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عضٛ وٕیتٝ ی ٔشوضی ساصٔاٖ واسٌشاٖ افغا٘ستاٖ "سنباد" دس صیش، ٔتٗ سخٙاٖ سفیك 

)ْ.َ.ْ( سا ٔیخٛا٘یذ. ٚی تجاٚص اخیش سطیٓ استجاعی پاوستاٖ تٝ خان افغا٘ستاٖ ٚ ٔطخصا 

ِٚسٛاِی ٌٛضتی ٚالیت ٍ٘ٙشٞاس سا تمثیح ٕ٘ٛدٜ ٚ تصشیح ٔیىٙذ وٝ ایٗ تجاٚص تٝ دستٛس 

 پاوستاٖ صٛست ٌشفتٝ است.استاتاٖ أپشیاِیست 

 

 ٞای ٚ ٞٛی ٔٗ دسآٚسدی

٘فشت عٕیك ٔشدْ وطٛس ٔا سا  ،خٛسد ٞای ٔشصی دسیٗ اٚاخش  ٔیاٖ افغا٘ستاٖ ٚ پاوستاٖشت

سعی  تا ساٜ ا٘ذاصی ٞای ٚ ٞٛی ٔٗ دس آٚسدی  جٛاسیس أشیىا ٚ ضشوا  .تاس آٚسدٜ است 

رٞٙیت ٔشدْ وٕشٍ٘تش ساص٘ذ ٚ تٝ طٛس سا تٛسط أپش یاِیضْ جٟا٘ی  دس ٔیىٙٙذ وٝ اضغاَ و

تاٚس خٛد ضاٖ تا ایٗ ٔا٘ٛس ٞا دِٚت ٔضدٚس ٚ دست ٘طا٘ذٜ سا صاحة حاوٕیت ٚ تٕأیت 

اسضی جّٜٛ دٞٙذ . آٟ٘ا وٛس خٛا٘ذٜ ا٘ذ افغاٟ٘ا دس ٔسیش تاسیخ تٝ وشات ٘طاٖ دادٜ ا٘ذ وٝ 

ٚطٗ ضا٘شا تصاحة  سش ا٘جاْ  ٔتجاٚصاٖٕ٘ی ٌزاس٘ذ وٝ  دِیشا٘ٝ ٔی سصٔٙذ ٚ تا ٞش ٔتجاٚص

ضذٜ ا٘ذ  حاوٓ تش ایٗ وطٛس  دس وٛتاٜ ٔذت ٔتجاٚصاٖ ٘یشٚٔٙذ . دسست  است وٝ  ٙذٙو
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ٙماس خٛ٘یٗ فشاس سا تا ٔ ٘اواْ  چٖٛ وشٌساٖ تاسیخ ٌٛاٜ است وٝ  سش ا٘جاْ ٞش ٔتجاٚصی 

 دادٜ تا خفت ٚ خٛاسی اص سشصٔیٗ ٔا سا٘ذٜ  ضذٜ ا٘ذ . تش لشاس تشجیح

 

ب ٚ خان ی. آی. ای تٝ ِٚسٛاِی ٌٛضتی ایٗ آوٝ پاوستاٖ تٝ دستٛس سٔا تذیٗ تاٚسیٓ 

تٛس تاداساٖ غشتی اٚ تجاٚص ٕ٘ٛدٜ است ٚ پیطشٚی ٞای ٔشصی ایٗ وطٛس استجاعی تٝ دس

حاوٕیت ٔضدٚس پاوستاٖ ٞیچٍاٜ جشات حّٕٝ سا تٝ خان . دس غیش آٖ، دصٛست ٔی ٌیش

 وطٛس ٔا ٘ذاضتٝ ٚ ٘ذاسد.

 ٔیٍٛیذ: أٛسسیاسی آلای ...استاد حمٛق ٚ آٌاٜ 
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پاوستاٖ یىی اص وطٛس ٞای ٔشتجع دس ٔٙطمٝ است وٝ ٕٞیطٝ ٘مص تختٝ خیض تشای )) 

تش٘أٝ ٞای تی  سا تاالی وطٛسٞای ٕٞسایٝ عٟذٜ داس تٛدٜ ٚ یٗ غشتیساٖ ٚ ٔتجاٚصاجٟا٘خٛ

ثثات ساصی ٚ جادٜ صاف وٗ اٍّ٘یس ٚ أشیىا اص ٕٞیٗ ٔسیش تٝ وشات تاالی وطٛس ٔا 

ٚ تا ٚلتی وٝ ایٗ وطٛس وثیف ٚجٛد داسد افغاٟ٘ا تایستی حذ اعظٕی است عّٕی ضذٜ 

اص ضش ایٗ طا٘ذاسْ أپشیاِیضْ دس ٔٙطمٝ دس أاٖ تاضٙذ ٞٛضیاسی سیاسی  خٛد ساتىاس ٌیش٘ذ تا 

)). 

 استاد دا٘طٍاٜ حمٛق اضافٝ ٔیىٙذ وٝ :

ٔشیىا)تیًٙ تا٘ه ٞا( اص )) حّٕٝ پاوستاٖ تش ٔشص ٞای وطٛس ٔا تٛسط ٌشٜٚ ٞای فىشی ا

ٔذت ٞا تذیٙسٛ تش٘أٝ سیضی ضذٜ تٛد تا تا ایٗ ٔا٘ٛس اٞذاف سصیال٘ٝ أپشیاِیضْ دسوطٛس ٔا ٚ 

 ٔٙطمٝ عّٕی ضٛد ((

پایٍاٜ ٘ظأی دس ٚالیات ٔختّف افغا٘ستاٖ  9أشیىا دیشٚص اعالٖ وشد وٝ خٛاٞاٖ ایجاد 

 ٔی تاضذ . 4102تعذ اص 
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حىٛٔت دست ٘طا٘ذٜ ضىّی ٚ پشدٜ پٛضی اص اصُ  دس آٚسدی عٕاَٞای ٚ ٞٛی ٔٗ 

اضغاَ وٝ اضافٝ اص یه دٞٝ است تٛسط أشیىا ٚ ضشوا تش وطٛس ٔا ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ چیض دیٍشی 

ٕ٘یتٛا٘ذ تاضذ . اٌش ایٗ آلایاٖ ٚ خإٟ٘ای ٚطٙپشست وٝ دس جادٜ ٞا ٌّٛ پاسٜ ٔی وٙٙذ ٚ 

وٝ ساِٟاست تش سیٙٝ أشیىایی  چشا تش ضذ اضغاٍِشاٖ  !!تجاٚص پاوستاٖ سا تمثیح ٔی ٕ٘اییٙذ

دسست است وٝ پاوستاٖ دست تٝ سراِت صدٜ ٚ تایذ  ؟؟ٔشدْ سٛاس ا٘ذ ضعاس ٕ٘ی دٞٙذ ؟

٘ثایذ فشأٛش وشد وٝ تاداس تضسي ٔشدْ آصادی خٛاٜ وطٛس عّیٝ آٖ تٝ پا خیض٘ذ ِٚی 

دسفص ٔثاسصٜ سا تا ایٗ پاوستاٖ ساِٟاست وٝ وطٛس ٔا سا اضغاَ وشدٜ ٚ آصایخٛاٞاٖ 

ٚطٙپشستاٖ ٚالعی دس وٙاس ایٗ  آٖ تش افشاضتٝ ا٘ذ . "ِتیدٚ"ا٘خٛاس ٚ ٘ٛوشاٖ طاِثی ٚ ٟج

دسفص چٖٛ دط استٛاس ایستادٜ ا٘ذ ٚ تا ٌزضت ٞش سٚص صفٛف ضاٖ ٘یشٚٔٙذ ٚ ٘یشٚٔٙذ تش 

 ٔی ضٛد .

 !ٚص ٔی وٙٙذ تٝ پیص دس ساٜ ٔثاسصٜ تا ٞش ٔتجاٚص وٝ تش وطٛس ٔا تجا              

 ٔیالدی 4102ٟ٘ٓ ٔاٜ ی ٔی، 

 

 


