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در ایي . تَ ًؼز رطاًیذٍ اطت" طالثاى عذم اعتواد در افغاًظتاى ّ هذاکزات"ًیْر یارک تایوش هطلثی را تحت عٌْاى 

 .را در آى کؼْر پیچیذٍ طاسد افغاًظتاى ًظز اًذاختَ کَ هیتْاًذ ختن جٌگ هطلة ًیْیارک تایوش تَ دّ هؼکلی در

دّم ًگزاًی ُای هقاهات افغاى رّی  افشایغ عذم اعتواد هیاى عظاکز افغاى ّ ًیزُّای ایتالف ّهؼکل هؼکل اّل 

 .طالثاى اطت چگًْگی هذاکزات صلح هیاى ایاالت هتحذٍ ّ

چگًْگی ًقغ ایاالت هتحذٍ ّ هتحذیي آى  افشایغ کؼتار ًیزُّای ایتالف تْطط عظاکز افغاًظتاى، طْاالتی را در هْرد

 .اى، تَ هیاى هیاّرددر افغاًظت

کوثْدی تالع ُای ایاالت هتحذٍ در  هاتیْ راتٌض ًْػتَ اطت کَ خؼًْت ّ ًاکاهی قْهاًذاًاى ایتالف در تیاى آى ،

 افظزاى ّ کارػٌاطاًی کَ در تِیۀ طتزاتیژی کوک کزدٍ گفتَ اًذ کَ. هیظاسد طاختار یک اردّی کارای افغاى را تزهال

ایاالت هتحذٍ اس جٌگ افغاًظتاى  ، یک رکي طتزاتیژی ادارۀ اّتاها تزای جذا طاختيطاختار یک اردّی کارای افغاى

 .اطت

عثذالکزین خزم یکی اس هؼاّریي حاهذ کزسی  تزعالّۀ ًگزاًی ُای ًظاهی، ًْیظٌذۀ ًیْیارک تایوش ًگاػتَ اطت کَ

 .گاُی ًویذٌُذهذاکزٍ تا طالثاى، افغاًِا را تَ ػکل درطت آ گفتَ اطت کَ اهزیکایی ُا در هْرد

هیکٌین کَ اگز رًّذ صلح تَ رُثزی افغاًِا  راد ًْردالًذ ّ گزاُام تاّلی ًْػتَ اًذ کَ کزین خزم گفتَ اطت، ها فکز

در  ّلی اگز هذاکزات. کذام هعاهلۀ ِطزی در هیاى تاػذ، تاعث ًگزاًی ها خْاُذ ػذ ّ اگز. ًثاػذ ، هؤثز ًخْاُذ تْد

 .اى ًیظتینهْرد رًّذ صلح تاػذ، پض ها ًگز

افغاًظتاى ایي ًگزاًی ُا را تا هارک  رّس ًاهَ اس عثذالکزین خزم ًقل کزدٍ کَ گفتَ اطت، حاهذ کزسی رئیض جوِْر

 .خْاُذ گذاػت گزاطوي ًوایٌذۀ ارػذ اهزیکایی در هیاى

آیٌذۀ  2410قذرت ُای غزتی در طال  آژاًض خثزرطاًی طٌِْا هؼعز اطت کَ افغاًظتاى تعذ اس خزّج عظاکز هحارتْی

اس قْل ًیکْالص ریذهي اس اًظتتیْت تیي الوللی هطالعات طتزاتیژیک  را طٌِْا ایي طلة. دػْاری را در پیغ رّ دارد

 .افغاًظتاى یک کار تیحذ دػْار اطت در لٌذى ًْػتَ اطت کَ هیگْیذ، احیای هجذد ّ توذیذ قاتلیت ُای حکْهت هظتقز

دػْار  سیز تٌا ُا یک کار ًِایت تِیَ خذهات اتتذایی ّ اًکؼاف. طتطٌِْا هؼعز اطت کَ فظاد یک هؼکل تشرگ ا

تعذ اس  .در ّضعیتی قزار ًخْاُذ داػت کَ اًتظار آى هیزّد 2410طال  تْدٍ ّ تذّى ػک ًیزُّای اهٌیتی افغاى تا

آهْسع، قاتلیت ُای هاًٌذ  عظاکز تیي الوللی، یک تعذادآًاى در افغاًظتاى تاقی خْاٌُذ هاًذ ّ در تخغ خزّج

طٌِْا اس قْل ریذهي ًگاػتَ اطت کَ تا ّجْد آًکَ کؼْر . کزد اطتخثارات، هخاتزٍ ّ ُْایی تا افغاًِا کوک خْاٌُذ

ػکل گظتزدٍ تز  ًیش تا افغاًظتاى کوک خْاٌُذ کزد ّلی اهٌیت ّ ثثات ایي کؼْر تَ 2410طال  ُای غزب تعذ اس

رّػی را اختیار کٌذ کَ تیؼتز تَ ًفع افغاًظتاى تْدٍ ّ تَ  پاکظتاى احتوال آى ّجْد دارد کَ. پاکظتاى هتکی خْاُذ تْد

افغاًظتاى کوک خْاُذ  اهیذّاری ُای تغیز در طیاطت پاکظتاى ّجْد دارد کَ ایي تغیزات تا. تاًجاهذ ثثات در آى کؼْر

 .کزد
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