د روﺳﻲې او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه د
گډې ﺟﺮگې ﭘﺮېكړه ﻟﯿﻚ
ﻣﺴﻜﻮ

-

روﺳﯿﻪ
د  2009م ﻛﺎل د مې )(14

نﯦ ه

او
د  2009ﻣﯿﻼدي ﻛﺎل د مې د ﻣﯿﺎﺷﺖې ﭘﻪ  14نﯦ ه  ،د روﺳﻲې
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﭘﻠﻮﻣﺎﺗﯿﻜﻮ اړﯾﻜﻮ د ﻧﻮي ﱘې ﻛﺎﻟﯿﺰې ﭘﻪ وﯾﺎړ د دواړو
هېوادوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻦځ د ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه گډه ﺟﺮﮔﻪ ) ﻋﻠﻤﻲ او ﯧ ﻧﯿﺰ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ( د روﺳﻲې ﭘﻪ ﭘﻼزمېﻧﻪ ﻣﺴﻜﻮ ښار ﭘﻪ ) ﲨﻬﻮري رﯾﺎﺳﺖ ﻫﻮټل(
كې ﺟﻮړه ﺷﻮه .
د روﺳﻲې ) د ﻧﻔﻮس ﭘﻮﻫﻦې ،
دﻏﻪ ﻋﻠﻤﻲ  -ﯧ ﻧﯿﺰ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ) ﻓﻮروم(
ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻮﻧﻮ او ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې ﭘﺮﳐﺘﯿﺎ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت (د ﻏﲑ دوﻟﺖې  ،ﻣﺴﺘﻘﻞې
ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺲې ﭘﻪ ﻧﻮښت او ﻫﻠﻮ ځﻟﻮ  ،د روﺳﻲې د ﲠﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت او
ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ ﳘﻜﺎرۍ ﺟﻮړ ﺷﻮى و.
ﭘﻪ دې ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ) ﺟﺮﮔﻪ( كې د دواړو هېوادوﻧﻮ ﯾﻮ ﺷﻢېر ﻟﻮړ
ﭘﻮړو ﺣﻜﻮﻣﱵ ﭼﺎرواﻛﻮ ،د ﻣﺪﻧﻲ ټوﻟﻨﻮ ،ﻋﻠﻤﻲ او ټوﻟﻨﯿﺰو ﺑﻨﺲټوﻧﻮ
اﺳﺘﺎزو ،او د ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ﯾﻮ ﺷﻢېر غړو ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺖې وه.
د ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ ﭘﯿﻞ كې د روﺳﻲې د ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل اﯾﮕﻮر سېچېن ،
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﲨﻬﻮر رﺋﯿﺲ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﻛﺮﱘ ﺧﻠﯿﻠﻲ  ،د روﺳﻲې د اﻣﻨﯿﺖ
ﺷﻮرا رﺋﯿﺲ ﻧﯿﻜﻮﻻى ﭘﺎﺗﺮوشېف او دﳐﺪره ﻣﻮادو ﭘﺮ ﺿﺪ د روﺳﻲې د دوﻟﺖې
ﻏﻮنډې ﺗﻪ د ﻫﺮﻛﻠﻲ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻮﻧﻚې وﯾﻨﺎوې
ﻛﻢﯦ ﯥ رﺋﯿﺲ وﯾﻜﺘﻮر اﯾﻮاﻧﻮف
وكړې.
ﭘﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ كې  ،ﭘﻪ بېﻻبېﻟﻮ ډګروﻧﻮ كې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او روﺳﻲې
او د دوه اړﺧﯿﺰو ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻮ ﭘﺮ
اړﯾﻜﻲ ﭘﻪ ﻫﺮ اړﺧﯿﺰ ډول و ﯧ ل ﺷﻮل
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ،ﭘﺮﳐﺘﯿﺎ ،ټﯾﻨﮓښت او ﲰﻮن ټﯾﻨﮕﺎر وﺷﻮ.
د ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﺧﻮاﻟﻮ د ﺧﭙﻞ ﻛﺎر ﭘﻪ ﭘﺎى كې ،د ﻧﺘﯿﺞې ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ،دﻏﻪ
ﻻﻧﺪې ﭘﺮېكړه ﻟﯿﻚ ﺗﺼﻮﯾﺐ كړ:

اﻟﻒ

 -ﭘﻪ ﻛﻠﺘﻮري ﺑﺮﺧﻪ كې :

 – 1د دواړو هېوادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ څﺧﻪ ﻫﯿﻠﻪ كﯦ ي  ،چې د دوه
اړﺧﯿﺰو ﻛﻠﺘﻮري ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره ،د ﻛﻠﺘﻮري ﳘﻜﺎرﯾﻮ ﯾﻮ تړون
ﻻﺳﻠﯿﻚ كړي .
 – 2ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ د دواړو هېوادو د وﻟﺴﻮﻧﻮ د ﻛﻠﺘﻮر د ښه ورپېژﻧﺪﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ،د دواړو ﺧﻮاوو ﻟﻪ دوﻟﱵ ﭼﺎرواﻛﻮ څﺧﻪ ﻫﯿﻠﻪ كﯦ ي ،چې ﭘﻪ ﻣﺴﻜﻮ
كې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﯾﻮ داسې ﻛﻠﺘﻮري ﻣﺮﻛﺰ د ﺟﻮړېدو ﭼﺎرې ﲰﺒﺎل كړي ،چې
ﯾﻮ ښوونځى ،ﻛﺘﺎﺑﺘﻮن ،ﺟﻮﻣﺎت او د ﻏﻮنډو ﯾﻮ ﻣﻦځﱏ ﺳﺎﻟﻮن وﻟﺮي  .دﻏﻪ
راز د روﺳﻲې ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ څﺧﻪ ﻫﯿﻠﻪ كﯦ ي ،چې ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ كې ﺧﭙﻞ ﻛﻠﺘﻮري
ﻣﺮﻛﺰ ) د ﺷﻮروي اﲢﺎد دﻋﻠﻢ او ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﻧﻪ ( ﻟﻪ ﺳﺮه ورﻏﻮي او ﻓﻌﺎل
يې كړي .
 – 3د روﺳﻲې ﻟﻪ دوﻟﱵ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ څﺧﻪ ﻫﯿﻠﻪ كﯦ ي  ،چې د اﻓﻐﺎن ﻛﺪروﻧﻮ د
روزنې ﻟﭙﺎره ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻫﺮ ﻛﺎل ﭘﻪ بېﻻبېﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ كې لږ ﺗﺮ لږه
 500ﲢﺼﯿﻠﻲ ﺑﻮرﺳﻮﻧﻪ او ﻟﺲ د اﺳﭙﲑاﻧﺘﻮرۍ او دﻛﺘﻮرا ﺑﻮرﺳﻮﻧﻪ وركړي
 .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ څﺧﻪ ﻫﯿﻠﻪ كﯦ ي  ،ﻫﻐﻮ روﺳﻲ ﳏﺼﻠﯿﻨﻮ ﺗﻪ ،چې
پښﺗﻮ او دري ژبې زده ﻛﻮي  ،د ﻟﻦډ ﻣﻬﺎﻟﻮ او اوږدﻣﻬﺎﻟﻮ ﻛﻮرﺳﻮﻧﻮ او
ﲢﺼﯿﻠﻲ ﺑﻮرﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ كې ﻣﺮﺳﺖې او اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې ﺑﺮاﺑﺮې كړي .
1

 – 4د روﺳﻲې ﻟﻪ دوﻟﱵ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮڅﺧﻪ ﻫﯿﻠﻪ كﯦ ي ،چې ﭘﻪ ﻟﻮمړي ﮔﺎم كې د
ښه ﻧﯿﺖ ﭘﻪ ﻫﯿﻠﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ څﻟﻮرو ﻟﻮﯾﻮ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ) ﻛﻨﺪﻫﺎر،
ﻫﺮات ،ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر او ﺑﻠﺦ (كې ﯾﻮه ﯾﻮه ﻣﺴﻠﻜﻲ لېﺳﻪ ﻟﻪ ټوﻟﻮ ﻣﻌﺎﺻﺮو
اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو ﺳﺮه ﻓﻌﺎلې كړي ،او وروﺳﺘﻪ د اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت كې دا لړۍ
ﻧﻮرو وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ وغځوي.
 – 5د روﺳﻲې ﻟﻪ ﭼﺎرواﻛﻮ څﺧﻪ ﻫﯿﻠﻪ ﻛﻮو ،چې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻌﻠﯿﻢې
او ﲢﺼﯿﻠﻲ ﻧﺼﺎب د ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮﭘﻪ ﭼﺎپ ،د ﭼﺎﭘﺨﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻧﻪ او د دوﻟﱵ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻲ او رادﯾﻮﯾﻲ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧﻪ او ﻧﻮې ﺟﻮړوﻧﻪ كې د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وكړي .

ب  :ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺧﻪ كې :
 د ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﺧﻮاﻟﻮ ﻟﻪ دواړو ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ څﺧﻪ وﻏﻮښﺗﻞ ،چې د ﺧﻮراﻛﻲﻣﻮادو ،اﻧﺮژۍ  ،ﺻﻨﻌﱵ ﭘﺮﳐﺘﯿﺎ او ﻛﺮنې د ﻋﺼﺮي ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د
ﺧﭙﻠﻤﻦځي)ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﱵ( ﳘﻜﺎرﯾﻮ ﯾﻮ تړون ﻻﺳﻠﯿﻚ كړي .
 – 2ﭘﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ كې ټﯾﻨﮕﺎر وﺷﻮ ،روﺳﯿﻪ دې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن كې د ﻫﻐﻮ
) (142ﭘﺮوژو ﭘﺮ ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﻻس ﭘﻮرې كړي ،چې د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻮروي اﲢﺎد ﭘﺮ
وﺧﺖ د روﺳﻲ او ﺷﻮروي ﻣﺎﻫﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺟﻮړې ﺷﻮي او د ﺟﮓړو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل
ﺳﺮبېره ﭘﺮ دې ﻟﻪ روﺳﻲې
يې اﻛﺜﺮه بېرﺗﻪ ﻟﻪ ﻛﺎره ﻏﻮر ﯥدلې دي .
وﺷﻮه ،چې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن كې د ﻧﻮرو ﻧﻮﯾﻮ او ﻟﻮﯾﻮ
څﺧﻪ ﻏﻮښﺗﻨﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژو ﺑﺮ سېره ﭘﺨﻮانۍ  36ﻧﺎﺗﻜﻤﯿﻠﻪ ودانۍ ﺗﻜﻤﯿﻞ او 100
ﻫﻐﻮ ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻس ﭘﻮرې كړي ،چې د ﻋﻤﻠﻲ كېدو ﭘﻼن يې ﺟﻮړ
ﺷﻮى و.
 – 3د ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﺧﻮاﻟﻮ ووﯾﻞ  :د روﺳﻲې ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ څﺧﻪ ﻫﯿﻠﻪ ﻛﻮو ،چې
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن كې ،د ﻧﻮﯾﻮ ﺑﺮﯦ ﻧﺎ ﺑﻨﺪوﻧﻮ او اوﺑﻪ ﺧﻮر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻪ
ﺟﻮړوﻧﻪ كې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﳘﻜﺎري وكړي.
ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ څﺧﻪ ﻫﯿﻠﻪ ﻛﻮو ،چې د
 - – 4د روﺳﻲې او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻗﺘﺼﺎدي ﳘﻜﺎرۍ د ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﱵ
دواړو هېوادوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻦځ د ﲡﺎرﺗﻲ -
ﳘﺪارﻧﮕﻪ د روﺳﻲې،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن د ﺟﻮړوﻟﻮ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﯧ ي ،او
او ﻣﺮﻛﺰي اﺳﯿﺎ د هېوادوﻧﻮ د اﻗﺘﺼﺎدي ﳘﻜﺎرۍ ﻟﭙﺎره دې د ﺷﺎﻧﮕﻬﺎى د
ﳘﻜﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن  ،د ټوﻟﮓټو) ﻣﺸﱰك اﳌﻨﺎﻓﻊ( هېوادوﻧﻮ د ﯾﻮرواﯾﺸﯿﺎ
اﻗﺘﺼﺎدي ﳘﻜﺎرۍ  ،د گډ اﻣﻨﯿﺖ د تړون هېوادوﻧﻮ ،ﭘﺎرﳌﺎﻧﻲ ﺟﺮﮔﻮ او
ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﻪ ﻛﺎر واﭼﻮي.
د روﺳﻲې ﻟﻪ دوﻟﺖ څﺧﻪ ﻫﯿﻠﻪ وﺷﻮه ،چې ﭘﻪ
 – 5ﭘﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ كې
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن كې د روﺳﻲې ﲡﺎرﺗﻲ -اﻗﺘﺼﺎدي ﳕﺎﯾﻨﺪه گۍ د ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻮ
اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﯧ ي .
 -6ﻟﻪ روﺳﻲې څﺧﻪ ﻫﯿﻠﻪ ﻛﻮو ،چې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻏﻮښﺗﻦې ﭘﻪ
ﺣﺎﻟﺖ كې ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﲨﻬﻮرﯾﺖ ﺗﻪ د اوږدې ﻣﻮدې دوﻟﱵ ﻛﺮيډيټ
)ﭘﻮر( وركړي ،او ﳘﺪارﻧﮕﻪ ﭘﺮ  1991م ﻛﺎل د روﺳﻲې ﭘﻪ ﲠﺮﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﺎﻧﻚ كې د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﻮداﮔﺮو ﻛﻨﮕﻞ ﺷﻮي ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﲑﺗﻪ ازاد كړي  .ددې
ﺗﺮ څﻧﮓ د روﺳﻲې ﻟﻪ ﭼﺎرواﻛﻮ څﺧﻪ ﻫﯿﻠﻪ ﻛﻮو  ،چې روﺳﻲې ﺗﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﻮ او ﭘﯿﺪا وارو د ﺻﺎدروﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ كې ﭘﻪ
ﮔﻤﺮﻛﻲ ﳏﺼﻮﻻﺗﻮ كې ﻛﻤﻰ او اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ راوﱄ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
څﺧﻪ ﻫﯿﻠﻪ ﻛﻮو ،چې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن كې د روﺳﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﻮ د ﺻﺪور او
ﭘﺎﻧﮕﻮنې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ كې ﻟﻪ روﺳﻲ ﺳﻮداﮔﺮو او ﭘﺎﻧﮕﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ او
څﺧﻪ ﻫﯿﻠﻪ
ﳘﻜﺎري وكړي  .ددې ﺗﺮڅﻧﮓ د دواړو هېوادو ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ
څرﮔﻨﺪه ﺷﻮه  ،چې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د روﺳﻲې او روﺳﻲې ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺻﺎدراﺗﻮ د اﺳﺎﻧﺘﯿﺎو ﻟﭙﺎره د ﻣﻦځنۍ اﺳﯿﺎ ﻟﻪ هېوادوﻧﻮ ﺳﺮه د
ﺗﺮاﻧﺰﯾﱵ او ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ ﻟﮓښﺗﻮﻧﻮ د ﻛﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﱵ
ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ كې ﺧﱪې اﺗﺮې وكړي .
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 – 7د دواړو هېوادوﻧﻮ د ﲡﺎرت د اﺗﺎﻗﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻦځ دې د داﳝﻲ ﳘﻜﺎرۍ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﺷﻲ .
 - 8د ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﺧﻮال د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ ﲨﻬﻮرﯾﺖ ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ څﺧﻪ
ﻫﯿﻠﻪ ﻛﻮي ،چې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن كې د روﺳﻲې د ﺑﺎﻧﻜﻮﻧﻮ د څاﻧﮕﻮ د ﻛﺎر
او ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﭙﺎره ﻻزمې ﳑﻜﻦې اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې ﺑﺮاﺑﺮې كړي  ،ﻟﻪ دې ﻻرې ﺑﻪ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن كې د ﭘﺎﻧﮕﻮونې او ﲡﺎرﺗﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻮ د ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎره د ﭘﻮروﻧﻮ او ﻛﺮﯾﺪﺗﻮﻧﻮ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺎﻧﻪ ﺷﻲ .
 -9ﭘﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ كې د روﺳﻲې ﻟﻪ دوﻟﺖ څﺧﻪ ﻫﯿﻠﻪ وﺷﻮه ،چې د ﻛﺎﺑﻞ او
ﻣﺴﻜﻮ ﺗﺮ ﻣﻦځ ﻫﺮه ورځ د )اﯾﺮوﻓﻠﻮټ( د ﻫﻮاﯾﻲ ﺷﺮﻛﺖ د اﻟﻮﺗﻚې ﭘﺮواز
ﺗﻨﻈﯿﻢ كړي  ،ﳘﺪا ډول د ﻣﺴﻜﻮ او ﻛﺎﺑﻞ ﺗﺮ ﻣﻦځ د ﭘﺮوازوﻧﻮ د زﯾﺎﺗﻮﻟﻮ
ﻟﻪ ﭘﺎره د ارﯾﺎﻧﺎ اﻓﻐﺎن ﻫﻮاﯾﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮه د روﺳﻲې ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﻮې ﻣﺴﺎﻓﺮ
وړوﻧﻚې اﻟﻮﺗﻚې د ﭘﲑودﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﺎروكې ﻣﺮﺳﺘﻪ وكړي

ج  :ﭘﻪ اﻣﻨﯿﱵ ﺑﺮﺧﻪ كې :
 - 1د ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﺧﻮاﻟﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن كې د ﲝﺮان د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره ،ﯾﻮازې
ﭘﻮځي ﻻر بې گ ﯥ وﺑﻠﻠﻪ ،ټﯾﻨﮕﺎر يې وكړ ،چې د اﻣﻨﯿﺖ د ټﯾﻨﮓښت ﻟﭙﺎره
ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺳﻮﻟﻪ ﯾﯿﺰو ﻻرو ﭼﺎرو څﺧﻪ ﻫﻢ ﻛﺎر واﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻲ  .دوى ﻟﻪ
روﺳﻲې او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺧﻪ ﻫﯿﻠﻪ وكړه ،چې ﭘﻪ اﻣﻨﯿﱵ ﭼﺎروكې ﯾﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ
ﺳﺮه ﻧﺎﭘﻮځي ﳘﻜﺎري وكړي .
 – 2ﳐﺪره ﺗﻮﻛﻲ  ،ﺗﺮورﯾﺰم او ﻧﺎ اﻣﲏ ﯾﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮه تړﱄ دي  ،ددي
ﭘﺪﯾﺪو ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزه ،ﻧﻪ ﯾﻮازې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻧﺪه ده ،
ﺑﻠﻚې د روﺳﻲې ﭘﻪ گډون ټول هېوادوﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ دې ﻣﺒﺎرزه كې د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻼتړ وكړي  ،د ﳐﺪره ﺗﻮﻛﻮ د لﯦ د رالﯦ د ﻟﭙﺎره
ﺧﭙﻞ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ او ﻣﺎركﯦ وﻧﻪ ﻛﻨﱰول كړي ،چې ددې ﺗﻮﻛﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺻﻼ ﻟﻪ
ﻣﻦځه ﻻړه ﺷﻲ .
 - 3د ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﺧﻮاﻟﻮ ﻟﻪ روﺳﻲې او نړﯾﻮالې ټوﻟﻦې څﺧﻪ ﻏﻮښﺗﻨﻪ
ﭘﻪ
وكړه ،چې ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﺑﺰﮔﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د ﯾﻮې ﺑﻞې ﻛﺮنې )ﺑﺪﯾﻞ کښت(
ﻓﻜﺮ او ﻣﺮﺳﺘﻪ وكړي  ،دﻏﻪ راز ﻟﻪ ﺑﺰﮔﺮاﻧﻮ ﺳﺮه دې د ﻫﻐﻮى د
ﺑﺎب
ﻛﺮﻧﯿﺰو ﳏﺼﻮﻻﺗﻮ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ د اﺻﻼح ﺷﻮو ﲣﻤﻮﻧﻮ او كېﻣﯿﺎوي ﺳﺮې
ﻟﻪ روﺳﻲې او نړﯾﻮالې
د ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﺧﻮاﻟﻮ ﳘﺪا ډول
ﻣﺮﺳﺘﻪ وكړي .
ټوﻟﻦې څﺧﻪ ﻫﯿﻠﻪ وكړه  ،چې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻛﺮنې ﭘﻪ ﻋﺼﺮي ﻛﻮﻟﻮ كې
ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وكړي ،د ﻛﺮنې ﻋﺼﺮي ﻛﻮل ﻧﻪ ﯾﻮازې د زراﻋﱵ
ﳏﺼﻮﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ كې ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻘﺶ ﻟﺮي  ،ﺑﻠﻚې د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮنې ﻛﺎر
وﺑﺎر ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﻦځه وړي او د اﻣﻨﯿﺖ ﻟﻪ ټﯾﻨﮓښت ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي .
 – 4ﻟﻪ روﺳﻲې څﺧﻪ ﭘﻪ ټﯾﻨﮕﺎر ﻏﻮښﺗﻨﻪ وﺷﻮه ،چې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن كې د
ﯾﻮ غښﺗﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻼتړ وكړي  ،ﯾﻮازې ﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ
رواﺑﻂ وﺳﺎﺗﻲ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وكړي  .د ﻣﺮﻛﺰي ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺘﺤﻜﺎم د
اﻣﻨﯿﺖ ﭘﻪ ټﯾﻨﮓښت كې ﺗﺮ ټوﻟﻮ ډﯾﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻘﺶ ﻟﺮي .
 - 5د ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﺧﻮاﻟﻮ ﺗﺮورﯾﺰم او ﳐﺪره ﻣﻮاد ،ﺑﺸﺮي ﺿﺪ ﭘﺪﯾﺪې وگڼلې
د دې ﭘﺪﯾﺪو ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﻮى هېواد
ﺗﺮ ټوﻟﻮ زﯾﺎت
او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن يې
وﮔﺎڼه ،ټﯾﻨﮕﺎر يې وكړ  ،چې ددې نړۍ دښﻣﻨﻪ ﭘﺪﯾﺪو د ﻟﻪ ﻣﻦځه وړﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ،د ټولې نړۍ گډې ﳘﻜﺎرۍ ﺗﻪ ﺿﺮورت دى .
 -6د ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﺧﻮاﻟﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎﺳﻲ  -ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻟﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي  ،ﺑﺸﺮي او ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﻠﻮه ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ وارزاوه او دﻏﻪ هېواد يې
ددرﯾﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻮزو ) ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﯿﺎ ،ﻣﻦځنۍ اﺳﯿﺎ او ﻣﻦځﻧﻲ ﺧﱵځ ( ﺗﺮ ﻣﻦځ
ﻣﺮﺳﺘﻪ
وﺑﻠﻠﻪ ،ټﯾﻨﮕﺎر يې وكړ ،ﻛﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه
د وﺻﻞ كړۍ
وﺷﻲ ،چې ﻟﻪ ﺧﭙﻞ دﻏﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ څﺧﻪ ﭘﻪ تېره ﺑﯿﺎ د ﲡﺎرﺗﻲ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ كې ﻛﺎر واﺧﻠﻲ ،ﻧﻮ ﻧﻪ ﯾﻮازې دا چې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺳﯿﻢې ﻟﻪ
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اﻗﺘﺼﺎدي ودې ﺳﺮه ﺑﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وكړي  ،ﺑﻠﻚې ﺳﯿﻢې او نړۍ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺛﺒﺎت د
راوﺳﺘﻠﻮ ﺗﺮ څﻧﮓ ،د ﺗﺮﻫﮕﺮۍ او ﳐﺪره ﻣﻮادو ﭘﺮ وړاﻧﺪې ه ﯥ گړﻧﺪۍ كړي
.
د روﺳﻲې او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﻣﻦځ د ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎور د داﳝﻲ او ﻏﲑ رﲰﻲ
ډﯾﺎﻟﻮگ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻛﺎر ده ،چې د دواړو هېوادوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻦځ د ﻟﻮمړنۍ
د
گډون
گډې ﺟﺮگې ) ﻓﻮرم ( د ﺳﺎزﻣﺎن ورﻛﻮوﻧﻜﻮ او ﺑﺮﺧﻮاﻟﻮ ﭘﻪ
دواړو هېوادو د اړﯾﻜﻮ ﯾﻮ داﳝﻲ ﻏﲑ دوﻟﱵ ﺳﺎزﻣﺎن _ داﳝﻲ گډه ﺟﺮﮔﻪ ) گډ
ﻓﻮرم ( ﻣﻦځ ﺗﻪ راﺷﻲ  .د دغې داﳝﻲ ﺟﺮگې ﭘﻪ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ كې ﺑﻪ د روﺳﻲې
او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎزي او ﳘﺪارﻧﮕﻪ ﭘﻪ روﺳﯿﻪ كې د مېﺷﺘﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د
ټوﻟﻦې اﺳﺘﺎزي گډون وﻟﺮي .
دﻏﻪ داﳝﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻪ وﻇﯿﻔﻪ ورﻛﻮل كﯦ ي چې د روان  2009م ﻛﺎل ﭘﻪ ﻣﲏ
كې د روﺳﻲې او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اړﯾﻜﻮ دوﳘﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ كې ﺟﻮړه كړي .
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ځاﯾﻪ  ،چې ﭘﻪ روﺳﯿﻪ كې دمېﺷﺘﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻣﺴﻠﻜﻲ او
ﻛﺎري ﭘﻮﺗﻨﺸﯿﺎل ﻫﻢ د روﺳﻲې او ﻫﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ټوﻟﻨﯿﺰه ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
او اﻗﺘﺼﺎدي وده كې ټاﻛﻠﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻘﺶ او اغېز ﻟﺮي ،ښاﯾﻲ ﭘﻪ روﺳﯿﻪ كې
د اوسېدوﻧﻜﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ رول  ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧﻪ او د دواړو
هېوادوﻧﻮ د اړﯾﻜﻮ ﭘﻪ ټﯾﻨﮓښت كې ﭘﯿﺎوړى ﺷﻲ  .روﺳﯿﻪ ﻣﯿﺸﱵ اﻓﻐﺎﻧﺎن
چې ،د دواړو هېوادو د وﻟﺴﻮﻧﻮ ﻛﻠﺘﻮري او اﻗﺘﺼﺎدي ځاﻧﮓړﺗﯿﺎوې او
هېوادوﻧﻮ
د دواړو
ﺗﺮ ټوﻟﻮ ښه درك ﻛﻮي  ،ﻛﻮﻻى ﺷﻲ
اﻣﻜﺎﻧﺎت
اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﯧ ي او د ﺑﺸﺮي  ،ﻛﻠﺘﻮري او اﻗﺘﺼﺎدي ﳘﻜﺎرﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ كې
د ﻋﻤﻠﻲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻻرې ﭼﺎرې ﭘﻪ ﮔﻮﺗﻪ كړي .
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﭘﺮ ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ ﭘﺮېكړو او ﻏﻮښﺗﻨﻮ ﺳﺮبېره د ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﺧﻮال
څو ورځﻧﯿﻮ ﲝﺜﻮﻧﻮ كې ﭘﺮ دې ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻮل او ﻏﻮښﺗﻨﻪ يې وكړه  ،چې د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او روﺳﻲې د ﭘﺎرﳌﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻮ د ټﯾﻨﮓښت ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ دې ،د
دواړو هېوادوﻧﻮ د ﭘﺎرﳌﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻦځ د ﭘﺎرﳌﺎﻧﻲ دوﺳﺖۍ ﻛﻤﯿﺴﻮﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ
ﺷﻲ ،دا ﻛﺎر ﺑﻪ د دواړو هېوادوﻧﻮ ﺗﺮﻣﻦځ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺗﻔﺎﻫﻢ غښﺗﻠﻰ كړي .
ټوﻟﮓټو )ﻣﺸﱰك
ددې ﺗﺮ څﻧﮓ ﻏﻮښﺗﻨﻪ وﺷﻮه ،چې د ﻣﺮﻛﺰي اﺳﯿﺎ او
اﳌﻨﺎﻓﻊ( هېوادو د ﭘﺎرﳌﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻦځ دې ﻫﻢ گډ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ
.
د ﭘﺮېكړه ﻟﯿﻚ ﭘﻪ ﻣﻮادو د ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ) گډې ﺟﺮگې( د دواړو ﺧﻮاو ټوﻟﻮ
ﺑﺮﺧﻮاﻟﻮ ﻣﻮاﻓﻘﻪ كړي  ،ﻣﱳ يې ﭘﻪ روﺳﻲ  ،پښﺗﻮ او دري ژﺑﻮ ﯾﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ
ﺳﺮه ﻛﺘﻞ ﺷﻮى  ،ﯾﻮ ډول دى .
د گډې ﺟﺮگې د ﲢﺮﯾﺮ ﻫﯿﺌﺖ:
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر
لېوال
سېراﻓﯿﻢ
مېلېﻧﺖېف
شېرﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ
د گډې ﺟﺮگې ﺳﺎزﻣﺎن ورﻛﻮوﻧﻜﻲ :
ﯾﻮري ﻛﺮوﭘﻨﻮف
ﳏﻤﺪ ﺑﺸﺮ ﺑﺸﺮدوﺳﺖ
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