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 ضریسٍ

 کړي ّ پریکړٍ هِوَ ترټْلْ کې تاریخ ًْي پَ افغاًطتاى د ترڅْ ټْلیږي را څخَ افغاًطتاى دټْل هشراى اّ اضتازي خلکْ د کې پاي پَ اًّۍ ددې
 .لري اړیکَ هطتمیوَ ُن ضرٍ راتلًْکې لَ ًطلًْْ راتلًْکْ د تلکَ لري اغیسٍ پرژًّذاًَ ًطل اّضٌي د افغاًطتاى د یْزاي ًَ پریکړٍ دا ،چې

 څخَ ګْټ ګْټ د دُیْاد افغاًاى ًي چې دا اّ. دي راغلي تذلًًَْْ دیادّړ ضرٍ ضرٍ ضتًْسّ ټْلْ د کې لطیسٍ یٍْ تیرٍ پَ کې افغاًطتاى پَ 
 پَ خپلَ ،داپَ کْي پریکړٍ څَ ُکلَ پَ تړّى داهٌیتي چې ًیْلْ ًظرکې پَ دې د پرتَ ّاخلی کې الش خپل پَ ترخلیک خپل ترڅْ راتْلیږي

 .ښیي پایلَ لرتاًیْ د شریکاًْ الوللی تیي اّ افغاًاًْ زرګًْْ د اّ ښکارًذّیَ تذلْى لْی یْ د کې ُیْاد

 .ّغږیږّ اغیسّ پر تړّى داهٌیتي ضرٍ اهریکا د ګټْ هلي پر دافغاًطتاى غْاړّ کې لیکٌَ دې پَ

 

 اړتیا؟ کَ اًتخاب

 هلی د افغاًطتاى د کړي ترخَ ّرپَ پرهختګ دّاهذارٍ اّ ضْلَ خلکْتَ افغاًطتاى د چې پریکړٍ ُغَ ُرٍ چې دي آًذ دې پَ رُثراى افغاى ځْاى
. جْړّي اضاضات ګټْ دهلي زهًْږ تمْیت دفرصتًْْ کْلْ دالښَ ژًّذ د دخلکْ اّ الضرضی تَ عذالت ّ حاکویت دلاًْى. لري ضوْى ضرٍ ګټْ
 ُن ، کیږي ترضرٍ لپارٍ ّړلْ هٌَځَ لَ د ګْاښًْْ اّ ضتًْسّ د څخَ الري لَ پرهختګ د دافغاًطتاى چې پریکړٍ ُغَ ُرٍ چې یْ آًذ دې پَ هًْږ

 پَ راّړلْ تَ دالش اُذافْ دې د ضرٍ زهًْږ تړّى اهٌیتي ضرٍ ایاالتْ دهتحذٍ داهریکا آًذ پَ زهًْس اهلَ ُوذې لَ. دٍ ترخَ یٍْ ګټْ هلي د زهًْږ
  .کْي هرضتَ کې الرٍ

 د تګالرٍ ښَ ترټْلْ خثرّاترّ د. دي ًَ ضن ضرٍ هٌطك د ّي، ضرر پَ لْرې تلې د اّ ګټَ پَ لْرې یْې د دې تړّى اهٌیتي دا چې ګْهاًًَْ ُغَ
 تَ ګټْ هلي ّ افغاًطتاى د ځلي ُلي دّلت افغاى د چې دې لَ ضرٍ. شي ًیْل ّ کې ًظر پَ ګټي هلي لْرّ دّاړّ د چې ّي، دا تَ ضرٍ اهریکا

 شراکتًَْ ډیر ترهٌځ اّّاشٌګټي دکاتل کې کّْلْ ترضرٍ پَ تړّى دې د یْچې تاّر دې پَ هًْږ ّلي دي، ّړ ضتایٌي د لپارٍ ّرکْلْ دلْهړیتْب
 تَ هٌځ پَ ُیلْ دًْیْ کې دًٌَ پَ افغاًطتاى د تړّى دا رًګَ ُوذا اّ. دٍ هثارزٍ  ضرٍ ُوفکراًْ لَ ُغْی د اّ دالمایذې يی هِن ترټْلْ چې شتَ،

  .لري اغیسٍ کې ترخَ پَ ّرکْلْ  هْلف ښَ یْ د تَ افغاًطتاى ّ کې تراتر پَ ضیاضتًَْ ییس دضیوَ اّ راّړلْ
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 ټکي اضاضي

 د ضن ضرٍ غْښتٌي لَ داهریکا ټکې درې دا اّ. کېږي ترضرٍ تحث ټکْ هِن درېْ پر هتي د تړّى ددې تَ کې جرګَ لْیَ هشْرتي راتلًْکي پَ
 ګْاښًْْ تاًذًیْ لَ اّ ، عولیات اړخیس یْ عطاکرّ داهریکايي ّرّضتَ کال ۲۰۱۴ د ، ّرکْل هصؤًیت دلضایی تَ ّعطاکرّ ایاالتْ هتحذٍ اهریکا

 .دی هْلف ایاالتْ دهتحذٍ داهریکا  هحال پر کېذّ هخاهخ د دافغاًطتاى ضرٍ

 التصادي اّ ًظاهي، ، ضیاضي ُیْادًْ د کې ًړۍ اّضٌۍ پَ. دی ًَ یْ ضرٍ تعریف هخکي دّّپېړیْ د عثارت ددې تعریف ًٌۍ خپلْاکۍ هلي د
 اّ لري رّاج ډیر افغاًیْ ترخپلْ زهًْږ پېطې ګاًّډیاًْ د زهًْږ کې ُیْاد پَ زهًْږ ّرځ ًي. دی شْی تذل ًْرم یْ پَ ضرٍ اّتل یْ لَ تړّا

 هلي د ُیْادًّْ دګاًّډیْ یْډّل ًَ یٍْ پَ ُن هْ جْړښتًَْ داخلي دُیْاد کېږي، اخېطتل ترې ګټَ پرځای دافغاًیْ کې ښارًّْ لْیْ پَ دُیْاد
 د خپلْاکۍ د زهًْږ تلکَ دی ًَ ضذ پر خپلْاکۍ اّ ګټْ دهلي زهًْږ چې یْازي ًَ تړّى دا کښې ّخت داضي پَ ًْ کېږي، کارّل لپارٍ ګټْ
  .دی ُن ګټْر لپارٍ راّړلْ تَ هٌځ

 تذل ګْاښًْْ لْېْ اّ لْهړًیْ پَ لپارٍ دافغاًطتاى تَ کې ُېْادًْ ګاًّډیْ پَ عٌاصر اّضٌي تَ ضن ضرٍ ختن لَ هاهْریت د ًاتْ د کې افغاًطتاى پَ
 اّ ضیاضي ، ًظاهی د کې تراتر پَ ګْاښ ُرخارجي د تَ څخَ افغاًطتاى لَ چې کْي داژهٌَ کې تړّى دې پَ ایاالت هتحذ اهریکا د. شي

 ُېْاد تل دیْ اتحاد اّ تړّى لْي ترټْلْ ُیْاد ددې کې تاریخ پَ دافغاًطتاى تَ هٌل تړّى ددې. کْي هالتړ ضرٍ، کارّلْ پَ آضاًتیاّّ التصادي
  .دی ُن شرط هخ تړّى اهٌیتي د ضرٍ ًاتْ لَ اهضا تړّى اهٌیتي ددې اّ. ّي ضرٍ

 ترضرٍ عولیات دا تَ کې ّخت پَ دفاع د ځاى خپل د اّ کې حاالتْ اهٌیتي خاصْ پَ یْازي ًَ عطاکر اهریکایی ُکلَ، پَ عولیاتْ اړخيس ېْ د
 عطاکرّ داهریکايي. کړي ترضرٍ عولیات پرتَ اجازې لَ عطاکرّ افغاى د چې ًلري حك دا عطاکر اهریکایی  تَ کې هْاردّ ډیرّ ًْرّ پَ. کْي
 ضالحْ جٌګي هډرًّْ اّ ًْیْ د لپارٍ ددّي اّ ّرکړي کړي زدٍ تَ عطاکرّ افغاى چې تاضي اړ تَ دې دّی تَ تاًذي عطاکرّ پرافغاى داتړاّ

 د ګټْ خپلْ د لپارٍ هِال لٌډ ډیر د افغاًطتاى پرتَ هرضتي لَ ددّلت اهریکا د چې دی حمیمت تریخ ډیر یْ دا. ّکړي ُڅي لپارٍ دضوثالْلْ
 د لتًَْ ًظاهی افغاى شي، ًَ اهضا تړّى اهٌیتي دا چېري کَ. لري ًَ ّړتیا ضوثالْلْ ضالح پَ اّ رّزلْ د عطاکرّ زرّ ۳۵۰ د کْلْلپارٍ خًْذي

 ًَ ۱۵ لَ کې ضلْ پَ تْدجې هیلیارد ۲ د ّزارت دفاع د افغاًطتاى د. کارتْلي ضتًْسهي اّ لْی لپارٍ ځاى دخپل ټیٌګْل داهٌیت اًتخاتاتْ راتلًْکْ
 پَ ُن ّزارت چارّ کْرًیْ د اّ.  کېږي کوکًْْپْرٍ لَ دّلت د اهریکا د تْدجَ ټْلَ پاتَ اّ کيږي ّرکْل آیذاتْ د دافغاًطتاى ترخَ کوَ

  .دی ُن شرط هخ کوکًْْ شْ ژهٌَ هیلیاردّ ۴۰۱ د شیکاګْ د تړّى اهٌیتي دا.  لري لرار کې حالت ُوذاضې

 اضالهی غیر اّ اضالهی ًْرّ دًړۍ خْا تلې لَ اّ دی ًَ کې ّضعیت ښَ یٍْ پَ افغاًطتاى چې کړّ دادرک تایذ تاب پَ صالحیت دلضایی 
 دخارجې دّلت افغاًطتاى د چې دا هِوَ ًَ دې لَ.  تللی ضن یی لپارٍ ګټْ هلي خپلْ د اّ دی هٌلی ّرضرٍ شرط هخ دا اهریکا د ُن ُېْادًّْ
  .ّّ شاُذ  رضیذلْ جسا پَ خْا لَ دّلت د داهریکا ّّ، کړی پْري الش جرم پَ کې افغاًطتاى پَ چې عطاکرّ

 

  تړّى اهٌیتي یْ یْازی ًَ

 لَ الیًٌَْ پایپ ګاز اّ ًفت د چې لري اُویت هرکس ضتراتیژیک اّ تجارتي یْ د اهلَ لَ ًښلْلْ د ضرٍ آضیا ضْیلیسي لَ آضیا هٌځٌۍ افغاًطتاى
 لَ اهلَ ُوذې لَ. کړي جْړ تٌطټًَْ التصادي دافغاًطتاى کې هِال اّږد پَ چې شي کْالی زېرهي طثعی دافغاًطتاى. شي تېریذای ځایَ ُوذې
 لري اړتیا تَ هالتړ ًړۍ اّ ضیوي د لپارٍ ّړلْ هخکې د پالًًْْ التصادي دخپلْ افغاًطتاى. دٍ اړتیا لْیَ جْړّل اّ درلْدل اړیکي ضرٍ تازار ًړیْال

 اّ جٌګ التصاد،. دٍ ضتًْسٍ ضترٍ ترټْلْ کې ترخَ پَ صٌعت د زېرهْ ځوکٌیْ د خصْصًا لپارٍ اچًْکْ پاًګَ خارجي د ًااهٌي کې افغاًطتاى پَ. 
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 د ّضعیت، التصادي ًاضن ترّریسم، ضْادي، تی ډیرېذل، ًفْش د پردې ترضیرٍ اّ دي علتًَْ لْی جګړّ داخلي د کې ُېْاد پَ تْکي یی ًشَ
 راتلًْکې ًاضوې اّ ًاهعلْهي دیْې داُېْاد کّْالشي تړاّ تازارًّْ خارجي پَ اّ کارًشتّْى د خذهات، تْلٌیس ًاضن غړًَّ، ضر څخَ لاًْى
  .ّهٌي ګْاښ دا غْاړي ًَ څْک ُیڅ چې. شي ّړالی تَ لْري

 

  پایلَ

 ۲۰۱۱ د طرحَ دا. کړّ زیاتي اّ الپراخَ راّړًي تَ الش دې د ۲۰۱۵  -۲۰۲۴ کې لطیسٍ پَ تلْى د ، ضرٍ راّړًْ تَ الش د لطيسي یْې تېري د
   .ّګرزیذل ّړ هٌلْ د غړ د کٌفراًطًْْ د تْکیْ اّ شیکاګْ د اّ  شْې جْړٍ کې کٌفراًص پَ دتي کال

 دښځْ)  خصْصا دحمْق تشر د راّړًي تَ الش زهًْږ.  دٍ ًَ لري څخَ حمیمت لَ تګ تَ شاٍ تېرتَ یْچې کې حالت یْ داضي پَ اّش هًْږ
 هیاشت پَ حول د چې ت اًتخاتا راتلًْکې. دي ّرکًْکي الضَ لَ ضرٍ آضاًې پَ ډیرې دیوْکراضی اّ آزادي درضٌیْ آزادي، تیاى د ،( حمْق

 شکل لاًًْي اّ ضْلییس پَ جوِْرتَ ریص هٌتخة یْ ّ اًتمال دلذرت کې افغاًطتاى پَ لپارٍ ځل دلْهړي چې ځکَ لري، ارزښت تاریخي کې
 ددې څَ داُر چې لري، اړتیا تَ هالتړ اّتخٌیکي فٌی ّ ټْلٌي الوللي تیي د اّ جْړّلْ اعتواد ّ اًتخاتات ټْلییس اّ شفاف، آزاد،. کیږي ترضرٍ
  .لري تړّى ضرٍ پریکړي لَ جرګې

 

 

 

 

 

 

 

 

 ګډ د لپارٍ حل د هطایلْ ضیاضي اّ ،التصادي ټْلٌیسّ د اّ شْې پْرتَ را هٌځَ لَ افغاًاًْ ځْاى د اّ ضیاضی غیر حستی غیر یٍْ ډلَ رُثراًْ ځْاى د افغاًطتاى د
 اّعادلې ضالوې ضْلییسي، یْې د اّ  اخیطتٌَ ترخَ کې راّضتلْ پَ ًْښتًْْ د کې ترخَ پَ جْړًّي دّلت د ُذف ډلي ددې ځْاًاًْ د.لري تاّرًَّ اّ ارزښتًَْ

  .دي راّړل تَ الش دهالتړ خلکْ د لپارٍ راّړل تَ هیٌځ د ټْلٌي
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