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 ڕپێطەکی ّەسگێ

پاش  ّ حاڵیباىسیکا ، دّاجاس ئەهَئەفغاًسخاًذاجەًگی خْێٌاّی ساڵ بەسەس  21 یەکیضًحێپەڕبًْی  دّای
 لەدەّحەی پایخەخخی قەحەس کۆبًْەّەّ 2121ی ضْباحی 29لە  ی بەسدەّام،ّ داًْسخاًلەگفخْگۆ هاًگ 08
 کشد.ّاژۆلەًێْاى خۆیاًذا یاى ەّحٌی ئاضخیکسێک

ُەصاس چەکذاسی پێٌج بشیخی بْ لەئاصادکشدًی دا سێککەّحٌەکەی حاڵیباى ّ ئەهەسیکا دیاسحشیي خاڵەکاًی ًێْ
ُاّکاث ئاصادکشدًی ُەصاس صیٌذاًی الیەًی  .بەًذکشابْى ذیخاًەکاًی حکْهەحی ئەفغاًسخاًذابەً حاڵیباى کە لَ

هاًگذا  04اّەی هلەئەهەسیکاّ ُێضە ُاّپەیواًەکاًی  لەخالێکی دیکەی سێککەّحٌاهەکەدا ُاحبْ بەساهبەس.
 دالە بەساهبەس ئەهەسیکا سضای سەس ئەًذاهاًی حاڵیباى ُەڵبگشێج.الی خۆضییەّە  .ەّەٌئەفغاًسخاى بکطێلە

ّ سیکا اى بپچڕێٌێج ّ ُاّکاسی ئەهَەکاًی لەگەڵ قاعیذە ّ ُێضە حًْذڕەّەکیدەبێج حاڵیباى پەیْەًذی
ئەفغاًسخاى ًەبێخە ضْێٌی کۆکشدًەّەی گشّپە  ّەک سابشدّ،ّ چیخش حکْهەحی ئەفغاًسخاى بکاث 

 .ُێضە ُاّپەیواًەکاًیئەهەسیکاّ ەکاى ّ سەسچاّەی ُەڕەضە بۆ خەڵکی ئەفغاًسخاى ّ یحیشۆسیسخی

سیکا ّ  ەهَئ" ئەهەسیکا سایگەیاًذ:دەسەّەی ّەصیشی ئەّکاحی هپێیۆ  هایك پَ ، كَ ّحٌََ کسێك ّاژۆکشدًی دّایلە
سیکا کاحێك سەسدەکەّێج، کە  بێ هخواًەیاى حێپەساًذ. ئەم ُەّڵەش بۆ ئەهَ ّەکێط ڕحاڵیباى دەیاى ساڵی پ

حاڵیباى الی خۆضییەّە  ".حیشۆسیسخیەکاًی دەسەّە بپچشێٌێجحاڵیباى پەیْەًذییەکاًی لەگەڵ قاعیذە ّ گشّپە 
بەسەسدا سەپێٌذسابّْ،  یاىضەڕ ذاّضساڵی سابشد 08لەهاّەی  چیخش ضەسیاى ًاّێج ّ ئەّاىسایگەیاًذ:"

 ."شێجبگ ئەّ ّاڵحەەهّْ حاکێکی کاس بۆ ئەفغاًسخاًێکی ئاصاد ّ ئاسام دەکەى، کە سێض لە هافی ُ شلەهەّدّا

 بشیاسی کطاًەّەی ذائیذاسەی ئەهەسیکا لەسەسدەهی حشەهپّەک ئەّەی لەسێککەّحٌەکەدا ُاحبْ، 
ی حْصەیشاًی 0ّابشیاسبْ ئەهەسیکا حا بەپێی سێککەّحٌەکەش  خسخە بْاسی جێبەجێکشدًەّە،ذا لەئەفغاًسخاً

ی 00بەاڵم دّاحش ئیذاسەی بایذى ئەّ ّادەیەی دسێژکشدەّە بۆ  .بەحەّاّی لەئەفغاًسخاًذا بکطێخەّە 2120
کابْڵی کۆًخشۆڵکشدًی ، بەاڵم دّای دسّسخبًْی جەًگی ًاّخۆی ئەفغاًسخاى ّ 2120ێپخێوبەسی س

خێشاحشکشد، کەی ی کطاًەّەلەالیەى حاڵیباًەّە، ئەهەسیکا پشۆسەی ئاب، 05 ۆژیسپایخەخخی ئەفغاًسخاى لە
 دا دّایي سەسباصی ئەهەسیکا خاکی ئەفغاًسخاًی بەجێِێطج.2120ی ئابی ١0 ئەّەبْ لە

، ذاسێککەّحٌی ئاضخی لەگەڵ حاڵیباًخاڵی جەُّەسی بْ بەًیسبەث ئەهەسیکاّە، لەًێْ ئەّەی بەهجۆسە، 
پەیْەًذیذاسە صۆسیٌەی سێککەّحٌٌاهەکە کەهاّە جێبەجێ بکشێج،  یاًەی دیکەەّ بەض، ئێسخا ئجێبەجێکشا

ئایا حاڵیباى ُەڵذەسخێج بەجێبەجێکشدًی ئەّ بەسپشسیاسێخیاًەی کەبەپێی ؛ بەحاڵیباًەّە. پشسیاسەکە ئەّەیە
ُێضە  لەًوًْەی سّبەسّبًْەّەیسەسضاًی لەئەفغاًسخاًذا. خشاًّەحە سێککەّحٌەکەی لەگەڵ ئەهەسیکا، 

ئەفغاًسخاى  حیشۆسیسخیەکاى لەسەس خاکی ئەفغاًسخاًذا، حا سێگشی ّ سّبەسّبًْەّە لەگەڵ ُەهْ ئەّاًەی کە
ێطەّە بۆ ّبەکاسدەُێٌي، بۆ دسّسخکشدًی ُەسەضە لەسەس بەسژەّەًذی ّ ئاسایطی ًەحەّەیی ئەهەسیکا، لە
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خۆضگْصەساًی ّ گەضەپێذاى لەئەفغاًسخاى، حابگاث بەهەسەلەی  ی حاکهەسەلەی هاف ّ ئاصادییەکاً
 ذا.ًلەئەفغاًسخا

ئەّەی لەم ساپۆسحەی )ًاّەًذی بەیاى بۆ حْێژیٌەّەّ پالًذاًاى( حیطکی خشاّەحەسەسّ گفخْگۆی 
لەباسەّەکشاّە، پەیْەسخە بەّەاڵهذاًەّەی چەًذ پشسیاسێک، لەُەهبەس کطاًەّەی ئەهەسیکا لەئەفغاًسخاًذا. 

ساڵی هاًەّەی لەئەفغاًسخاًذا، حێچْیەکی صۆسی بۆ جەًگ ّ  21ّەک ئاضکشایە ئەهەسیکا لەهاّەی 
لەجەًگی  بًْیادًاًەّەی ئەفغاًسخاى خەسجکشد، بەپێی ّحەی جۆ بایذًی سەسۆکی ئەهەسیکا، ّاڵحەکەی

 .هلیۆى دۆالسدا بّْە ١11هلیۆى بۆ  051لە ًێْاى یاى، سۆژاًە خەسجی ضەڕ ّ هاًەّەئەفغاًسخاًذا 
صیاحش لەیەک حشلیۆى دۆالسیاى خەسجکشدّە.  ەی کەلە ئەفغاًسخاًذا بْى،اڵس 21ئەّ بەهجۆسەش لەهاّەی 

سەسباصی  2448ساڵەدا، کە بەپێی ئاهاسەکاى  21ئەّە جگە لەصیاًە گیاًییەکاًی ئەهەسیکا لەهاّەی ئەّ 
ُاّکاث . ىبشیٌذاسبْ ئەهەسیکاش دیکەیسەسباصی  21772، سەسباصی ًاحۆ کْژساى 0044ّ ئەهەسیکی 

ُەصاس  000ًضیکەی  ّ کەط کْژساّى 64011ًیطخیواًییەکاى ّ ُێضەکاًی پۆلیسی ئەفغاًسخاى لەُێضە 
ئەّەی لێشەدا دەبێخە پشسیاس ئەّەیە، دّای ئەّ ُەهْ  خاًیص کْژساّ ّ بشیٌذاسبْى.ُاّاڵحی سڤیلی ئەفغاًس

حاڵیباى ّ کطاًەّە  حێچْە هادیی ّ صیاًە گیاًییەی ئەهەسیکا لەئەفغاًسخاى، ئایا بشیاسی سێککەّحي لەگەڵ
ئایا بشیاسی کطاًەّەّ سێککەّحي لەگەڵ حاڵیباى، دەکشێج . لەئەفغاًسخاى، بشیاسە دسّسخەکە بْ بۆ ئەهەسیکا؟

لەهیذیا  بەساهبەس بەحاڵیباى لێک بذسێخەّە، ّەک ئەّەی صۆسێکخاى، لەئەفغاًس ،ئەهەسیکا ّەک ضکسخی
 دەکەى؟. ئاهاژەی بۆ جیِاًییەکاى ّ ضیکەسەّاى

ئایا کطاًەّەی ئەهەسیکا  ئەم چەًذ پشسیاسە دەداحەّە،ّەاڵهی  ش بەپْخخیەی ئەم ساپۆسحەئەّ
ئایا ئەهەسیکا بەدەسخی بەحاڵ  .حی ئەهەسیکا دێج لەّ ّاڵحەدا؟سەالەئەفغاًسخاًذا بەّاحای ضکسخی سی

ئایا ئاهاًجەکاًی ئەهەسیکا لەئەفغٌسخاًذا کۆحاییاى ُاحْە، بۆیە بشیاسی  .ئەفغاًسخاًی بەجێِێطج؟
کطاًەّەیذا؟، ئایا دەکشێج حاڵیباى بەبشاّەی یاسییەکە دابٌشێج؟. ُۆکاسی سێککەّحٌی ئەهەسیکا چی بْ 

ث؟. لەگەڵ حاڵیباًذا؟ ئەهەسیکا بۆ پطخی کشدە دۆسخەکاًی لەحکْهەحی ئەفغاًسخاى ّ لەگەڵ حاڵیباًذا سێککەّ
ئایا حاڵیباى دەبێخە بشیکاسی ئەهەسیکا لەًاّچەکەدا؟. دّاجاس ئایا ئەهەسیکا دّای کطاًەّەی لەئەفغاًسخاى، 

 ًسخاًی داُاحْدا؟. ائەّ ئاهاًجاًەی دەپێکێج، کەًەخطەی بۆ داسضخْى لەئەفغ

ێج ّ ُەّڵذەداث، یاى ّسّژێٌەئەهاًە دیاسحشیي ئەّ پشسیاساًەى کەًْسەسی ئەم بابەحە لەًێْ ساپۆسحەکەیذا د
 بەضێْەیەکی بابەحی ّەاڵهیاى بذاحەّە.
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 کطاًەّەی ئەهەسیکا لە ئەفغاًسخاى: ئەهەسیکا ئاهاًجەکاًی دەپێکێج؟
 یاىجیاّاصی دەسُاّیطخەی ّ کاسیگەسی کە گەلێکی صۆسی لەُەًاّی خۆیذا ُەڵگشحْە، سّداّ هێژّّ     

 ەیەُ ىایسادسٌْس یکەیسەگیساک ادضێّاسەپەل ،ەّەٌێْض ّ ثاک یّسەل ّادّس کێذًەُ .ذا ُێٌاّەاًبەدّای خۆی
 يڵێِبێجەب شخًّاشف یکەیسەگیساک ،ەّەٌێْض ّ ثاک یّسەل ّادّس ىاهەُ جێضەد ثاکّاُ ،کێًەیال سەسەل

 لەئەفغاًسخاى ئەهەسیکا دّاییەی ئەم پاضەکطەّ کطاًەّەی دەکشێج ئێوە پێیەش بەم لەسەس الیەًێکی دیکە.
بۆ سااڵًی داُاحْ کاسیگەسی  دەکشێج پێطبیٌی کە بخەیٌە چْاسچێْەی جۆسی دّەهی ئەّ ڕّداّاًەی

 پێطبیٌی دەکشێج ئەم فشاّاًخشبًْی کاسیگەسییەکاًی بۆ دەسەّەی سٌْسەکاًی ئەفغاًسخاى،حا  بەجێبِێڵێج،
 چیي ّ سّسیا( ئەهەسیکا،) جیِاى صلِێضەکاًی ًێْاى ًێْدەّڵەحیی هلوالًێی لە گۆڕاًکاسیاًەش، سۆڵیاى ُەبێج

 بْاسی بەڕێْەبشدًیلە کاسیگەسەکاى، فاکخەسە لە یەکێکحەًاًەث پێذەچێج ببێخە  .بشیکاسەکاًیاى باڵ ّ ّ
 بابەحیاًەّ ضێْەیەکی بە دێخە ئاساّە،ئەم سّداّاًە لەگەڵ  هاهەڵەکشدى ًێْدەّڵەحیذا. لێشەّە گشًگی هلوالًێی

  ئاسەصّخْاصاًە. بیشکشدًەّەی ّ بیشّباّەسی ئایٌی ّ هەیل ّ ُەّەط لە دّس

کەُۆکاس دەبێج بۆ گۆساًکاسی ، گشًگی بەدّای خۆیذاُێٌا صۆس دەسئەًجاهێکی ی ئەهەسیکاپاضەکطەیە ئەم
 بەسەّ ئەهشیکاّە دژە بەسەی لە حاڵیباى پاضەکطەیەدا ئەم لەگەڵ .داًاّچەکە هلوالًێکاًی لەُاّکێطەی

 ئەم ئەهەسیکا، بۆ )ّەکیل( بیشکاس چْەحە بەسەی بڵێیي، ئێسخاکەهخش ئەگەس  لەّە ڕۆیطج، جیاّاصحش بەسەیەکی
 ّحٌەّەکەبض بۆ کە ش دەسدەکەّێج،ڕۆاڵًە حٌەّەکەّ ئەّبضّ سەسکشدایەحی ئاسخی لە گْاسخٌەّەیە حەًاًەث

 . (حاڵیباى ّ ئەهشیکا سێککەّحٌی ئاضخی پێی بە) کشاّە دیاسی

لەئەفغاًسخاى، بەضێْەیەکی لەًاکاّ سّیٌەدا، ئەّ سّداّە لەدایکبْی سۆژێک ًەبْ، بەڵکْ  ئەهەسیکا کطاًەّەی
 ەّحٌیکلەڕێکبْ، کە  یاسایی چْاسچێْەیەکی ابْ، ُاّکاث خاّەًیئاهادەکاسی ّسدی بۆ کش سّداّێک بْ کە

دەسباسەی  حْێژەساى، کشاّەیە بۆ ڕاسخییەکی شئەهە حشەّە، لەالیەکی ،ذا سەًگیذایەّەحاڵیباً ّ ئەهشیکا ًێْاى
 ژێشبەژێشەکاًی.  ەیکاسیگەسی ّ دەسُاّیطخە کطاًەّەی ئەهەسیکاّ
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 ؟ّ ئاهاژەکاًی بۆ ئەهەسیکاّ حاڵیباى ثدەسخکەّ :ئاضخیسێککەّحٌی 
دەکشێج لەسێگەی  .0ئیوضاکشا 2121حی ی ضْبا29قەحەس، لە -سێککەّحٌی ئەهەسیکاّ حاڵیباى، لە دەّحە

ًاّەسۆکی سێککەّحٌاهەکەّە ئاهاژەّ سێٌیطاًذەسی سشّضخی ئەّ داًْسخاًاًەّ جۆسی دابەضکشدًی سۆڵی 
 ُەسدّالهاى بۆ دەسبکەّێج کە سێککەّحٌٌاهەکەی لەسەس بًْیادًشاّە، ّەک ئەم ئاهاژاًە: 

خاًی ئەفغاًس ئەهاسەحی" ّ دێڕێدەسخەّاژەلەًاّ هاددەکاًی سێککەّحٌاهەکەدا چەًذ جاسێک  -
ئیسالهی، کەًاسشاّە بەحاڵیباى، لەالیەى ّیالیەحە یەکگشحْەکاًی ئەهەسیکاّە، ّەک دەّڵەث 

دّباسە بْەحەّە. کەّاحە لێشەّە دەکشێج بگْحشێج کەحاڵیباى لەداًْسخاًەکاًیذا داًیپێذاًاًشێج" 
ێذاًاًی ئەهەسیکی بۆ ئەّ دەّڵەحە بەدەسخبِێٌێج، لەگەڵ ئەهەسیکا، ًەیخْاًیْە سەسکەّحْبێج ّ داًپ

. ئەهەش دەبێخە ئاهاژەی ًەبًْی ضەسعیەحی ًێْدەّڵەحی لەسەس بضّحٌەّەکەّ ەّەکەدسّسخی دەکاح
 . کەبشیاسە بًْیادبٌشێخەّەئەّ دەّڵەحەی 

ەی ئاصادکشدًی ئەّ صیٌذاًیاً: پْخخەی دەسخکەّحی بضّحٌەّەی حاڵیباى لەم سێککەّحٌە، بشیخییە لە -
کەلەالیەى ّیالیەحە یەکگشحْەکاًی ئەهەسیکاّ ُێضە ُاّپەیواًیەکاًیەّە دەسخگیشکشابْى. لەگەڵ 
سْسبًْی ئەهەسیکا بەپابەًذبًْی ئەّ صیٌذاًییە ئاصادکشاّاًە، بەّ بەسپشسیاسێخیاًەی کە لەًاّ 

ئاسایطی  سێککەّحٌٌاهەکەدا بۆیاى دیاسیکشاّە، بۆ ئەّەی جاسێکی حش، ًەبٌە ُەڕەضەّ هەحشسی بۆ
 ُاّپەیواًەکاًی.ُێضە ّیالیەحە یەکگشحْەکاًی ئەهەسیکاّ 

بەڵێٌی ّیالیەحە یەکگشحْەکاًی ئەهەسیکا : دەسخکەّحێکی دیکەی سێککەّحٌەکە بۆ حاڵیباى، بشیخییە لە -
سضا ئیذاسییاًەی ئێسخای ئەهەسیکا، دژ بەئەًذاهاًی حاڵیباى، ئەّەش ئەّ بۆ پێذاچًْەّە بەلیسخی 

ی ًەحەّە طیًذی ّ گفخْگۆی دیبلۆهاسی لەگەڵ ئەًذاهاًی دیکەی ئەًجْهەًی ئاسالەسێگای پەیْە
)دەبْ ئەم خاى، بۆ دەسُێٌاًی ًاّی ئەًذاهاًی حاڵیباى لەلیسخی سضاکاًذا. یەکگشحّْەکاى ّ ئەفغاًس

بۆ حێبیٌی ئەم  جێبەجێ بکشێج(. 2121بشیاسەی ًێْ سێککەحٌاهەکە لەکۆحایی هاًگی ئایاسی 
حەًِا بەساهبەس ئەًذاهاًی ًێْ حاڵیباى ئەًجام دەدسێج، ًەک بەساهبەس بضّحٌەّەی  پێذاچًْەّەیە

 ەکاى.ّ ُۆکاسحاڵیباى، پێذاچًْەّەکەش ئیذاسییە، ًەک چاّپێخطاًذًەّە بەّسدەکاسی سضاّ پاساّ
دەسخکەّحی ئەهەسیکا بەضێْەیەکی بٌەسەحی لەم سێککەحٌٌاهەیە، بشیخییە لەساصیبًْی حاڵیباى  دەسباسەی -

ّاڵحی  خاکی کۆهەڵێک، لەًێْاًیاًذا قاعیذە، بۆ بەکاسًەُێٌاًیگشّپ ّ بەسێگشی کشدى لەُەس حاک ّ 
ًەکاًی. ُاّپەیواُێضە ئەفغاًسخاى بۆ ُەسەضەکشدى لەئاسایطی ّیالیەحە یەکگشحْەکاًی ئەهەسیکا ّ 

                                                           
 .بشّاًە پاضکۆی ئەم باڵّکشاّەیەی ئاضخی ئەهەسیکاّ حاڵیباى، دەقی سێککەحٌٌاهە بۆ خْێٌذًەّەی کۆ 0
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لەم پێٌاّەضذا پێْیسخە حاڵیباى ًاهەیەکی دڵٌیاکەسەّەّ سًّی ُەبێج بۆ ئەهەسیکا، حیایذا ئاهاژە بۆ 
ُەسەضە بۆ سەس ئاسایطی ئەهەسیکا ّ ُاّپەیواًەکاًی دسّسج دەکەى،  ئەّکەساًە کە ،ئەّە بکاث

ەًذاهەکاًی، لەًێْ ئەفغاًسخاًذا جێگەیاى ًابێخەّە. ُاّکاث دەبێج حاڵیباى سێگش بێج لەئ
، کە ُەسەضە لەئەهەسیکاّ ُاّپەیواًەکاًی دەکەى. ئەّە ّ گشّپێکلەُاّکاسیکشدًی ُەس حاک ّ کۆهەڵە

بەکاسُێٌاًی خە بەس بۆ سێگشی لەکاسئاساًیکشدًی جگە لەّ سێْضْێٌاًەی دیکە، کەدەبێج بیاًگشێ
هشیکاّ ُاّپەیواًەکاًی ئە لەسەس ُەسەضە کە گشّپاًەّە،ئەّ  خاکی ئەفغاًسخاى، لەالیەى ئەًذاهاًی

 دسّسج دەکەى.

 ُۆکاسەکاًی کطاًەّەی ئەهەسیکا لەئەفغاًسخاى
کۆهەڵێک فاکخەس ُەى  ئەفغاًسخاى،ئەهەسیکا لە یکطاًەّەُۆکاسەکاًی  یّ خْێٌذًەّەضیکشدًەّە لەکاحی

ى ًوایص دەکەى، لەُۆکاسە ًاّخۆییەکاًی ئەّ ُۆکاساًەش خۆیا سچاّیاى بگشیي،ەکەپێْیسخە لەب
 سیاسەحی ًێْدەّڵەحی.سشّضخی ضخی گۆڕاًکاسی شّس پەیْەسخي بە ، لەگەڵ ئەّ ُۆکاساًەی کەئەفغاًسخاى

دەسخپێذەکەیي ّ ّ سەسەحا بەُۆکاسە ًاّخۆییەکاًی ئەفغاًسخاى  ەکەیيلێشەّە قسە لەسەس ُەسدّ ُۆکاسەکە د
 پْخخی دەکەیٌەّە لەم خااڵًەدا:

 یەکەم: ُۆکاسی ًاّخۆیییەکاًی ئەفغاًسخاى
 :سەسکشدایەحی حاڵیباى 

حْاڵ ئاخًْذ صادە( سابەسایەحی دەکشێج ّ دًّیابیٌی لەگەڵ لەالیەى )هەال ُەیبە سەسکشدایەحی ئێسخای حاڵیباى
ّ خْێٌذًەّەی بۆ  خۆی جیاّاصە، کەدەضێج ئەهە لەُەًذێک لەُەڵْێسخەکاًیذا حێبیٌی بکشێج ئەّاًەی پێص

 ُەڵْێسخە ًاسشاّەکاًی بضّحٌەّەکەبە ساّسد ًاهۆیە بەُەڵْێسخەکاًی ئەم کەسایەحییە کەحاسادەیەک  بکشێج.
خۆی دەبیٌێخەّە لەبْاسی گشًگیذاى  صادە هەال ئاخًْذ حەًاًەث ُەًذێک لەُەڵْێسخەکاًی، لەسابشدّدا
 بەژیٌگە!.

لەجەًگ ّ ، ّەک یە، صۆس حش خْاسخی لەسەس داًْسخاى ّ گفخْگۆیەسەسۆکی ئێسخای حاڵیباى، صۆس پشاگواحی
بۆ ًەیاسەکاًیطی ّ حەًاًەث اى لەسێی ًاهەّ پەیاهەکاًییەّە بۆ پطخیْاًی ّ الیەًگش خْاسخەی ئەمهلوالًێ، 

لەگەڵ سشّضخی ّ ُاّحەسیبە،  یاحش دەگًْجێجص صادە، دەسدەکەّێج. ئەهە خْاسج ّ ئاهاًجەی هەال ئاخًْذ
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هیکاًیضم ّ سەسۆکی حاڵیباى پطج بەسج بْە بە ی لەًێْ حاڵیباًذا، بەّپێیەی بًْی بەّەسگشحٌی دەسەاڵح
 جەًگ. ەکاًیًُْەس بەسێْضْێي ّ هیکاًیضهی ّەک پطج بەسج، ًاّبشاّ سێْضْێٌی یاسایی ّ ئایٌی

ئەهەش خۆی لەخۆیذا بەگۆساًکاسییەکی ًەّعی دەبیٌذسێج، لەئاساسخەّ دًّیابیٌی ئەم بضّحٌەّەیەدا، ًەک 
 ًِا لەئاساسخەّ دًّیابیٌی سەسۆکەکەیذا.ەبەح

دەسەاڵحی بەسفشاّى ّ خاّەًی  لەًاّ حاڵیباًذا هەال ئاخًْذ صادە، ًاصًاّی )ئەهیشی باّەڕداساى(ی ّەسگشحْەّ
ًابێج لەدەسەاڵث الببشێج، حەًِا  ّەک چۆىُیچ کاث ًابێج لەفەسهاًەکاًی البذسێج،  هافی ضەسعیە،ئەسک ّ 

ٌی ئایٌی، ئەّکاث چیخش ًاحْاًێج بەئەسک ّ بەسپشسیاسێخییەکاًی ێەس لەحاڵەحی الداى ًەبێج لەسێْضْهەگ
ذا بەسدەّام دەبێج. بەاڵم ئەًجْهەًی ضْسا لەًێْ ُەڵبسخێج. دەًا ئەهیش ُەحاّەکْ هشدى لەپۆسخەکەی

بەاڵم هْلضەم  ، بۆ ئەهیش،ّای ّایە کە ڕاّەسگشحي ّ هەضْسەث کشدى، گْێ لێگیشاّەڕبضّحٌەّەی حاڵیباًذا ب
ًییە. ّاحە بشیاسە گشًگەکاى ئەهیش )هەال ئاخًْذ صادە( دەسیاى دەکاث، بەّەسگشحٌی بۆچًْی ئەُلی ضْسا. 

 ەًی ئاصادی حەّاّە لەّەسگشحٌی سای ئەًجْهەًی ضْسا یاخْد سەفضکشدًی.خاّئەهیش، ُاّکاث 

لەئاساسخەکشدًی  ُەبْی ۆڵصادە، س ئاساسخەی پشاگواحی هەال ئاخًْذلەگەڵ  بەبًْی ئەم دەسەاڵحاًەی ئەهیش،
 ی حاکە کەسیذا.ّ دًّیابیٌ بضّحٌەّەکە، بەدیذگای جیاّاص، ًەک بەئاساسخەی کْسحکشدًەّەی، لەسۆڵ

ۆیاًە بکەیي کەدّای هْبایەعەکشدى ّ پێذاًی ّ دەًگ دەکشێج ئاهاژە بۆ ُەًذێک لەّ ًاسەصایەحی لێشەدا
ّ پطخیْاًی ەڵْجصادە بکەّێخە  ئەهاًەش ُۆکاس بْى بۆ ئەّەی ئاخًْذصادە کەّحٌەّە،  ئاخًْذ ەبدەسەاڵث 

بە ًەّە کشاّە اخًسگشی ئەفغاڵاُەّگای صدەّەک ئەّەی دەگْحشا کەًاّبشاّ لەسێگەی بۆ خۆی کۆبکاحەّە. 
لەًێْ  ی سەسۆکدۆخی سەسکشدایەحیکشدً کەبۆ ئەّەی  ی بْیکی سەسەحاسەسۆکی حاڵیباى. ئەهەش ئاهاژەیە

پطخیْاًی بۆ خۆی  پێْیسخی بْ ی حاڵیباىسەسۆکلێشەّە ئیخش ، دۆخێکی صۆس ئاسام ًابێج ،حاڵیباًذا
بەسُەم بِێٌێج. بۆیە دەکشێج ئەّ ی بۆ بضّحٌەّەکە کەّە کەێلەسێی دەسخکەّحئەّەش بەدەسخبِێٌێج، 

ک لەفطاسەکاًی سەس ئاخْدًضادە ێّەک یەک صادە کەّحٌەّە، بًْی ئاخًْذ ًاسەصایەحیاًەی دّای بەسەسۆک
بیبیٌیي کەپاڵی پێْەًا بۆ ّاژۆکشدًی سێککەّحٌٌاهەکە لەگەڵ ئەهەسیکادا. ئەهەش لەپێٌاّ بەُێضکشدًی 

 حاڵیباًی بەدەسجبضّحٌەّەی ی بۆ ئەًذاهاًی ەًاحْەی ئەّ دەسخکەّێپێگەکەی ّەک سەسۆک لەچْاسچ
دەبٌە پطخْاًیەکی هشۆیی صیاحش بۆ هەال بێگْهاى دەُێٌێج. لەًوًْەی ئاصادکشدًی صیٌذاًیەکاًی حاڵیباى، کە

 ئاخًْذ صادە لەداُاحْدا.
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ال هە ّ کاسئاساًیکشدى بۆ لەئاساسخەکشدى ُەبْسۆڵی پێذاًەّ ّ خاڵێکی دیکە کەضیاّی ئاهاژەّ گشًگی 
دژ بە سێکخشاّی ًاّبشاّ، خەکاًی سێلەُەڵْ بْ ، بشیخی، بۆ ئەًجاهذاًی ئەّ سێککەّحٌاهەیەئاخًْذ صادە

 ک بْ بۆداعص، ّەک ئەّەی لەباڵّکشاّەیەکیذا بە"سخەهکاسی دژ بە حاڵیباى" ًاّیاى دەباث. ئەهەش ئاهاژەیە
پەیْەًذییەکاًی ًێْاى حاڵیباى ّ داعص لەداُاحْدا. ُەس ئەهەش ّادەکاث ّ چۆًێخی پێطبیٌیکشدًی جۆسێخی 

بەحایبەث دّای ّەسگشحٌی  ،لەّ سّەّە دەبیٌێجئەم بضّحٌەّەیە سۆڵی گشًگ  پێطبیٌی بۆ ئەّە بکشێج کە
 ّەسخاى لەسەًگەسی سّبەسّبًْەّەی سێکخشاّی داعص لەسێگەیی لەئەفغاًسخاًذا. ئەّەش یفەسهاًشەّا
 اًذا.لەئەفغاًسخ

لەئاسخی پەیْەًذییەکاًی لەگەڵ ّیالیەحە یەکگشحْەکاًی ئەهەسیکادا،  ،بەکْسحی لەئێسخادا فەسهاًشەّای حاڵیباى
ُاّکاث هلوالًێکاًیطیاى بەضێْەیەکی پشاگواحی ئاساسخە دەکەى. ُەس ئەهەش ەکی ًەسهە، یفەسهاًشەّای

بۆ سۆڵ ّ پێگەی بشیکاسی ّیالیەحە  ّادەکاث پێگەی ئەم بضّحٌەّەیە لەسۆڵی دّژهٌەّە، بگْاصسێخەّە
یەکگشحْەکاًی ئەهەسیکا. ئەهەش بەئاهاًجی ئیذاسەکشدًی هەلەفی ئەفغاًسخاى، بەًْێٌەسایەحی ئەهەسیکا. 

 ی چْەحە ئەم پێگەیەّە(.لبەفیعحاڵیباى )لەئێسخادا 

 

 صبًْی سێکخشاّی قاعیذەّ ُەڵْەضاًذًەّەی سۆڵ ّ حْاًای هەیذاًیالّا 

 ، بەحایبەثلەسەس گۆسەپاًی هلوالًێکاى ّ الّاصبًْی سۆڵی ئەم سێکخشاّە ئاهادەًەبًْی سێکخشاّی قاعیذە
ەی )ئْساهە بي الدى(، کەخاّەًی ئاهادەییەکی هادیی ّ کاسیضهایی بْ، لێشەّە ئیذی دّای کْژساًی سەسۆکەک

ُەهیطە قاعیذە ّەک کاسحێکی داًْسخاى ّ کاسحی فطاس کە دەیخْاًیج ُەڵْێسخی حاڵیباًیص الّاص بْ، 
سێکخشاّە بۆ حاڵیباى ببێخە باسێکی گشاى، ّەک  خشاپی قاعیذە ّایکشد، کەئیخش ئەمبەکاسبِێٌێج، بەاڵم سۆڵی 

پێ کشد،  ُەسخیسەسکشدایەحی حاڵیباى  کە ،خاڵە بْ لەّەی دەسخکەّحی لێْە بەدەسج بِێٌێج. ئەهەش ئەّ
 لەبەساهبەسدا ئیذاسەی ئەهەسیکا قۆسخییەّە بۆ داًْسخاًکشدى لەگەڵ بضّحٌەّەی حاڵیباًذا.

لەسایەی بەدەسخٌەُێٌاًی ُیچ  ەًذ سۆژێک بەسدەّام بْ.سێکی ُەًاسە دسێژ کەچبەهجۆسە لەدّای ضە
 کەُەبْ بشیخی بْ لەبًْی حاڵیباىحێکی بەسچاّی سەسباصی لەالیەى بضّحٌەّەی حاڵیباًەّە، ئەّەضی ّدەسکە

فطاسّ ُۆکاسبْى بۆ صیادکشدًی  شلەکۆهەڵێک ًاّچەی ئاسام، کەژیاى حێیذا ئاسایی بْ، ُەهْ ئەهاًە
فطاس، دەبْ ئەم  هاکەکاًیحٌەّەی حاڵیباى بۆ هاّەیەکی دّسّدسێژ. لەگەڵ کەّحٌی ی لەسەس سۆڵی بضّیقْسسا

سۆڵی  حاڵیباى ًێْاًەدا، ُەس ئەهەش سّیذا. لێشەّە بضّحٌەّەیە بۆ سۆڵێکی ًْێی خۆیی بگەڕێج، لەّ
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ّیالیەحە یەکگشحْەکاًی ُەسەضەّ هەحشسی بْى لەسەس ئاسایطی  پاکخاّکشدًی ُەًذێک ُۆکاسی ّەسگشث، کە
ی ضْباحی 29، ئەم خاڵەش لەًێْ سێککەّحٌٌاهەی ّاژۆکشاّی ئەهەسیکاّ حاڵیباى لە ئەهەسیکا لەئەفغاًسخاًذا

 ی قەحەسدا ُاحْە.2121

 سیاسەحی ًێْدەّڵەحی یۆکاسی ژیٌگەیُ :مەّد
بضّحٌەّەی حاڵیباى، سیاسەحی یٌی ئاساسخەی ڕکاسیگەسی ُەبْ لەگۆ ،ژیٌگەی سیاسەحی ًێْدەّڵەحی

 .دّژهٌەّە بۆ سەًگەسی بشیکاس ّ ّەکیلی ئەهەسیکا ًەیاسّ لەسەًگەسی

بەضێْەیەکی ئاضکشاّ  ،اًی سیاسەحی دەّڵەحاى، هێژّیەکی ًضیکی ُەیە، سەسەحا بەضێک لەدەّڵەحاىڕگۆ 
لەسێگای پطخیْاًی  . ئەّەشسپۆًسەسی بضّحٌەّە جیِادییەکاًیاى دەکشدضاساّە، بۆ هاّەیەکی صەهەًی، 

هشۆیی ّ یکی ّ فیضفیکشی ّ  کشدًی حْاًایی حەبەًیگەلەسێ خْدی ّاڵحاًی کەًذاّی عەسەبی، یایهاد
دەّڵەحاًی اًکاسی سیاسەحی ڕلێشەّە دەکشێج ئاهاژە بکەیي بۆ گۆ .حەکٌیکی ّاڵحاًی ّەک هیسشّ عێشاق

ێک بۆ فطاسە بەسدەّاهەکاًی ّاڵحێکی ّەک ئێشاى، ئەّە جگە لەفطاسە کەًذاّ، ّەک دەسئەًجاه
ًْێ،  ێکییەحی ّ فۆسهادًاّخۆییەکاًی ًێْ ئەّ دەّڵەحاًە، کەخۆی دەبیٌێخەّە لەبەسصبًْەّەی سەسکش

خی حًْذّ حۆکوەبْى، لەسّبەسّبًْەّەی ێس، کەخاّەًی ُەڵْداّاڵحاًی کەًذاّهیسش ّ بەدیاسیکشاّیص لە
یەکی حەّاّەحی. یاخْد ئەهاًە صیاحش ّەاڵهذەسەّەی ئەسێٌیاى ەْ، بەضێحەیاس ّ سەّث ّ بضاّحە جیِادییەکاى

ًی سەلەفیەحی جیِادی لەعێشاق، کۆحایی ُێٌا ُاّکاث لەگەڵ داسّخا .ُەبْە بۆ سیاسەحی ئەهەسیکی
 بەُەًاسدەکشدًی حْاًا هەیذاًییەکاى، لەعێشاقەّە بۆ ئەفغاًسخاى.

ُێض ًەبێج، بەُۆی لەدەسخذاًی ئەّ  دەسئەًجاهی ُەهْ ئەهاًە، ّایکشد ُەڵْێسخی بضّحٌەّەی حاڵیباى بە
ی بضّحٌەّە لێشەّەسێگای ژیٌگەی ًێْدەّڵەحییەّە پێطکەضیاى دەکشا،  لە پطیْاًییە ئاضکشاّ ضاساّاًەی کە

 یاىهاًەّەّ بەسدەّاهیاى بەًذە بەداًْسخاى ّ بەدەهەّەچًْی پۆصەحیڤ دسکیاى بەّەکشد کە چاًسی حاڵیباى
بەساهبەس ُەڵْێسخەکاًی ئەهەسیکا، ئەهە ئەگەس حاڵیباى ّیسخی چاًسی هاًەّە بۆ صەهەًێکی دسێژ 

 ی دەبٌەّە.سّّ ًێْدەّڵەحی سّبە ّ ُەهْ ئەّ ئاڵٌگاسیاًە حێبپەسێٌێج کەلەسەس ئاسخی ًاّخۆ بەدەسخبِێٌێج
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 دەسئەًجام
حٌاهەی ئەهەسیکاّ حاڵیباى، ُەڵسەًگاًذًی لەچْاسچێْەی ُۆکاسّ لێکەّحەکاًی ّسێککەٌذًەّەیەکی ّسدی ێخْ
شحْەکاًی ئەهەسیکا بشیاسیذا اسواى کشدى، دەهاًگەیەًێخەّە ئەّ دەسئەًجاهەی کەبڵێیي: ّیالیەحە یەکگکەب

حی پێطْی ئەفغاًسخاى، ُەسچەًذە ئەّ حکْهەحە پطخیْاى ّ دۆسخی ئەهەسیکا هەی سیسخن ّ حکْبەگۆڕیٌ
سخکشدًی ّدسبْ، بەاڵم بەُۆی الّاصی ّ گەًذەڵی ّ ًەبًْی پطخیْاًی جەهاّەسی، ُاّکاث بەُۆی 

لەسەس سْپای ئەهەسیکا،  یی سەسباصیقْسساییەکی صۆسی هادی لەسەس ئابْسی ئەهەسیکا لەالیەک ّ قْسسا
ُۆکاسبْى بۆ ئەّەی ئەهەسیکا سیسخوێک کەدۆسخی بْ، بیگۆڕێج بەسیسخوێک کە لە سیواّ باًگەضەی 

ەسەس ئەّەی کەچیخش ئەهەسیکا ًەبێخە بەاڵم لەًاّەسۆکذا دژی ًییەّ ُاّدەًگەّ ساصییە ل .ئەًذاهەکاًیذا دژیەحی
خوە ًْێیەکە یسّە جگە لەّەی سەخاڵی ُەسەضەّ هەحشسی دسّسخکشدى بۆ سەس ئەهەسیکاّ ُاّپەیواًەکاًی. ئ

ەکەدا، بەساهبەس بەًەیاسەکاًی ئەهەسیکا بەحایبەث بۆ )چیي ّ چلەسّی بًْیادیطەّە دەبێج خاڵێکی فطاس لەًاّ
ەحاًەدا، ڵجیاّاصییە بیشّباّەسییەی کەحاڵیباى ُەیەحی لەگەڵ ئەّ دەّ سّسیاّ ئێشاى(، ئەهەش بەُۆی ئەّ

ج بۆ ئەّەی ێلەگەڵ ژهاسەیەک لەُۆکاسّ هەلەفی ُەڵْاسشاّی دێشیٌی ًێْاًیاى، کەئەهەش ُۆکاس دەب
ەکەدا دەسخێْەسداى بکاث ّ دساّسێکاًی بێضاس بکاث. چبضّحٌەّەی حاڵیباى لەُەًذێک باسّدۆخی ُەسێوی ًاّ

ی سادیکاڵ ێْ(. لێشەّە ّێٌەی بضّحٌەّەیەکی بضئیگۆسّاڵحی چیي لەپشسی هْسْڵواًاًی  )بەًوًْە
ە بْ کە سیسخوی ڵەکەدا ببیٌێج، ئەهەش ئەّ خاچئێطەّ بێضاسکەس لەًاّسدەسدەکەّێج، کەدەحْاًێج سۆڵی سە

داهەصساًذًی، ضخی دسّسخبْى ّ ّپێطْ ًەیذەحْاًی ئەًجاهی بذاث، بەّ پێیەی سیسخەهی پێطْ، بەُۆی سش
 .یەّەّابەسخەبْ بەیاساّ بەُاکاًی کۆهەڵگای ًێْدەّڵەحی

لێشەضەّە دەبییٌیي ّیالیەحە یەکگشحْەکاًی ئەهەسیکا، لەحاڵەحی پابەًبًْی حاڵیباى بەّ بەڵێٌاًەی کەداّیەحی، 
لە: اًیص بشیخی بْى ُّەّڵی بۆ دەدا، ئە بْ ساڵێک ذ، کەچەًجئەّا دەکشێج ئەهەسیکا ئەّە بەدەسخبِێٌێ

ێج، شئەّ ّاڵحە بۆ ُەسەضەکشدى لەئەهەسیکاّ ُاّپەیواًەکاًی بەکاسًەُێٌ بًْیادًاًی سیسخوێکی ئەفغاًی، کە
دسّسخبکاث بۆ ًەیاساًی ئەهەسیکا، لەالیەکی دیکەّە بخْاًێج ُاّکاث بخْاًێج سۆڵی فطاسکەسی بەسدەّام 

یاّ ئێشاى لەًاّچەکەدا دسّسج بکاث. ژیٌگەیەیەکی ًائاساهی ئەهٌی ّ جیۆسیاسی بۆ ُەسیەکە لەچیي ّ سّس
لەبەساهبەس بًْی فطاسی بەسدەّام بۆ سەس  شئەّەیکا بشیاسیذا ُێضەکاًی بکطێٌێخەّە، لێشەضەّە ئەهەس

یکشدى لە دسّسخکشدًی سیسخوێکی اًًەیاسەکاى، بەبێ ُیچ باسگشاًییەکی ئابْسی ّ سەسباصی، بۆ پطخیْ
 ًْێی ئەفغاًی.
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 سەسچاّەکاى
 (، على الوْقع األلكخشًّي:طالباى في الذّحت )ّثيقت ًص احفاق السالم بيي الْالياث الوخحذة ّ .１

-https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D

%D8%A7%D8%AA%D9%-8%B5 

 

 ، على الوْقع األلكخشًّي:حشكت طالباى.. الٌطأة ّالفكش ّالخٌظين .２
/%D8%AD%D8%B1%D9https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2021/8/16

-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%83%D8%A9 

 
 ، على الوْقع األلكخشًّي:هي ُن قادة حشكت طالباى؟ .３

-1/8/15/%D9%85%D9%86https://www.aljazeera.net/news/202

-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%85 

 

 ، على الوْقع االلكخشًّي:ُبت اللَ أخًْذ صادٍ... هارا ًعشف عي صعين طالباى .４
-/arabic.sputniknews.com/world/202108161049862278https:/

-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A8%D8%A9 

 

 ، على الوْقع االلكخشًّي:ُزا ُْ صعين طالباى.. ُّزا ها يشيذٍ .５
-https://www.alquds.co.uk/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85

-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%25
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%25
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%25
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%25
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2021/8/16/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2021/8/16/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-
https://www.aljazeera.net/news/2021/8/15/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
https://www.aljazeera.net/news/2021/8/15/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
https://arabic.sputniknews.com/world/202108161049862278-%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-
https://arabic.sputniknews.com/world/202108161049862278-%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-
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 پاضکۆ
 ئەهەسیکاّ حاڵیباى ئاضخیسێککەّحٌٌاهەی پْخخەی 

 2121ضْباحی  ی29
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کەئەهەسیکا ّەک  ،ئیسالهی ئەفغاًسخاى ئەهاسەحی ُێٌاًی ئاضخی بۆ ئەفغاًسخاى، لەًێْاى سێککەّحٌٌاهەی
ی 2لەگەڵ ّیالیەحە یەکگشحْەکاًی ئەهەسیکا، لەبەسّاسی  دەّڵەث داًی پێذاًاًێج ّ بەحاڵیباى ًاسشاّە،

 .2121ضْباحی 

 :سێککەّحٌی ئاضخی لەچْاس بەش پێک دێج 

 خاکی ، بۆ ئەّەی ُیچ کەط ّ الیەى ّ گشّپێکداًاًی هیکاًیضهی جێبەجێکشدىگشًخیکشدى ّ  .0
بەئەهەسیکاّ ُاّپەیواًەکاًی. بەکاسًەُێٌێج دژ ئەفغاًسخاى

 بۆ کطاًەّەیکاحێکی دیاسیکشاّ، ی خطخەێبەجێکشدى ّ داًاًی . گشًخی کشدى ّ داًاًی هیکاًیضهی ج2
 .خاکی ئەفغاًسخاىلەسەس ُێضە بیاًیەکاى سەسجەهی 

 گشەًخی کطاًەّەی حەّاّی ُێضە بیاًییەکاى، بەپێی کاحیکی دیاسیکشاّ بەئاهادەبًْی دّای ساگەیاًذًی. ١
ّ دّاحش ساگەیاًذًی کطاًەّە، بەئاهادەبًْی ضایەحی ًێْدەّڵەحی، بۆەگشەًخیکشدًی  ًێْدەّڵەحی یضایەح

ئەهەساحی ئەفغاًسخاًی ئیسالهی  بەکاسًەُێٌاًی خاکی ئەفغاًسخاى دژ بەئەهەسیکاّ ُاّپەیواًەکاًی.
دەسج  2121ی ئاصاسی 01لە سێکەّحی  کەئەهەسیکا ّەک دەّڵەث داًی پێذاًاًێج ّ ًاسشاّە بەحاڵیباى.

 .دەکاث بە داًْسخاى لەگەڵ الیەًە ئەفغاًیەکاًی دیکەدا

پەیْەسخە بەبەسًاهەی کاسّ گفخْگۆی ئەفغاًییەکاًەّە، الیەًە ئاگشبەسخی گطخگیش ّ یەکجاسەکی،  .4
بەضذاسەکاًی داًْسخاًی ئەفغاًی ضێْاصی ئاگشبەسخی گطخگیشّ یەکجاسەکی دیاسی دەکەى. لەًّێْاًەدا 

ێکشدًی ُاّبەش دەسخٌیطاًذەکەى ّ دّاحش لەسەس بٌەهای سێککەّحي بۆ داُاحْی هیکاًیضم ّ ئالیاحی جێبەج
 ًەخطەی سیاسی ئەفغاًسخاى ئاضکشای دەکەى.

 بۆ داًشاّە:بڕگەی دیکەیطی سێ چەسپاًذًی ئەّ چْاس بابەحە، سێککەّحٌٌاهەکە  جێبەجێکشدى ّ بۆ
بڕگەی یەکەم 

هاًگ لە  04دّای ُێضەکاًی ئەهەسیکاّ ُاّپەیواًەکاًی پابەًذ دەبي بەکطاًەّە لەئەفغاًسخاى،  (0
 ساگەیاًذًی سێککەّحٌٌاهەکە، لەم چْاسچێْەیەضذا، کۆهەڵێک سێْضێي دەگیشێخەبەس لەّاًەش: 

 ُەڵذەسخي بە: سۆژی سەسەحادا 0١5ئەهەسیکاّ ُێضە ُاّپەیواًەکاًی لەهاّەی 
 کەهذەکشێخەّە. کەط 8611 بۆُێضەکاًی ئەهشیکا ّ ُاّپەیواًەکاى لە ئەفغاًسخاى  ژهاسەی -
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بٌکەی سەسباصی ئەفغاًسخاى  5ئەهەسیکاّ ُێضە ُاّپەیواًەکاًی سەسجەهی ُێضەکاًیاى لە  -
 دەکطێٌٌەّە.

کەئەهەسیکا داًی ئیسالهی ئەفغاًسخاى،  ئەهاسەحیپابەًذبْى ّ کاسکشدى بە بەڵیٌەکاى لەالیەى  (2
 پێذاًەًاّە ّەک دەّڵەث. لەبەساهبەسدا ئەهەسیکا ُەڵذەسخێج بەجێبەجێکشدًی:

هاًگ ّ ًیْی هاّەدا سەسجەهی ُێضەکاًیاى  9ئەهەسیکاّ ُێضە ُاّپەیواًەکاًی لەهاّەی  -
 لەئەفغاًسخاًذا دەکطێٌٌەّە.

یاى لەبٌکە سەسباصییەکاى ئەهەسیکاّ ّ ُاّپەیواًەکاًی ّ ُاّپەیواًی ًێْدەّڵەحی حەّاّی ُیضەکاً -
 دەکطێٌٌەّە.

ئەهەسیکا پابەًذ دەبێج بەکاسکشدًی خێشا لەگەڵ سەسجەم الیەًە پەیْەًذیذاسەکاى، بۆ ئاصدکشدًی  (١
صیٌذاًیاًی سیاسی ّ جەًگاّەساًی حاڵیباى، ئەهەش بۆ دسّسخکشدًی هخواًە لەًیْاى ُەسدّالدا، 

 ئەّەش بەُەهاُەًگی الیەًەکاًی دیکە.
ەث داًی ڵخاى، کەئەهەسیکا ّەکْ دەّئیسالهی ئەفغاًس ئەهاسەحییٌذاًی ُەصاس ص 5ْاًەدا ێلەم ً -

کشێي، لەبەساهبەسدا دەبێج ُەصاس صیٌذاًی الیەًی بەساهبەس حا ەپێذاًاًێج ّ بەحاڵیباى ًاسشاّە، ئاصاد د
 ئاصادبکشێي. 2121ی ئاصاسی 01

اًی دیکە ئاصاد دەکەى، ئەهەسیکاش الیەًی بەسپشط دّای سێ هاًگی دیکە حەّاّی صیٌذاًییەک  -
  حەّاّ پابەًذ دەبێج بەبەجێِێٌاًی ئەم ئاهاًجە.

ەث داًی پێذاًاًێج ّ بەحاڵیباى ًاسشاّە، ڵئیسالهی ئەفغاًسخاى کەئەهەسیکا ّەک دەّ ئەهاسەحی -
دەبێج بەڵێي بذەى کە صیٌذاًیە ئاصادکشاّەکاًیاى پابەًذ دەبي بەّ بەسپشسیاسیخیاًەی کەبەپێی 

ّحٌەکە خشاّەحە ئەسخۆیاى، بۆ ئەّەی ُەسەضە بۆ سەس ئەهەسیکاّ ُێضە ُاّپەیواًەکاًی سێککە
 دسّسج ًەکەى.

ًْەّە چا دەسج دەکاث بەپێذاەکاى، ئەهشیکیلەگەڵ دەسخپێکشدًی داًْسخاًی ًێْاى الیەًە ئەفغاً (4
 ئیسالهی ئەهاسەحی کەلەئێسخادا سەپاًذّیەحی بەسەس ئەًذاهاًی ئیذاسی بۆ ئەّ سضایاًەی

ئەفغاًسخاى کەئەهەسیکا ّەک دەّڵەث داًی پێذاًاًێج ّ بەحاڵیباى ًاسشاّە، بەئاهاًجی ُەڵگشحٌی 
 .2121ی ئۆگەسخی 27ئەّ سضایاًە حاسێکەّحی 

ش بەُەهاُەًگی ّ سێکاسی ەکاى، ئەهشیکایلەگەڵ دەسخپێکشدًی داًْسخاًی ًێْاى الیەًە ئەفغاً (5
ًەحەّە یەکگشحْەکاى ّ ئەفغاًسخاى، ُەڵذەسخێج  دیبلۆهاسی لەگەڵ ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی ئاسایطی

ئیسالهی ئەفغاًسخاى  ئەهاسەحیکاًی بەساهبەس ئەًذاهاًی بەگشحٌەبەسی سێْضْێٌی ُەڵگشحٌی سضا
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کەئەهەسیکا ّەک دەّڵەث داًی پێذاًاًێج ّ بەحاڵیباى ًاسشاّە، لەًیْ لیسخی سضاکاًی حا سێکەّحی 
 .2121ی ئایاسی 9

ًی قەدەغەی ُەسەضکشدى ّ ُێشضکشدًیاى لێذەکشێج بۆسەس ئاسایطی ئەهەسیکاّ ُاّپەیواًەکا (6
ُەسێوی ّ سەسبەخۆی سیاسی ئەفغاًسخاى ّ چیخش ًابێج دەسخێْەسداى بکەى لەکاسّباسی ًاّخۆی 

 ئەفغاًسخاًذا.

 بڕگەی دّّەم

ئیسالهی ئەفغاًسخاى کەئەهەسیکا ّەک دەّڵەث  ئەهاسەحیگی لەگەڵ ساگەیاًذًی سێککەّحٌٌاهەکە، بەُەهاُەً
حاک ّ لەُەس داًی پێذاًاًێج ّ بەحاڵیباى ًاسشاّە، پێْیسخە بەم سێْضێٌاًەی خْاسەّە ُەسخێج، بۆ سێگشی 

سەضەکشدى لەئەهەسیکاّ بەکاسًەُێٌاًی خاکی ئەفغاًسخاى بۆ ُە ًوًْەی قاعیذە، بۆ کێک، لەکۆهەڵ ّ گشّپە
 ُاّپەیواًەکاًی. لەّپێٌاّەضذا دەبێج:

ئیسالهی ئەفغاًسخاى کەئەهەسیکا ّەک دەّڵەث داًی پێذاًاًێج ّ بەحاڵیباى ًاسشاّە، سێگە  ئەهاسەحی -
ًەداث بەئەًذاهاًی ّ ئەًذاهاًی گشّپەکاًی دیکەش، لەبەکاسُێٌاًی خاکی ئەفغاًسخاى بۆ 

 یواًەکاًی.ُەسەضەکشدى لەئەهەسیکاّ ُاّپە
ئیسالهی ئەفغاًسخاى کەئەهەسیکا ّەک دەّڵەث داًی پێذاًاًێج ّ بەحاڵیباى ًاسشاّە،   ئەهاسەحی -

ًاهەیەکی ئاضکشا بٌێشێج بۆ ُەهْ ئەّاًەی ُەسەضە لەئەهەسیکاّ ُێضە ُاّپەیواًەکاًی دەکەى، حیایذا 
ٌوایی بذاحە ئاهاژە بۆ ئەّە بکاث کەچیخش لەئەفغاًسخاًذا جێگەیاى ًابێخەّە، ُاّکاث پێْیسخە سێ

ئەًذاهەکاًی کاًابێج بەُیچ جۆسێک ُاّکاسی ّ ُەهاُەًگی ئەّ حاک ّکۆهەالًە بکەى، کەُەسەضە 
 بۆ سەس ئەهەسیکاّ ُاّپەیواًەکاًی دسّسج دەکەى.

ئیسالهی ئەفغاًسخاى کەئەهەسیکا ّەک دەّڵەث داًی پێذاًاًێج ّ بەحاڵیباى ًاسشاّە،  ئەهاسەحی -
ەسیکاّ ُاّپەیواًەکاًی ًە بکاث، کە ُەسەضە دەکەى لەئەهقەدەغەی ُەهْ ئەّ حاک ّ کۆهەال

خاًذا، ُاّکاث قەدەغەی ُەهْ پاڵپطخی ّ پطخیْاًیەکی هادی ّ لۆجسخی ّ هیْاًذاسییطاى لەئەفغاًس
 سێککەّحٌٌاهەکەدا دیاسیکشاّى. بکاث، بەپێی ئەّ سێْضێٌاًەی لە

پێذاًاًێج ّ بەحاڵیباى ًاسشاّە، ئیسالهی ئەفغاًسخاى کەئەهەسیکا ّەک دەّڵەث داًی  ئەهاسەحی -
پابەًذ دەبێج بەهاهەڵەکشدًێکی یاسایی لەگەڵ ُەهْ ئەّاًەی کەبەپێی یاسای کۆچی ًێْدەّڵەحی ّ 
بشگەّ سێْضْێٌەکاًی سێککەّحٌٌاهەکە دیاسی کشاّى ّ داّای پەًابەسی دەکەى، بۆ ئەّەی ئەّکەساًە 

 ًەبٌە ُەسەضە بۆسەس ئەهەسیکاّ ُاّپەیواًەکاًی.
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ڤیضە  ئیسالهی ئەفغاًسخاى کەئەهەسیکا ّەک دەّڵەث داًی پێذاًاًێج ّ بەحاڵیباى ًاسشاّە، ئەهاسەحی -
 یەکێک لەّاًەیداحە ُیچ ەیەکی یاسایی ًبەڵگەساپۆسث ّ بەڵگەی ُاحْچۆ ّ ُیچ جۆسە اّ پ

 دەکەى ّ حابیاًەّێج بێٌە خاکی ئەفغاًسخاًەّە. ُاّپەیواًەکاًیُەسەسە لەئەهەسیکا ّ 
 

 بڕگەی سێِەم
ئەهەسیکا داّا لەئەًجْهەًی ئاسایطی ًێْدەّڵەحی سێکخشاّی ًەحەّە یەکگشحْەکاى دەکاث بۆ  -

 ّحٌٌاهەیەدا. داًٌاى بەم سێککەپەسەًذکشدى ّ 
ئیسالهی ئەفغاًسخاى کەئەهەسیکا ّەک دەّڵەث داًی پێذاًاًێج ّ بەحاڵیباى  ئەهاسەحیئەهەسیکا ّ  -

ُەّڵذەدەى بۆ بًْیادًاًی پەیْەًذییەکی پۆصەحیڤ لەگەڵ یەکخشدا، چاّەسێص دەکەى  ًاسشاّە،
پاش یەکالکشدًەّەی  هی ئەفغاًسخاًی ًْێ،حکْهەحی ئیسالئەّ پەیْەًذی ًێْاى ئەهەسیکا ّ 

 گفخْگۆکاًی داًْسخاًی ًیْاى الیەًە ئەفغاًییەکاى. 
ُەّڵذەداث بۆُاّکاسی ئابْسی لەپێٌاّ بًْیادًاًەّەی حکْهەحی ئیسالهی ئەفغاًسخاًی ئەهشیکا  -

ی ًْێ، دّای یەکالکشدًەّەی گفخْگۆکاًی داًْسخاًەکاًی ئەفغاًییەکاى، ئەهەسیکا دەسخێْەسداً
 ًاّخۆیص ًاکاث لەّسّەّە. 

 

ّاژۆکشاّە. سێککەّحٌٌاهەکەش  2121ی ضْباحی 29ی پایخەخخی قەحەس، لە ئەم سێککەّحٌٌاهەیە لەدەّحە
یەک  ، ًْسشاّەحەّە. سێککەحٌٌاهەکەش لەُەسسێ صهاًەکەدا بەەضخۆ ّ دەسی ّ ئیٌگلیضیپ :صهاًیبەسێ 

 کْالێخی ّ بەُا ًْسشاًّەحەّە. 
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