 ډول د ې ،په همده اخيستنهټگ څخه پوره ى، دهغو كنترول پر ذخايرو پوره ۍ ښنا د انرژېد بر ـ 
 د خامو موادو د ترانسپورتي الرو ۍ او مركزي اسيا دهيوادونو څخه دانرژېبحيركسپين دــ قفقاز 

    كنترول ، 
 ى خپل موجوديت ته پراخوالكېهوريت په خاوره  په سترا تيژيكي لحاظ د چين دخلكو دجمـ 
   ،وركول
  راوستل ،  د ياغي ايران كېپه خپل كنترول    ـ 
 د ې الرې همدلهاوول شرايط مساعدونو ته گډيو او جنډوگ داخلي او  محلي  هيوادونود  سيمې دـ 
    . رول براب ېپوځي عملياتو  لپاره بهان راخوپ

سترا جيوجيوپوليټيكي، ېپه داس ۍنړ  د  څېر په  اسيا ــ اروپا د مركزيچې وته شيگ په بايد
  د ىد دودل ې كىرځاپ ى ځاالتوا دمتحده ايېدامريك  كې سيمه  مهمه تيژيكي او اقتصادي

   .ې سره ارگانيك مطابقت لريييوال سيستم  د جوړښت  د نظر نړاو يو قطبي لوباليزيشن گ
 د  افغانستان په  هغې برخې ته مراجعه كوو چې  د سياسي دكتورينو روسيېيو ځل بيا د دلته 

  .تر عنوان الندې يې پراخ شهرت پيدا كړى دى الس وهلو نه روانه النجه  كې د  
 نظر هپړونكو ې متخصصينو او څمشاورينو، دىپلوماتانو،پوځيانو اود هغو د اكثرو ديروسيې د

ياالت په افغانستان  د امريكا متحده اچې ځكه گټور دي  مداخله نه كول  كې معضله  د افغانستان په 
 نشي ه وجه  كمزورتيا پېد او د  لحا ظ كمزوري كيږي  او پوځيسياسي ،)مادي(  اقتصادي پهكې
  .كړي رامنځته ډوډي گ كې الس ووهي او په قفقاز كې په كورنيو چارو ېروسيد  چې ىكوال

ى او دا ډول كاذبه  د وبخلكو خيال او خ ساده او غيرمسلكي ددا ډول فكر  ده  چې روښانه  
    .  كوييتونه نفيوطنپالنه الندې روښانه واقع

 كلنه  اوه  ا نستان د اشغا ل پهد افغ.  كم دي رې ډ كې د امريكا او ناټو تلفات په افغاستانى ــ مړول
 كېپه افغانستان پداسې حال كې چې  .  تنو ته رسيږي  ) 546( د امريكا او ناټو تلفات ټول  كېموده 

     .ووتنه  ) 5703( تلفات   كې كلنه موده  اوه دشوروي اتحاد پوځي قطعاتو په 
څخه د پوځي قطعاتو د وتلو  د عراق ې مظاهرې ټولكې په امريكا  مخې  مقايسي له  يوې بلې د

  د ېتنوڅخه زيات تلفات لري ، ول  4000   خوا د ېكال  راپد  2003  د كېپه عراق  ، پخاطر ترسره كيږي
  . عكس العمل نه ليدل كيږي كوم خاص ستان د حاالتواو پيښو په باب ن دافغاكې په  ټولنه ېامريك

 ېني عراق څخه ځلهرئيس بارك اوباما غواړي  جمهور ىد امريكا دمتحده اياالتو نوبر سېره پر دې 
  .وليږي ي وباسي او هغه افغانستان ته گپوځي ټول
 امريكا يان اود ناټو پوځيان دخپلو پوځي اډو څخه بهر په حاالتو   اوريدل كيږي چېداـ  دوهم

   . ى ناممكن دى برې مافيا باند د قاچاقو پهكنترول نلري او د مخدره موادو
 كېپه افغانستان   چېايا امريكا او ناټو غواړي  : چېوك دا سوال نه مطرح كوي  هيڅباب  ېپدخو 

  د خپلو پوځي اډو څخه بهر حاالت اوشرايط كنترول كړي ؟
 تبليغاتي پاڼو  اوخپلو راديويي خپرونوپه   كېي برعكس د هيواد په واليتونو گد ناټو پوځي ټول

 مسؤليت ې د تروريزم سره د مبارزېقطعات يواځ د ناټو پوځي كې په افغانستان چې توضيح كوي كې
 خپل ىسره مبارزه د دو) د كوكنارو كښت ( نورو ستونزو او مخدره موادو كورنيو لري ، دافغانستان د 

     . مسؤليت نلري ې ناټو ي،  ى كار دىكورن
 په افغانستان چېداـ  دريم

 د امريكايي قطعاتو زياته كې
ښتونه د امريكا گبرخه ل
  اياالتو د پوځي دفاعي دمتحده
 او سيستم د كمپلكس صنعت 

يوله   كمپند دفاعي تاميناتو 
 د امريكا  تمويليږي اوېالر

 )  وركونكوهمالي ( دخلكو
 ېد امريكا داقتصادپيسې 
    .يوځڅخه نه پالن  له  ېجيبود

په  برسېره پر دې 
دايمي بي ثباتي  كېافغانستان 

  او خطرناكهرارهك نا امني ،نا،
 د دفاع وزارت ېت د امريكحاال

 ، ه ده تحفښه لپاره ) ون گپنتا( 
  شي ى وكوالچې غواړي ى زياتوالكې هجيرس څخه په پوځي بود گ ددفاع وزارت هر كال دكانچې ځكه 
  . وساتي ې فعالې او كارخانكې فابري،ۍ كمپنېني د پوځي وسايلو ځېد امريك

    
 
 
 



په ورستيو  چې دغه حالت  ۍ ا منيتې باو ۍبي ثبات  د كېپه هيوادونو سيمې افغانستان اودپه 
 پخپله د كېنو وديرشوكل

امريكا دالس محصول دى  په 
  مالي ژور نړيوال دخاص ډول 

ې د بحران په شرايطو ك
   .ى دټه گ په امريكا 

 افغانستان ـ څلورم 
 موقعيت له يدخپل جغرافيو

 د امريكا او ناټو ېمخ
  هيوادونو لپاره دخپلو

د  او اوگقراريكي ژستراتي
 ىيو دځاگپوځي تعرضي ټول

 سوق كولو پخاطر ىپرځا
 ىد دو ده ، نقطهالجهشي

  دلپاره د افغانستان خاوره
 ې طياره وړونكيې  لويوې
    .  ارزښت لري ۍكښت

رام په گيو اوقطعاتو داشغال سره سم د شينډ نډ او بگد امريكا دمتحده اياالتو او ناټو دپوځي ټول
دمختلفو ودانيو او ساختمانونو په جوړولو پيل  ې الندكې پرمخ او دځمكې د ځمكېرونو گ ډييهوا
 كې پرمخ اود ځمكېم دځكې د افغانستان په خاوره چېږي  ساختمانونو څخه معلوميې، ددى دىشو
   .ى موجوديت اساسي هدف دپوځي  ښارونو جوړول د امريكا او ناټو دېالند

په پرمختللو تخنيكي وسا يلو بدل او  اډوپوځي  پرمختللو  پهرونه گډيي شينډنډ  هوا رام اوگد ب
خپل كنترول او تر قلمرو يي او فضاىشيا دهيوادونو ځمكني د يورواى شي  كوالچې دي سمبال شوي 
   . راوليېچتر الند

 شرايط ېد د متحده اياالتو ته ېامريك  د  امنيتي ې ثباتي اوبې دايمي بكې په افغانستان ـ پنځم 
 رامنځته  كړي ډوډي گ كېښتونو د چين ، هند او ايران په سرحدونو گل  زياتو ماليله پرته چې  برابروي

 ه گ په دايمي تو حاالت اقتصادي ، امنيتي، سياسيكېد پاكستان  او مركزي اسيا په هيوادونو  ،
   .   ي  روسيه  د دايمي خطر سره مخامخ كړراريو پواسطه كډوډيو او ناگ ېتي او د د ناقراره وسا
 د پيسو او  هگنكي هيواد په تووودستر توليد  د مخدره موادو په كچهۍافغانستان دنړ  ـ شپږم 
 ما له الرې  خرڅالو    د  ډلو ټپلو دكار اوفعاليت لپاره د مخدره موادو كنترولونكو  نړيوالوسياست د

 انقالبونو، دولتي كود تا هگ د مختلفو رنكې ۍ نړه  په ټولاو له دې الرې   جوړوي ي اوما لي امكاناتد
        . دو شرايط برابرويكېرامنځته  سازمانونو د روگا نو، تروريستي او بنيادگ

د افغاني مخدره موادو او درلودلو  د ډير واټن په څخه   افغانستانله ايا الت ه د امريكا متحد
 ى تړلېوادو پور دمخدره متروريزم ،،  د مخدره موادو،راريوكنا د  او ده ېرې خطر څخه للههيروئينو

  اداري فساد ،،دره موادو دمافيا دپراخ الس لرلو د مخكې په دولتي ادارو اقتصادي سيستم او
 افغانستان اود هغه د او مسؤليت ټول بار منفي اغيزو ددولتي مقامونو څخه ناوړه استفادو   له ،رشوت

هم وان رسوي او تاته  دولت ې روسي دډوليم په مستقهم   او دا خبره په سر پروت دى  هيوادو گاونډي  د
    .تر منځ دوستانه اړيكې زيانمنې كويوادو ې اسيا دهۍد منځناو  ې روسيد

 متحده اياالت او ې د امريكچېمه او انتظار دي ت ې  وطن پا لونكي پدروسيې  دكې په اخر ـ اووم 
 په چېنه پوهيږي او يا نه غواړي   ى، دو مخامخ دي  سرهۍم ناكاله  كېناټو هيوادونه په افغانستان 

 د ې وخته پور نامعلومو نورمونو او نا معلوم د  كېپه افغانستان  چې    عواملو ځانونه پوه كړيېنيځ
  په  هگپوځي سازمان په توــ  د سياسي  لپاره  د ناټوعمليات  ې  وړاندر تروريزم پ

 مانادو كې ېدسيا سي ژوندي پا ت كې شرايطو په ازمان د بحران  دغه س دكېنو و كل 2002ـ 2001
        .رلوده د

مسلكي دي غير او مورده  ې اميدونه بۍ متحده اياالتو او نا ټو د ناكامې دامريككېپه افغانستان 
  پاتې كېدل  او نا ټو دايميو متحده اياالتېد امريك كې سيمهستان او نپه افغا  خو د روسيې لپاره،

  :الندې څرگندې پايلې لري 
 د چې شو ى وكوالېامريكـ ى مړول     

 اسيا ۍ پخواني شوروي اتحاد د منځن
نظامي هيوادونو پوځي سيستم او 

 ته ىدو . ي الره پيدا كړتاسيساتو ته 
 اسيا ۍ د منځنچېشرايط برابر شو 

رونه په گ ډييدهيوادونو پوځي هوا
 نورمونو او ستندرد سره يي امريكا

 خصوصيات سيمې ، دمډرن كړي
ټه گعه او په عملي ډول تري مطال

 ييشيا په فضااي ايروېد ټول واخلي او
  .  كړي گقلمرو خپل كنترول ټين

 يي پوځي هواو په هغ ــدوهم
 په كرايه نيولي ى دوچې كېرونو گډ
 ټول سترا تيژيكي هدفونه د خپل كنترول روسيې  دچې شي ىد پوځي وسايلو په خپرولو سره كوال دي
      . راولي ېالند

ټول اقتصا دي او   او سايبيريا   اورال  دروسيېد  كې پوځ د كشف په ساحه يي دهواېامريكد  
  . شي ىنظامي هدفونه راتال

 لپاره په ې د امريكچېه  گلكه څرندى  خطر ې لپاره همداسروسيې پوځي افغانستان د توگه  ېپد
   . و كيوبا ستر خطر كې كال 1962

 د كېبل  اچوي ېاغيز منفي  په دولت روسيېد  زېكټونه نه يوا نور منفي فاې ته ورته همدــ دريم 
 اقتصادي  ــ ي هيواد  ستراتيژيكې ددكې څخه د چين په دننه ېقرغزستان د مناس د پوځي اډ

  .راځي   ې مركزونه او هدفونه د كنترول الند پوځي ــ  اوستراتيژيكي
د  دپوځي قواو ې د امريككې   هيوادورو  نوشمېر  يو  په  او د ارام سمندر جاپان ،جنوبي كورياپه 

 هم  شي ى امريكا وكوالچې شرايط برابر وي ېد د دل ې اډو زياتموجوديت سره سره په مركزي اسيا كې د 
 اساسي ستراتيژيكي هد   په وادونوې هيي اسيا د ې  الرله نو سمندرو دهند  او د ارام  وچې او هم د  د

  .  كړي گفونو خپل كنترول ټين



 كې په جنوبي كوريا او جاپان ې د متحده اياالتو پوځي اډې د امريككېركزي اسيا په هيوادونود م
 د هند، چين ، ايران ،پاكستان اوې د روسي لږه  تر لږده اياالتو پوځي قواو په مرسته دمتحېدامريك

ظا مي فشار  نهغه هېواد  دكې په وخت گرمېدو جيوپوليټكي او پوځي حاالتو د   دې دولتونو په وړاند
       .تامين كړي

 د كېڅخه په منطقه   شي دخپل  پوځي موجوديت ىاالت كوالمتحده اي ېد امريكبرسېره پر دې 
 څخه  حمايه  ځنيو سازمانو او ډلو ټپلواستفادي لپاره د څخه د اختالفونو هيوادونو ترمينځ د مختلفو

    .واخلي  ه كارگ په تووسيلې د فشار دې د هيوادونو پر حكومتونو باندسيمې  د  پواسطه ى،او د دو
  د كېپاره د بهرنيو هيوادونو وسله وال ځواكونه  په منطقه  لې مودې د اوږدكېپه واقعيت 

  . كوي رامنځته  دهيوادونو لپاره اساسي او بنيادي خطر سيمې  اود ه قواو توازن برهم موجود
 د بهرنيو هيوادونو چې شييو موټى  او ېد بايد راويښ ، نږ هيوادونهسيمې   د و لپاره حاالتېد د

   . شي  برقرار   دمملكتونو تر مينځ د قواو توازن سيمې  دىدپوځي قواو پرځا
 موجوديت هد فونه د دبهرنيو پوځي قواو كې بايد په عاجل ډول په افغانستان كبله ېه همدل
 د د بهرنيو قواوكېره د افغانستان په خاو.  شي  ندې ونيول النې  بحث اوڅيړ تر او وختې،دند
  . بايد تنظيم شي ډونگتان د مشرتابه او پارلمان په  او د افغانسې ټولنې د نړيوال  ميعادوجوديت م
 

   لپاره كمپلكس پالنگد افغانستان د پرمخت
 د واحد ،خپلواك او قوي  ه په پښو ونه دريږيگ د افغانستان د خلكو ژوند په اساسي توچېترڅو 

  . ى دشونىدل نا كېه افغانستان را منځت
 د ژوند وړوگته رسيږي د   80%كچه   ۍكار  ې ب د د خلكوكې په افغانستان چې كې حالت ېپداس

 ې، د نړيوال دهې تړلېپه توليد او صادراتو پوربرخه د مخدره موادو  څخه زياته يي نيمادمصارفو له 
 په  موسساتييند د تامين ابتداه ده چې د وگړو د عادي ژود مشرتابه اساسي دند او د دولت ېټولن

   انرژي ،ېښناد بر   ساعتيف لوواټكېيوحد اقل هره ورځ كى تر څو د هېواد هر اوسېدونپښو ودروي 
     . ه تامين كړي ضروتون لومړني اونوراوبه  ليتره د څښلو اوبه  او لس ليتره تخنيكي ېدر

 ټول په دغه يشنهاد شوي دېه نامه پپ)   پالنگ پرمخت(افغانستان د  دهغه څه چې تر اوسه پورې 
 د افغانستان سره د اكثره ونه دغه پالن .لريه نطرحه  ه ستراتيژيكاساسي نيمگړتيا اخته دي چې 

 او پر هغو متكي دي  چې د هېواد د اقتصادي استقالل او يته وقف شومرستوبالعوضه  نوروهېوادونو
د پرنسيپونو او طريقو  ته په نوو فغانستان ا. انتظار  ورڅخه نه شي كېداى  ۍاقتصادي خود كفاي

   .ى د ضرور كمپلكس پالنوي گ پرمختياقتصاد
لومړنيو كو د ژوند دلومړنيو ضرورتونو د عاجل تامين موثر ميتود ايجابوي چې د توليد د خلد 
د واچول شي ، د فزيكي كار نسبتاً موثر وسايل په كار  .سايلو د  جوړښت صنعت ته عاجل اقدام  وشي و

تطبيق كې د علومو پر عملي اړخ ډيره ژوند د لومړنيو ضرورياتو توليدپالنيزه شي او ددغه پالن په 
   .تكيه وشي 
 په تاسيساتو له جوړښت  او  وستراتيژيك ژوند دتامين د كومكي   د  راوتلني حا لت څخه ن د ن

 به    تر څنگدغه قواو ديدد تول. قواو له  تشكل نه پرته  امكان نه لري  د توليد د پراخه  سطحه 
، په پركتيك متكي اساسي علومو  او پر  د پرمختيايي زده كړو  په هېواد كې دنوروهېوادو په مرسته 
  .ېښودل شي ښمخ تللي صنعت  اساسات ك

د  د انرژۍ د منابعو او په ځانگړي ډول  نى لومړ تر ټولو لپاره گ پرمختاقتصاديافغانستان دد
ي  صنعتپه  هيواد دغه  ځكه د برق انرژي له يوې خوا د  عنصر دى  ضروري ۍ تامينول  انرژيبرق

  .  لوبوي رول ى ټاكونككې په لوړولو ېد خلكو د ژوند د سطحانكشاف او له بلې خوا 
 په ۍ پيړې لكه د  شلم،ىدولتي پالن ته ضرورت دلپاره د افغانستان د برق دانرژي دپوره كولو 

او پخواني   اوله مخې يې د روسيې  عملي شوانرژۍ د تامين پالن  ي دبرقروسيې  د  چې كې پيل 
  .يا چټك گامونه پورته كړل عت د پرمختاتحاد صنشوروي 

د  برق د سيندونو د پرهريرواو ،كابل ،هلمند چېكندوز،كوك دافغانستانپه دې ترڅ كې د
 د د برق  ته فغانستانا ركمنستان او ازبكستان څخهت  تاجيكستان ،او همدا رنگه  له وجوړول بندون

       .  اساسي ضرورت برېښيا سمبالتي عصري  ولينونشوو  غزول 
په حل پوري يې   چې ىله يو بل مشكل دئ اوبو د تامين  مس او تخنيكي  اك د څښكېپه افغانستان 

زراعتي   د او د زيا تيدو  د شمېر  د هغو پرابلمونو حل تړلى دى  چې په دغه هېوادكې د نفوسو
  . له شامته رامنځته شوي دي   د توليد د كمـښت والتومحص

  دڅخه  مشهد له د ايران
 له  قندهار–هرات  د افغانستان
 د پورېې كويټ تر د پاكستان الرې
 افغانستا ن چې  يو خط اډيگاور 

ې  شبكې  نړيوال داډيگاوربه د 
دندو و  ستراتيژيك لهتړيسره و
كه  د اور .  شمېرل كيږي څخه

دې شبكې په  پروژه  ط  دگاډي د خ
 د يو   برخې تهافغانستانكې  د 

نگړې پاملرنه  ځادهلېز په توگه 
  له دې الرې بهباور دى  چې   وشي
رې  ډي كې وړلو راوړلو   په كاليود

 او اسانتياوې رامنځته شي
 به د يو غښتلي هېواد افغانستان 

په توگه  د اقتصادي استقالل 
    .مخوري به په خپله غاړه واخلي خاوند شي چې د نور انكشاف غ

د  (  كې كابلپه كمپلكس پالن يااو پرمخت ې بيا رغون د د افغانستان د اقتصادې چغوره به وي 
     . شي تصويب كې)  كنفرانس او سمسورتياېتا ن د سولافغانس

 
  رو 請دياد پرمخت
الس ه امكانا ت پ  اد ه  تې روسي  نيولو سرهكې شا اوخوا حاال تو په نظر د هغه ستان اون دافغا
 .  وټاكي پرنسيپونهنوي  بهرني سياست ټول   د خپلكېبل  په هكله نافغانستا  د  يوازې   نه  چې  ورځي

 نړيوال زبر ځواكڅخه راووځي او د   د  ناسيوناليستي  دكتورينو  ورستيو شلو كلونوروسيه نور بايد د 
 . برخورد وكړي   په مسؤليت په وړاندېابلومونو دحله دخپل موجوديت څخه په نړيواله كچه د پرگپه تو



د نړيوالو   سرهدريځ خپل غوڅ له  ايد تله بگستر هيواد په تو  دۍ  نړ د او وه   موجوده تلروسيه 
    . ي توان ولر حل او مطرح كولو پرابلومونو د

ه پ زبرځواك نړيوال د  ېد روسيه لكه څنگه چې د دموكراسۍ صادرولو نړيواله غلبه موندلې ده 
 صدور  ختيامد انكشاف او پرۍ د صدور پر ځاى دموكراسد  د خپلو دكترينو دپلي كولو لپاره توگه

 چې د ژوند په مختلفو ساحو كې هېوادونو او سيمو ته د انكشاف او پرمختيا ماناپه دې . عملي كړي 
تقال سره روسيه كوالى شي   يوازې د انكشاف په صدور او ان. انتقال كړي ۍ نوي ميتودونه او تكنالوژ

  .د خپلې ترقۍ تر څنگ متمدنو سياسي او اقتصادي چلنجونو ته ځواب ووايي 
ناوړه  او بې باندې په زور د هغې تعميل  ټولنو ر پ او رو صدۍد دموكراس  ثابته شوې ده چې اوس
اقتصادي بحران هم شوه چې د دموكراسۍ له  صدور  سره  مالي او  نده گبرسېره پردې څر .  ثمره كار دى

   .ۍ  ورسره تړلې دي ډوډگۍ اونارامه،  چونكېكړيږي  چې وسله والې نښتې، ادرص
 د  گد نورو هيوادونو د اقتصادي پرمختد عنعنې په څېر  چې لري كېره ښه موقع په الس ېروسيه ډ

  .  په حيث انتخاب كړي اساسي پرنسيپ  دد خپل بهرني سياست  رول  فكتورفعال
  بې دليله  ماضي د ښو او بدو اتحاد له يوې مخې د شوروي چېسره بايد وويل شي سف اپه ت 
 ترسيم په عامه ذهنيت كې  د تاريخي ىۍ  پړسېدلامپراطورد  ې روسياو په مصنوعي ډول د ېغندن
 نورو د اعتبار چې  مقام او هغه  . اعتبار د نشت  درجې ته را ټيټ كړى دىمقام او   نړيوال روسيې
 او د وركړې اسبابو محركود ، دنورو هېوادونو د انكشاف عالقه مندۍ  مخلصانه  سره  ترقۍ دملتونو
    .وتاريخي روسيې ته په الس وركړى   و او تخنيكي مرستوروزنيز ـ  علمي سره   ىهغو

د روسيې د تاريخي ماضي ميراث  كې بل،حقانيت احيا شي   تاريخي دا  يوازې  نهچېضرور ده نن 
د په پرنسيپ  د انكشاف د صدور  او مقابل لوري ته  گ پرمختونو سره د گډ او متوازي بايد د ولس

 ترقۍ په  د  ووهي ، داسې اسباب چې هېوادونو او ولسونو ته پرمختيا د اسبابو د هدفمند انتقال لورى
  .   گامونو امكانات برابر كړي ولور د چټك

 د ې د ټولنىهغو ږي او ديونو په زور تحميلكله كله پر هېوادد دموكراسۍ د صدور پر خالف چې 
 د توليد  په  هېوادونو كې   د صادرولو ماهيتياد پرمختعنعنوي موسساتو د طرز تفكر سره ټكر كوي ، 

    :نه كې پروت دى  چې الندې درې عناصر يې اساسي برخې جوړوي ددقواو په بنسټ ايښو
  يايي ښوونه او روزنه ، پرمخت ـ 
  ،متكي مسلكي علوم  په عملي اړخ ـ 
   .صنعتۍ تكنالوژ  نوېې پرمختللداو  ـ 

په افغانستان په روانو حاالتو كې به د افغانستان سره د روسيې د مناسباتو غټ ټكى دا وي  چې 
فو ځواب   چې د مشخصو توليدي اهداړي  رامنځته كې  قواو داسې  توليدپه پراخه سطحه د   كې

شرايط  مساعديو تصميم د نيولو مقدمات اودغسې  به له خوا دد روسيې د سياسي  مشر تا. ووايي 
  د مشرانوحكومتونوهمكاريو دسازمان د ډوگ د ىهاگد شانپه ځانگړي ډول په استانه كې . موجود دي 

 د دغو شرايطو   د وينا   پوتينالديمير  د صدراعظم وې روسيد  كې په غونډه  كال د  اكتوبر 2008د 
    .پخلي شاهدي وركوي 

 چې ىد ټولو گډې همكارۍ ته ضرورت د  .ۍ مضمون جوړويدسيا ليامحتوا او ماډلونه د پرمخت
  د  پېړۍ يوويشتمې   نوى شي ، داسې چې  د دنړيوال  او منطقوي امنيت او پرمختيا ساختمان ژرتر ژره 
  . وي  يمسمسورتيا يو له بل سره تړلي مفاه، ثبات او  تونو سره سمون ولري  او هلته  سولهيواقع

 ه چې ده ممكنره  ېډ  ځكه  نوبا ثباته او دوست هيواد افغانستان ته ضرورت لري ، غښتلي،  روسيه
 دحل كلي ستونزو  د داخلي  هيواد د دغهد روسيې تصميم    ديا د صدور  پر بنياافغانستان ته د پرمخت

   .شي 
اسيا ټولو هيوادونو ته ۍ د منځن  كېبل  دغه هيواد ته  يوازېصادرات نه يا افغانستان ته د پرمخت
 كې منځ  سيا سي او اقتصادي اړيتر اسيا د هيوادونو ۍ او منځنروسيېسوله او امنيت راولي ، د 

  .  شي جوړېداىمثال  كړنالرو ته  ښه  نورو سترو هيوادونو دۍ او هم د نړټينگوي
عالقه هېوادونو يذ  نوروو  افغانستان اچې شي ى روسيه كوال په توگه  قدمپه دې الر كې د لومړي 

  لومړني  وركولوسازمان د پالن غه د د  او يكړې  وړاند كمپلكس پالن گ د افغانستان د پرمختته 
    . غاړه واخلي  خپله پهلگښتونه

 
  پروژه پالن يي پرمختياد افغانستان د

دخلكو د  دى چې  څخه يو داالملونواساسي له  و ړگ جې د دوامداره او پرلپسكېپه افغانستان 
شرايط يې  د ژوند دلومړنيو ضرورياتو تقاضا نه شي ور پوره اقتصادي  ه ده اوټيټ ډېره  هسطح ژوند

جنگ ته لپاره و د خپلو كورنيو د اعاشې  خلكورېډ  د ژوند د اقتصادي پروژو د نشتوالي له كبله. كوالى 
  پاره تر هر څهلښت گټين  دېلسود او  د ختمولو ونوگجن دكې دغه هېواد په ځكه نو .الس اچولى دى 

  . لري    لومړيتوب پرابلمونو حل  د اقتصادي او اجتماعي  دمخه
 پالن ېد  ، دىكس پالن ته ضرورت د كمپلگپرمخت  لپاره دېد افغانستان د اقتصاد د بيا رغون

 . د ټولو افغانانو منسجم او گډ  كار غواړي پلي كول 
  كا ر اسا س كرهڼه او مالداري د او كليوالي ژوند لكو د خ  په عنعنوي ډول كېپه افغانستان 

 تر   وساتي او په   انكشاف كې دې شتمني   كميابه  دې دغه سيستم پرمختيا  د  هېواده دغد. جوړوي  
  بايد كرهڼه  اومالداري په همدغو داليلو  پر مختللې او  نمونوي منسجمه  . ډيره حده پر هغې تكيه وشي 

  . اقتصاد بنياد جوړ كړي د افغانستان  د
ې  او  مسلكي پوهې  خپلد، ته انتظار باسيراتلونكېهغه بزگر چې په ډاډه زړه خپلې مطمئنې 

   كېداى شي  لس كالهبې له شكه   د حاللې ډوډۍ او ابرومند ژوند خاوند وي له  بركتهرښتيني زحمت 
   . سمبول وي وياړوروسته د پرمختللي افغانستان د 

 توليد   د كښت او د زراعتي محصوالتوزې نه يوا پروگرام بايد د پرمختيا   زراعت  د   افغانستاند
ره   لپا ې استفادراتلونكې  اوې  د زراعتي محصوالتو د ساتنكې بل ،كړيرزياتوالي ته پاملرنه و
  . وكړي  پاملرنه همصنعتي پروژو ته

 فارمونو د ميوو د لپاره  ى نو د هغوځكه ، ې خاص شهرت لري ميوو نوبي واليتونج د د افغانستان 
  . پرمختيا، پراختيا او مېكانيزه كول ډېر ارزښت لري 

ى دلېر تاوا ن رسې ته ډكلتور  ۍ د زراعت اومالدار د افغانستانكې په موده ړې گ جې كلن دېرش د 
له دې .   ږيي په كار نه پوهېلكي كې زېږېدلي او ستر شوي دي  د ځمكې د كرړېجگې په چ ىدى ، هغو
مونو او كالجونو جوړول  ونيكخرسونو، تو د مستعجلو ك روزنې د بزگرانو د كچه ل هېواد  په وكبله  د ټ

  دغو موسسو د فارغينو بايد د مؤثر زراعت  كاري ميتودونه د. ږي ييو له اساسي كارو څخه شمېرل ك
ښه پرستيژ ولري  او فارغان يې د  د تعليم دغه موسسات بايد د ټول هېواد په كچه  د بزگرانو . زده وي 
تر ټولو مشكل  خو ابرومن كار ته لپاره  محترم خلك  وي ځكه د خپلو هېوادوالو د نېكمرغۍ  ټولنې



 خپلو خلكو او ى دوچې لدې كبله او اعتبار خاوندان اوسي ې دلوړي اتوريتكېاوخلكو . الس اچوي 
     . ته خدمت كوي ېټولن

فيته زراعتي ماشين االتو ي لپاره  با كۍي او موثر زراعت د سازمانده كې د پر مختللافغانستانپه 
اساسي مضمون  ې ډهر نړيوال كنفرانس او غون ځكه نو د افغانستان په اړوند د ، ته ډېر ضرورت دى

  د هغې ترميم  او افغانانو ته د هغې د ،فغانستان ته  د زراعتي ماشين االتو او تخنيك لېږدولابايد 
  .   موضوع وي ورزده كولو

د عصري او  سره افغانستان له  كې گامپه لومړي دبا ينړيواله ټولنه او مرستندويه هيوادونه 
 د توليد شويو او بازار ته   روزنه   په  ، مسلكي كادرونووتخنيك، ماشين االتزراعتي پرمختللي 

نه هغه تش په نامه نقدي  په چارو كې مرستې وكړي، كولو عرضه د  موثر او پر وخت زراعتي محصوالتو 
 و  ادار،ړو سازمانو گمينځ    NGOږي او  اساسي برخه يې بيرته ديې مستحق ادرس ته نه رسمرستې چ

   . جيبونو ته اچول كيږ ي او يا نورو دالالنو 
 توا يا څو واليۀ يوه پ  توگه په ې د نمونيايې پروژو كارونه  ښايې په پيل كې د افغانستان د پرمخت

 شي د راتلونكي لپاره په ىداكې كې په نتيجه ې تجربالۍ ونيول شي ، د بريكې لپاره په نظر ېجرب د تكې 
س په شكل په نظر كې ونيول ك بايد  د يو كمپلپروژې د كار . ټه واخيستل شي گ ېتر كېنورو واليتونو 

   اوبو، د جوړول  ، د الرو ،دبرق انرژي  صنعتماشين االت ،سپك زراعتي   كرهڼه ، مالداري ، چې  شي
  . او باالخره بازار ته  د محصوالتو د عرضه  كولو  امكانات احتوا كوي ې  پروژ رسولو
  كې نهاو هلمند واليتورهار گد نن شي ىداكې  كې مرحله ۍپه لومړرام گ پرو عملي   د پالنېدد

  . پكار واچول شي 
   :پروژهپرمختيا د واليترهار گد نن
  .ولود كانال بيارغونه گل د جالل اباد د اوبو ـ ١
    .او دنوو بندونو سروې رغونهبيا) درونټهسروبي،نغلواو (  بندونو د جوړوشوو برق د كابل په سيند دـ ٢
    .دل ې جوړكېفابري د  ېنيو د فارمونو او د بورگد  كېرهارگ ننپه ـ ٣
  . جوړول كې فابريد غوړيو د يتونوز دجالل اباد دكانال د زيتونود فارمونو بيارغونه او د ـ ۴
  . جوړول كېدفابري نود فارمونو او عطرو) الب گ( النوگ د كېرهار گ ننپه ـ ۵
   . سمبالول د كمپلكس بيارغونه او كېد جوړولودفابري  د سبزيجاتو  د كانسروـ ۶
  .د فارموبيارغونه ) انو گمالټو، نارنجانو، ليمو(  د ستروس ېپروژ د كانال  د   جالل اباد  دـ ٧
   : پروژهپرمختيا  دلمند واليت د ه
   . د انارو د فارمونواو دانارو د شربت د جوړولوفابريكهكېهلمند واليت په  ـ ١

 دغه پالن د چې شي ىداكې له همدې كبله انارو څخه لوړ كيفيت لري ، لهد افغانستان انار د افريقا 
    . راتلونكې ولريكاميابه لپاره ياتو جنوبي واليتود افغانستان 

 .  جوړولېفابريكد ايستلو د  څخه د غوړيوله هغې د فارمونو او لمرگلي  د كې د هلمند په واليت ـ ٢
    .عملي شي هم  كې واليت  شانخ بدهپ چې شي ىداكېهمدا طرحه 

 ) 2500( رام بيه تر  گلويكواله كچه د يو په نړينو دفارمونو جوړول ، ا د زعفركې واليت   هلمندپه ـ ٣
  .ټور تمام شيگر ې طرحه اوپالن ډ شي دغهىداكې هم زياته ده يې تقاضاږي او يالرو ته رس ډيي امريكا

  .مرچو د فارمونو جوړول ) ييبلغاريا (  د سروكې واليت   هلمندپه ـ ۴ 
   . جوړولو سازماندهي د ساتلو لپاره مخصوصو وسايلوو ميو د وچو ـ ۵
   . لپاره د فابريكو سازماندهياو كاليو جوړولود ټوكرانو او كرلو د  ې د پنبـ ۶

  .رودل ې فابريكو جوړول او د يخچالونو پ د د ساتلو لپارهو او ميو  د سبزيجاتو ـ ٧
 ارزگان او كندهار   لكهنو واليتو جنوبي  په نوروچې شي ىداكې پالن د پر مختيا اليت د هلمند و

  .  شي ى پلهم 
 بايد طرح شي چې د واليت له  پالن يي پروژود جال جال پرمختيا لپاره   دهر واليتپه مجموع كې

 د كې بغالن واليت په : مثالً  . يطو سره سمون ولري او خلكو ته د كار او عوايدو زمينې برابرې كړي اشر
افغانستان په كال .ه شي جوړ پروژه بايد كې فابريد يوې جوړولوېلبلبو څخه د بور او د كروندو لبلبو د
   .ورت دى رتوليد ته زيات ض ېمصرفوي ، اود بوربوره  هټن  )800 000  (كې

 په زرگونو اوموثر دي رې ډكې گ واليتونو  په اقتصادي پرمخت داو پالنونه د هيوادپروژې  ېسغد
  .   عايد زمينه مساعدوي و ته د كار او خلك

ه د واد په كچې د ه لپاره د سروې او استخراج   ازوگ د نفتو او  كېافغانستان ضرور ده  چې په 
ړنه ې څد رايستلو  د نفتوكېپه واليتونوراو پكتيكا گ د لوچې ۍ جوړه شي ملي كمپن ازوگنفتواو
  . وكړي ېړنې نورو ځايونو څېد استخراج او داس از گ دكې ډول د سرپل په واليت ېپه همد  ،وكړي

اره كفايت لپ  لگښتننه   د چې د هېواد  دي ې موجود كافي ذخيرې ازگ عي ي طب د كېپه افغانستان 
 د روسيې د كې  انتقالاستحراج ، تصفيه او از په گ د . په استخراج  بايد كار پيل شي دغه گاز  د ،كوي 

   . شي اى پارتنر او همكار جوړيدډ كارگد د افغانستان سره ۍ كمپن )ازپروم گ( 
ي دولتي  جدې هغو څلور سترو معدنونو باندپه زرو و د سرچې ده  ته په كارد افغانستان  دولت

  . دي ېد غلو او داړه مارو له خوا د چور په حالت ك مهالاوس  چې همدا مين كړي اكنترول ت
  د سيمنټو  لكه  شيپيل  كار رغونې صنعتي موسسو دبيا د ې  پالن له مخيو جال  ضرور ده د 

 ، دكابل فابريكه ېښنا  او بر سرې ، د مزارشريف دېكاليو جوړولو كارخانټوكر ونواو  دفابريكه ، 
   له موډل څخه صرف نظر د ازاد بازارچې كار لپاره ضرور ده ېد د  .  ې نورې او داس فابريكهلكگجن

په دولتي سكتور كې د هغو . د ملي پانگه والو او صنعت كارانو يو قشر تشكيل او تشويق شي . وشي 
شوروي اتحاد لخوا په د پخواني ږي  چې يخانو بيا رغونه او مدرنول په  ضرورتونوكې شمېرل ككار

  .وې  ې شوې جوړكېافغانستان 
دې تر  دد افغانستان د پرمختيا پروژې يوازې په اقتصادي حدودو كې نه شي خالصه كېداى او

غانستان د فپه ځانگړي ډول د ا .ډېره پاملرنه غواړي كلتوري پرمختيا ـــ  ددغه هېواد ټولنيزه څنگ
د افغانستان په . ړو مسئله يو مشكل دى چې حل غواړي د لوړو زده كلپاره ښوونځيو د فارغانو 

 زره 450ـــ  300  نځي هر كال نږدې و دغه ښو . زده كړې كويكوچنيان ښونځيو كې اوس پنځه ميليونه 
له ، ى شي ه تنه منالزر  15شاوخوا  ې څخه يوازې جملېد له   پوهنتونونه  د افغانستان .  فارغان وركوي

ضروري ده . ږي يد پوهنتونونو د شاملينو په شمېر كې واټن زياتيو د فارغينو او  د ښونځ هركال كبلهېد
ږي ي پورې ورس60000 ته د شاملينو كلنى شمېر تر نو وهنتونوپچې په راتلونكو لسو كلونو كې د هېواد 

 ددې لپاره بايد په  . ته شيورپ پورې 250000 څخه تر 45000 شمېر له ياو د محصلينو مجموع
  .نړيوال كنفرانس را وبلل شي ان كې د لوړو زده كړو د پرمختيا او پراختيا په نوم افغانست

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

   . جوړول ښونځيو   پينځو دكېواليتونو) بلخ ،بدخشان او باميانو رهار،هلمند، گنن ( پهد افغانستان   ـ ١



 په گۍ د حامله چې  مركزونو جوړول روغتيايي نځويپد  د مور او ماشوم كې واليتونو غوپه همدـ  ٢
گ  مر ماشومانو داو د تنكوشي و ې  سره صحي او طبي مرست ماشومانو  نوو زېږېدلو له،  كېوخت 
  . ي ش وى مخنيو ميرو
 ــ د علمي ) ېروسي  و  اافغانستان(  دكې ې د دپارتمنت  په تشكيل  ژبروسي د  د كابل پوهنتونـ ٣

   .ل تحقيقاتي مركزجوړو
  . رغونه پوهنتون بيا د كابل د پوليتخنيك ـ ۴
  .ل  روسي كالج جوړو كې جالل ابا د په ـ  ۵
 

  نو همكاريون６يااگ د  لپاره  ياد پرمخت
  : مسئلو پورې اړه لري و دو په   ميزان  ښتگ ټينې د د سولېپه افغانستان ك

ه استعمال ن   هگون په توگپولي د لپارهو پروژو د تطبيق يكتوليد جيوپ افغانستان بايد  ـــ ىلومړ
 د هر ډول نړيوال  او بايد وټاكل شيويش  افغانستان څخه د بهرنيو قواو د وتلو مهالله  لپارهددې . شي 

 دافغانستان  د مشكل په نامه  خپل  داماتو دې بنديز  ولگول شي چې غواړيقيا منطقوي ځواك په ا
      .اهداف پلي كړي 

 ه ډگ او ه واحدپه   هيوادوگاونډيود ال  يا لوى پوتنشياو پرمخت د ثبات  كې  په افغانستان ـــدوهم 
 كې  دغه هېواد هپځواك  په متحد هيوادونه  گاونډي افغانستان د ېرچې كه .تراتيژۍ كې نغښتى دى س
نوي  ( د كېبل   په افغانستانيوازېنه ر ژر به سوله او ثبات  ېډعمل وكړي  لپاره  امنيت  او ېسول د 

       .ي شرامنځته  كې سيمهپه ټوله  )منځني ختيځ 
 بايد  كې په نړيوال كنفرانس )او سمسورتيا ېافغانستان د سول( كې  د  كابلپهله همدې كبله 

 ، جيكستانتا،  ندوستانه، چين ،هروسي  پاكستان ، ايران،( ه هيوادونونډي گادافغانستان 
الرو   داو ثبات ې د سولكې په افغانستان پراخ  گډون ولري او  )قرغزستان  اوتركمنستان ازبكستان،

 او تصاميمو كې چارو په لټولو 
   . شي ورشريك 

  متقابلهوادونو سرهې هگاونډي  له      
 گتان د پرمختهمكاري د افغانس
 ځانگړي   په   .لپاره ضروري خبره ده

 ـ  هرات (،  ايران) مشهد( د ډول 
 ) ېټيكو( او افغانستان ) قندهار
  د اور گاډي خط  د پاكستان

يا  د ترانزيت لپاره د پرمختافغانستان 
د  يوازې   دغه الر او  ده   الرگټوره 

همكارۍ او د پاكستان او ايران په 
 روسيې د ث ينكي په حنړيوال تنظيمو

  . شي ېداى جوړ  مرسته هپه فعال
 گاونډي له   ته افغانستان 

 واحد،خپلواك او د  يودچې نه يوازې ځان  هم ډيره ضروري ده لپارهدې   د همكاريوادونو سره ېه
انو ته د تروريزم، بې ثباتۍ گاونډي كوالى شي   چې تثبيت كړي ه گاغيزمن اقتصاد لرونكي دولت په تو

 كېدونكى هېواد په صنعتي ابادېدونكى  او  ژر  دسيمې  د كې، بلو مخدراتو د انتقال مخه ونيسيا
   .توگه ښه نمونه شي 

 نوي د  چې وكړي ېنستان سره مرستا د افغكې برخه ې پدچې هيوادونو ته پكار ده گاونډي  
 له همدې كبله  .ي  شاو دوستۍ په سيمه بدله ، امنيت ې د  سولپه پراخه سيمه كې منځني ختيځ 

ې  د  د ږي چېيد كاشنهېپ.   د مركزي هستې په توگه د بې طرفۍ موقف تضمين شي افغانستان ته بايد
تيځ ټول خ د نوي منځني چې   كېنړيوال كنفرانس په  د سولې او سمسورتيا افغانستاند مسئلې حل ته 
     . ولريى ځا كېدا په اجنهگ د اساسي موضوع په تو  كوي ډون گپكې     به هيوادونه

 
   سازمان رولۍ د همكارىهاگد شان

 هيوادونو گاونډي د په چوكاټ كې  سازمانۍ د د همكارىهاگحل د شانپرابلمونو د افغانستان د 
د ) اروپا اسيا(ځكه دغه سازمان اوس د ،ر عملي برېښي ې ډ ې په نتيجه كۍ همكارې ستراتيژيكېد ژور

  .ىدى د حل د مرجع په توگه پېژندل شو ستونزوپراخې سيمې د ډېرو كليدي 
  سازمان ټول غړي او نظارت كونكي ۍ دهمكارىهاگ دشانې ټولو مهمه او اساسي خبره دا ده چتر
 غړي  سازمانۍ دهمكارىهاگ د شانكبله ې همدله  هيوادونه دي، گاونډي  د افغانستان  هيوادونه
 سره د  واحد ،خپلواك او قوي افغانستان د دلولودر  ،پالن او سياست په ۍ ستراتيژېډگ د هېوادونه
  .  ي الى شبرابروې  چارېدو لپاره الرېرامنځته ك

 ې د اوږدېون او بيارغيا د پرمختساحوبشري  ي اوگ، فرهن د اقتصادي ، كلتوري  د افغانستان
 د ىهاگ د شانې په برخه كۍذارگ  د سرمايه ې ټولنې د نړيوالې پلي كولو ك په  پالنونو او طرحوېمود
   . الى شي سازمان دتضمين كونكي رول لوبوۍهمكار

 د  ې او بيارغونگافغانستان دپرمخت  د  دسازمان لخواۍ د همكارىهاگ د شانگټوره خبره ده چې 
  .شي  فونډ جوړ منابعو د تجمع  مالي دكمپلكس پالن د پلي كولو لپاره

 د غړو هېوادو  له خوا په ازمان سۍ دهمكارىهاگ د شان د حل مسئله بايدستونزود افغانستان د 
 دا خبره كېداى شي  د شانگهاى . ي ش ې وړاند تهې ټولنېنړيوال وڅېړل شي او په جدي ډول  غور

 د   كال په اوړي كې به 2009  د  د غړو هېوادو  د مشرانو په راتلونكې غونډه كې چې  سازمان ۍدهمكار
  .اسي مسئلې په توگه مطرح شي گ كې جوړه شي د اجندا د اس ايكترينبورروسيې په 

 
  گنو ډيالوت او پ＋３د روسي

 د نړۍ د دوى ېنو كورشو كلې په ورستيو دله فعال ژوند سره د پښتنو د مينې او رغبت په بركت 
 چې غواړي د نړيوالو پرابلمونو په حل كې برخه ىلي دي ، هغوېدفعالو ولسونو په ښه منزلت كې در

 نړۍ له نورو ولسونو سره خپلې اړيكې تامينوي او له نړيوالو سره د  كبله پښتانه دېله همد. واخلي 
نور ولسونه دې ته  د نړيوالو ژونديو اړيكو سره د پښتنو عالقه مندي د نړۍ .وال دي يې پوره لممفاه

  .  ته په نړيواله كچه  د اهميت په سترگه وگوري راتلونكيدغه ولس  هڅوي چې  د
دغو ولسونو د  ، او روسيه دونه ژوند كويقام  ولسونه اوبېالبېل  رډې څخه   150 له ېپه روسيه ك

  مخامخ  گټه اخيستنېتجربو څخه په ه د دغو روسيښه موقع ده چې   ،ژوند غني تجربه لري زييسوله گډ
   خپلهې په حل كې د افغا نستان د كشالې الرې كړي او لدېگ ټينې او اړيكگ پښتنو سره خپل ډيالوله

  .ونډه واخلي 



نو تر وادوېدوا ړو ه  ددغه پروسه به   . كړيپيل صفر څخه دغه پروسه له  ې ده چپه كار  ته ېروسي
فعاله ولسي ،گ راتگ ت،د علمي او فرهنگي نهادونود استازو په  پالووي پارلمانمنځ  د 

 او په ې زده كړ  ې دپښتو ژبېپه روسيه كو په تامين،اړيكواليتونو او ښارونو تر منځ  د  دپلوماسۍ،د
        . دې ته ورته اقداماتو متكي وي  نورو  او چاپ او نشردپښتو ژبه د كتا بونو
هم په دې الر كې د وړاندې  انتروپولوژيك تشكيالتــ   او كلتوري  ټولنيزــ سياسي هغه د پښتنو

ډېرو او د   امكانات په الس راكوي  چې تر اوسه پورې په عنعنه پالنه والړ دي  ر ارزښتمنېتگ  ډ
  دپه مستقيم ډول   په تعبيرىداعنعنه پالنه  د هغو  او سياسيونو او محققينو په نظر منسوخ بلل كېږي

  .لري ه  استعداد نگاو د پرمخت دى ولس   ې وروسته پاتون  پښتېچ لري  انادې م
 د ځكه چې عنعنه پالنه  يوازې د عصريتده، تعبير  ژوره اشتبا ډول داد پښتنو د عنعنه پالنې  

  .رو عالي ارزښتونو سترې زېرمې هم لري ې نشتوالى نه دى،بلكې په ځان كې د ډ فكتور او يا د مدرنيت
 بنيادي ارزښت لري ، د  د پښتنو لپارهچې ) پښتونولي  (  د ټولنيز ژوند قانونپښتنود ې ډول دپه  

 جوړونې ډېر عالي شكل  نونقا د  له نظره لرغون پېژندنېعنعنه پالنې يوه ډيره باارزښته خزانه ده او د
پاره  الهم مخ ې معنوي ارزښت  د افغاني ټولنې لستنې په توگه ې بلل كېږي  او د افغانانو د ټولنيز ژوند د

  .په زياتېدو دى 
 عادت له مخې عنعنه پالنې ته د يوې منفي او منسوخې دصرف د عصريت د نه درلودلو له كبله 
 پېړۍ په سر كې د  ره سطحي نظريه ده چې د تېرېېل كې چې دا ډپديدې په نظر كتل كېږي، په داسې حا

  .ږي ي بلل ك د ځينو مكاتبو له خوا طرح شوې ده  او له همدې كبله اوس زړه) ېپيژندنوگړ(انتروپولوژۍ 
 بلكې په تاريخي لحاظ هم په طبيعي ډول  د دولتونو د  عنعنه پالنه  د دولت جوړونې خنډ نه ده

  . ږي يلل كجوړښت د پيل نقطه ب
دغه حالت په روسيه كې د دولت جوړونې د پروسې سره شباهت لري  ځكه روسيې ته هم د عصري  

  . دولت جوړېدنې له دريځ څخه ورته سوالونه راجع كېږي 
د عصري دولت جوړونې تر ټولو څرگند دريځ  چې د روسيې او افغانستان د ولسونو د قوي 

ساكسون  د جيوپاليسۍ د څېړونكو په ــ ړېدونكى دى ،د انگلودولتونو د  رامنځته كېدو سره  نه جو
ود سالكار   چارو د وزارتبهرنيو  دفاع او په ځانگړي ډول د برتانيې د  . ى دىفاتو كې وړاندې شويتال

كتاب  كې   نومي)       له عصريت وروسته دولتونه او نړيوال نظم (  په Cooper  Robertروبرت كوپر  
  .وندلى دى يې ښه  وضاحت م

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 

، عصري يا مودرن دولتونه اوله عصريته وروسته دولتونه ،چې  دغه دولتونه   له عصريته دمخه ،لري
  .نه  په ترتيب سره  درې نړۍ رامنځته كوي دولتو

دا هغه دولتونه دي چې نشي كوالى هغه  . لومړۍ نړۍ تر عصريت دمخه هېوادونه تشكيلوي 
  كلونو كې د ملي دولتونو په نوم  عصري دولتونه 300اجتماعي نظم تامين كړي چې په وروستيو 

  .ږي يورباندې چل
تر چېرې چې د كورنيو او بهرنيو چارو   هغه دي  په تعريف  وروسته  دولتونه  د كوپرهله  عصر يت

، هغه څه چې تر اوسه  د دولتونو داخلي موضوعات بلل كېږي بايد منځ توپير بايد له منځه والړ شي
  .دمتقابلې السوهنې  او متقابل نظارت اجازه ولري او د النجو په حل كې د قواو استعمال منع شي 

  و اوه گونو غټ كېپه حقيقت(   دولتونو  postmodern وروسته د كوپر په عقيده له عصريته
دولتونو موجوديت  په شرايطو كې دنړيوال د    premodernپه ماحول كې دعصريت ترمخه    )G7يا 

 د امپرياليزم نوى «. نظم د تامين په خاطر  دا اړينه ده چې نړيوال الرښوونكى اقتدار رامنځته شي ډاډمن 
دا امپرياليزم لكه د بل ... قوقو او نورو كوسموپوليتيكو ارزښتونو سره اړخ  ولگوي چې د بشر دح ډول

   .»هر امپرياليزم په شان نړيوال نظم او تشكل  منځته راولي خو په داوطلبانه پرنسيپونو به تكيه لري 
پاره  ل  روښانه خبره ده چې يوازې د نړيوال  الرښوونكي كنترول د تر السه كولو او نوي امپرياليزم

مگر هم افغانستان او هم . دځانگړو هېوادو هيلې د عصري دولتونو د ستندرد او نمونې اساس جوړوي 
ونه نيسي او  روسيه ټول امكانات په واك كې لري چې د نوي امپرياليزم  دتشكل پشنهاد شوې الر

  .ر ونيسي  ال   د  دولتونو د جوړښت خپلهسټربو پر بنجدخپلو ولسونو دتاريخي  عنعنو او ت
نيوتراډشناليزم  د دولت جوړونې يوه  .  رول لوبوالى شي   ټاكلىدلته د نيوتراډشناليزم  الر  خپل 

الكساندر پيكا وړاندې كړې ده او د هغې په اساس د )  وگړپوه(نتروپولوجست  اتيوري  ده چې روسي 
  د نوې تكنالوژۍ د محتاطانه  عصريت او تمدن   كمال ته  دتاريخي او عنعنوي ميراثونو او كلتور سره

  .ږي ي  رسېدل   تر نورو موثر مېتود گڼل كېتړاو له الر
نه پرته د نوي افغانستان د  پښتني  نيوتراډشناليزم ټول امكانات په واك كې لري  چې له مدرنيت 

 .جوړولو محركه قوه شي 

    اجنداۍ افغانستان تر من＃ د همكار روسي３ او دسطحهپه لوړه 
 د  مشرانو د دواړو هيوادونو ې سفر چس يجمهور رئ د ېتان اسالمي جمهوريت ته د روسيافغانسد
 دحل ې شي د افغانستان د كشالىداېك، ې  موافقه كړكې تاجيكستان په نيټه  29ست په گ كال د ا2008

  .لپاره تاريخي ارزښت ولري 
ۍ موكراس د افغانستان ته د  موقع  ډېره گټوره برېښي چې سفر پهد  د مشر ېافغانستان ته د روسي

دې تر  د .د صدور پر ځاى د پرمختيا د صدور  ابتكاري دكتورين د هغه له خوا نړيوالو ته واورول شي 
دا دې په ډاگه او ې وړانديز وكړي ، د كمپلكس پالن د طرحيا افغانستان د پرمخت دڅنگ دې روسيه 

  همدا ډول كوالى شي  جمهور رئيسېروسي د .كړي چې د هغې دتطبيق مالي لگښتونه په غاړه اخلي 
 ته راوبولي او په رسمي ډول په كابل كې د روغې جوړېې خواوې  دخيلې كړهگ ج ۍكورندافغانستان په 

 . وكړي   وړانديز  د نړيوال كنفرانس د تدوير»افغانستان د سولې او سمسورتيا «

  يريگنتيجه 
 د د افغانستان  په  باب  د روسيې  ، الرې ين اوپخالې دسولېپه افغانستان ك ((ستاسې مخې ته  
 او افغانستان ېروسيد يو تحليلي رپوټ پروژه پرته ده چې د  په نامه )) ل كيږي راتلونكى  دريځ  ټاك

وي چې د  السته راوړنه بايد دا دې رپوټ  د. ى  عام علني گام دى ن لومړۍ  په برخه كې نځ دهمكارترم
و نظريات  راټول  او د افغانستان په برخه كې د روسيې نوى سياست كارپوهانو او تحليل گرو ټولن

  . تدوين شي 
ان د پرمختيا په پرابلم د بحث  موږ په دې الر كې د دوهم  قدم په توگه وړانديز كوو چې  د افغانست

په دې كنفرانس كې به سياسي او ټولنيز كارپوهان،څېړونكي . پاره  په مسكو كې يو كنفرانس جوړ شي ل
  .  برخه ولري اود افغانستان د پرمختيا كمپلكس پالن به طرح او تدوين كړي ي پالن جوړونك او

  عالقهي  ټولو ذ او منطقوي پرمختيا انستيتوت)  مهاجرتونو (ريشنگ ايميدروسيې د دموگرافۍ، 
  . د همكارۍ بلنه وركوي  ته  او سازمانونو  افرادو

Юрий Крупнов 
kroupnov@gmail.com 
http://www.idmrr.ru 
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