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 گسارش کامل

هشوض  اص سَی "اندازصلحدرافغانستانچشم" واسضٌاسی-ًطست ػلوی

هغالؼات ساّثشدی خلیح فاسس داًطىذُ حمَق ٍ ػلَم سیاسی داًطگاُ 

)واسگشٍُ خٌَب  ای ضیشاص ٍ تا ّوىاسی اًدوي ایشاًی هغالؼات هٌغمِ

تا  8911آرس  81سٍص ض افغاًستاى اًدوي ػلَم سیاسی ایشاى دس ٍ هیآسیا( 

ای  هغالؼات هٌغمِگشٍُ سخٌشاًی دوتش خؼفش حك پٌاُ استادیاس هذػَ 

داًطىذُ حمَق ٍ ػلَم  سییسداًطگاُ تْشاى ٍ دوتش غالم یحیی عاّشی 

. دتیش ًطست اهیي غادلی ضذسیاسی داًطگاُ غشخستاى واتل تشگضاس 

 غالؼات ساّثشدی خلیح فاسس تَدًذ.تىیاًی اص هشوض ه

اضاسُ تِ تدشتِ وشدّا دس ػشاق  تااتتذای ًطست دوتش خؼفش حك پٌاُ دس 

عالثاى تا حفظ ٍ اداهِ تشداضت سٌتی وِ ًسثت تِ خاهؼِ ٍ »: گفتٌذ

سیاست داسد ّوچٌاى تِ دًثال ایداد اهاست اسالهی است وِ الثتِ دٍلت 

یؼٌی ًفی  هسالِیشد ٍ تحمك ایي پز ًوی هشوضی افغاًستاى ایي ایذُ سا

تاوٌَى تشای تشپایی  3009وِ اص سال ّایی  حاوویت واتل ٍ ّوِ تالش

 .«یه دٍلت هلی غَست گشفتِ است

خاسج اص ّای  تِ حوایت ٍاتستِدوتش حك پٌاُ اداهِ حیات عالثاى سا 

 هاًٌذعلة  ًیشٍّای تدذیذًظش»چٌیي تطشیح وشدًذ: افغاًستاى داًستٌذ ٍ 

ّش چٌذ وِ عالثاى پطتَاًِ ًیشٍهٌذ  .تِ پطتیثاًی خاسخی ًیاص داسًذعالثاى 

 ًیست خاسخی لادس تِ وٌطگشی فؼالپطتیثاًی داخلی ّن داسد ٍلی تذٍى 

پطتیثاًی خَد سا اص  8190دس دِّ ّواًغَس وِ ٍلتی ایشاى ػػش پْلَی 

خٌثص وشدّای ػشاق سشاًدام تِ سشوَب  وشدّا تشداضت، ایي هَضَع

 .«ٍ حتی خٌثص وشدی تشویِ ّن چٌیي سشًَضتی پیذا وشد ُهٌدش ضذ

 ،ایطاى دس اداهِ تا ایي تَضیح وِ عالثاى دس ٍالیات پطتَى ًطیي ٍ خٌَب

تا عشح  ٍ داسد،پایگاُ خَتی گشایی دیٌی  گشایی سٌت هلیتِ ػٌَاى ًوایٌذُ 
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لذست ، عالثاىوِ  دس صهاًیوِ - ّا دٍلتآى پطتیثاًی آیا اص »وِ ایي سَال 

واستِ  - وشدًذ اص آى حوایت هی يدٍلت سا دس افغاًستاى دس اختیاس داضتٍ 

ًمص تی تذیل پاوستاى، اهاسات ٍ ػشتستاى دس »ػٌَاى وشدًذ:  «؟ضذُ یا ًِ

پاوستاى وِ  تِ ٍیژًُطذُ است،  شًگتِ سسویت ضٌاختي عالثاى وو

ى ساصی دس تشاتش ٌّذٍستا افغاًستاى سا ػوك استشاتژیه ٍ آٍسدگاُ هَصاًِ

ػشتی استفادُ ّای  است وِ پاوستاى ٍ دٍلت دٍس اص رّيلشاس دادُ است. 

 .«اتضاسی اص عالثاى سا وٌاس گزاضتِ تاضٌذ

هذیش هیض افغاًستاى اًدوي ػلَم سیاسی ایشاى تِ ًمص اهشیىا دس  

ٌگ افغاًستاى تشای اهشیىا خ»: ٍ گفتٌذغلح اضاسُ داضتٌذ گفتگَّای 

دس  ایي وطَستاٍخَد واسوشد ٍ  تاس تشیي خٌگ ایي وطَس عَالًی

ّشچٌذ ًمص ًیشٍّای  ساصی ضذُ است ثثات فشآیٌذ غلح، تاػث تی

تَاى ًادیذُ گشفت. اهشیىا دس یه  ًوی ائتالف تشای دٍلت ساصی ٍ ًظن سا

ٍ دٍلت « هشیىا پشٍسدًُظن آ»وِ حاهی  ىتِ خای آای  دسخِ 810چشخص 

، ٍاسد تؼاهل ٍ وشد تا هستمش ضَدتاضذ وِ خَدش ووه ای  هشوضی

خٌگ سا ضشٍع وشدُ تَد ٍ االى آى  گَ تا عالثاًی ضذُ وِ تِ خاعشٍ گفت

ًمص دٍلت هشوضی افغاًستاى چیست؟ گفتگَّا هطخع ًیست دس ایي 

ٍاضٌگتي ّست. ایي غلح  -حتی ًمض هؼاّذُ اهٌیتی واتل ایي سٍیىشد

ضذ تِ هؼٌای تیطتش تیي عالثاى ٍ اهشیىا تَدُ ٍ اگش ایي سًٍذ اداهِ داضتِ تا

 .«استًادیذُ گشفتي خاهؼِ ٍ دٍلت افغاًستاى 

ًادیذُ گشفتي ًمص  ای، اًدوي ایشاًی هغالؼات هٌغمِ هذیشُػضَ ّیأت 

سا ػاهلی تشای تذاٍم تحشاى گفتگَّا دس ایي  سَدتشای  هٌغمِّای  لذست

ػشاق دس ػلت ایٌىِ »داًست ٍ تا هثال ػشاق تؼذ اص غذام اظْاس داضتٌذ: 

چالص وشدّا تا دٍلت  سشاًدام 3002تا  3009ّای  ام دس سالپس اص غذ

هشوضی تغذاد تِ سشاًدام هطخػی سسیذ، تِ ًفَر ٍ ّوشاّی ایشاى دس 

گطت وِ تا تِ  هیسًٍذ غلح ساصی، دٍلت ساصی ٍ ایداد ًظام فذسال تش
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اهشٍص وواتیص دٍام آٍسدُ است. دس هَسد افغاًستاى ایي ػاهل یؼٌی ایشاى 

ًمص اٍلیِ ایشاى دس سشوَب عالثاى، دس  تاٍخَدضَد ٍ  هی ًادیذُ گشفتِ

ای  غلح تِ گًَِ تِ عثغ تا ایي ضشایظایشاى حزف ضذ.  ،اداهِ سًٍذ

سٍد ٍ دس هیاى هذت ایي ٍضؼیت اداهِ داس خَاّذ تَد  ًوی هستحىن پیص

تَاًین ٍضؼیت سٍضٌی دس پیطثشد غلح تشسین وٌین. ٍلتی  ًوی ٍ

عَل وطیذ تمیِ هَاسد ّن تِ ّویي هٌَال پیص  ًِ هاُگفتگَّا  واسدستَس

ساصی وٌذ ٍ  خَاّذ سفت هگش سخذادّایی تِ ٍلَع تپیًَذد وِ ضگفتی

 .«پیص آیذّویي تغییش واتیٌِ دس آهشیىا  هاًٌذ ّایی ػذم لغؼیت

هْن دس ای  یىی اص هتغیشّایی وِ تَسظ دوتش حك پٌاُ تِ ػٌَاى هَلفِ

ٍ ّا  ، سساًِّا حضبٍخَد  ذتشضوشدُ ضساتغِ تا چطن اًذاص غلح 

وِ تاصگطت افغاًستاى تِ  است اختواػی هداصی دس افغاًستاىّای  ضثىِ

ًوایذ. ایطاى تیاى وشدًذ:  هی دٍس اص رّي ای هسالِهیالدی سا  ّفتاددِّ 

تأثیش  صیشدسست است وِ خاهؼِ هذًی دس افغاًستاى لذستوٌذ ًیست ٍلی »

گزضتِ  سا تا سٍیىشدّای صًاى هاًٌذخاهؼِ خْاًی است ٍ هسائلی 

تاتذ حتی اگش ایي اًحػاسگشی ٍ سشوَب تخَاّذ تِ ًام دیگشی  ًویتش

 .«اػوال ضَد

گفتگَّای تَاًذ دس  هیتَد وِ اص ًظش دوتش حك پٌاُ  یهتغیش دیگش التػاد

داضتِ تاضذ ٍ تِ پیطثشد غلح ووه  خٌثِ هثثت ٍ ایداتیغلح افغاًستاى 

الولل  تیي ساّشٍَى افغاًستاى اص خولِ التػادی پیشاه پَیایی صیشاوٌذ 

اًتمال گاص اص تشووٌستاى تِ پاوستاى  ساُ اتشیطن خذیذ ٍضوال ٍ خٌَب، 

لشاس آى  ٍ ٌّذ اص عشیك افغاًستاى ٍخَد داسد وِ افغاًستاى دس واًَى

وِ التػاد دس ٍّلِ اٍل دس  . ایطاى الثتِ اظْاس داضتٌذگشفتِ است

دس اًتْا  تؼذ اص هطخع ضذى  غلح ًیست ٍگفتگَّای واس دستَس

 یاتذ.  هی هحَسّای سیاسی ٍ اهٌیتی هَضَػیت
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ّوچٌیي دوتش حك پٌاُ دس ساتغِ تا سیاست دٍلت خذیذ اهشیىا دس لثال 

تایذ آى  تا ضشٍع دٍلت تایذى ٍ حتی پس اص»افغاًستاى اظْاس داضتٌذ: 

ٌذ ٍ هٌتظش هاًذ تا تین اهٌیتی ٍ ًظاهی خذیذ دس آهشیىا ضشٍع تِ واس و

ٍ چگًَِ تیي اسٍپا ٍ ای  داسد وِ چِ ّواٌّگیآى  تستگی تِآى  ػالٍُ تش

 «اهشیىا دس لالة ًاتَ تشای خشٍج اص افغاًستاى غَست گیشد؟

دوتش حك پٌاُ دس پاسخ تِ سَال یىی اص ضشوت وٌٌذگاى دس ایي ًطست، 

اّذ اهٌیت دس افغاًستاى سَد خَ ًثَدهثٌی تش ایٌىِ آیا ایشاى اص تی ثثاتی ٍ 

ایٌغَس ًیست وِ ایشاى تِ خاعش حضَس اهشیىا دس افغاًستاى، »تشد؟ گفتٌذ: 

اگش افغاًستاى  .توایل داضتِ تاضذ تا فضای داخلی افغاًستاى ًااهي تاضذ

ثثات داضتِ تاضذ ایشاى تیطتش اص حَصُ توذًی ًَسٍص یا خشاساى تضسگی وِ 

ت وِ یه ًوًَِ ّشا -ّي هطْذوِ ساُ آهٌذ خَاّذ ضذ  ضَد تْشُ هی گفتِ

 .«استآى  ػیٌی

آى  تَاى ًوی فشآیٌذی پیچیذُ وِ"، سًٍذ غلح سا پایاىدوتش حك پٌاُ دس  

داًست ٍ خاعش ًطاى وشد وِ  "سا تِ یه گشٍُ ضَسضی پطتَى تملیل داد

ًچِ ٍ اًذسوٌص ًْایی سا سٌدیذ. ٍلی آ تایذ تِ ّش یه اص هتغیشّا ٍصى داد

تَاًذ تسلظ ًظاهی پیذا وٌذ  هی اىًِ عالث ایي است وِ ضَد هی هحسَس

 سسذ. هی ًِ سًٍذ هزاوشُ فؼال تِ لغؼیت

دس اداهِ ًطست دوتش غالم یحیی عاّشی سئیس داًطىذُ حمَق ٍ ػلَم 

اًذاص  ّای افغاًستاى ٍ چطن سیطِ یاتی هٌاصػِسیاسی غشخستاى واتل تا 

ی وَدتا تا 8929خٌگ ٍ هٌاصػِ افغاًستاى اص سال »غلح اظْاس داضتٌذ: 

خْاًی خٌگ  . تا تَخِ تِ تِ خشیاىضذاحضاب چپ دس افغاًستاى آغاص 

آهشیىا ٍ اتحاد ضَسٍی، آهشیىا ٍ هتحذیي  سشد هیاى ایاالت هتحذ

ن دسهٌغمِ تا َس خلَگیشی اص ًفَر  تیطتش ووًَیستِ هٌظآى  ی هٌغمِ

ّوِ خاًثِ اص پطتیثاًی تِ  ،دّی گشٍّای خْادی دس وطَس پاوستاى ساهاى
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خْاد هشدم افغاًستاى ػلیِ اضغالگشی ضَسٍی ٍ سپس تؼذ اص خشٍج 

 .«پشداختٌذآى  ًظاهیاى ضَسٍی تِ اداهِ خٌگ ػلیِ  دٍلت دست ًطاًذُ

دوتش عاّشی تا اضاسُ تِ ًمص پاوستاى دس هسائل افغاًستاى تیاى وشدًذ: 

فادُ سا وطَس تاصُ تاسیس پاوستاى تِ دلیل ضؼف التػادی تیطتشیي است»

طَسّای غشتی وّای  ثل ووهدس خْت تدْیض ٍ ًَساصی استص خَد اص لِ

ساّثشد  ػشتی حاضیِ خلیح تشد.ّای  آهشیىا ٍ وطَس تِ ٍیژُ ایاالت هتحذ

حاوویت  وطَس وِ دسآى  ساصهاى خاسَسی استص پاوستاى ٍ ًظاهیاى

ثثاتی ًظام حاون دس  پاوستاى لشاس داضتٌذ، تذاٍم خٌگ ٍ ٍیشاًی ٍ تی

وطَس آى  ًفَرصیش  افغاًستاى تِ هٌظَس ایداد حاوویت خذیذ ٍ ضؼیف

. تِ ّویي هٌظَس تاٍخَد ایٌىِ حىَهت دست ًطاًذُ ضَسٍی دس تَد

ًفَر صیش  خْادی وِّای  گشٍُ، وشدافغاستاى اػالم هػالحِ ٍ آضتی هلی 

 خٌگ ٍ خْاد،وشدًذ وِ تا پاوستاى لشاس داضت تا سد هػالحِ اػالم 

اًدام تؼذ هذتی تا سمَط حاوویت خَاٌّذ آٍسد ٍ سش لذست تِ دست

هداّذیي ٍاسد پایتخت افغاًستاى ضذًذ ٍ حىَهت اسالهی سا اػالم 

ای لَهی ٍ هزّثی هختلف ّ حىَهت ًَپای اسالهی وِ اص گشٍُ وشدًذ.

 َّیتی ٍ لَهی هَاخِ تَدّای  اص یه عشف تا خَاست ،تطىیل ضذُ تَد

گشفتِ تَد وِ دس ًتیدِ وستاى ضىل ی هغاتك خَاست وطَس پاٍ اص عشف

خْادی داضتٌذ آتص ّای  وِ تش گشٍُی  ًفَر گستشدُ ًظاهیاى پاوستاى تا

 س ساختِ، اسدٍی افغاًستاى ٍ تدْیضات خٌگیٍ  داخلی سا ضؼلِّای  خٌگ

وِ اص  تشد اسىاد هیاىّای  ٍ هَضهّا  ، تاًهّلیىَپتشّاّا  ضاهل ختآى 

ذُ تَد سا اص تیي تشدًذ. ایطاى اضافِ گشی ضَسٍی تالی هاً دٍسُ اضغال

وطَس آى  تا تذاٍم خٌگ، پاوستاى عالب دیٌی سا وِ دس هذاسس»وشدًذ: 

پَضص تحشیه اسالهی عالثاى تدْیض ٍ ٍاسد  دس ،تشتیت ضذُ تَدًذ

آى  گیشی خستِ اص خٌگ افغاًستاى دس اتتذا اص ضىل . هشدمِوشدافغاًستاى 

ًیاتت اص پاوستاى تخص اػظن اص خان  خطٌَد تَدًذ تا ایٌىِ ایي گشٍُ تِ
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خَد سا اص اسالم  سادیىالتػشف خَد لشاسدادُ ٍ لشائت صیش  افغاًستاى سا

وِ پاوستاى  فطاس لشاس داد.صیش  لَهی ٍ هزّثی ساّای  ٍ اللیت تیاى داضت

اص یه عشف تا ادػای اسضی اص عشف افغاًستاى هَاخِ تَد ٍ اص عشف 

دٍست دیشیٌِ سیاسی ٍ -ٌّذٍستاى دیگش دس حال هٌاصػِ تا وطَس 

 وشدُلشاس داضت، تا حاوویت عالثاى احساس اهٌیت  -التػادی افغاًستاى

 ادػایاهاسات  ػشتی هاًٌذ ػشتستاى سؼَدی ٍّای  وطَسپطتیثاًی تا ٍ 

 . «وشدایداد وٌفذساسیَى اسالهی سا هغشح 

سئیس داًطىذُ حمَق ٍ ػلَم سیاسی غشخستاى واتل، تا تیاى ایٌىِ 

اوویت عالثاى تِ ضىل گستشدُ اص وطت ٍ لاچاق هَاد هخذس ٍ استثاط ح

هشوض ّای  تاهثش تش تشجپتشد وِ تا حوالت یاصدّن س هی تا الماػذُ تْشُ

هَسد خطن آهشیىا لشاس گشفت. دس  ، ایي گشٍُتداست خْاًی دس ًیَیَسن

هٌیت ساصهاى هلل هدَص ضَسای ا تاحوالت هَضىی ٍ سپس  تاآغاص 

ٍخَد ، دس ساصهاى ًاتَآى  دیگش وطَسّای هتحذٍ  ت هتحذهتحذ ایاال

 .وشدًذًظاهی اص افغاًستاى پان ساصی  ّای تا حولِالماػذُ ٍ عالثاى سا 

ُ ٍ تا ّوىاسی لدستیىی ٍ وشدوطَس پاوستاى اص ایي فشغت ًیض استفادُ 

هالی ّای  دس اختیاس لشاس دادى پایگاّای ًظاهی ٍ هسیش تذاسواتی اص ووه

اًدام تا ضىل گیشی حىَهت خذیذ دس . سشوشداستفادُ  هتحذ ایاالت

پایِ ٍ تذٍیي لاًَى اساسی ًظام ًَپای سیاسی افغاًستاى تا  ،افغاًستاى

غشتی تِ ٍخَد آهذ. ایي ًظام اص یه عشف تا  ساالسی هشدمالگَی 

لَهی هحشٍم اص غحٌِ لذست ضىل گشفت اص عشف ّای  هطاسوت اللیت

 هذًی ٍ سیاسی دسّای  هزّثی، آصادیّای  ادیدیگش الگَی خذیذ هثل آص

لَهی سا فشاّن ّای  ٍ ضىاف خَد صهیٌِ اختالف وِ ضذًْادیٌِ آى 

دس  ّا لذست سا تِ غَست هغلك ى وِ سالساخت صیشا لَهیت پطتَ

اص عشف دیگش هٌاسثات  وشدًذ.اختیاس داضتٌذ احساس ضىست سیاسی 

صهیٌِ حساسیت تیطتش  سیاسی ٍ التػادی دٍلت افغاًستاى تا ٌّذٍستاى
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اًدام ًظاهیاى پاوستاى تا تدْیض پاوستاى ٍ چیي سا فشاّن ساخت. سش

ًام عالثاى ػلیِ دٍلت افغاًستاى ٍ ًظاهیاى صیش  ای افشاعیّ دٍتاسُ گشٍُ

 .«خٌگ، ضَسش ٍ وطتاس صدًذ تِ خاسخی دست

ت هتحذ ایاال»دوتش عاّشی دس ساتغِ تا ًمص اهشیىا دس افغاًستاى گفتٌذ: 

سا سشوَب وٌذ وِ ّا  لَای ًظاهی وَضیذ ضَسش تمَیت تااتتذا  هشیىاآ

سپس تا خاسج ساختي تخص  .ضذتاتَخِ تِ خغشافیای افغاًستاى ًاوام 

ى حوالت َّایی ٍ ضثاًِ تَسظ وشدخایگضیي  تاصیادی اص ًظاهیاى خَد 

اًدام آًاى سا ي فطاس سا تش عالثاى افضٍد وِ سشَّاپیواّای تذٍى سشًطی

هستمین تا ًوایٌذگاى ٍصسات خاسخِ اهشیىا ٍ تَافك ّای  تِ گفتگَ ٍاداس

ّوَاسُ  ،حوایتی خَد دس هٌغمِّای  . آهشیىا دس سیاستوشدغلح 

اص  .پاوستاى سا هتحذ اغلی خَد داًستِ ٍ تش افغاًستاى تشخیح دادُ است

ّویي سٍ تدْیضات سٌگیي ًظاهی خَد سا پس اص تشن افغاًستاى دس 

ّای سٌگیي  لشاس دادُ ٍ اص تدْیض استص افغاًستاى تا سالح اختیاس پاوستاى

 .«ُ استوشدداسی طشفتِ خَدٍ پی

اًذاص غلح دس  اص چطنای  گیشی ایطاى دس اًتْای سخٌاى خَدضاى ًتیدِ

 اسُ اسائِ دادًذ: افغاًستاى دس دُ گض

پیص سٍ خَاّذ دس غلح افغاًستاى ساُ دضَاس ٍ عَالًی  .8

 داضت.

ّذ تَد وِ دٍلت افغاًستاى تا ش خَاسیی هغلح صهاً .3

اػتواد وطَسّای ّوسایِ خَد سا تِ دست  ،دیپلواسی لَی

 آٍسد.

دس حال حاضش یه ٍاگشایی هیاى هٌافغ ّوسایگاى افغاًستاى  .9

 آًاى تشای دست یاتی تِ غلح ٍ خَد داسد.ّای  ٍ تالش

دس حال حاضش هٌافؼی وِ وطَسّای ػضَ ًاتَ دس افغاًستاى  .4

طَسّای هٌغمِ ٍ ّوسایِ افغاًستاى هتضاد وٌٌذ تا و هی دًثال

 ٍ ًاّوگَى است.
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خوَْسی اسالهی ایشاى یه وطَس تاًفَر ٍ داسای هٌافغ  .2

خاظ دس افغاًستاى است وِ دس حال حاضش ًمطی سسوی دس 

ّا  یىاییشدادُ ًطذُ ٍ اص عشف آهآى  غلح تِگفتگَّای 

 ًادیذُ گشفتِ ضذُ است.

دس تسشیغ آى  الوللی تیي ّای  دٍلت خذیذ آهشیىا ٍ سیاست .6

 سًٍذ غلح ًمص اساسی خَاّذ داضت.

هوىي است غلح تا تخطی اص گشٍُ عالثاى غَست تگیشد اها  .9

ًام داػص دس حال تدْیض اص صیش  گشٍّای افشاعی دیگشی

عشف وطَسّای خاظ تِ هٌظَس ایداد تی ثثاتی دس هشصّای 

 .ّستٌذضوالی افغاًستاى تا وطَسّای آسیای هیاًِ 

صهاًی هوىي خَاّذ تَد وِ وطَس پاوستاى اص  غلح ٍالؼی .1

 تدْیض ٍ ساهاًذّی گشٍّای افشاعی دست تشداسد.

وطَس افغاًستاى داسد ٍ ّن تا دس لثال پیواى اهٌیتی وِ  آهشیىا .1

گاّی  داسد.دٍگاًِ  یسفتاسچٌیي پیواى هػالحِ وِ تا عالثاى، 

 تِ غَست همغؼی تا استفادُ اص عالثاى دٍلت افغاًستاى سا

تي دّذ ٍ گاّی آى  ّای دّذ تا تِ خَاستِ هی فطاس لشاس صیش

فطاس صیش  تشػىس تا حوالت هستمین تش گشٍُ عالثاى آًاى سا

ایي وطَس  ًذاضتي دّذ، ایي سفتاس ًطاًِ غذالت هی لشاس

 است.

وطت ٍ لاچاق هَاد هخذس تخطی دیگش اص ػَاهل اداهِ  .80

اداهِ خطًَت دس افغاًستاى است ٍ تا صهاًی وِ ایي ٍضؼیت 

 غلح پایذاس هحمك ًخَاّذ ضذ. ،داضتِ تاضذ
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