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 ًْس اکثش پایؼ

 

دّلت . دسیي سّص ُا پیواى عتشاتیژیک ایاالت هتضذٍ آهشیکا ّ افغاًغتاى تاس دیګش دس عشخو خثش ُا را ګشفتَ اعت 
ّتشسعی لشاس دادٍ ّ تشای تقْیة ًِایی آى لْیَ رشګَ سا دّْت هذّی اعت کَ رضئیات ایي پیواى ساهْسد غْس 

 .هیکٌذ
چګًْګی  ٬هتْذدی دس هْسد ًفظ پیواى عتشاتیژیک   عْاالت ٬ایي الذاهات اصآغاص تا چالؼ ُای رذی سّتشّعت 

 .تقْیة ّتضمك آى هيشس اعت کَ ًا تاّسی ګغتشدٍ سا تْرْد آّسدٍ اعت 
 :صیشا.ًَ لْیَ رشګَ ی ٌٌّْْی  ٬ذ دّْت آًشا داسد ًَ لْیَ رشګَ ی لاًًْیغتساکَ رٌاب کشصی لق  لْیَ رشګَ ای

ــ هياتك هٌذسرات لاًْى اعاعی افغاًغتاى یکی اص ارضای هتؾکلَ لْیَ رشګَ ساسّعای هٌتخة ؽْساُای ّلغْالی 
ّعَ اًتخاتات ًوایٌذٍ کَ فشفٌَش اص کوی ّکاعتی ّ دعتثاصیِای پش ۳۶۳تؾکیل هیذُذ کَ تا تْرَ تَ ّذم صنْس 

لْیَ رشګَ لاًًْا ًالـ پٌذاؽتَ هیؾْد  ٬چَ اص لضاً تْذاد ّ چَ اص لضاً اُویت آى ًویؾْد لاتل فشفٌَش داًغت ٬ُا
   .صیشا سّعای ایي ؽْساُا تا ٌُْص اًتخاب ًګشدیذٍ اًذ ّ رای ؽاى دس لْیَ رشګَ خالی هیواًذ

تْذاص تْشیف هؾخقی کَ لاًْى اعاعی اص ( ۱)لی ًیغت لْیَ رشګَ ٌٌّْْی ًیض تٌاتش تش دّ دلیل سّؽي ّو  دّْت
فشف )ًِاد ُای ٌٌّْْی عاتك( ۲.)اؽتشاک کٌٌذٍ ګاى لْیَ رشګَ تْول آّسدٍ یک الذام غیشلاًًْی هضغْب هیګشدد

کَ تش پایَ ی هٌاعثات ّ تاّس ُای عٌتی عالیاى هتوادی ٍاُشآ سای ّ صوایت هشدم سا تا خْد ( ًَش اص هاُیت آًِا
تا سّیذاد ُا ّ صْادث چاس دَُ اخیش تخشیة ګشیذٍ ّ هضْس ُای رذیذ لذست هشدهی رایګضیي ًیض تْرْد  داؽتٌذ

 ٬اصضاب ّ تٌَین ُای فٌذهٌتالیغت دیګش ٬اّنای الماّذٍ ٬ىالثاى) ًیآهذٍ اعت ّ ایي خال ّوآل تْعو تٌیادګشایاى
َ امافَ ی تْثیَ ؽذٍ ګاى عاصهاًِای اعتخثاساتی ت... تفٌګذاساى ّ لْهاًذاًِای هضلی ّاتغتَ تَ تاًذ ُای هافیایی 

تذیي تشتیة دّْت لْیَ رشګَ ٌٌّْْی ًیض ّوآل . پش ګشدیذٍ کَ صیش عایَ عالس تش هشدم اهش ًِّی هیکٌٌذ ( تیګاًَ 
 .غیش هوکي ګشدیذٍ اعت 

وګیشی دس ّارذ فالصیت تقوی ٬تذّى مشّست تَ تضج ُای رذلی  ٬پظ اګش لْیَ رشګَ تقْست ًالـ دّْت ګشدد 
ایي لْیَ رشګَ فمو هیتْاًذ یک صشکت تثلیغاتی . ًیغت  ٬هْسد ّوذٍ تشیي هغایل کَ تَ صیات هلی ها هشتْه هیګشدد 

 .تش تقاهیوی تاؽذ کَ اص لثل اتخار ګشدیذٍ ّ دس غیاب هشدم تضویل هیګشدد« کالٍ ؽشّی » ّ
 :ّاها دس هْسد ًفظ پیواى عتشاتیژیک 

اى کؾْس ُا سا مشّست هتماتل ّ تآهیي هٌافِ هلی ىشفیي یا اىشاف هؾاسکت تؾکیل تٌیاد هؾاسکت عتشاتیژیک هی
ًمؼ ّ احشخْد ساتزا (ًَاهی ّعیاعی ٬التقادی) هیذُذ؛ تش ؽکلګیشی ایي ساتيَ تیؼ اص ُش چیض تیالًظ لذست

ّاګش   .ذست سّایت هٌافِ هلی ىشفیي یا اىشاف هؾاسکت هغتمیوآ هتٌاعة اعت تا هْاصًَ ل  دس ّالِ  .هیګزاسد
ّ ًیاص   تخْاُین تقْست هؾخـ دس ساتو تا هؾاسکت عتشاتیژیک ایاالت هتضذٍ آهشیکا ّافغاًغتاى هتوشکض ؽْین

ىشفیي تَ ُوذیګش ّهٌافِ هلی ُشیک سا دس ًَش تګیشین تا ّرْد اًکَ رضئیات پیواى عتشاتیژیک هْسد تضج اّالم 
 :ؽْستختاًَ تَ ایي ًتیزَ هیشعین کَ ٬ًګشدیذٍ 

ایاالت هتضذٍ دس ًمؼ صاهی   کوک ىلة ّ کوک پزیش اعت ّ اها ٬هضتاد ٬غاًغتاى دس توام ّشفَ ُای صًذٍ ګی اف
ُوچٌاى تٌا تش تْذ فافلَ هْادى صیش . هیٌګشد   تَ صیج تضسکشاٍ اًتماالت ّ تختَ خیضخْد  تَ افغاًغتاى٬ّهذدګاس

 .تضذٍ ًویتْاًذ هضشک دلچغپی ّالِ ګشددتشای ایاالت ه  تَ رض اص هْاسد خاؿ ٬صهیٌی افغاًغتاى ًیض 
تذیي تشتیة افل پاستٌشؽیپ دس سّاتو عتشاتیژیک ایاالت هتضذٍ آهشیکا ّ افغاًغتاى هفِْم صمیمی خْد سا اص دعت 

دس چٌیي ّمیْت تٌِا آى   .ًَ ُوثغتَ ګی  ٬هفِْم دلیك کلوَ ّاتغتَ ګیغت   هیذُذ ّ ساتيَ کَ ؽکل هیګیشد تَ
خْاُذ ؽذ کَ تا هٌافِ عتشاتیژیک ایاالت هتضذٍ ُوخْاًی ّ اًيثاق داؽتَ « سّایت » افغاًغتاى  تخؾی اص هٌافِ هلی

ُويشاصی ّرْد ًذاؽتَ تاؽذ ّ ُشدّىشف تيْس یکغاى اص  ٬صذالل اص لضاً صمْلی ٬صهاًیکَ دس چٌیي ساتيَ   تاؽذ
یي هزشی عتشاتیژی دیګشی خْاُذ الضاهآ یکی اص ىشف ٬فشفت ُای تشای تْشیف هٌافِ هلی خْد تشخْسداس ًثاؽٌذ

 . ساتو ایکَ ایٌک دس هیاى ایاالت هتضذٍ ّ افغاًغتاى تْرْد آهذٍ اعت. تْد 
 :دّ ّمیْت لاتل پیؾثیٌی اعت   دس تضج سّی پیواى عتشاتیژیک

تش هٌافِ هلی خْد سا تْشیف ّ  ٬کَ دس آى افغاًغتاى ًیض اص لضاً صمْلی تَ صیج ؽشیک تشاتش: ــ ّمیْت ایذیال ۱
 .پایَ آى عتشاتیژی خْد سا تذّیي ّ اسایَ هیذاسد

  هتآعفاًَ دسّول  کَ. کَ دس آى هٌافِ عتشاتیژیک ایاالت هتضذٍ افل لشاس دادٍ هیؾْد: ــ تذاّم ّمیْت هْرْد  ۲
تٌِاتشیي  ٬دس فنای ًاؽی اص ّمیْت دّم آغاص ّ دس ُویي فنا ًتیزَ ګیشی خْاُذ ؽذ« تضج ُا ّتثادل ًَش » 

توشکض تضج سّی آًثخؾی اص هٌافِ هلی هٌيثك تا هٌافِ عتشاتیژیک  ٬َ تشای دعتګاٍ صاکوَ افغاًغتاى تالیغتساُی ک



اًکؾاف ّ تِثْد صًذٍ ګی راهَْ افغاًی احشاتی اص خْد تزا  ٬ایاالت هتضذٍ اعت کَ تقْست ًغثی دس اعتمشاس عیاعی
 . تګزاسد

 ایي تخؼ هٌافِ سا چګًَْ هیتْاى تؾخیـ داد؟

ّلت ّ . پاعخ تَ ایي پشعؼ مشّس اعت تقشیش ګشدد کَ چشا دس تضج صامش دعتګاٍ صاکوَ هذًَش اعت  لثل اص
دعتګاٍ . هشدم ىشف هْاهلَ تا ایاالت هتضذٍ آهشیکا ًیغتٌذ ٬دس هْاهلَ کَ پیؾشّعت ٬هْرة آى تغیاس سّؽي اعت 

صنْس فْال ّ . ًیض لشاس داسد   ش آىىشف هْاهلَ ی ًاتشات ٬ایاالت هتضذٍ اعت « هآهْس » صاکوَ دس ّیي صالیکَ
 ٬یک ؽْاس تذّى صهیٌَ ُای ّیٌی٬اُذاف ّؽکل هْاهلَ  ٬هْحش هشدم دس تیالًظ هْاهلَ هتزکشٍ تا تْرَ تَ ّمِ 

لزا ایي دعتګاٍ صاکوَ اعت کَ اهکاى ّفشفت آًشا یافتَ اعت تا . اعت   داسای کاستشد فشفآ تثلیغاتی ّ ګوشاٍ کٌٌذٍ
سا تذعت آّسد ّیا دس ُویي لزي اتذ الذُش ( ّلْ ًغثی ) آتشّی پاک تاختَ خْد ٬اهالًَ تا اّماُ تاتشخْسد دلیك ّ ّ

تلکَ   ؽایذ تْنی اص دّعتاى تاچٌیي ًګشػ تا ایي دلیل کَ دّلت فاعذ ّّاتغتَ اعت ًَ تٌِا هْافك ًثاؽٌذ. تواًذ 
تلکَ ٬اسم تْلِ اص دعتګاٍ صاکوَ ًیغت هیخْاُن تقشیش تذاسم آًچَ سا کَ هيشس هی د. اّتشاك ُن داؽتَ تاؽٌذ

« کاعَ»هي تا ایي تاّس ؽشیکن کَ اصیي عیَ . ًؾاًذُی اهکاًات ًیض اعت  ٬اًتماد عادٍ ًیغت  ٬اتوام صزت اعت 
 . .ګذایی آتشّ سیضی هضل اعت

» فَ تشای ُا ّ هْامِ صکْهات ّ اداسات ریذخل دس هغایل افغاًغتاى تش هیآیذ دّ ّش  سّیذاد ٬ىْسیکَ اص اخثاس 
ّشفَ ًَاهی ّ ّشفَ . تیؾتش تشرغتَ ّ تثلیغ هیګشدد   ایاالت هتضذٍ آهشیکا ّ افغاًغتاى«اؽتشاک هغاّی 

هیاى ایاالت هتضذٍ آهشیکا ّ افغاًغتاى اعت ّ یا ًمؼ   هغلَ ٬ّ اها ایي عْال کَ آیا هغلَ افغاًغتاى . التقادی 
دس عایَ لشاس ګشفتَ ّ تقْست ّامیش ّ   ٬ْیي کٌٌذٍ اعتّاهل هٌيمْی ًیض تش آى دس صذ خْد یکی اص ّْاهل ت

 .ًؾذٍ اعت   هيشس  فشیش
رغتزْی پاعخ تَ عْال هٌافِ افغاًغتاى تٌِاتش هضْس ساتيَ ایاالت هتضذٍ ّ افغاًغتاى ُویؾَ تضت الؾْاُ هغایل  

د سّتشّ هیؾْین کَ تَ هْیْب ّ هضذّ ٬یٌْی کَ ُویؾَ تا یک پاعخ ًاتوام  ٬ًَاهی ّ اهٌیتی تالی خْاُذ هاًذ 
افغاًغتاى ًَ تَ ٌّْاى هؾتشک عتشاتیژیک تلکَ تختَ خیض ّ اتضاسی تشای سعیذى تَ هْلْیت دعت تاال دس رٌګ 

تا تْرَ تَ ( التقادی ّ عیاعی  ٬ًَاهی   اّن اص) پظ ىشس هغلَ افغاًغتاى دس توام اتْاد آى . دیذٍ هیؾْد   لذست
ًذ هْلْیتی هٌاعثی سا تشای کؾْس ًّمؼ هْحش آى دس سًّذ هزاکشات تذاسک تثیٌذ هیتْا ٬فاکتْس ُای رِاًی ّ هٌيمْی

هتآعفاًَ دعتګاٍ صاکوَ افغاًغتاى تا کٌْى فالذ چٌیي آرٌذا ّ چٌیي دیذګاٍ اعت ّ توام ؽْق ّ رّق ّ تالػ آى . 
اعت کَ اص دیکتات ایزاد پْلیظ هضلی ّاؽتشاک تَ ُش لیوت ىالثاى دس پشّعَ ُای عیاعی  ٬هتْرَ تمْیت اسدّ 

 .هٌاتِ ّ هٌافِ تیګاًَ ًاؽی هیګیشد 
 ُوچٌاى ایي عْال تا ٌُْص تشسعی ًاؽذٍ ّ صتی ىشس ًاؽذٍ تالیواًذٍ کَ دس کذام ّشفَ تایذ توشکض کشد ؟

 آیا توشکض تش ّشفَ ًَاهی هیتْاًذ هتنوي هٌافِ هلی کؾْس تاؽذ ؟

  یٌْی دس لذم اّل تایذ یک دعتګاٍ. مشّست داؽتي اسدّ اص ًیاص دفاُ دس تشاتش تِذیذات تیشًّی ًؾآت هیکٌذ افال 
هلی تاؽذ کَ هتآعفاًَ افل هلی تْدى چٌاى ًادسعت دسک ګشدیذٍ ّ تش پایَ ی ُویي دسک ًالـ چٌاى ّول هیګشدد 

پیشّاى هزاُة  ٬صنْس هیکاًیکی هٌغْتیي الْام تا کٌْى افل هلی تْدى دس. کَ ًتاییذ هْکْط تَ تاس آّسدٍ اعت 
  تضضب ّ ّنْیت دس تٌَین ُای رِادی رغتزْ هیګشدد  ګًْاګْى کؾْس ّ آًِن تش پایَ ی  صتاًِای  ّګْیٌذٍ ګاى

کَ دس ّول افغاًغتاى داسای اسدّی هختلو لْهی پش پایَ ّنْیت دس اصضاب ّ تٌَین ُای رِادی ّ یا ّاتغتَ ګاى 
 .کواکاى ّالیك ّّاتغتَ ګی ُای ؽاى تضال خْد تالیغت آًشا داسین کَ 

  تؾوْل الثغَ ّهْاؽات آى دس دعت  ّ تآهیٌات  تغلیش ٬ُوچٌاى اسدّی کَ ًَ تٌِا اختیاس تْلین ّ تشتیَ تلکَ تزیض
تَ چٌیي  لشاس داسد هیتْاًذ اسدّی هلی تاؽذ ّیا  ٬هٌاتِ تیګاًَ ګاًی کَ دسپی اُذاف هْیي دس افغاًغتاى ّ هٌيمَ اًذ 

 اسدّیی هثذل ګشدد؟

ایي اسدّ تایذ تتْاًذ تا اسدّ ُای ُوغایَ ګاى ُوغشی ّ تشاتشی ًوایذ تا خْد تْاصى لذست آتؼ تَ ًیشّی تاصداسًذٍ 
دس صالیکَ اص تشکت اصضاب ّ تٌَین ُای رِادی تَ صیج ّاهلیي تضمك عیاعت ُای مذ افغاًی اعالم  ٬هثذل ګشدد 

کؾْس تقْست کاهل ًاتْد ګشدیذ ّ ایٌک تؾکیالتی تٌام اسدّ دس افغاًغتاى پایَ ګضاسی  آتاد اسدّی هٌَن ّ تْاًای
ّ ّعایو صسُی اعت کَ دس تشاتش آى اسدّی تا دًذاى  ٬دافِ ُْا  ٬تْپچی  ٬ساکتی   ٬ګشدیذٍ کَ فالذ لْای ُْایی 

 ٬سدُّای تا اهکاى اصتکغتاى ا ٬ایشاى( ّؽایذ ُن اتْهی ) اسدّی فْق الْادٍ ًیشّهٌذ ٬هغلش ّ اتْهی پاکغتاى 
تَ ُویي  ٬کَ تَ ُشصال تضت تاحیش ّ صوایت اسدّی تا اهکاًات تضسګ سّعیَ لشاس داسًذ  تشکوٌغتاى ٬تارکغتاى 

آیا اسدّی . ّرْد داسد( ٌُذ ّ چیي ) ُوغایَ ګاى ًغثتآ دّستش   تشتیة اسدّی اتْهی ّ فْق الْادٍ تا اهکاًات
ایي اسدّ ؽایذ ّوذآ دس چٌیي صالت ًګِذاسی . یْت هذافِ هيویي هٌافِ هلی تاؽذافغاًغتاى هیتْاًذ دس چٌیي ّم

دسعت تش پایَ ی ُویي . هیؾْد تا ُویؾَ مشّست اتکای تضمیش آهیض تش یک لذست خاسری الصهَ صیات آى تاؽذ 
ی ًَاهی آى پیواى عتشاتیژیک ایاالت هتضذٍ آهشیکا ّ افغاًغتاى سا تآعیظ پایګاٍ ُا  دیذّهْلْیت ٌّقش افلی

الصم اعت تَ اّماُ ایزاد ؽذٍ تْذ اص ىشس رذی تآعیظ پایګاٍ ُای ًَاهی ایاالت هتضذٍ . کؾْس تؾکیل هیذُذ 
 :صیشا تْرَ تَ آى دس ًتیزَ ګیشی اُویت تْیي کٌٌذٍ داسد ٬هختقشآ ًَش اًذاصی ؽْد

 ٬ذاد ُای تَاُشات هضاسؽشیف تؾذیذ فْالیتِای هخالفیي هغلش دّلت اعت کَ سّی  هْشف ایي ّمِ دس تْذ داخلی
تشّسُای عیاعی چْى  ٬فشاس دعتَ روْی ّهؾکْک ًضدیک تَ پٌزقذ صًذاًی اص صًذاى کٌذُاس ٬کٌذُاس   ٬چاسیکاس



لتل هلک صسیي اص هتٌفزیي کٌش ّ صادحَ تشخْسد هیذاى ُْایی ّ صوالت ّ اًفزاسات  ٬لتل لْهاًذاى څاسًذّی کٌذُاس 
َ اصتواال تا تذاّم ّمیْت راسی ّ عمْه ًماه عتشاتیژیک ًَاهی دس ؽشق سّصهشٍ اص هَاُش ّولی آًغت ک

دّلت ًیض تَ رای هْارَ ؽذى تا آى تي تَ اهتیاص دُی یکزاًثَ دادٍ کَ . افغاًغتاى تذعت هخالفیي هغلش اداهَ یاتذ 
لتی دس عيش ّاداسٍ دّ  دس ّالِ هضْس ُای افلی لذست. دس صْفلَ افضایی هخالفیي هغلش اػ ًمؼ اعاعی داسد

تذسیزآ دس دعت ًوایٌذٍ ُاُّْاخْاُاى هخالفیي هغلش دّلت لشاس دادٍ ؽذ کَ دعتګاٍ اداسی سیاعت   هشکض ّّالیات
 ٬تثْات ایي ّمْیت دس ّشفَ عیاعی . اصیي اهتیاص دُی هغتخٌی ًیغت   ًیض( اص هؾاّسیي تا هآهْسیي ) روِْسی 

 .التقادی ّ اهٌیتی تغیاس سّؽي ا عت 
اختالفاتی تش عش اهتیاصګیشی تشخی کؾْس ُای ّنْ ًاتْ تا ایاالت   تیي الوللی ًیض چٌاًکَ هْلْم هیؾْددس ّشفَ 

ُشچٌذ ؽایذ تشای  ٬تی تی عی . هتضذٍ آهشیکا صهیٌَ هغاّذی سا تشای تْویك تضشاى افغاًغتاى تْرْد آّسدٍ اعت 
 ٬یزاد پایګاٍ ُای دایوی آهشیکا دس افغاًغتاى ا» تشعاًذى آهشیکا ّ دس ّیي صال تَ دسعتی ًتیزَ ګیشی هیکٌذ کَ 

« . ایشاى ّ سّعیَ تاؽذ  ٬هیتْاًذ هایَ ًګشاًی تشای تغیاسی اص کؾْس ُای ُوغایَ افغاًغتاى اص رولَ پاکغتاى 
رِت فؾاس تاالی افغاًغتاى ګاهِای ّولی ًیض تشداؽتَ ؽذٍ اعت هاًٌذ تْلیف  ٬ّالٍّ تش ّکظ الْول ُای دپلواتیک 

ایزاد هؾکالت فشاّاى دس اًتمال اهْال تزاستی افغاًی اص تٌذس کشاچی ٬تاًکش ُای تیل افغاًغتاى دس ایشاى ىْالًی 
دسفذی تْشفَ  ۶۶لذغي کشدى اًتماالت ًفتی افغاًغتاى تْعو ّاګْى ُا اص ىشف اصتکغتاى ّ افضایؼ . پاکغتاى 

ایي ّمِ دس ؽکٍْ هضوذ لشتاى صمزْ سیظ . ت تشای اهْال تزاس افغاًی اص ًوًَْ ُای تاسص آًغ  ګوشکی تارکغتاى
هتآعفاًَ ُویؾَ هغیش تشاًضیتی » ّاهل اىالِای تزاست افغاًغتاى اًْکاط سّؽي یافتَ اعت راییکَ هیګْیذ 

تؾْیؾِا ّ خْاعتِای دّلت ایشاى کَ اص « . لشتاًی خْاعتَ ُای عیاعی کؾْس ُای ُوغایَ ؽذٍ اعت  ٬افغاًغتاى 
هاللات سّدسسّ تا هْاّى ّصیش خاسرَ افغاًغتاى ّ خْاعتَ ُای دّلت پاکغتاى کَ دس دیذاس ىشّق ګًْاګْى هٌزولَ 

ّ تخؾی اص آى تْعو تلْیضیْى ىلُْ افؾا ګشدیذٍ   ًخغت ّصیش آًکؾْس اص کاتل تا ؽخـ صاهذ کشصی هيشس ګشدیذ
ذ کشصی تزای ایٌکَ اص صاکویت رٌاب صاه  ٬هغتمیوآ صاکویت هلی افغاًغتاى سا تا ّلیش تشیي ؽکل آى تِذیذ هیذاسد 

ًا تزای ُوغایَ ګاى دفاُ ًوایذ تشای ىلة ُذایت تَ هایک هْلي هشارَْ ًوْدٍ   خْاعتِای  هلی افغاًغتاى دس تشاتش
هغایلی هيشس ګشدیذٍ کَ تایذ افغاًغتاى ّ ایاالت هتضذٍ آهشیکا تاالی » هیګْیذ کَ دس هزاکشاتؼ تا فذساَّن پاکغتاى

ایي دس صالیغت کَ ًخغت ّصیش پاکغتاى تا فشیثکاسی آؽکاس کؾْس خْد سا لشتاًی تشّسیضم  «.آى فضثت ًوایذ 
ؽایذ « دّس کٌن کَ هٌاىك لثایلی پاکغتاى پٌاٍ ګاٍ تشّسیغتاى ُغتٌذ  هیخْاُن ایي تقْس سا» خْاًذٍ ّ هیګْیذ 

سما ګیالًی دس کٌفشاًظ  عکْت تلخ ّ خفت تاس رٌاب کشصی دستشاتش عخٌاى غیش هغّْالًَ ّ فشیثکاساًَ یْعف
 ! خثش هیذُذ؟« رِاد » دس دّساى   (آی اط آی ) هيثّْاتی هؾتشک ؽاى دس کاتل اص ّاتغتَ ګی ُای ؽاى تا 

دس ؽشایو کَ ایزاد تْاصى لذست   هیتْاى تَ ایي ًتیزَ سعیذ کَ توشکض تش ّشفَ ًَاهی  تا تْرَ تَ آًچَ ګفتَ آهذین
سدّ ُای ُوغایَ ګاى دّس ّ ًضدیک ّوآل صذالل تشای چٌذیي عال دیګش هوکي ّ آتؼ دس هیاى اسدّی افغاًغتاى ّ ا

ّولی ًیغت ًَ تٌِا تَ ختن تضشاى ًوی اًزاهذ تلکَ اؽکال ّ ؽیٍْ ُای رذیذ دخالت ّ هذاخلَ دس کؾْس سا ًیض دس 
 .پی داسد 

ّشفَ التقادی ّ تشاًضیت سا تضکین سّاتو هتماتآل هفیذ دس  ٬فنای ًا هغاّذ ًاؽی اصیي توشکض   ّالٍّ تش آى  
 .هیتْاًذ داؽتَ تاؽذ هضشّم هیغاصد   تِذیذ ّکؾْس سااص اهتیاصاتی کَ ىشس عتشاتیژی هلی دسیي ّشفَ

هلت عاصی ّ اعتمشاس ّمِ اُویت تْیي کٌٌذٍ داسد ّمیْت  ٬تشلی  ٬دس پِلْی هغایلی التقادی کَ تشای سؽذ 
یت اسمی کؾْس ًوْدٍ ّ دس ًتیزَ توشکض کاهآل ًادسعت تش ّشفَ اهٌیتی هْرْد کَ تِذیذ هغتمین سا هتْرَ تواه

 :ًَاهی اتْاد ګغتشدٍ تش کغة هیٌوایذ تشای صفٌ تواهیت اسمی کؾْس دّ ساُی تیؼ تالی ًګزاؽتَ اعت 
اسادٍ   ــ تْافك تش لثْل صنْس دایوی ًیشّ ُای هغلش خاسری دس افغاًغتاى کَ تِش صال صاکویت هلی ّ اعتمالل ۱

 .تضت الؾْاُ خْد لشاس هیذُذ   اکؾْس س
ــ هشارَْ تَ ىشس ؽِیذ داکتش ًزیة اهلل سییظ روِْس اعثك کؾْس دس ًِویي ارالط سُثشاى کؾْس ُای رٌثؼ  ۲

هيویٌآ تضمك ایي ىشس تِذیذی . افغاًغتاى یک کؾْس تی ىشف دایوی ّ غیش ًَاهی ګشدد» کَ ( ۱۳۶۱)ّذم اًغالک
 «. حثات ّ اهٌیت هٌيمَ ها کوک خْاُذ کشد  ٬اختَ ّ دس ّْك تَ تضکین فلشسا تَ هٌافِ ُیچ کؾْسی هتْرَ ًغ
 کذام ساٍ هتنوي هٌافِ هلی اعت ؟

هْلْیت اهشّص ّ رایګاٍ فشدای ؽاًشا دس تاسیخ کؾْس تْیي هیٌوایذ ٬پاعخ دعتګاٍ صاکوَ افغاًغتاى ّ اًتخاب ساٍ   


