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پٌِاى هاضضال فِین ًوای  

 

, آضٌایی زاضم .ًیستال اقل زض خاهؼَ ها  قاًْى پصیطی ّ قاًْى گطیعی کاض زضْاضی سْا کطزى, ًاگفتَ پیساست کَ

ضیا  باهیاى صفا ّ هطٍّ زض گصض است ّ  ّ هیپٌساضز ظًسٍ گی, ُن زیي هساض کَ لصت سدسٍ ضا ّ بسا فطُیرتَ زیپلوات ّ

باضی اضاضٍ ّ افازٍ ای کطز بَ ػولکطز ُای قاًْى گطیع ًوایٌسٍ گی زیپلْهاتیک زّلت ها زض ُوْ  ,ساظزًوی ّ پلطتی 

 ,ضٌای خِاز باّضمآ"کَ  ًگْین بَ اّ ًویتْاًستن هيّ  .ژ ضفتاضی ّ ًاباب پٌساضیکِوَ آًبطلیي ّ زل پط زضزی زاضت اظ 

 ,ُط چٌس ستطٍ ضفتاض ّ ضاست پٌساض ,ضٌا ّ ًا اضٌاکدا هیطْز بَ حطف ُط آ, طسیّپّ باظ زض ایي زًیای هحاسبَ ّ سٌس

 اسکي ّ" بطاین بی کن ّ کاست ضاسٌس ظیطّ ذالف ًکطز ّ  ػسٍ سپطزّ آى ًاظًیي ّ "؟ّ اػتٌا ّ اػتواز باّض کطز

:. کطز "ایویل  

 ًاهَ سفاضت افغاًستاى بَ ّظاضت اهْض ذاضخَ
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:ضزیف کٌن باال چٌس ًکتَ ضا ًاگعیطم زض شیل سٌس  

 بط ظاُطا, ّ هْاضز هطابَ وی ُای خٌگذهصاضف تساّی بَ استثٌای ظ, با تْخَ با قْاًیي ًافصٍ زض ظازگاٍ ها: کنی

حکن ضرص  ضگفتا باچٌاب هاضضال فِین ّی ضایْضٍ بطای تساّی بیوا ,,,21هصطف  ّ اها زّش فطز بیواض است

ّ  ترطی اظ قاًْى است ّ بیص اظ قاًْى است, اظ بْزخَ سفاضت افغاًستاى زض بطلیي (بَ سٌس باال. ک.گً)  خٌاب فِین

قسم ضًدَ هیکٌس ّ ًَ ُن  ًَ بَ زیگط کطْض ُای اضّپایی, بطای تساّی بیواضی ,هاهؼاّى اّل ضیس خوِْض. کوتط ًیست

 ن بلٌسحدطط کَ سفاضت افغاًستاى زض بطلیي بَ ػلت بَ ذا صاف ّ سازٍ ؟فقط زض بطلیي بَ ضِط ُای زیگط آلواى ّ چطا

قی صس ُا هْاضز حقْ ّ تصکطٍ ٌاهَ ّحَ توسیس پاسپْضت ّ ًکحایزضآهس ضا اظ ًاح بیطتطیي, عیٌاىهطاخؼَ پٌاٍ گ

بَ سفیط  بَ بطلیي سفط هیکٌس ّ بطای هسّای بیواضی ذْزش ,باضیکی با زض ًظطزاضت ُویي ّ خٌاب هاضضال. زاضززیکط

ّ اظ بْزخَ  زض بطگَ ضسوی سفاضت ضا یْضّ ,,,21حکن پطزاذت  ,شیل پیطٌِاز زض ّ ذْز زیکتَضا  "زپیطٌِا"حکن 

 ًَ" یک , ظیطا ًیک هیساًست, ًوی ظًسُن زم  هاسفیط آى ًاتْاىّ قاًًْی بٌیازّ بی ُیچ  زسترط هیٌواییس سفاضت

 زّلت یکی اظ ثطّتوٌس تطیي افطاز, آى قسضتوساضزض حالیکَ  .اظ سوت سفاضت بَ ظیط کطٌس کافیست کَ اّ ضا" زضضت

تٌِا  ,بایس با ُعاض زلیل زّلت حاهس کطظی بْزٍ ّ است ّ هصاضف ایچٌیٌی "گطٍّ ضفتاض"  ش ّ یاالیگاض تیوْ کطات ّ

با , بلٌس تط اظ آًست کَ, طاػت هالی هاضضال فِینتاس.سیهیگطزضیس خوِْض ّ اظ بْزخَ ذاصی هٌظْض ّ تٌِا با زسترط

  .ایي ًکتَ ضّضي چْ آفتاب است .پْل پٌاٍ گعیٌاى هساّا گطزز

 ّ ایْضّ زض آلواى 2,813099بَ هبلغ  ,ّظیط هطاّض زّلت "کبیط هطظباى" ُویٌطْض است هصاضف تساّی خٌاب : 1

هي ُیح ضبطی . زض بطلیي یْضّ 322,012خٌطال کٌسْال ها زض کطاچی بَ هبلغ  "ػبسالقِاض ػابس"تساّی خٌاب  ًیع

. زّلت بلٌس هطتبت ُطزّ هاهْضبطای تسّای  ,ًوی یابن هیاى ًص صطیح قاًْى ّ حکن ضیاست ازاضی ّظاضت ذاضخَ

ّ  کَ بْز ؟ًبْزهیسط "کطاچی" آیا زض ُواى ضِط  ,بطای کٌسْل ها هگط اهکاًات تساّی ,ّ بَ کطاتاظ ذْزم  هیپطسن



پْل بپطزاظًس کَ هصاضف تسّای   بطای توسیس ّیعا ,پٌاٍ گعیي افغااى زض آلواى ُعاضبایس  ظاُطا.بسیاض ذْب ُن بْز

   .بَ سط هیکٌٌس بسیاض ظًسٍ گی ضا با حسطت ّ ػسطت, پٌاٍ گعیٌاى کَ بَ اکثطیتآى  .ضا تکافْ کٌس "هطظباى " چٌاب

آیا آزهی , سطای ایْضّ بطای یازبْز سالگطت احوس ضاٍ هسؼْز؟  آى ضفتَ اظ ایي سپٌدی ,,,0چطا بَ ُسض زازى : سْم

با ُط هالحظَ  ,ضاذاًْازٍ اّ ّ اهااًس زازٍاُطا قِطهاى هلی ًام ظاّ ضا  ُواًیکَبْز کَ بَ ایٌِوَ تظاُط بِا هیگساضت؟ 

 اض ذْزم کَ ُعاض باض هیپطسن هي اى تِطاًی ّّبا قیوْهیت سیاستگعاض طزٍ اًسّی کزض تِطاى هٌعٌُْظ, تای کَ اس

زًیای  ّخ کَآ .بَ اّ اضج ًوی گصاضًس زیگط ,ظاُطا زل ضیفتگاى اّ. ًوی زاًن کابل؟ ُیِات کَ زض ًَچطا زض تِطاى ّ

هصاضف چٌیي ًطست ُا زض آلواى بسیاض کوتط اظ . ط اًساذتَ استلٌگ ّازی هازض , بِتط اظ ُط خای زیگط, ضگفتی ُا

  ظ چِاض ُعاض ایطّ بطای ُفتاز ًفط؟بیطتط ا .بط آى صحَ گصاضتَ است" سْم "حکن ضواضٍ" ضقوی است کَ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


