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 پىختە

َی حکٕيەتی ئەفغاَطتاٌ ٔ گۆڕاَکاری خێرا نە ئەفغاَطتاٌ، ْأاڵتیاَی ئۀ ٔاڵتە ٔ ٔاڵتاَی ێُاْەرەش ْ

بۆ ضەر ضەکۆی ضیاضی نە  ْەرێًی ٔ جیٓاَی خطتە پرضێکی َاڕۆغٍ. بسٔتُۀەی تاڵیباٌ ٔ گەڕاَۀەی

ضێپتەيبەر پرضی ئۀەی ٔرٔژاَذ کە چارەَٕضی ئۀ ٔاڵتە  ١١پاظ بیطت ضاڵ نە ڕٔدأی   ،ئەفغاَطتاٌ

  .بەرۀ کٕێ دەڕٔات ٔ ڕەَگذاَۀەی ئۀ گۆڕاَکاریە نەضەر َأخۆ ٔ دەرۀەی خۆی چۆٌ دەبێت؟

خۀَی گەڕاَۀەی دەضەاڵتی ئەيارەتی  ،ئەفغاَطتاٌری کػاَۀەی ْێسەکاَی ئەيریکا نەئاغکرایە بڕیا

ئیطاليی تاڵیباَی نە ئەفغاَطتاٌ بەغێٕەیەک پێػخطت. گەرچی کػاَۀەی ْێسە دەرەکیەکاٌ نە ئەفغاَطتاٌ 

ضێپتەيبەر،  ١١بەتایبەتی ئەيریکا ْەئٕ ْۆکارەکە َیە بۆ ْەرەضی ضیطتًی ضیاضی ئەفغاَطتاَی پاظ 

ەَذەڵی، َادادپەرٔەری نە دابەغکردَی دەضەاڵت ٔ ضەرٔەت بەضەر بەڵکٕ نەپاڵ ئۀەغذا ْۆکارگەنێکی ٔەک گ

جٕيگۀ پێکٓاتە جیأازەکاٌ، گەَذەڵی کارگێڕی، غکطتی ضیطتًی دادٔەری نە یەکالکردَۀەی کێػەکاٌ، 

قاچاغی ٔ پەرأێسخطتُی غَٕاضە جیأازەکاَی گەنی ئەفغاٌ ْەئٕ ئەياَە نە پێػٕتر ٔ بەو دٔایەظ ْۆکار 

ی ضیاضی ئەفغاٌ نە چٕارچێٕە ٔ دايەزراَذَی ٔاڵتی يۆدێرٌ بە ٔاڵتی غکطت خٕاردٔ یاٌ بٌٕ کە ضیطتً

پرضی ئەو تٕێژیُۀەیە ئۀەیە کە ئایا گەڕاَۀەی  . نەو چٕارچێٕەیەدأاڵتی پێع يۆدێرٌ َأزەد بکرێت

َأخۆ ٔ دەرۀە  نە ،خٕدی تاڵیباٌ ٔ ئەفغاَطتاٌ ،تاڵیباٌ ئارەزٔی دايەزراَذَی دۀڵەتی ئەيارەتی ئیطاليی

نەو تٕێژیُۀەیەدا ْۀڵذەدەیٍ ٔەاڵيی ئەو پرضیارۀ چەَذ پرضیارێکی  .؟ڕٔبەڕٔی چ ئاڵەَگاریەک دەکاتۀە

 دیکەی پەیٕەضت بەو بابەتە بذەیُۀە.
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 پێشەکی

بەزەبری ْێسەکاَی ْأپەیًاَاٌ  ،٢٠٠١ی ضاڵی ضێپتەيبەری ١١بسٔتُۀەی تاڵیباٌ پاظ ڕٔدأی 

 یضەکۆی ضیاضی ئەفغاَطتاٌ دٔرخرایۀە. ئەو گرٔپە نەچەَذ ضاڵەی کۆتاینە ،ئەيریکابەڕابەرایەتی 

دەضتی گرت  ، نێرۀەئەفغاَطتاٌ نە بارٔدۆخی بەرگری، ضیاضەتی خۆی گۆڕی بۆ حاڵەتی ْێرظ بردٌنە

 ذا دەضەاڵتی ضیاضی بەضەر تۀأی ئەفغاَطتاَذاغنە ئێطتا َأچەی جیأازدا.ٔ بەضەر کۆيەڵێک غار

، بسٔتُۀەی تاڵیباٌ ٢٠٢١ضێپتەيبەری ۀەی ٔادەی ْێسەکاَی ئەيریکا تا . ْأکات نەگەڵ کػاَضەپاَذٔە

نۀاَەظ کۆَترۆڵکردَی تۀأەتی کابٕڵی  دا،دەضتی گرت بەضەر زۆریُەی غارە گرَگەکاَی ئۀ ٔاڵتە

 پایتەخت، َسیک بَٕۀە نە خۀَی دايەزراَذَی  ئەيارەتی ئیطاليی ئەفغاَطتاٌ.

تاڵیباٌ )بۀاتای فێرخٕازاٌ بە زياَی پەغتٕ(، پاظ ْەرەضی یەکێتی ضۆڤیەت ٔ کػاَۀەی ْێسی ئۀ  

گەی ێ، بأەڕ ٔایە کە جٕاڵَۀەی پەغتٕ ضەرەتا نە ڕذدايەزراَ ١٩٩٠ٔاڵتە نە باکٕری ئەفغاَطتاٌ نە ضاڵی 

، ْأکات نەکارکردَذا ضعٕدیەی ْأکاری پارەی پادغایبە قٕتابخاَە فکری ٔ يەزْەبیە ئیطاليیەکاٌ دايەزرا، 

 ٕازی تَٕذڕۀی ئیطاليی ضَٕیاٌ پەیڕۀی دەکرد. ێغ

 ،نە ضەرەتادا گەڕاَۀەی ئاغتی ٔ ئاضایع بٕٔ بۆ َأچەکاَی پەغتٕ َػیٍ ،بەڵێُەکاَی ئەو جٕاڵَۀەیە

تاٌ نە باغٕری خۆرئأای ئەفغاَطدٔاتر . دەضەاڵت ٔەدەضتیگرتُەپاکطتاٌ ٔ ئەفغاَطتاٌ ئۀیع پاظ نە

دەضتیاَگرت بەضەر غاری ْیرات  ١٩٩٥ئەو بسٔتُۀەیە بەخێرایی دەضەاڵتی خۆی تەغەَە پێذا، نەضاڵی 

فێرخٕازەکاٌ  .بەتۀأەتی غاری کابٕڵیاٌ کۆَترۆڵ کرد ١٩٩٦ْأضُٕری ئێراَە، تا کۆتای ضاڵی کە

یەکاٌ نۀ یياَذٔبَٕی ئەفغاَبکەٌ. ٪ ْەئٕ ئەفغاَطتاَیاٌ کۆَترۆڵ ٩٠تٕاَیاٌ  ١٩٩٨تا ضاڵی طانيباٌ(، )

زەيیُە خۆغکەر بٕٔ بۆ  ، ئەيەظٔاڵتی تێکۀتبٕٔ  ،تیەيەرج ٔ بێ ضیطتًیەی کە پاظ ڕٔخاَی ضۆڤنْٕە

ەضەرەتادا بۆ ئۀەی بە ئاضاَی دەضەاڵتی تاڵیباٌ قبٕڵ بکەٌ. قبٕڵ کردٌ ٔ ڕازی بَٕی دەضەاڵتی ئۀاٌ ن

يەرجەی بەضەر ئەفغاَطتاَذا نٕبەضەر ئۀ ْە ،ٕبٌٕضەرٔکۀت بەغێٕەیەکی ڕێژەییئۀە دەگەڕایۀە کە
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پاظ کػاَۀەی ْێسەکاَی یەکێتی ضۆڤێت، ئأەداَیەکی ڕێژەیی ٔ درٔضت کردَی ڕێگۀباٌ  ،ْاتبٕٔ

نە ژێر دەضەاڵتی خۆیاٌ بٕٔ، بەاڵو ْأکاری ٔ دەضتێکەڵکردَیاٌ بازرگاَی نۀ َأچاَەی کە ڕێکخطتُی

تیرۆر ٔ کە نە َأخۆی ئەفغاَطتاٌ چاالک بٌٕ، تێٕەگالَیاٌ بە  ،تر نەگەڵ گرٔپە جیٓادیە تَٕذرۀەکاَی

ئەفغاَطتاٌ،  يافی يرۆڤ، نە َأبردَی کەنەپٕری ئایٍ ٔ کەنتٕرە جیأازەکاَیپێػێهی تَٕذٔتیژی قۀيی، 

، ٔ بەگژاچَٕۀەی ياف ٔ ئازادییە کەضییەکاٌ...ْتذ يادەی بێٓۆغکەر چێتیدرٔضت کردٌ ٔ قاچاغ

ْێسەکاَی ٔ نە الیەٌ ئەيریکا ٢٠٠١نە ضاڵی  نێذاَیأٌ ْۆکاری دٔرخطتُۀە ، بَٕۀٕ ئەياَەْەيضەرئەَجاو 

 . ْأپەیًاَاَۀە

نەگەڵ دەضەاڵتی تاڵیباٌ نە ٔاڵتەدا، بەاڵو  ٔ رٔخاَذَی ٢٠٠١ دژ بەتیرۆر نەضاڵی جەَگیراگەیاَذَی پاظ 

نە  ذا.ذا نە ئەفغاَطتاٌ ٔ پاکطتاَخۆیدرێژەی بە ياَۀەی بەجۆرێک نەجۆرەکاٌ، ْەر تاڵیباٌ ئۀەغذا 

تاٌ ٔ پاکطتاٌ ڕٔبەڕٔی ٔ َا راضتیػذا بە دٔبارە ضەرْەڵذاَۀەی تاڵیباٌ ْەردٔٔ ٔاڵتی ئەفغاَط

 رٔخاَی یەکجارینە ضەرکۀتٍ ٔ  ،گیری بَٕۀە نەالیەٌ تاڵیباَۀە، نەپاڵ ئۀاَیػذا َاتۆ ٔ ئەيریکاضەقا

ەک بۀ ياَایەی ئەيریکا ٔ َاتۆ نە جەَگی دژ بە تانیباٌ دۆڕاٌ، بەڵکٕ َ ،دەضەاڵتی تاڵیباٌ َاکارايە ياَۀە

نە ئەفغاَطتاٌ تاڵیباٌ يۆرکێکی  ،جەَگێک بٕٔ کۆتاییەکەی دیار َەبٕٔ. جیأاز نە گرٔپە جیٓادیەکاَی تر

َاضیۆَانطتی ٔ َأخۆی ئەفغاَی پێٕە دیارە، بۆیە ئەيریکا بەدٔای ضتراتیژی َٕێی ٔ ضیاضەتی َٕێ بٕٔ 

ٔەی تاڵیباٌ نەگەڵ بسٔتُە ٢٠٢٠ئەيریکا بەغێٕەیەکی ڕەضًی نە ضاڵی  بۆ ًََٕە ەگەڵ ئەو گرٔپەدا.ن

کە ڕێکۀتٍ نەضەر ڕاگرتُی ْەئٕ  .ڕێکۀتُێکیاٌ ٔاژٔکرد ٢٠٢٠ٔ نە ياَگی غٕباتیداَیػتُیاٌ ئەَجايذا

 ٢٠٢١ياَگی ئایارتاریذا بریانەبەرايبەردا ئەيریکا  ،جۆرە ْێرظ ٔ دەضتذرێژیەک بۆ ْێسی ئەيریکی ٔ َاتۆ

 ْێسەکاَی خۆی نە ئەفغاَطتاٌ بکػێُێتۀە.

نە ئێطتادا ئەفغاَطتاٌ نە بەردەو چارەَٕضێکی َا ڕۆغُذایە، دیار َییە دەضەاڵتی تاڵیباٌ یاٌ تاڵیباَی َٕێ 

 دا چۆٌ خۆیچ جۆرە ڕەفتارێک ٔ يۆدێهێکی حکٕيڕاَی پیادە دەکات نەگەڵ گەنە جیأازەکاَی ئۀ ٔاڵتە
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چۆٌ بیرٔ بأەڕی خۆی نەگەڵ فرەی يەزْەبی ٔ جیأازی ضیاضی نەَأخۆی ئۀ ٔاڵتەدا ڕێک   .َٕجێتگدە

دەخات. تاڵیباٌ چۆٌ ڕەفتار دەکات نەگەڵ پاغًأەکاَی گرٔپی قاعیذە ٔ داعع کە نە َأخۆی ئەفغاَطتاٌ ٔ 

اضەتی دەرۀە نە ئاضتی دەرۀە کە نە ئەفغاَطتاٌ جێگیر بٌٕ، ضەبارەت بە ضیطتًی جیٓاَی ٔ ڕەفتاری ضی

چۆٌ دەتٕاَێت پەرە بۀ پەیٕەَذیاَە ٔ دڵُیایی بە دَیای  جیٓاَی تاڵیباٌ چ َیازێکی ْەیە، ْەرێًی ٔ

 . ؟َێٕدەڵەتی بذات نەبەرايبەر ڕەفتار ئاغتی ئايێسی خۆی

 ْەئٕ ئەو پرضاَە بابەتی گرَگ ٔ ڕەفتار ٔ چارەَٕضی ئەفغاٌ ٔ ئەفغاَیەکاٌ ٔ تاڵیباَیبێگٕياٌ 

بەغێٕەیەکی تایبەت پيٕە بەَذە. نەو تٕێژیُۀەیە يەبەضتە تیػک بخرێتە ضەر دٔٔ ڕٔی َأخۆی ٔ دەرەکی 

 .ذاضیاضەتی بسٔتُۀەی تاڵیباٌ ٔ چارەَٕش ٔ ئایُذەی ئەفغاَطتاَ

 تاڵیبان و پرسی واوخۆی

 وەبەردی دڵ و بیر

ی باڵٔکردَۀەی َايیهکەیەکی َۆ ، ْۀاڵ١ی ئەيریکیگۆڤاری َیٕزٔیک ٢٠٠٦نەضەرەتای دیطەيبەری ضاڵی  

نە الیەٌ کە کە تێذا یاضای تازەی تاڵیباَی باڵٔکردۀە. پەڕەی نە پەرأێکی بچٕکذا بەڕەَگی غیٍ ٔ ضپی

 باڵٔکرابٕیۀە. بە ئەفغاَطتاَذا ،بە ئیًسای خۆی ،َٕضرأ بٕٔ َۀەال عٕيەر ضەرکردەی ئۀضای تاڵیبايە

 بکەٌ. یاٌجێ بە جێ خەڵک ئەَذاياَی تاڵیباٌ نەضەر بٕ، کەدەبٕٔکۆيەڵێک ڕێطای ضەپێُرائەو َايیهکەیە 

بەاڵو  ،نە بُەڕەتذا ٔەک زَجیرە ڕێطایەک خۆی پػاٌ دەدات  ،َاضرأە« الیحە»کتێبی یاضای تاڵیباٌ بە 

ٔ تێڕٔاَیُی خۆیاٌ بۆ کە دیذ ،فێطتێکی ضیاضی دەردەکەێتینێی ٔەک ياَ ،پاظ ضەرَج ٔ تێڕٔاَیٍ

ڕٔٔ، نەبری ئۀەی ڕێطایەک بێت بۆ ڕێکخطتُی ڕەفتاری خۆضەراَەی ئەَذاياَی  ضیاضەتکردٌ دەخەَە

فێطتێک خۆی َیػاٌ یياَرٔپی تاڵیباٌ، بەاڵو  الیحە ٔەک گرٔپ یاٌ چۆَیەتی ياَۀە ٔ ٔەفاداری بۆ گ

                                                           
1
 Newsweek 
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کە ضەراَی ئەو گرٔپە بەتایبەت )يەال عٕيەر( نۀ ڕێگۀە ْۀڵی ئۀەیاٌ دأە کە دیذی ْأاڵتیاَی  ،دەدات

بە ٔاتایەکی تر َەبەردێکە بۆ  ،ئەفغاَطتاٌ ٔ تێڕٔاَیُیاٌ بۆ بسٔتُۀەی تاڵیباٌ بگۆڕٌ ٔ باغی بکەٌ

 ەکاٌ.یبردَۀەی دڵ ٔ بیری ئەفغاَی

يادە، بەو کۆيەڵە ڕێطایە ضەراٌ ٔ ئەَذاياَی گرٔپ ْۀڵیاَذأە  ٨٤بەظ ٔ  ١٤الیحە پێک ْاتٕٔە نە 

ْێڵێک بٓێٍُ بەضەر ڕەفتاری تَٕذڕۀاَە ٔ خۆضەراَەی خۆیاٌ کە نە يأەی ڕابردٔدا نە دیذی گەنی ئەفغاٌ 

کە ْأکاری باغکردٌ  ،ەو الیحەیەَأ ئ بخسێُُەپێی تێٕەگالبٌٕ. ئۀاٌ يەبەضتیاٌ بٕٔ تۀأی ئۀ بابەتاَە 

يادەیی  ٨٤بە ياَایەکی تر ڕێطای  ذا.نە َأخۆ ٔ دەرۀەی ئەفغاَطتاَ ،ٔ چاکردَی ڕٔاڵەتی تاڵیباٌ دەدات

تاڵیباٌ نەبری ئۀەی کە کتێبێکی یاضایی بێت زیاتر ڕەَگذاَۀەی ڕێًُایی َايەیەکی ضیاضیە کە ئاياَج نێی 

ا نە ڕۆژاَی بێ ئٕيێذی ئەو گەنە ضٕدی نێ ببیُرێت ٔ نۀ ڕێگەیۀە پێگۀ گۆڕیُی ڕای گػتی گەنی ئەفغاَە ت

يجاْیذ پێٕیطتە نەضەری نەگەڵ کۆيەاڵَی »الیحە ْاتٕٔە  ٧٨دەضەاڵتی خۆیاَی پێ زیاد بکەٌ. نە يادەی 

 ،خەڵک بە ڕۀغتێکی ئیطاليیاَە ڕەفتار بکات ٔ دڵیاٌ بەدەضت بٓێُێت ٔ نە خۆیاَی َسیک بکاتۀە

تا ْەئٕ يیههەتەکاٌ ٔ ْأاڵتیاٌ  .ەتی ٔەک يجاْیذێک َٕێُەرایەتی ئەيارات ئیطاليی بکاتبەتۀأ

فێطتە کە َأی الیحەیە ینێرەدا دەردەکەێت ئەو ياَ« پێػٕازی نێ بکەٌ ٔ دەضتی ْأکاری نەگەڵ درێژ بکەٌ

 زیاتر بۆ گۆڕیُی دیذە ئەفغاَیەکاَە بۆ تاڵیباٌ.



7 
 

 

 يی ئەفغاَطتاٌ، بۆ يجاْیذیٍالیحە، ئەيارەتی ئیطالکتێبی: 
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نەگەڵ  ،نەڕٔی غکڵ ٔ غێٕازی ڕەفتاریاٌ ،نەو کتێبەدا چۆَیەتی ڕەفتاری ئەَذاياَی تاڵیباٌ دیاری دەکات

الیەٌ ێک ْەئٕ ئازارداَی زیُذاَیاٌ نەخەڵک ٔ ضەربازاَی بیاَی ٔ ئەفغاَی، زیُذاَیاٌ ٔ ضیخٕڕاٌ، بەجۆر

ٔی ْۀڵی ئەو الیحەیی يەال عٕيەر بۀ ئاڕاضتەیەیە يتًاَەی خەڵکی ئەَذاياَی تاڵیباٌ ڕێگری نێکرأە، تۀا

 ئەفغاَی بەدەضت بٓێٍُ.

ئەو جۆرە نە ضیاضەتکردٌ جۆرێکە نە ضتراتیژ کە نەضەرەتای درٔضت بَٕی تاڵیباٌ بۆ گەغتٍ بە دەضەاڵت  

ری کۆيەڵێک ضٕدیاٌ نێ بیُی. گەرچی پاظ ئەو الیحەیە گرٔپی تاڵیباٌ دٔچا ،نە َأخۆی ئەفغاَطتاٌ

بۆ ضەپاَذَی ْێسی خۆی نۀ  ،ڕەفتاری تَٕذڕۀاَە نە غارەکاَی باغٕر ٔ خۆرْەاڵتی ئەفغاَطتاٌ بٕیۀە

بۆ ْۀڵذاٌ ٔ گرتُە دەضتی دٔبارەی  ،بەاڵو الیحەی تاڵیباٌ ضتراتیژی ئۀاٌ پػاَذەدات .َأچەیەدا

دەضەاڵت، خۆ َٕێکردَۀەی خۆیاٌ ٔ گۆڕیُی تێڕٔاَیٍ بۆ ئۀ گرٔپە کە نە ڕابردٔدا نە دیذی َأخۆی ٔ 

 دەرەکی تێٕە گالبٌٕ.

ڕەَگە زۆر دژٔاربێت  ضەرٔەری، ضەرٔەری ٔ َاضەقايگیر. يێژٔی ئەفغاَطتاٌ پڕە نە ئاڵُگاری ٔ َەبَٕی

را دٔبارە ذکە بۆچی ئەفغاَطتاٌ بەو ڕۆژە گەیػت، چۆٌ ڕەخطێُ ،ت َیػاٌ بکرێتتەَٓا ْۆکارێک دەض

تاڵیباٌ دەضەاڵت بگرَۀە دەضت، ٔاڵتێکی فرە قۀيی ٔ يەزْەبی چۆٌ بەیەکجاری درایۀە دەضتی تاڵیباٌ. 

َأچەکۀ ە ٔاڵتە َاضەقايگیرەکاَی ْەئٕ ئەياَە ئەياَگەیەَێتە ئۀ بأەڕەی کە ئەفغاَطتاٌ یەکێکە نە ْەر

یاٌ ْێسێکی ْەرێًی ٔ َێٕدۀڵەتی  ،، قۀيێک، باڵێکی ضیاضیدَیا،  بەجۆرێک ضاغ بَٕۀەی بۆ گرٔپێک

دژٔار بێت. ْۆکاری َاضەقايگیری ئەفغاَطتاٌ ئۀەَذە زۆر  ذانە ْەر ضەردەيێک یاٌ کی بەردۀاوبەغێٕەیە

ت نەالیەٌ ضەراَی ئۀ ٔاڵتە پاظ ٔ تێک ئااڵٔە، دژٔارە جیابکرێتۀە. دیارە الٔازی بەڕێٕەبردَی ٔاڵ

ضێپتەيبەر ٔ ڕٔخاَی دەضەاڵتی تاڵیباٌ ٔ قاعیذە، پێکذاداَی قۀيی ٔ باڵە جیأازەکاٌ، ْەژاری  ١١ڕٔدأی 

)تێکذاَی جێگۀ َأچەی َاضەربازییەکاٌ، بێ ڕێسی کردٌ  ٔ بێکاری، رەفتاری ْێسە دەرەکیەکاٌ بەتایبەتی

نە ْێرغی غۀاَەدا(، ڕکابەری نەضەر ضەرچأەی دەگًەٌ بە تایبەت ئأ ٔ بە کەنتٕری ئۀ ٔاڵتە بەتایبەتی 
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زۀی، تأاٌ ٔ بازرگاَی بە يادەی ْۆغبەر، ئایذۆنۆژیا ٔ تَٕذڕۀی يەزْەبی، ضیاضەتی جیۆپۆنۆتیکی 

پاکطتاٌ ٔ ٔاڵتاَی درأضێ َأچەکە، ْەئٕ ئەياَە ْۆکار گەنێکٍ کە نە ڕابردٔدا پەیکەری ضیاضی ئۀ 

 ضێپتەيبەر بُیاد َرایۀە.  ١١پێ الٔاز ٔ تێکػکێُرأ کە پاظ  ٔاڵتەی

بەتایبەت خٕدی ڕابەری ئۀ گرٔپە نە پاظ ضاڵی  ،دیارە نە بۆغایی ئۀ ْەئْٕۆکارەدا بسٔتُۀەی تاڵیباٌ

ضتراتیژێکی َٕێیاٌ نە يايەڵەکردٌ پەیڕٔەی کرد، ٔەک ئۀەی نە الیحەدا ْاتٕٔە تابتٕاٍَ نە ڕۆژاَی  ٢٠٠٦

 ئەياٌ ضٕد نۀ بارٔدۆخە ٔەربگرٌ ٔ دٔبارە بگەَۀە دەضەاڵت. ،يێذی گەنی ئەفغاَطتاٌَائٕ

، ضتراتیژێکی ضەربازییە کە ئاياَج نێی ْێُاَەدی ضەقايگیریە بەتایبەتی نۀ َأچاَەی  ٢َەبەردی دڵ ٔ بیر 

غۆڕغی ٔ  کە غۆڕغیاٌ تێذا بااڵدەضت ٔ چاالک ترە، بەياَایەکی تر ئەو ضتراتیژە تاکتیکێکی دژە

غۆڕغگێراَەیە، يێژٔی ئەو تاکتیکە دەگەڕێتۀە بۆ َێٕاٌ ضااڵَی جەَگی دٔٔەيی جیٓاَی ٔ جەَگی ضارد 

بەتایبەتی ئەزيَٕی ئەيریکیەکاٌ دژ بە غۆرغگێڕاَی ڤێتُاو نە جەَگی ڤێتُايذا، ئەزيَٕی بەریتاَیەکاٌ نە 

ٔ ضٕدی نێبیُرا. کرۆکی َەبەردی دڵ ٔ بیر نەزۆر غٕێُی دیکە بەکار گیرا ەدەٌ ٔ یەيەٌ ياالیا ،عەياٌ ، ع

کۆيەڵێک ْەَگأی کردار ٔ خێراٌ کە بە نێذاَی خێرا َاضرأە، خۆی دەبُێتۀە نە ْأکاری کردٌ ٔ 

ئأڕداَۀەی خێرای ئۀ خەڵک ٔ َأچاَەی کە ٔەالیاٌ بۆ غۆڕظ ٔ غۆڕغگێڕاٌ ْەیە،  جیاکردَۀە نێیاٌ 

ێػاَی ڕێگأ باٌ، درٔضتکردَی قٕتابخاَە ٔ باڵەخاَە ٔ دابیٍ بە کۆيەڵێک کاری يرۆڤ دۆضتاَە نە ڕاک

، زیاتر ئاياَج نێی درٔضت ەضازی بۆ ڕێگەکردٌ نە غۆڕظ دەکاتکردَی ئۀ پێذأیطتیاَەی کە زەيیُ

 کردَی ضەقايگیریە َەک گەغەضەَذَی بُەڕەتی.

ەضەر بُەيای ئاضایع ٔ ضێپتەيبەر ضیاضەتی دەرەکی ن ١١ٔالیەتە یەکگرتٕەکاَی ئەيریکا پاظ ڕٔدأی  

ضەقايگیری خۆی ْأپەیًاَاَی داڕغت بۆیە ْەضتا بە الداٌ ٔ ڕٔخاَذَی ڕێکخرأی قاعیذۀ بسٔتُۀەی 

تاڵیباٌ، نەضەر بُەيای ضتراتیژی ضەربازی دڵ ٔ بیر ْەضتا بەتەرخاَکردَی بٕجەیەکی زۆر بۆ ئەفغاَطتاٌ 

                                                           
2
 battle of hearts and minds  
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 ضەر بە زاَکۆی تافتص ئەيریکا نە َێٕاٌ ضااڵَی ٣ٍکە بەپێی تٕێژیُۀەیەکی ضەَتەری َێٕدۀڵەتی فایُطتی

يهیارد دۆالر(ی،  نە ئەفغاَطتاٌ خەرج کردٔە ئۀیع نەڕێگەی بەرَايەی نێذاَی  ١.٢(، بڕی )٢٠١٠ـ  ٢٠٠٣)

خێرا ْأکاری ئۀ َأچاَەی کە غۆڕغی تێذا بٕٔە یاٌ َا ضەقايگیر بٕٔە، بەپێی ْەياٌ ڕاپۆرت ضتراتیژی  

نەالیەٌ ئەيریکأ ْأپەیًاَاَی کاریگەری ٔای َەبٕٔە ٔ ئاياَجی خۆی َەپێکأە یاٌ َەبەردی دڵ ٔ بیر 

 ٤ئەگەر کاریگەری ْەبٕٔ بێت زۆر کٕرت يۀدا بٕٔە. نەبەرايبەردا بەپێی تٕژیُۀەیەکی ضەَتەری ئاضیا

پرضیاری نە ٔەاڵيی  ،کە ضٕد نە ڕاپرضی ٔەرگیرأە نەضەرتاضەری ئەفغاَطتاٌ ئەَجاو درأە ٢٠١٩ضاڵی نە

٪،  پکتیکا ٨٣.٨٪ ، کُر ٨٤.٨پرۆضەی ئاغتی َێٕاٌ ئەيریکأ بسٔتُۀەی تاڵیباٌ ٔالیەتەکاَی، ئەرزگاٌ 

٪  زۆرتریٍ ڕێژەی ْەضتی خۆغبەختیاٌ دەربڕیٕە بە ئەَجايذاَی پرۆضەی ئاغتۀای َێٕاٌ تاڵیباٌ ٔ ٨٠.١

٪ کەيتریٍ ْەضتی ٤٤.١٪، بايیاٌ ٤٢.٦٪، پەَجػیر ٣١.٥ئەيریکا نەبەرايبەردا ٔالیەتەکاَی، دایکُذی 

٪ خەڵکی ئەفغاَطتاٌ بڕٔایاٌ بە پرۆضەی ئاغتی َێٕاٌ ٦٤دڵخۆغیاٌ دەربڕیٕە. بەغێٕەیەکی گػتی 

ػاَذأە، ئەيەظ نە پرۆضەی کػاَۀەی یئەيریکأ بسٔتُۀەی تاڵیباٌ ْەبٕٔە ٔ ْەضتی خۆغحاڵیاٌ پ

کاَی ٔەک کابٕڵ ٔ قەَذەْار بێ ڕٔبەڕٔبُۀەی کە تاڵیباٌ نە غارە گۀرە ،ئەيریکا بەباغی خۆی َیػاَذا

ْەتا زۆرێک نە ضٕپای ئۀ ٔاڵتە بێ ڕٔبەڕٔبَٕۀە بە چەکی  ،خەڵکی تٕاَی ئۀ َأچاَە کۆَترۆڵ بکات

دەضتیاٌ خۆیاٌ ڕادەضتی گرٔپی تاڵیباٌ کرد.  بۆیە نە َەبەردی دڵ ٔ بیری ئەفغاَیەکاٌ نە َێٕاٌ ئەيریکأ 

عٕيەر(  يەالأەی یاریەکە تاڵیباٌ بێت، بۆیە نەبەرگی َايیهکەی الیحەی تاڵیباٌ )تاڵیباٌ ٔا دەردەکۀێت بر

ئەيریکا بەڵێُی غکطتذاَی بە ئێًە دأە، خٕداظ بەڵێُی ضەرکۀتٍ بە ئێًە دەدات، بۆیە ئێًە »َٕضیٕیەتی 

ێُی خٕدا چأەڕێ دەبیٍ بساَیٍ کاو نە بەڵێُەکاٌ دێُە دی، ضٕێٍ بە خٕدا ئۀە َایەتە دی، تەَٓا بەڵ

نە ڕاضتیذا ئایا تاڵیباٌ برأەی یاریەکە بٕٔ، ئایا ئەيریکا غکطتی ْێُا، ئەياَە پێٕیطتی بە غرۆڤە «. َەبێت

 دەبێت کە نەو تٕێژیُۀە ْۀڵ دەدرێت ٔەاڵو بذرێتۀە.

                                                           
3
 Feinstein international center  

4
 The Asia foundation  
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 تاڵیبان و بابەتی دەستىر

، ٢٠٠١دٔرخطتۀە نەضاڵی ی ئەفغاَطتاٌ کاَی ئەيریکا تاڵیباَی نەدەضەاڵتکاتێک ٔالیەتە یەکگرتٕە

گرتُۀەی دۀڵەتێک بۆ ئەفغاَطتاٌ گفتٕگۆی نێٕەکرا، نۀ کاتەدا بسٔتُۀەی کۆَفراَطێک نەئەڵًاَیا بۆ جێ

ْۆکاری ئەيەظ بۆ ئۀە دەگەڕایۀە  ،ٔ بۆچَٕی ئۀاٌ َادیذەگیرااڵیباٌ خرایە دەرۀەی گۆڕەپاَەکەت

پێیاٌ ٔابٕٔ کە ئایُذەی ضیاضی تاڵیباٌ کۆتایی پێ  ٢٠٠١ئەيریکا ٔ خأەٌ ضٕديەَذ ٔ برأەکاَی جەَگی 

دٔبارە دەضەاڵتی تاڵیباٌ  ،ْاتٕٔە. پاظ تێپەڕبَٕی دٔٔ دەیە  نە دايەزراَذَی دۀڵەتی َٕێی ئەفغاَطتاٌ

باڵی کێػایۀە بەضەر ئۀ ٔاڵتەدا، ٔا دێتە پێع چأ تاڵیباٌ بۆ جێگیرکردَی دەضەاڵتی خۆی بەرۀ 

یاٌ نەڕێگەی الداَی  ،ڕێگەی ْەيٕاری دەضتٕری ئۀ ٔاڵتەئۀیع یا نە .أ بُێتگۆڕاَکاری دەضتٕر ْەَگ

بەاڵو دیذگای ئەو گرٔپە چ پێگەیەکی  ،داَاَی دەضتٕرێکی َٕێ یاٌ بێ دەضتٕر غاَطتاٌ ٔدەضتٕری ئەف

 .دايێژٔی ْەیە نەضەر ضیطتًی یاضایی ٔ ضیاضی ئەو ٔاڵتە

ػاٌ دەدات ەبٕٔە، دٔٔ بەڵگەَايە ْەیە کە بۆچَٕی تاڵیباٌ پتاڵیباٌ نەبارەی دەضتٕر زۆر غەفاف َدیذگای 

دەضتٕری ئەيارەتی ئیطاليی »ەغُٕضی دەضتٕری تاڵیباٌ بەَأی ، ئۀاَیع ڕبۆ دەضتٕری ئەفغاَطتاٌ

ڕەغُٕضی ،  ١٩٩٨، کە َٕضرأە نە الیەٌ کۆيەڵێک يٕفتی ٔ غەرع َاضی تاڵیباٌ نە ضاڵی «ئەفغاَطتاٌ

بەغێٕەیەکی َٓێُی درزی گرت ٔ کۀتە  ٢٠٢٠کە نەضاڵی « ئیطاليی ئەفغاَطتاٌپەیًاٌ َايەی ئەيارەتی »

پەیًاٌ َايەی ئیًاراتی »رپەچی ئۀەی دایۀە کە ڕەغُٕضی دەضت خەڵک، گەرچی ٔتەبێژی ئۀ گرٔپە بە

نەالیەٌ ئۀاَۀە َٕضرابێت، بەاڵو َأەڕۆکی ئەو ڕەغُٕضە نەگەڵ کۆيەڵێک بۆچَٕی « ئیطاليی ئەفغاَطتاٌ

 راَی ئەو گرٔپە یەک دەگرێتۀە.ضە

ئەيارەتی ئیطاليی، کۆياری حٕکًڕاَی نە ئەفغاَطتاٌ نۀاَە )چەَذ ضیُاریۆیەک ْەٌ بۆ غێٕازٔ غکڵی 

ئیطاليی، حکٕيەتی ئیطاليی، خەڵک ضاالری دیُی، پادغاْی ایطاليی(، کە نەَێٕاَیاَذا فۆريی ئەيارەتی 

، ئەو غکڵە نە زی حکٕيڕاَی نە ئەفغاَطتاٌئیطاليی یەکێکە نە ئەگەرە بەْێسەکاٌ بۆ غێٕا



12 
 

يأەی ڕابردٔٔ ٔاتە پێع َی ئۀاٌ بۀ غێٕازە دەبێت کە نەئەيارەتی ئیطاليی(، بە بۆچٕاَی)ڕيٕحک

کە ئەزيَٕیاٌ کردٔٔە، ضٕدی ئەو غکڵە نە حکٕيڕاَی بۆ تاڵیباٌ زۆر بێکێػۀ  ٢٠٠٣ڕٔخاَیاٌ نە ضاڵی 

 بە داَاَی دەضتٕر، دايەزراَذَی ئۆرگاٌ ٔ ْەڵبژاردٌ َییە.بێ ضەر ئێػەیە، بەجۆرێک ْیچ پێٕیطتی 

دٔچاری ئاڵُگاری زۆر دەبێتۀە، چَٕکە پێکٓاتەی ضیطتًی جیٓاَی  ،دیارە ضیطتًی ئەيارەتی ئیطاليی 

ز بۆ دۀڵەتی َەتۀە کە گرَگتریٍ ڕەگە ،يیههەت یاٌ دۀڵەتی َەتۀە دايەزرأە -َٕێی نەضەر بُەيای دۀڵەت

خاک، خەڵک، حکٕيەت ٔ دەضەاڵت (ِ، کّ دەضەاڵت  گرَگتریٍ ڕەگەزی ْسریە بۆ دۀڵەت، بۆیە بریتیٍ نە )

کە دۀڵەتێک بێ ْیچ ئۆرگاٌ ٔ ْەڵبژاردٌ ٔ دەضتٕر  ،نە ضەدەی بیطت ٔ یەکەيذا َانۆژیک دێتە  پێع چأ

 ،ٔ ڕێطایەکی دیاری کرأ بەڕێٕەببرێت

ضیطتەيی َێٕدۀڵەتی ٔ کۆيەڵگای َێَٕەتۀەیی بکاتۀە. نە الیەکی تر َۀەی ی نەینەدرێژيۀدا جێگەی خۆ 

نۀ يأەیەدا   ،ئیطاليی ئەفغاَطتاَە کۆياریَٕێی ئەفغاَی نە ضیطتەيی ئێطتای ئەفغاَطتاٌ ياَذٔٔە کە 

 دایک بٌٕ ، بۆیە قبٕڵکردَی ضیطتًێکی ٔەک ئەيارەتی ئیطاليی کارێکی دژٔارە، ْەرٔەْا قبٕڵ کردَینە

يی پێػٕ کارێکی دژٔارە کۆی چیٍ ٔ تٕێژ ٔ يیههەتاَی ئەفغاٌ نەضەر بُەيای ضیطتًی ئەيارەتی ئیطال

 بەردەو تاڵیباٌ.دەبێت نە

ْەرچی ضیُاریۆی ضیطتًی حکٕيڕاَیەکاَی ترە )کۆياری ئیطاليی، حکٕيەتی ئیطاليی، خەڵک ضاالری 

تاڵیباٌ ٔ خەڵکی ئەفغاَطتاٌ.  ٌ دەبێت بۆٔ ئاڵُگاری خۆیاغاْی اضاليی(؛ ْەئٕ ئەياَە  ضٕددیُی، پاد

بارٔدۆخی ْەڵبژاردَی  يۆدێهی ضیطتًی کۆياری نە الیەٌ تاڵیباٌ ضٕدی ئۀەی دەبێت کە ضیطتًی ئێطتا نە

پارێسگاری نێ دەکرێت، ئۆرگاٌ ٔ داو ٔ دەزگاکاٌ دەيێُێتۀە، دەضتٕری ئێطتای ئەفغاَطتاٌ بەرکار 

ارێسگاری نێذەکرێت، گرٔپی تاڵیباٌ بەغێٕەیەکی يەغرٔع داخڵی ْێسی دەيێُێتۀە، جیأازی دەضەاڵتەکاٌ پ

ی نە دەضتٕٔری ئۀ ٔاڵتەدا ْاتٕٔە، یضەربازی ئۀ ٔاڵتە دەبێت ٔ دەبێتە جێی ڕەزايەَذی ئۀ فرە َەتۀەیە
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. (َاتۆ، ئەيریکا، یەکێتی ئۀرٔپا)بەتایبەت  ،نە الیەکی تر جێگەی ڕەزايەَذی کۆيەڵگای َێَٕەتۀەیی دەبێت

 ئەيەظ دەبێتە ْۆی ئۀەی کە ْأکاریەکاَیاٌ بۆ ئەفغاَطتاٌ بەردۀاو بێت.

تاڵیباٌ نە ْۀڵی دايەزراَذَی يۆدێهی  یە،بەاڵو ئاڵُگاری يۆدێهی کۆياری ئیطاليی ئۀەیە، زیاد نە ضێ دەیە

اٌ بۆ يۆدێهی پێُأ ئۀ َأەدا جەَگێکی زۆری تێپەڕاَذٔە، بۆیە ڕازی کردَی تاڵیبنە ،ئەياراتی ئیطاليیە

کاتێکذا کە خۆی بە برأەی جەَگ دادەَێت، ئەو يۆدێهە پێٕیطتی نە ،جًٕٓری ئیطاليی کارێکی دژٔار دەبێت

ڕٔی دەرەکیع ئیرادەیەکی بەْێسی ەْێس بۆ پارێسگاری کردٌ نێیی، نەبە یەکڕیسی ٔ بَٕی ضٕپای ب

کی زۆر نە يۆدێهی جًٕٓریەتی ئیطاليی َێٕدۀڵەتی َییە بۆ پػگیری کردَی ئەو يۆدێهە، نە الیەکی گەَذەڵیە

 ئەفغاَطتاٌ  نە يأەی ڕابردٔ خەڵکی ئۀ ٔاڵتەی دٔچاری بێ ئٕيێذی ٔ بێساری کردٔە.

دیارە يۆدێهە حکٕيڕاَیەکاَی تری ٔەک )حکٕيەتی ئیطاليی، خەڵک ضاالری دیُی، پادغاْی ئیطاليی(، ئەو 

بَٕی يۆدێهەکە، بەغێکی تریاٌ  بەغێکیاٌ بە ْۆی کۆٌجۆرە نە يۆدێالَە ضٕد ٔ ئاڵُگاری خۆیاٌ دەبێت، 

خٕێذَۀەی ٔاقعی دَیای َٕێیە  ٔجۆرە نە يۆدێالَە پێٕیطتی بە فکرٔ ْسری ضەردەيیاَەْۆی ئۀەی ئەو بە

بۆچٌٕ ٔ کە ضٕد نە ،یاٌ زاَای ئیطاليی ْەیە ،بسٔتُۀەی تاڵیباٌ گرفتی تیۆری َٕضی دیُیکە

َیای حکٕيڕاَی ئەيرۆی ئەفغاَطتاٌ پێٕیطتە. نە الیەکی تر زۆر دژٔارە بیرۆکەکاَیاٌ ٔەربگیرێت کە بۆ د

جاٌ جاک ڕۆضۆ، کاَت، يۆَتطکیۆ، )َٕضیُەکاَی ردٔٔ ڕەگەز بە زاَطتی ضەردەو  ٔ کە َۀەیەک نە ْە

 زاَا ئیطاليیەکاَی تر بەو يۆدێهە حکٕيڕاَیە ڕازی بکرێٍ.  ُیڕاْاتٌٕ تا َٕضی (جۆٌ ضتٕارت يیڵ

َی ٔ پیادە کردَی ئۀەی بە ٔیطتی فرەی ٔ خەڵکی ئەفغاَطتاٌ بێت نە الیەک ٔ اکٕيڕبۆیە يۆدێهی ح

گۀرەتریٍ ئاڵُگاری بەردەو تاڵیباٌ ٔ خەڵکەکەیەتی کە ئەفغاَطتاٌ  ،بسٔتُۀەی تاڵیباٌ نە الیەکی تر

 دٔچاری تەَگ ٔ چەڵەيە ٔ َاضەقايگیری زۆر دەکاتۀە نە ئایُذەدا.
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 انتاڵیبان و گروپە جیهادیەک

دا ڕابردٔدەیەکاَی کە نە يأەی  ،گرٔپە جیٓادیەکاٍَ ،یەکاَی بەردەو حکٕيڕاَی تاڵیباٌییەکێکی تر نە ئاڵُگار

ٔ ئاغُای عادات ٔ تەقانیذ ٔ بیرٔ بأەڕی خەڵکی ئۀ ٔاڵتەٌ. ۆیاٌ نە ئەفغاَطتاٌ بەْێس کردٔٔەپێگەی خ

ئەفغاَطتاٌ ٔ َأچەکاَی پەغتٕ َػیُە،  پێچۀاَەی تاڵیباٌ کە ئاياَجی ضەپاَذَی دەضەاڵتی خۆی بەضەر

ئاياَجیاٌ ضەپاَذَی ْەژيَٕی خۆیاٌ بەضەر جیٓاٌ  ،ئەو گرٔپاَە جٕاڵَۀەیەکی ئیطاليی جیٓادی جیٓاَیٍ

ضەر ٍ بە ئاياَجی خۆیاٌ پێٕیطتیاٌ بۀ درٔضت کردَی خەالفەتی ئیطاليی جیٓاَیە. ئەو گرٔپاَە بۆ گەغت

پێ درێژە بذەٌ ٔەک نە يأەی ڕابردٔدا نە عێراق ٔ ضٕریا بیُرا.   زەيیُێک ْەیە تا دەضەاڵتی خۆیاَی

بەغێکی زۆری ئۀ جٓادیاَەی  ،پاظ ڕٔخاٌ ٔ کەيکردَۀەی دەضەاڵتی داعع نە عێراق ٔ ضٕریا

ڕٔیاٌ کردۀە ئەفغاَطتاٌ، نە ئێطتادا خاکی ئەفغاَطتاٌ  ،ئەفغاَطتاٌ ٔ ٔاڵتاَی ئاضایای َأەَذ ْاتبٌٕنە

 ە بۆ ئەو گرٔپاَە.باغتریٍ يۆڵگەی

یەکێک نە َیگەراَیەکاَی دَیای ْەرێًی ٔ َێٕدەڵەتی ئۀەیە کە دٔبارە ئەفغاَطتاٌ بێتە يۆڵگەی گرٔپە 

جیٓادیەکاٌ، گرٔپە جٓادیەکاَی ٔەک )داعػی خۆراضاٌ، قاعیذە ٔ تۆڕی حەقاَی، گرٔپی تری ٔەک نەغکری 

ەدٔای ضەپاَذَی بەغێک نە خەالفەتی ئیطاليیٍ طیبە(. نەَێٕ ئەو گرٔپاَە داعػی خۆراضاَی کە گرٔپێکٍ ب

، پاکطتاٌ ٔ ئاضیای َأەَذ. داعػی خۆراضاٌ ە پێک ْاتٕٔە نە ئەفغاَطتاٌنە َأچەکاَی خۆراضاَی کۆٌ ک

ْەو نە ڕٔی ئایذۆنۆژیا ٔ بەرَايە ْەو نەڕٔی ضەرچأەی داْات،  ،ٔ تاڵیباٌ گرفت ٔ کێػە ْەیە نەَێٕاَیاَذا

ی َاضیۆَانیطتی َأزەد دەکەٌ، پێیاٌ ٔایە بەرَايەی تاڵیباٌ تەَٓا بۆ دەضەاڵت ٔ ئەياٌ تاڵیباٌ بە گرٔپ

 َەک ئۀ خەالفەتە ئیطاليیە جیٓاَیەیی کە ئەياٌ بە ئاياَجیۀەٌ. ،حکٕيەتذاری ئەفغاَطتاَە

داعػی خۆراضاَی پێک ْاتٕٔە نۀ گرٔپاَەی کە نە پاغًأەی ڕێکخرأی قاعیذە، گرٔپی جٕاڵَۀەی 

 ٔ ْەڵٓاتٍ ٢٠١٠ئۆپەراضێَٕی ضٕپای پاکطتاٌ دژ بە تیرۆر نە ضاڵی  کە نە ئەَجايی ،پاکطتاَی تاڵیباَی

ضەرەتا ٔەک پەَٓاَذە ضۆزی خەڵکی َأچەکەیاٌ ڕاکێػا  .ٔالیەتی َەَگرْاری ئەفغاَطتاٌ َیػتەجێ بٌٕنە
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کی ئەو گرٔپە نە ضەرۆ حەکیى انهە يحطٕد()نە ْأکاری چەک ٔ تەقەيەَی ٔ ژٌ ٔ ژَخٕازی، پاظ کٕژراَی 

بە دەضتیاٌ کرد  . نێرۀەدابەظ بٌٕ ٔ بە چەَذ گرٔپێکی بچٕکئیذی ئەو رێکخرأە بٌٕ ، دا٢٠١٣ضاڵی 

، ڕفاَذٌ، ٔەرگرتُی پارە ٔ باج، بێسارکردَی خەڵکی ئۀ َأچاَەی ئەياٌ دەضەاڵتیاٌ تێذا ْەبٕٔ ئەيە تأاٌ

پاظ ڕاگەیاَذَی دۀڵەتی ئیطاليی نە )عێراق ٔ غاو(، ڕەفتاراَەیاٌ پەیٕەَذیاَی نەگەڵ تاڵیباٌ خراپترکرد. 

پاغًأەی ئەو گرٔپە نەگەڵ پاغًأەکاَی قاعیذە نە ئەفغاَطتاٌ ٔ پاکطتاٌ کە خۆیاٌ حەغاردابٕٔ نەگەڵ 

چەٌ گرٔپێکی تری ٔەک )تیپی تٕحیذ، اَصار انخالفت ٔ انجٓاد، جُذانهّ(، نەگەڵ داعػذا ْەئٕ ئەو گرٔپاَە 

بە َأی داعػی  ،ٌ پێک بەضت بٌٕ بە نقێک نە دۀڵەتی ئیطاليی نە عێراق ٔ غاوپێکۀە بەیعەتیا

 خۆیاٌ ڕاگەیاَذ. ٢٠١٥خۆراضاَی نەضاڵی 

ئەو ْەَگأە ٔای کرد پەیٕەَذیاٌ نەگەڵ تاڵیباَذا تێک بچێت ٔ نەيأەی ڕابردٔدا دٔچاری پێکذاداَی  

دەضەاڵتی زۆریاٌ  ،اَی خۆرْەاڵتی ئەفغاَطتاٌبە تایبەت نە َأچەک ،خٕێُأی بَٕۀە نە خاکی ئەفغاَطتاٌ

، بۆیە ئەو بَٕیاٌ ْەیەْەیە، بەغێٕازی غاَەی َٕضتٕ نە َأچەکاَی ٔەک قەَذەْار ٔ کابٕڵی پایتەخت 

 ەژيار دەکرێٍ.  ْگرٔپە ٔەک گۀرەتریٍ ْەڕەغە بۆضەر ئاضايع ٔ ضەقايگیری ئەفغاَطتاٌ ٔ تاڵیباٌ 

ەو نە کاتێکذا ئ ،ئەو ئاگرەی نە دڵی ضیطتًەکەیذا ْەیە بکٕژێُێتۀەدیار َییە تاڵیباٌ چۆٌ دەتٕاَێت 

ترش ٔ تۆقاَذٍَ. نەگەڵ  ،فاَذٌ، تأاَی ڕگرٔپاَە بەباغی غارەزای جەَگ  ْێرغی خۆکٕژی

ٓێسەکاَی ئەيریکا بەرپرضیاریەتی ْێرغکی خۆکٕژیاٌ گرتە ئەضتۆ کە نە فرۆکەخاَەی کابٕڵی کػاَۀەی

داعػی  . نەئێطتاغذاەَذیٍ ْأاڵتی ٔ ضەربازی ئەيریکیکٕژراَی چ ٕە ْۆی. کەبپایتەخت ئەَجاو درا

یەکێکٍ نە ئاڵُگاری جذی نەبەردەو دەضەاڵتی تاڵیباٌ کە دەکرێت  ،خۆراضاَی ٔ گرٔپە بچٕکەکاَی تر

 ئەفغاَطتاٌ دٔچاری تەَگ ٔ چەڵەيە بکەٌ.
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 تاڵیبان و پرسی دەرەکی

 جیهاوی تاڵیبان و دویایی هەرێمی

َە. جەَگی دٔبارە غاْیذی گەڕاَۀەی دەضەاڵتی تاڵیبا جیٓاٌ ،ضێپتەيبەر ١١ضاڵ نە ڕٔدأی  بیطت  پاظ

پێُاچێت ئاياَجی خۆی بەدەضت ْێُا بێت.  ،ضەرۆکایەتی ٔ فەرياَڕۀای ئەيریکاجیٓاَی دژ بە تیرۆر بە

اَەی کە نە ضاڵی ئايارەکاَی ضەَتەری جیٓاَی نێکۆڵیُۀەی تیرۆریسو ئۀەیاٌ َیػُادأە ژيارەی ئۀ ْێرغ

ئەَجاو درأە ٔ  ١٩٨٠بەرابەر زیاترە نۀ ْێرغاَەی نەضااڵَی دەیەی  چٕار ،ئەَجاو درأە ٢٠١٩تا  ٢٠٠١

جیٓاَی یەک ْێرغی تیرۆرضتی ٔاڵتی  ٦٣غەظ بەرابەر زیادی کردٔٔە، الَی کەو نە  ،ڕێژەی قٕرباَیەکاٌ

ٔاڵتاَی ٕرباَیاَی دەضتی تیرۆر نەقکرأە یاٌ یەک کەش بٕەتە قٕرباَی. زۆرتریٍ ڕێژەی تۆيار

ەٌ کە بەغێٕەیەکی فیسیکی جەَگ ئەفغاَطتاٌ، َەیجیریا، عێراق، ضٕریا، ضۆياڵ بٕٔە، ئەياَە ئۀ جێگایاَ

 ٣٨ە دژی تیرۆری تێذا کرأە ئاياَجێک کە ضیطتًی َٕێی جیٓاَی نە ضەرەکیتریٍ ئەرکەکاَیەتی. زیاتر ننە

ضێپتەيبەر نە ٔاڵتاَی )ضٕریا،  ١١َجايی جەَگی ئەيریکا نە پاظ ئەنەيهێ يهيۆٌ خەڵک بەغێٕازێکی زۆرە

عێراق، ئەفغاَطتاٌ، یەيەٌ، نیبیا، ضۆياڵ ٔ فهیپیٍ( ئأارە بٌٕ، ئەو ڕێژە  نە ئأارە بٌٕ زیاترە نە تۀأی 

کە نە ئەَجايی جەَگۀە  ،دٔٔەيی جیٓاَی ( جگە نە جەَگی١٩٠٠کە پاظ ضاڵی )ڕێژەی ئأارەبَٕاَەی 

 ٔا دێتە پێع چأ ئەو ضتراتیژ ٔ ْۀڵذاَە پێٕیطتی بە جێگرتُۀە ٔ ڕێکاری َٕێ ترە. ،بٌٕٔ

ٔا دەْاتە پێع چأ دَیایەکی يۆڕاڵتر، ڕۆڵی ڕێکخرأە  ،جیٓاَی پاظ جەَگی ضارد ٔ کۆتای ضەدەی بیطت

َاحکٕيیە َێٕدۀڵەتیەکاٌ، َەتۀەیەکگرتٕەکاٌ،  ئەَجٕيەَی ئاضایع نە یەکالی کردَۀەی ْەَذێک نە پرضە 

ٔ جەَگی ئەفغاَطتاٌ ٔعێراق ضێپتەيبەر١١ردۆضتاَە بێت. بەاڵو َێٕدەڵەتیەکاٌ ٔ دەضتێٕەرداَی بەغە

بەڵکٕٔ دٔرکۀتُۀە نە کۆدەَگی ٔ تاکڕۀەی نە ضیاضەتی جیٓاَذا  ،َەْێُایە دی َٕێیئاياَجی ضیطتًی 

بەدی کرا، ْێرظ بۆ ضەر عێراق بە یەکێک نۀ ْەَگأە تاکڕۀیاَی ئەيریکا دادەَرێت نە ضیاضەتی 

 جیٓاَیذا.
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 و تاڵیبانئەمریکا

َی ٔ ضەقايگیری َەتۀەی بەتۀأی نەضەر بُەيای ئاضایػی َیػتًا ٢٠٠١ضاڵی ضتراتیژی ئەيریکا پاظ 

ئەيریکا داڕێژرا، بە ٔاتایەک ْەئٕ جًٕجٕڵێک ئەگەر ضەربازی ٔ بەغەردۆضتاَەظ بێت پێٕیطتە نەضەر 

ٔە ئەيریکا جەَگی جیٓاَی دژی تیرۆری ڕاگەیاَذٌ یەَگەاًاَی دابڕێژرێت. نەو ڕٔیبُەيای ئاضایػی َیػت

ٕٔ. بەردۀاو بَٕی گرٔپە کا درٔضت کردبچَٕکە يەترضی بۆ بەرژۀەَذی ٔ خەڵک ٔ ئاضایػی ئەيری

ئەيریکای ْێُایە ئۀ بڕٔایەی کە  ،نەگەڵ گرٔپە ئیطاليیە َاضيۆَانطتیەکاٌ ،ئیطاليیە جیٓاَیەکاٌ جیٓادیە

 ڕێگا چارەی َٕێ بخاتە ڕٔٔ.

تاڵیباٌ. نەگەڵ ، رٔپە جیٓادیەکاَی َأ ئەفغاَطتاٌکاریەک ْەیە نەَێٕاٌ گاجی داڕٔاَگەی َٕێی ئەيریکانە 

بەاڵو تاڵیباٌ ئاياَجێکی  ،ضەپاَذَی ئایذۆنۆژیای خۆیاٌنە ،گرٔپە جیٓادیەکاٌ ئاياَجێکی جیٓاَیاٌ ْەیە

ەغتٕ َػيٍ، ڕەَگە بەدەر نە ئۀيع نە چٕارچێٕەی ئەفغاَطتاٌ َأچەکاَی پ ْەیە، ئیطاليی َەتۀەخٕازی

ئەيریکا ْەَگأی بەرۀ ڕێکۀتٍ نەگەڵ  ئەيە خاڵی ضۆز بێت بۆ ئۀەی ،ئاياَجەکاَی تری ئەيریکا ْٔۆکار

خەرج کردَی پارەیەکی زۆر نەو  ٔ تاڵیباٌ َابێت. پاظ بیطت ضاڵ نە جەَگی دژ بە تیرۆر نە ئەفغاَطتاٌ

ەتٕاَرا َە ْأکار بٕٔ بۆ بُیاد َاَی دۀڵەتی َەتۀە ٔ دايەزراَذَی ضٕپایەکی بەْێسی َیػتًاَی،  َ ،ٔاڵتە

دۀڵەتێکی پڕ نە گەَذەڵی ٔ غکطت خٕاردٔ نەدایک  ،بکرێت، بەڵکٕ نەبەرايبەردابڕ پرضی تیرۆر نۀ ٔاڵتە بُ

کە نە ْأکاری ٔ پػگیری ئأا ضیطتى ٔ دەضەاڵتێکذا بًێُێتۀە،  ،بٕ، ئەيەظ بۆ ئەيریکا َانۆژیکی بٕٔ

َا َییە ئەفغاَطتاٌ بۆ ئەيرکیەکاٌ ٔەک  پارەیەکی دٔٔ ترنیۆٌ دۆالری َٔکرأ تەياغا دەکرێت. ئەيە بۀ يا

یاٌ نە بەرايبەر تاڵیباَذا دۆڕا بێت، بەڵکٕٔ ئۀە  ،کردبێت چۆڵکە ئەيریکا پػتی دۀڵەتی ئەفغاَطتاَی 

دۀڵەتی ئەفغاَطتاٌ بٕٔ کە ضەرەڕای ئەو ْەئٕ ْأکاریە َەيتٕاَی پێگە ٔ دەضەاڵتی خۆی بپارێسێت، نە 

طتُە ضەر َأچەی تر ٔ پرضی تر ئەيریکا نە ئەفغاَطتاٌ بە ٔاتای تیػک خکػاَۀەی  ،الیەکی تر

بۆ گۆڕیُی  ،َەک بەياَای دۆڕاٌ ئۀ ٔ بردَۀەی تاڵیباٌ بێت، خٕدی تاڵیباٌ َەريی َیػاَذأە ،جیٓاَذایەنە
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ڕەفتاریاٌ، ٔاتە نە پاڵ ْۆکارەکاَی تر، يەرجی گۆڕاَکاری نە ڕەفتار ٔ دَیا بیُی َٕێ نە الیەٌ تاڵیباٌ 

ڵ تاڵیباٌ، کۀاتە یاریەکە بۀاتای برأۀ برأە نێک دەدرێتۀە َەک ئەيریکای ڕاکێػا بۆ ڕێکۀتٍ نەگە

 دۆڕاٌ ٔ بردَۀەی الیەَێکیاٌ.

، نە قەتەر ْەَگأێکی کرداری َێٕاٌ ئەو دٔٔ الیەَە   ٢٠٢٠ڕێکۀتُی ئەيریکأ ٔ تاڵیباٌ نە ياَگی غٕباتی 

ەضتپێکی ڕێکۀتٍ َايەکەدا بٕٔ، نەضەر بُەيای ئاضایػی َیػتًاَی ئەيریکا دارێژرا.  گەرچی نە د

ڕێکۀتُی ئاغتی َێٕاٌ تاڵیباٌ ٔ ئەيریکا بە ياَای ڕێکۀتٍ نەگەڵ دۀڵەتێک ٔ ٔالیەتە »ْاتٕٔە

ە، بۀ ياَایە کە «ئاغتی َێٕاٌ دۀڵەتی ئەيریکا ٔ تاڵیبأٌتُی یەکگرتٕەکاَی ئەيریکا َیە، بەڵکٕ ڕێکە

ضێُێت ٔاتە درٔضت کردَی دۀڵەتێک بە َأی ئەياراتی ئەيریکا تاڵیباٌ نەڕٔی َێٕدۀڵەتی بە دۀڵەت َاَا

ئیطاليی تاڵیباٌ ْيچ بأەرێک ٔ پػگیریەکی َێٕدەڵەتی نەپػت َابێت، بەڵکٕ ْەرجۆرە ضیطتًێک کە نە 

الیەٌ تاڵیباَۀە دادەيەزرێت دەبێ نەژێر َأی ئەفغاَطتاٌ بێت ٔەخٕدی ئەو ضیطتًەظ گرفتێکی گۀرەی 

بۆ بە  ،کە بەضترأە بە ڕەفتاری تاڵیباٌ نە َأخۆ دەرۀە ذا،َیای دەرۀەی خۆیبەردەو تاڵیباَە نەگەڵ د

 فەريی َاضاَذی کە پرۆضەیەکی دٔر ٔ درێژە بۆی.

ضیاضەتی دەرۀەی ئەيریکا داڕێژرأە،  ٢٠٠١دەقی ڕێکۀتُايەکە نەضەرەتادا نەضەر ْەياٌ بُەيای ضاڵی 

گرَتی ٔ يیکاَسيی کرداری »ضەرەتای ئەو ڕێکۀتُُايە ْاتٕٔەئۀیع ئاضایع ٔ ضەقايگیری ئەيریکایە، نە 

کە ڕێگربێت نە بەکارْێُاَی خاکی ئەفغاَطتاٌ نە الیەٌ ْەرگرٔپێک بۆضەر ئاضایػی ٔ بەرژۀەَذی 

کە دەبێت ڕێگری ٔ ڕٔبەڕٔی تۀأی ئۀ  ،، ئەيەظ ئەرکی تاڵیباٌ قٕرش دەکات«ئەيریکا ٔ ْأپەیًاَاَی

چاالکٍ. بەغێک نە نێکۆڵیُۀەکاٌ ئۀەیاٌ  ذانە خاکی  ئەفغاَطتاَ ئێطتا ٔ ٓادیٍگرٔپاَە بێتۀە کە جی

کە تاڵیباٌ ڕۆڵێکی جێگرۀە دەگرێت ٔەک ْێسێکی پرۆکطی بۆ ئەيریکا نەو َأچاَەدا،  ،خطتٕەتە ڕٔٔ

ٔچەدا بەاڵو پرضیار ئۀەیە ئایا بەڕاضتی تاڵیباٌ بە بەرگی ئەفغاَطتاٌ پرۆژەیەکی ئەيریکی َٕێیە نۀ َا

 بەرايبەر َەیارەکاَی ئەيریکا.
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بەْۆی ئۀ پێػکۀتٍ ٔ غۆڕغەی  نەبٕاری تەکُەنۆژیای جەَگ ڕٔیذأە نە الیەٌ ٔاڵتاَی زنٓێس، نەو 

ک زیاٌ گیاَی ٔ َێٕەَذەدا ئەيریکا ڕۆڵێک ٔ تٕاَایەکی بەرچأی ْەیە، پێیاٌ ٔایە جەَگ بە غێٕازە کالضی

پێػکۀتٕەکاٌ نۀاَەظ فرۆکەی بێ فرۆکۀاٌ کاریگەرتر ٔ کەو  ڕۆڵی ئايێرە جەَگییەيادی زۆری ْەیە. 

خەرجترٌ، ْەرکات ٔ نە ْەر غٕێُێک َا ضەقايگیری ٔ بَٕی ْەر گرٔپێک يەترضی نەضەر ئاضایػیاٌ 

ڕٔاَیُی ئەيریکا ئۀەیە ئەگەر ئەفغاَطتاٌ بێتە  دەتٕاٍَ بەخێرای بە ئاياَج بگیرێٍ. ،درٔضت بکات

ْێرظ  ،ئۀا نە ڕێگەی ئۀ فرۆکە بێفرۆکۀاَاَەی کە جێگیر کرأە نە َأچەکەدا ،ضەرچأەی َاضەقايگیری

 بکاتەضەر ئاياَجی ٔیطترأ، بۆ ئەيریکا ئەو ضتراتیژە کەو خەرجتر ٔ کاریگەرترە.

 چیه و تاڵیبان

يۆضکۆ ٔ ەظ ضەرداَی نەيأەی ڕابردٔدا ضەراَی تاڵیباٌ گەڕێکی دیپهۆياضیاٌ ئەَجايذا بە َأچەکەدا، نۀاَ

ٔ ضەفیری ْیُذیاٌ نە قەتەر بیُی. نە بەیاَُايەیەکی ٔەزارەتی دەرۀەی چیٍ نە ياَگی تەيٕزی دپەکیُیاٌ کر

 بیُیٕۀر نە غاری تیاَجیٍ یەکتریاٌ ەچیٍ نەگەڵ يەال عەبذٔنغُی براد ْاتٕٔە "ٔەزیری دەرۀەی  ٢٠٢١

 ،اڵ ْێسٔگرٔپەکاَی تری ئەفغاَطتاٌ دەَاضێتْێسێکی چاالک نە پ کە چیٍ ٔ تاڵیباٌ ٔەک :پێیاٌ ڕاگەیاَذٔە

، دأاغی بگرَەبەرٔ ضیاضەتی یەکپارچەی نە پرۆضەی ئاغتی نۀ ٔاڵتەدا ٌ،ڕۆڵی کارا بگێڕ یػٍٔارەئٕيێذ

کردٔە کە َابێت ڕێگە بذات کە خاکی ئەفغاَطتاٌ نە الیەٌ گرٔپەکاَی تر بە تایبەتی گرٔپی )جٕاڵَۀەی 

نەبەرايبەردا )يەال  .، دژ بە ئاضایع ٔ ضەقايگیری چیٍ بەکار بٓێُرێت٥(ئیطاليی تٕرکطتاَی خۆرْەاڵتی

چیٍ دأە کە تاڵیباٌ کار بۆ ئاغتی ٔ ضەقايگیری َأچەکەدا  دەرۀەیبرادەر( ْەئٕ بەڵێُێکی بۀەزیری 

 دەکات ٔ ڕێگە َادات کە خاکی ئەفغاَطتاٌ دژی بەرژۀەَذی ٔ ئاضایػی چیٍ بەکار بٓێُرێت". 

ُرێت تاڵیباٌ پرۆژەیەکی ئەيریکی دژ بە چیُە، ئۀا بە تێڕٔاَیٍ نە َأەڕۆکی ڕێکۀتُُايەکەی گەر ٔا داب

ٔ یکا جەختی نەضەر ڕٔبەڕٔبَٕۀەئەو گریًاَە تٕغی پارادۆکص دەکات، چَٕکە ئەير ،تاڵیباٌ ٔ ئەيریکا
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َی، ەکأ ْأپەیًاَنەالیەٌ گرٔپە جیٓادیەکاٌ دژ بە ئەيریکا ،ْێُاَی خاکی ئەفغاَطتاٌ کردٔٔە بەکارَە

ْەياٌ پێذاگری ْەیە نەگەڵ تاڵیباٌ، گەر تاڵیباٌ ضەرکۀتٕ بێت بەضەر ئەو گرٔپاَەدا  یعچیُْأکات 

ٔ تاڵیباٌ نە ڕٔی ئاضایع ٔ ضەقايگیری بەر چیٍ ی برأەی ئەو ڕێککۀتُەی ئەيریکاخۆبەخۆ بەغێک

بەضەر ئۀ گرٔپاَەدا زاڵ  ٔ گەر بکاتدەکۀێت. ئەگەر تاڵیباٌ َەتٕاَێت ضەقايگیری نە ئەفغاَطتاٌ يطۆ

ی ئاگرەکە بەر ئەيریکا کػییاٌ نەگەڵیاٌ ٔەک ڕابردٔ دەضتێکەڵ بکات،  يێژٔٔ ئۀەی دەرخطتٕە پر ،بێت

ضێپتەيبەر ًََٕەی بااڵی ئۀ کاریگەریە بٕٔ. خۆ ئەگەر تاڵیباٌ ْێسێکی  ١١کۀتٕٔە تا چیٍ، ڕٔدأی 

چَٕکە تٕاَایی  ،ئۀا ئەو گریًاَەظ زۆر الٔازە ییۀە،نە ڕٔی ضەربازی ، بەتایبەتیپرۆکطی ئەيریکا بێت

ضەربازی چیٍ  ْەزاراٌ جار نە تاڵیباٌ بەْیس ترە، تاڵیباٌ نە ضەرجەو بەیاَُايەکاَیاَذا ئەيریکا بە داگیرکار 

 .َأدەبەٌ َأزەد دەکەٌ ٔ چیٍ بە دۆضتی دێریٍ

ە ٔ چٕاردەْەيیٍ خٕنی بەرَايەی پێُچ ضاڵەی خۆی، (، نە ضەفەری ضەد ضاڵCPCحسبی کۆيەَیطتی چیٍ )

ئاياَج ٔ پالَی خۆی نە ڕٔی ضیاضەتی َأخۆی ٔ دەرەکی خطتٕەتە ڕٔٔ. چیٍ بەدٔای بُیادَاَی 

نەْەئٕ ڕٔیەکۀە، ئۀاٌ پێیاٌ ٔایە "ئاغتی ٔ گەغەضەَذٌ  ،ٔاڵتێکۀەیە نەضەر بُەيای ضۆضیانطتی يۆدێرٌ

ٔەڕی چارەَٕضی ْأبەظ بۆ يرۆڤایەتی نە بیر ٔ تێفکریُی خەڵک ڕیػەی بابەتی ضەرەکی ضەدەی َٕێیە، با

کێػأە، بەاڵو نە ْەياٌ کاتذا ژیُگەی َێٕدۀڵەتی بەغێٕەیەکی َاڕێک ٔ ئاڵۆز ْەَگأ دەَێت، َاضەقايگیری 

ک ٔ َادڵُیایی ڕٔٔ نە زیاد بَٕە، جیٓاَگیری ئابٕری ڕٔبەڕٔی بەرەَگاری دەبێتۀە، ئێًە دەچیُە َأ ضٕڕێ

ئاغتی ٔ گەغەضەَذَی ْەژيٌٕ، ْەڕەغە نە ،٧، پاراضتُگەری٦نە گۆڕاَکاری ئاڵۆز کە تێیذا تاکڕۀی

 َێٕدۀڵەتی دەکات".

بۆ گەغتٍ بە بەرَايەی  قايگیری ٔ ئاضایػە نە َأچەکەدا.ٔە چیٍ بە دٔای ضەپاَذَی ضەیەنەو ڕٔاَگە 

کى(، ضُٕری ْأبەغیاٌ ٧٥ەی بە درێژای )نە َأچەکاَی ئاضیای َأەڕاضت بۀ پێی ی،گەغەی ئابٕری خۆی
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نەگەڵ ئەفغاَطتاٌ ضەقايگیری ضیاضەتی خۆی بۆ پەیٕەَذی ئاغتی ٔ  . چیٍْەیە نەگەڵ ئەفغاَطتاٌ

چَٕکە جٕگرافیای ضیاضی  ،ڕابەرەیەتی تاڵیباٌ ئايادە دەکات. نێرەدا چیٍ پێٕیطتی بە پاکطتاٌ دەبێتبە

(، ٨نە کاتێک بەَذەری) گٕادر ذا،ٔ نەگەڵ تاڵیباَو َأچاَەدابێت نە یۀەبەغٕێٍ ئاغتیچیٍ ٔا دەخٕازیت 

(،ڕۆنێکی گرَگ نە ئابٕری چیٍ ٔ CPECپاکطتاَە ) -َأچەی بەنٕجطتاٌ ڕاڕۀی ئابٕری چیٍنە

ئۀە برأەی  ،چیٍ بتٕاَێت ئەو ضەقايگیریە بپارێسێت ،پاکطتاٌ دەگێڕێت. خۆ ئەگەر بە ْأکاری پاکطتاٌ

تاڵیباٌ نە ڕٔی ئابٕریػۀە ْەر چیٍ دەبێت. کۀاتە بە پێی گریًاَەی پێػٕ َاتٕاَرێت  -ئاغتی ئەيریکا

یە یتاڵیباٌ ْێسی َٕێُەرایەتی ئەيریکا بێت دژ بە چیٍ. ْەَذێک نە نێکۆڵۀەراَی بٕاری پەیٕەَذ

ضۆزی ئۀ گۆڕَکاریەیە نە ضیطتًی  َێٕدۀڵەتیەکاٌ پێیاٌ ٔایە کػاَۀەی ئەيریکا نە ئەفغاَطتاٌ خاڵی

یە یئۀیع جیٓاَێکی چەٌ جەيطەر، ئەگەر ئەو گۆڕاَکار ،جیٓاَی دَیای پەیٕەَذیە َێٕدەڵەتیەکاٌ ڕٔٔ دەدات

ٔ نەبەرايبەردا ٔ ْەژيَٕی ئەيریکا نەو َأچەیەدابە گریًاَە ٔەربگریٍ بە ٔاتای َەياٌ ٔ کەو ٔبَٕۀەی ڕۆڵ 

چیٍ بە ٔریایی ٔ ضەبرۀە دەیۀێت پەیٕەَذیەکاَی نەگەڵ ئەفغاَطتاَی گەغەضەَذَی ڕۆڵی چیٍ، گەرچی 

 نەو َأچاَەدا بەرۀ پێع دەبات. بەغێٕەیەکی ْەضتیاراَە ضیاضەتی خۆی ،تاڵیباٌ ڕێک بخات

 هیىدستان و تاڵیبان

تاڵیباٌ  ٔەیٔزۆربەی ٔاڵتاَی َأچەکە ٔ جیٓاٌ نە َیەت ٔ ڕەفتاری تاڵیباٌ دڵُیا َیٍ، ئۀاٌ بەپێێ ئۀ يێژ

ە نە ئەفغاَطتاٌ قبٕڵ بکەٌ. ْیُذضتاٌ پاظ ڕفاَذَی یَایاَۀێت بەخێرایی ئۀ گۆڕاَکاری ،ْەیبٕە نەگەڵیاٌ

-بە تۀأی پەیٕەَذی نەگەڵ تاڵیباَذا پچڕاَذ، بەاڵو ڕێککۀتُی ئەيریکا ١٩٩٩فرۆکەیەکی ْیُذی نە ضاڵی 

کەتایبەت بٕٔ بە  ،أاکاری تاڵیباَذا بکاتۀەڕێڕۀێکی دیپهۆياضی نەضەر د درکراچاَتاڵیباٌ، ْیُذضتاَی 

ئەفغاَطتاٌ کار دەکەٌ. نۀ ْأاڵتی ٔ پطپۆڕە ْیُذیاَیەی ئۀ کاريەَذ ايگیری ٔ گەڕاَۀەیبابەتی ضەق

تەَٓا نە  ،ترنیۆٌ دۆالری نە بُیادَاَی ئەفغاَطتاٌ خەرج کردٔٔە ٢َسیکەی  ٢٠٠١ْیُذضتاٌ نە پاظ ضاڵی 

يهيۆٌ دۆالر ڕاگەیاَذ. ْیُذضتاٌ نە يأەی  ٨٠پرۆژە بە بەْای  ١٥٠ْیُذضتاٌ َسیکەی  ٢٠٢٠ضاڵی 
                                                           
8
 Gwadar 
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نە ڕٔی ئابٕری ٔ  ،بۀ پەیٕەضتیەی بە پاکطتاَۀە ْەیەتی ،ڕابردٔدا بەدٔای ڕزگارکردَی ئەفغاَطتاَۀەیە

ێژتریٍ  ڕێگا نە خاکی ئەفغاَطتاٌ بۆ گەیاَذَی بە زەریای ْیُذی، بۆ ئۀ يەبەضتەظ ْەضتا بە  نێذاَی در

بەَذەری چابٓاری ئێراَی نەضەر کەَذأی عەياٌ، بۆ ئۀەی ئەفغاَطتاٌ بەتۀأی خۆی بە پاکطتاَۀە 

 َەبەضتێتۀە. 

بەدەر نۀەی  ،ٔ ڕیػەی يێژٔی خۆی ْەیەکێػەیەکی دێریُە ،پاکطتاٌ ٔ ْیُذضتاٌ-کێػەی تاڵیباٌ

يیػە، ْیُذضتاٌ ْەراضاَە نە ْەر گرٔپێکی ئایُی بە تایبەتی گرٔپە کێػًەکێػێکی يێژٔی ئایذۆنۆژی قۀ

کە ْەرەغە بیت بۆ ضەقايگیری ٔ ئاضایػی خاکەکەی. نە يأەی ڕابردٔدا گرٔپە  ،جیٓادیە ئیطاليیەکاٌ

پەیٕەَذی يێژٔیاٌ  ،ضٕپای يحًذ(، کە نەخاکی کػًیر چاالکی ئەَجاو دەدەٌ،  طیبّجیٓادیەکاَی )نەغکری 

( جیٓادی ٦٥٠٠تا  ٦٠٠٠یباٌ ْەیە، بەپێی ڕاپۆرتێکی ڕێکخرأی َەتۀە یەکگرتٕەکاٌ َسیک بە )نەگەڵ تاڵ

ئەو دٔٔ ْێسە نە يأەی ڕابردٔدا نە ئەفغاَطتاٌ چاالکیاٌ نەگەڵ تاڵیباٌ ئەَجاو دأە، نە يأەی ڕابردٔدا 

بە دەضەاڵت گەغتُی  جیٓادی ئەفغاَی بۆ غۆڕظ ڕٔیاٌ نە کػًیر کردٔٔە. ترش ٔ ْەراضاَی ْیُذضتاٌ نە

تاڵیباٌ ْأکاری ٔ بەْێسکردَی ئەو گرٔپاَەیە کە ْەڕەغەٌ بۆ ضەر ئاضایع ٔ ضەقايگیری ٔاڵتەکەی، نە 

ٔ  ردە ٔ ْێسی پرۆکطی پاکطتاٍَکاتێکذا ْیُذضتاٌ پێی ٔایە ئەو گرٔپاَە ٔ خٕدی تاڵیباٌ دەضپەرٔە

ەدرأٌ ڕاْێُرأٌ. بۆیە ْیُذضتاٌ زۆر دڵخۆظ يأەی ڕابردٔدا نەالیەٌ دەزگای ْۀاڵگیری پاکطتاٌ داڵذنە

٪ ئۀ ٨٠بە تایبەتی دٔای ڕاگەیاَذَی کابیُەکەی کە نە  ،َییە بە گەڕاَۀەی دەضەاڵتی تاڵیباٌ نە ئەفغاَطتاٌ

ضێپتەيبەر نە گرٔپی تاڵیباٌ چاالک بٌٕ. گەرچی ْیُذضتاٌ نە ڕٔی ئابٕریۀە  ١١کەضاَەٌ کە پێع 

ەکاٌ ینە الیەکی تریع زۆرێک نە ئەفغاَی ،ئەفغاَطتاٌ نە چأ پاکطتاٌضٕدێکی زۆری گەیاَذٔٔە بە 

ئەو دٔٔ ْۆکارە دەتٕاَێت خاڵی گۆڕاَکاری ٔ ڕٔٔ  ،ڕٌٕاچأێکی ڕکابەر ٔ دەضتێٕەردەر نە پاکطتاٌ دەَبە

بۆ ْأکاری ٔ باغکردَی پەیٕەَذیەکاَیاٌ، گەرچی  ،نە گەغەی پەیٕەَذی َێٕاٌ تاڵیباٌ ٔ ْیُذضتاٌ بێت

نە َأچەکەدا بۀ  ،غتُە دەضەاڵتی تاڵیباٌ ٔا نێک دەدرێتۀە تاڕادەیەک بە ياَای کەَارگیری ْیُذضتاٌبەگە
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ری ٔ ضتراتیژی  چیٍ ٔ ێپێیەی کە غەریكی خۆرئأایەکاَە، ئەو َأچەیەظ بۀردی نە ژێر چأد

 ڕٔضیەکاَذایە.

 واڵتاوی ئاسیای واوەود وتاڵیبان و ڕوسیا

گەراَی بەغێک نە ٔاڵتاَی ئاضیای َأەَذە، بە تایبەتی ئۀ ٔاڵتاَەی کە گەڕاَۀەی تاڵیباٌ جێی َی

طتاٌ(، پاظ ( )تاجیکطتاٌ، تٕرکًاَطتاٌ، کازاخطتاٌ، قرقیسضتاٌ، ئۆزبەکCSTOْأپەیًاَی ڕٔضیاٌ)

بەغێکی زۆری ئۀ جیٓادیاَەی خەڵکی ئەو ٔاڵتاَاَەٌ بۆ ئەفغاَطتاٌ  ،ٔ عێراقڕٔخاَی داعع نە ضٕریا

بۆیە ترضی ئۀەیاٌ ْەیە ئەفغاَطتاٌ نە ضایەیی ئەو گرٔپاَە ببێتە يەترضی بۆ تێکذاَی ئاضایع ٔ  ،ْەڵٓاتٍ

بەغێکی پەیٕەَذی بە قاچاغی  ،ضەقايگیری بۆ ٔاڵتەکاَیاٌ. دیارە ئەو يەترضیاَە جگە ڕٔٔە ضەربازیەکەی

ی بۀ قەیراَە يرۆیاَەیە کە نەڕێگەی ئۀ ٔاڵتاَە بۆ ڕٔضیا ٔ ئۀرٔپا، بەغێکی تر پەیٕەَذ ،يادەی ْۆغبەرە

دٔای ْاتُی تاڵیباٌ دەضتیاٌ پیکردٔٔە، ئۀێع کۆچ ٔ پەَابەری خەکی ئەفغاَطتاَە نەو ٔاڵتاَە کە َایاَۀێ 

 نەژێر دەضەاڵتی تاڵیباٌ ژیاٌ بەضەر بەرٌ.

ڕابردٔدا ڕٔضیا گەرچی نە فەريی َاضیُی تاڵیباَذا ْیچ پەنەیەکی َییە، بەاڵو َەیػاردٔٔەتۀە نە يأەی 

 ەگەر گەڕاَۀەی ئۀاَ:ڕٔضیا بە تاڵیباَی ڕاگەیاَذٔٔە اَی تاڵیباَذا ْەبٕٔە.کۆبَٕۀەی دیپهۆياتی نەگەڵ ضەر

دەبێتە يایەی ضەقايگیری نە ئەفغاَطتاٌ ٔ َأچەکە، دٔرخطتُۀەی دەضتی ئۀ جیٓادیاَەی کە ئاڵُگاری بۆ 

 نەبەڕايبەردا تاڵیباٌ ئۀ بەڵێُەی دأە.ئۀا ْیچ َاڕەزایەکیاٌ َیە،  ،ٔاڵتاَی ْأپەیًاَیاٌ

، ڕٔضیا ٔ چیٍ نۀە َسیک دەکاتۀە کە ڕۆڵی کاریگەرتر بگێڕٌ ،کػاَۀەی ئەيریکا نە ئەفغاَطتاٌ 

، ضەقايگیری ئەو َأچاَە، ئۀیع پاظ دٔٔ دەیە نە دەضەاڵتی یۀەنە ڕٔی ئابٕری ٔ ضەربازی بەتایبەت

اَطتاٌ. گەرچی تاڵیباٌ ٔەک ڕابردٔ َاتٕاَێت ْێسێکی پرۆکطی بێت بااڵی ئەيریکا ٔ ْأپەیًاَاَی نە ئەفغ

نە دژی ڕٔضیا، چَٕکە ضٕپای ڕٔضیا نە ئێطتا زیاتر ئايادەی ڕٔبەڕٔبَٕۀۀی ْەر ْێرغێکە بۆ ضەر 

 ْأپەیًاَاٌ ٔ بەرژۀەَذیەکاَی.
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 ئێران و تاڵیبان 

پەیٕەَذیەکی فەرْەَگی ٔ يەزْەبی  ٔەیػەنە ڕٔی يێژٔ ،ئێراٌ یەکێکە نە درأضێ َسیکەکاَی ئەفغاَطتاٌ

ضەدەی بیطتەو کێػۀ  ی، پاظ بەدەضەاڵت گەغتُی تاڵیباٌ نە کۆتایذانەگەڵ خەڵکی ئەفغاَطتاَ ،ْەیە

ٔ تیرۆر کردَی دیپهۆياتکارە ئێراَیەکاٌ نە ڕێگەی داگیرکردَی باڵٕێسخاَە ئاڵۆزی کۀتە َێٕاَیاٌ، ئۀیع چ

. ٔ کٕغتٍ ٔ ْەراضاٌ کردَی ئەفغاَیە غیعەکاٌ )غیعەی ْەزارە( ، چ نە ڕێگەی ئازاردا١٩٩٩ٌنە ضاڵی 

غەپۆنی کۆچی ئەفغاَیە غیعەکاٌ بۆ ئۀ ٔاڵتە  نەالیەکی دیکۀە نۀکاتەدا. ئەيەظ بٕە ْۆی َیگەراَی ئێراٌ

قەیراَێکی يرۆی درٔضت کردبٕٔ. جەَگی دژی تیرۆر بە ضەرۆکایەتی ئەيریکا خاڵی ضٕدی ْأبەغی نەگەڵ 

َسیک بَٕۀەی ئەيریکا نە َأچەکە  ،ەرَگٕيی دەضەاڵتی تاڵیباٌ ٔ قاعیذە بٕٔ، بەاڵو نەبەرايبەردائێراَذا ض

 ٔە ضەرقاڵ کردٔٔە. یەی ئێراَی بەخۆٔەضیاضەتی دەرە ۀە،ئێطتاغبەنە يأەی ڕابردٔ ٔ  ،بابەتێک بٕٔ

ْێس بٕٔ، ئێراٌ داَیػتُی پاظ ئۀەی نەرەی دٔبارە بەدەضەاڵت گەغتُی تاڵیباٌ نە ئەفغاَطتاٌ ئەگەرێکی بە

دیپهۆياضی نەگەڵ ضەراَی تاڵیباٌ نە تاراَی پایتەختی ئۀ ٔاڵتە ئەَجايذا، ئەو داَیػتُە نەضەر بُەيای 

 بەرژۀەَذی ئێراٌ ٔ پاراضتُی ضیطتًی ضیاضی ئۀ ٔاڵتە بٕٔ. 

ەکەیەتی، بۆ ئۀ ئێراٌ نە ئێطتادا ْەئٕ ْەَگأێکی نە پێُأ پاراضتُی ضیطتًە ضیاضی دەرۀەیضیاضەتی 

يەبەضتەظ نەگەڵ تاڵیباَذا کۆٔبَٕۀەی دیپهۆياضی ئەَجايذا. ئێراَیەکاٌ باظ نۀە تێگەغتٌٕ کە بەتەَٓا بە 

بێ ڕەچأگیری فرەی قۀيی ٔ ئایُی ٔ ڕێس َەگرتُی  ،دەضەاڵت گەغتُی ئەياراتی ئیطاليی تاڵیباٌ

ەکی تر نەضەر غێٕازی ضیاضەتی ێیَی درأضضەر ئێػەیەکی ترە بۆیاٌ. ئێراٌ نە بٕ ،دەضتٕری ئۀ ٔاڵتە

ضیاضەتی دەرۀەی ئێراٌ بەتۀأەتی کار نەضەر چَٕە دەرۀەی  ،ضعٕدیە دڵخۆظ َیە، بەاڵو نەالیەکی تر

ْێسەکاَی ئەيریکا دەکات نەَأچەکەدا،  پێػٕازی نەْەر جۆرە ْەَگأێکی نۀ غێٕەیە دەکات، پێیاٌ ٔایە 

يەترضی زیاترە ٔەک نە دەضەاڵتی  تاَی ئەفغاَطتاٌ، عێراق، ضٕریا.ٔاڵ بَٕی ْێس ٔ دەضەاڵتی ئەيریکا نە

 رد.  ابۆیە نەَێٕاٌ بژاردەی خراپ ٔ خراپتر بۆ بەرژۀەَذی ضیطتى خراپیاٌ ْەڵبژ ،تاڵیباٌ
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کە بتٕاَێت نە  ،ئێراٌ نە ئەگەری ڕٔبەڕٔبَٕۀەی نەگەڵ تاڵیباٌ نە ئایُذە کەرەضتەی پێٕیطتی نەبەردەضتە

ٔاڵتە ڕٔبەڕٔی دەضەاڵتی تاڵیباٌ بٕەضتێت. نەالیەکی تر ضیاضەتی َٕێی ئێراٌ نەگەڵ تاڵیباٌ  َأخۆی ئۀ

بۆ ئۀ ٔاڵتە کە نەيأەی ڕابردٔدا دٔچاری بٕبٕ. خٕدی  ،خۆبەخۆ ڕێگری نۀ غەپۆنە کۆچە ئەفغاَیە دەکات

ڵیباٌ، تاڵیباٌ ئۀ بەڵیُەی ئێراَیەکاٌ جەختیاٌ نە ڕێسگرتُی فرەیی ٔ دەضتٕری ئۀ ٔاڵتە کردبٕٔ نەالیەٌ تا

 پێذأٌ.

 وەتەوەیەکگرتىەکان   

( تایبەتە بەدۆخی S/RES/1988/2011َەتۀە یەکگرتٕەکاٌ ٔ ئەَجٕيەَی ئاضایع بە بڕیاری ژيارە )

دەرکرد، ضەرەڕای جەخت کردَۀە نە ڕٔبەڕٔ بَٕۀەی تیرۆر ڕێگری کردٌ نە درٔضتکردَی  یئەفغاَطتاَ

نە بەغذاری کاری ضیاضی نە  ،نە پێُأ ئاغتی ٔ بٕارداٌ بە تۀأی ئەفغاَیەکاٌ ،ئەفغاَطتاٌَاضەقايگیری نە 

(، نەضەر دأاکاری حکٕيەتی ٢٠١٠تەيٕزی  ٢٠بە پێی ڕاگەیاَذَی کابٕڵ نە ) ،َأخۆی ئۀ ٔاڵتە

َأی ئۀ کە ْەضتێت بە الداَی بەغێک نە  ،ئەفغاَطتاٌ نۀ کاتەدا دأای نە ئەَجٕيەَی ئاضایع کردٔٔە

ئەفغاَیاَەی کە ٔەک تیرۆریطت َأ ْێُرأٌ ٔ گەيارۆیاٌ خرأەتەضەر، نەبەر ئۀەی بەغێک نۀ کەش 

گرٔپاَە بە تایبەت گرٔپی تاڵیباٌ نە ئێطتادا يەرجی ئاغتی، پێکۀە ژیاٌ، ڕێسگرتٍ نە يافەکاَی يرۆڤ 

نۆژیای تَٕذڕۀی ٔ تیرۆرضتی ٔ کاریاٌ ئایذۆ نە دەضتٕری ئۀ ٔاڵتەیاٌ قبٕڵە، بەتایبەتی ژَاَیاٌ، ڕێسگرتٍ

 نەگەڵ قاعیذە رەد کردٔەتۀە ٔ پػگیری ئاغتی ٔ گفتٕگۆی ْەيەالیەَە دەکەٌ.

قبٕڵکردَی ٌ، ئەَجٕيەَی ئاضایع بڕیاریذا بەپاڵپػت بە بەغی حۀتەو نە پەیًاَی َەتۀەیەکگرتٕەکا 

 ٔڵەتاٌ ڕادەضپێرێت بەو غێٕەیە:پێػُیاری دۀڵەتی ئەفغاَطتاٌ بەو يەرجاَەی خٕارۀە، تۀأی دە

رجەو ئۀ ضەرچأە دارایاَەی کە نە ڕێگەی ضەرچأە جیأازەکاٌ یاٌ گرٔپە جیأازەکاٌ بەضتُی ضە»

چ بەغێٕەیەکی راضتۀخۆ یاٌ َاڕاضتۀخۆ. ڕیگری کردٌ  ،ئەگەٌ بە تاڵیباٌ، یاٌ نە تاڵیباَۀە ئەگەٌ بۀاٌ

ضاَە نە خاکی ْەر ٔاڵتێک يەگەر دأاکاریەکی دادٔەریاٌ نەضەر نە ْاتٕچۆکردٌ ٔ پەڕیُۀە  ئەو گرٔپ ٔ کە
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بێت. ڕێگری نە ْاتٕچۆپێکردَی چەک ٔ تەقەيەَی ٔ کۆيەک ٔ پیتاک، ْأکاری کردَی ْەرجۆرە 

 «. ڕأێژکاری ضەربازی بەو گرٔپاَە

ەر (، پێٕیطتە نەض٢٠٢١ضاڵی  ٢٥٩٦، ٔ ٢٠٢١ضاڵی  ٢٩٩٣بەپێی بڕیاری ئەَجٕيەَی ئاضایع ژيارە )

ڕێگای ئاغتیاَە بگرێتەبەر بۆ چارەضەر ٔ حکٕيڕاَی نە ئەفغاَطتاٌ، پێکٓاتەی حکٕيەتی  ،تاڵیباٌ

 نە تۀأی گەنی ئەفغاَطتاٌ ٔ کەيیُەکاٌ ٔ ئافرەتاٌ. ،ئەفغاَطتاٌ گٕزارغت بێت

بەغێٕەیەکی ، نەگەڵ گرٔپە جیٓادیە تَٕذڕۀەکاٌ ،تاڵیباٌ دەبێت ٔاز نەتۀأی پەیٕەَذیەکاَی بٓێُێت 

ڕاضتۀخۆ ٔ َاڕاضتۀخۆ، ئۀاَەی َأیاٌ نە ڕاپۆرتی َەتۀەیەکگرتٕەکاٌ ْاتٕٔە نە بڕیار ئەَجٕيەَی 

(، بەتایبەتیع گرٔپی داعػی خۆراضاَی،  ٢٠٠٠ضاڵی  ١٣٣٣، بڕیاری  ١٩٩٩ضاڵی  ١٢٦٧ئاضایع ژيارە ) 

بەرْەو َەْێُاَی  ٔ ی تیرۆرضتیەکاٌڕێگر بێت نە بەکار ْێُاَی خاکی ٔاڵتەکەی نە الیەٌ گرٔپ ٔ کەضایەت

کە دەیۀێت خاکی  ،يادەی ْۆغبەر، پێٕیطتە تاڵیباٌ ئاضاَکاری بۆ چَٕە دەرۀەی ْەر ْأاڵتیەک بکات

 ئۀ ٔاڵتە جێبٓڵێت، کەغێکی ئاراو ٔ ژیُگەیەکی تەَذرٔضت بڕەخطێُێت.

ضەقايگیری بۆ خاکی  بەغێٕەیەکی گػتی بۆچَٕێکی َێٕدۀڵەتی ْەیە نە پێُأ گەڕاَۀەی ئاغتی ٔ

ئەفغاَطتاٌ بە بەغذاری تۀأی ئەفغاَیەکاٌ نەضەر ئۀ بُەيایەظ ئەَجٕيەَی ئاضایع ْەضتا بە پەضەَذ 

دأاکار بٌٕ  ،کردَذی پێػُیاری حکٕيەتی ئەفغاَطتاٌ، البردَی َأی ئۀ تاڵیباَەی کە نەيأەی ڕابردٔدا

 ،ۆضەی ئاغتی ٔ چارەضەرکردَی کێػەکاٌیاٌ زیُذاَی بٌٕ ئۀیع بەيەرجی ڕەزايەَذی نەضەر پر

بەتایبەتی يافی ژَاٌ کە نەيأەی ڕابردٔدا جێگەی  ،بەغێٕازی ئاغتیاَە ٔ ڕێسگرتٍ نە فرەی ٔ يافی يرۆڤ

 يػتٕيڕ بٕٔە نۀ ٔاڵتەدا.
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 ئەوجام

گۆڕاَکاری نە پرۆضەی ضیاضی ٔ ْەرەضی حکٕيەت ٔ دەضەاڵتذاراَی ئۀ ٔاڵتە جێگەی ضەرَجی خەڵکی 

تاٌ ٔ ٔاڵتاَی َأچەکە ٔ دَیا بٕٔ. ئەفغاَطتاٌ  نە ضااڵَی پێع غەڕی دژی تیرۆر بەضەرۆکایەتی ئەفغاَط

ٔ ڕاْێُاٌ ٔ ْێرغی گرٔپە تَٕذڕۀە جیٓاَیەکاٌ بٕٔ، نەژێر ڵگەی پەرٔەردەئەيریکأ ْأپەیًاَاَی يۆ

و گرٔپاَە ٔ تاڵیباٌ ضەاڵتی ئەدەضەاڵتی تاڵیباَی ئۀ کاتە کار ٔ چاالکیاٌ ئەَجاو دەدا. غەڕی دژ بەدە

تۀأەتیاٌ. ضەرکردایەتی تاڵیباٌ، نە ڕێگە ڕێطایەکی َٕێ نە ضاڵی  نەَأجَٕی، َەبٕٔە ْۆی ٢٠٠١ضاڵی نە

َاضرأ بە )الیحە(، ضتراتیژی َٕێی ْەضتاَۀەی ئەو گرٔپەیاٌ داڕغت، ئاياَج نێی چَٕۀە َأ  ٢٠٠٦

نە ڕۆژاَی َائٕيێذیذا. پاظ دٔٔ دەیە نە َەياَیاٌ  ٔەک خۆیاٌ دەڵێٍ ،پرۆضە ٔ دەضەاڵتی ضیاضی ئۀ ٔاڵتە

 ٢٠٢٠نە ضەکۆی ضیاضی، تاڵیباٌ دٔبارە گەڕایۀە ْەرەيی ضیاضی، ڕێککۀتُیاٌ نەگەڵ ئەيریکا نە غٕباتی 

جێگەی ڕەزايەَذی بەغێکی خەڵکی بٕە گەڕاَۀەی دەضەاڵتیاَی خێراتر کرد، خٕدی ڕێککۀتُەکەظ 

نە بَٕی گرٔپە تَٕذڕۀە جیأازەکاٌ، کە ئاضایع  ،ٔچاَەی کە ْەراضاٌ بٌٕٔبەتایبەتی ئۀ َا ،ئەفغاَطتاٌ

 ٔ ضەقايگیری يرۆی ئۀ َأچاَەیاٌ خطتبٕیە يەترضیۀە.

دژایەتی بەرچأی َەکرا، بەڵکٕ داَیػتی دیپهۆياضیػیاٌ  ،تاڵیباٌ، نەڕٔی ضیاضەتی ْەرێًی  ٔ َێٕدۀڵەتی 

دەضەاڵتی ضیاضی ئەفغاَطتاَذایە، ئایُذەی ئۀ ٔاڵتە بەضترأە بە  ئەَجاو دا. نە ئێطتادا تاڵیباٌ نە ْەرەيی

نە ڕٔی َأخۆی، ْەرێًی َێٕدەڵەتی، يەرجی ْاتُۀەیاٌ گۆڕیُی ڕەفتار ٔ قبٕڵ   ،ضیاضەت ٔ ڕەفتاری ئۀاٌ

چأەرٔاَیەکاَیع بۆ ئۀەیە کەئایا کردَی فرەی ٔ ڕێسگرتُی يافی يرۆڤ، ڕێطأ ٔ یاضای َێٕدۀڵەتیە. 

ەتٕاَێ ْۀێُی ، یاخٕد ئایا دی ضەقايگیری َأچەی ٔ َێٕدۀڵەتیْۀێُببێتە تٕاَێت دەتاڵیباٌ 

دەضەاڵتی ئۀاٌ ٔ غێٕازی ڕەفتاریاٌ یاٌ َاضەقايگیری ئاغتی ضەقايگیری َأچەی ٔ َێٕدۀڵەتی بێت، 

تار ٔ گۆڕیُی گەرچی ئۀاٌ بەڵێُی ڕەف  ؟.ەتٕاَێت ئایُذەی ئەفغاَطتاَی پێ تاریک یاٌ ڕۆغٍ بکرێتد
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فۆڕيی ضیاضیاٌ دأە بەاڵو نە َأخۆ ٔ دەرۀە گٕياَیاٌ نەضەرە، پرۆضەیەکی دٔریاٌ نە ڕێگەیە کە پڕە نە 

 ئاڵُگاری ٔ دژٔار.         
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