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ٔمذٔٝ 

ٌزدٞٓ  ٟٕٔتزیٗ تصٕیٓ در تبریخ ٘ٛیٗ افغب٘ستبٖٔٛرد س٘ی در   ٚ سزاٖ لْٛ اس سزاسز افغب٘ستبٖ در اخز ایٗ ٞفتٝ ثزای رای ی ٔزدْٞب ٕ٘بیٙذٜ

افغب٘ستبٖ در . ٞبی آیٙذٜ ٘یش دارد ٌذار است، ثُ راثطٝ ٔستمیٓ ثٝ س٘ذٌی ٘سُ خٛدشبٖ تبثیز٘سُ ٘ٝ تٟٙب رٚی س٘ذٌی  آ٘بٖتصٕیٓ . آیٙذ ٔی

 شبٖ  شز٘ٛشتأزٚس سٔب٘یىٝ افغبٖ ٞب ٌزدٞٓ ٔی آیٙذ ٚ . ثیش اس یه دٞٝ اخیز ثب ٚخٛد فزاس ٚ ٘شیت ٞب شبٞذ تحٛالت چشٓ ٌیز ثٛدٜ است

ٌز تغییز ثٙیبدی در وشٛر  ٕ٘بیبٖ –ٔی ٌیز٘ذ أٙیتی چٝ تصٕیٕی در ٔٛرد پیٕبٖ وٝ  ایٗثذٖٚ در ٘ظزداشت  – رلٓ ٔیش٘ٙذرا ثٝ دست خٛد 

. ٘تیدٝ لزثب٘ی ٞبی ٞشاراٖ افغبٖ ٚ شزیىبٖ ثیٗ إِّّی ٔب در ثیش اس یه دٞٝ اخیز استٚ است 

. ٔتحذٜ أزیىب ثز ٔٙبفغ ّٔی افغب٘ستبٖ ٔی پزداسیٓدر ایٗ ٔتٗ رٚی تبثیز پیٕبٖ أٙیتی ثب ایبالت 

 

   ا٘تخبة یب ٘یبس؟

تمٛیت . ا٘دبٔذ، ثب ٔٙبفغ ّٔی ٔب سبسٌبر است افغبٖ ثی شٟزٚ٘ذاْٖ پیشزفت ٚٚ تذا ٜرٞجزاٖ خٛاٖ افغبٖ ثذیٗ ثبٚر ا٘ذ ٞز تصٕیٕی وٝ ثٝ رفب

ٔب ثذیٗ ثبٚر ایٓ . ٔب را ٔی سبس٘ذّٔی حبوٕیت لبٖ٘ٛ، دستزسی ثٝ ػذاِت ٚ فزصت ٞب ثزای ثٟتز سبختٗ س٘ذٌی ٔزدْ پبیٝ ٞبی اصّی ٔٙبفغ 

اس ٕٞیٗ رٚ، ٔب ثبٚرٔٙذیٓ وٝ پیٕبٖ . است ثخش اس ٔٙبفغ ّٔی ٔبٞب را اس سز راٜ تٛسؼٝ افغب٘ستبٖ ثزدارد، ٘یش  ٞب ٚ چبِش ٞز ٌبٔی وٝ تٟذیذ

. رسیذٖ ثٝ ایٗ اٞذاف ٔب را وٕه ٔی وٙذثزای أٙیتی ثب ایبالت ٔتحذٜ أزیىب 

ثب در رٚ٘ذ ٔذاوزٜ  ٘مطٝ تٛافكثٟتزیٗ . ٖدتصٛرات وٝ ایٗ پیٕبٖ ثٝ سٛد یه طزف ثبشذ ٚ ثٝ ضزر طزف دیٍز، ٔٙطمی ثٝ ٘ظز ٕ٘ی رس

ٞبی دِٚت ثزای اِٚٛیت ثخشیذٖ ثٝ ٔٙبفغ ّٔی افغب٘ستبٖ لبثُ لذر  ثب آ٘ىٝ تالش .دٚ طزف در ٘ظز ٌزفتٝ شٛداست وٝ ٔٙبفغ ٞز  خبیأزیىب 

د وٝ ٟٕٔتزیٗ آٖ ٔجبرسٜ ثب اِمبػذٜ ٚ ٖسیبدی در ػمذ ایٗ پیٕبٖ ٔیبٖ وبثُ ٚ ٚاشٍٙتٗ ٚخٛد دار ٘مبط ٔشتزنٔب ثبٚرٔٙذیٓ وٝ أب است، 

٘یش ی  در ٔٛلف ثٟتز در ثبسی ٞبی ٔٙطمٝوشٛر ٔب افغب٘ستبٖ ٚ لزار دادٖ  درٖٚاد سبسی ٚ ایدبد أیذ در ایٗ پیٕبٖ در اػتٓ. اش استفىزاٖ  ٞٓ

. استٔٛثز 
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٘ىتٝ ٞبی وّیذی 

پذیزفتٗ خٛاست ایبالت ٔتحذٜ أزیىب ثزای پیٍزد ایٗ سٝ ٔٛرد . شذد ٖی ػٕذٜ در ٔتٗ ایٗ پیٕبٖ در ِٛیٝ خزٌٝ ثحث ثز اٍ٘یش خٛاٜ سٝ ٘ىتٝ

ٚ ٔٛلف ایبالت ٔتحذٜ أزیىب در  ۲۰۱۴خب٘جٝ ٘یزٚٞبی أزیىبیی پس اس سبَ  سزثبساٖ شبٖ ثز اسبس لٛا٘یٗ أزیىب، ٘حٜٛ ػّٕیبت یهلضبیی 

 .ٞبی ثیزٚ٘ی ا٘ذ ثب تٟذیذ افغب٘ستبٖرٚیبرٚیی صٛرت 

التصبدی ٔیبٖ  ٚ سیبسی، ٘ظبٔیٌی  ٚاثستٝ. حبوٕیت ّٔی در خٟبٖ أزٚس ٔتفبٚت تز اس تؼزیف ایٗ ػجبرت در دٚ لزٖ پیش استتؼزیف 

در ٔؼبٔالت رٚسٔزٜ ٔب ٔزٚج تز اس پَٛ افغب٘ی ٌبٖ  ٔب در وشٛری وٝ ارس ٞبی ٕٞسبیٝ. خٟبٖ ٔذرٖ ثٝ ٘ٛرْ ػبدی ٔجذَ شذٜ است یوشٛرٞب

را تبٔیٗ ٔی وٙٙذ، پیٕبٖ أٙیتی ثب ایبالت خٛار ٔبٖ ٞٓ، سبختبر ٞبی داخّی ثٝ ٌٛ٘ٝ ٘یبثتی ٔٙبفغ وشٛر ٞبی ٞبی ثشري وشٛر است در شٟز

 . وٙٙذٜ استٔتحذٜ أزیىب ٘ٝ تٟٙب تٟذیذی ثٝ حبوٕیت ّٔی افغب٘ستبٖ ٘یست، ثُ ثزای تمٛیت حبوٕیت ّٔی وٕه 

ایبالت . ٞبی ٕٞسبیٝ پس اس پبیبٖ ٔبٔٛریت وٙٛ٘ی ٘بتٛ ثٝ تٟذیذ شٕبرٜ یه در ثزاثز افغب٘ستبٖ ٔجذَ خٛاٞٙذ شذ در وشٛر ٚحّمبت ػٙبصز

اس افغب٘ستبٖ در صٛرت ٔٛاخٝ ثٛدٖ ثب ٞز ٘ٛع تٟذیذ ثیزٚ٘ی ثب استفبدٜ اس اثشار ٞبی ٘ظبٔی، وٝ ٔتحذٜ أزیىب در ایٗ پیٕبٖ تؼٟذ ٔی وٙذ 

 ٔضبیثٛدٜ ٚ پیش شزطی ثزای ا اتحبد درتبریخ افغب٘ستبٖ ثب وشٛر دیٍزتزیٗ  لٛیػمذ ایٗ پیٕبٖ . خٛاٞذ وزدسیبسی ٚ التصبدی پشتیجب٘ی 

.  پیٕبٖ أٙیتی ثب ٘بتٛ ٘یش است

در ثیشتز . دست خٛاٞٙذ سدٚ ثزای دفبع خٛدی ثٝ ٕٞچٛ ػّٕیبت ٚیژٜ خب٘جٝ، ٘یزٚٞبی أزیىبیی تٟٙب در حبالت  در راثطٝ ثٝ ػّٕیبت یه

٘یزٚٞبی أزیىبیی را  ،ٌی ثٝ ٘یزٚٞبی افغبٖ ایٗ ٚاثستٝ. ٕ٘ی وٙٙذٔٛارد، ٘یزٚٞبی أزیىبیی ثذٖٚ اخبسٜ ٘یزٚٞبی افغبٖ ػّٕیبت ٘ظبٔی 

ثذٖٚ وٕه دِٚت أزیىب، حمیمت تّخ . تالش ثیشتز وٙٙذٔذرٖ تشٛیك ٔی وٙذ تب ثزای آٔٛسش ٚ ٔدٟش سبختٗ ٘یزٚٞبی افغبٖ ثب سالح ٞبی 

ٔٙیتی ثٝ اٌز پیٕبٖ ا. ٘یش ٘ذارداش ٞشار ٘فزی را ثزای حفبظت اس ٔٙبفغ وٛتبٜ ٔذت  ۳۵۰ایٗ است وٝ دِٚت افغب٘ستبٖ تٛاٖ تٕٛیُ ٘یزٚی 

ٔیّیبرد داِزی ٚسارت  ۲در صذ ثٛدخٝ  ۱۵وٕتز اس . را چبِش ثشري در ثزاثز شبٖ ٔی ثیٙٙذأٙیت ا٘تخبثبت تبٔیٗ أضب ٘زسذ، ٘یزٚٞبی افغبٖ 

داخّٝ ٘یش در ٚضؼیت أٛر ٚسارت . ٚ ٔتجبلی اش وٕه ٞبی ٔستمیٓ ارتش أزیىب استاست دفبع افغب٘ستبٖ اس ػبیذات دِٚت افغب٘ستبٖ 

. ٔیّیبرد داِزی شیىبٌٛ است ۱.۴ تؼٟذاتپیٕبٖ أٙیتی پیش شزط ثزای . ی لزار دارد ٔشبثٝ

در راثطٝ ثٝ صالحیت لضبیی، ثبیذ درن وٙیٓ وٝ افغب٘ستبٖ در ٚضؼیت ایذٜ آَ لزار ٘ذارد ٚ ٕٞچٙبٖ وشٛر ٞبی سیبدی اسالٔی ٚ غیز 

ٟٕٔتز اس ایٗ، دِٚت افغب٘ستبٖ . ٚ ثٝ ٔٙبفغ ّٔی شبٖ ٔٛثز دا٘ستٝ ا٘ذ تٝ ا٘ذشزط ایبالت ٔتحذٜ أزیىب را پذیزف اسالٔی در خٟبٖ چٙیٗ پیش

. شبٞذ ثٝ ویفز رسیذٖ سزثبساٖ خبرخی وٝ ٔزتىت خزایٓ در افغب٘ستبٖ شذٜ ا٘ذ، ثٛدٜ است

 

٘ٝ تٟٙب پیٕبٖ أٙیتی 

افغب٘ستبٖ ثب ٚصُ وزدٖ آسیبی ٔزوشی ثب آسیبی خٙٛثی ثٝ ٔزوش استزاتیژیه تدبرتی شٙبختٝ شذٜ است وٝ پبیپ الیٗ ٞبی ٘فت ٚ ٌبس ٔی 

اس ٕٞیٗ رٚ راثطٝ ثٝ ثبسار ٞبی ثشري . ستٖٛ فمزات التصبد افغب٘ستبٖ در دراسٔذت ثبشذٔی تٛا٘ذ  ٔبٔٙبثغ طجیؼی . تٛا٘ذ اس ایٙدب ثٍذرد

أٙی چبِش ػٕذٜ ثزای ٘ب. د ثز٘بٔٝ ٞبی التصبدی اش است٘یبسٔٙذ حٕبیت ٔٙطمٝ یی ٚ ثیٗ إِّّی ثزای پیشجز وشٛر ٔب. ٔجزْ است خٟب٘ی ٘یبس

چبِش ٞبی ثٛدٜ ٚ ٞبی داخّی در وشٛر  خًٙػّت التصبد خًٙ ٚ ٔٛاد ٔخذر . ٌذاری خبرخی ثٝ ٚیژٜ در صٙؼت ٔؼذٖ ثٛدٜ است سزٔبیٝ
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، ثی وبری، ٚاثستٝ ٌی ثٝ ثبسار ٞبی خبرخی ضؼیفشىٙٙذٜ ثٛدٖ التصبد، تزٚریشْ، ثی لب٘ٛ٘ی، خذٔبت ػبٔٝ ٔثُ رشذ خٕؼیت، ثی سٛادی، 

. پذیزفتٗ ایٗ خطز ٘یستخٛاستبر د وشٛر را ثٝ آیٙذٜ ٘ب ٔطٕئٙی خٟت دٞذ وٝ ٞیچ وسی ٖٔی تٛاٖ
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ٚ ٞب ارسشسیبسی دی ٚ لتصب، اختٕبػیاٌی ثٝ ٔسبیُ ٜسیذای رثزٚ ٞستٙذ اٖ خٛی ٞبٖفغبٖ أیباس غیزسیبسی ٚ غیزحشثی ٜٚ ٌزٖ فغب٘ستباٖ اخٛاٖ ٞجزر

ای ثزدْ پشتیجب٘ی ٔزآٚردٖ ثذست سی ٚ ِتسبدٟٚٔٓ ی ٞبرثتىبی در اسٌٟٓیزر ثٝٔٙظٖٛ ٘باثسیح خٜٛٚ یٗ ٌزف اٞذ. ٘ذن دارٔشتزی ٞبٜػمیذ

خبٔؼٝ اٖ خٛاٖ ٞجزرثب ثز٘بٔٝ ری ٕٞىبٖ در فغب٘ستباٖ اخٛاٖ ٞجزر رثتىبا. ستاال٘ٝ دػبٚ سبِٓ ، ٔزفٝ، یه خبٔؼٝ ٔطٕئٗد یدبر اوبدر تغییز دآٚردٖ خٛٚثٝ
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