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ّجزی ضوسی  5931لَس  51هَرخ بباًجبم جٌبیبت ضذ اًسبًی ٍضذ اسالهی در رٍسػبضَرا 

. طَدُ ضذًستبى گًَببر افغبصفحِ خًَیي دیگز درتزاصیذی خ  

ی ایزاى ین آخًَذایي جٌبیبت ضذ بطزی هبیي ایي ٍالؼیت است وِ هثلث ضیطبًی پبوستبى،رص

گْبی خبًوبًسَس ٍهذّبی ٌطزف جب ْب ،رلببت یِافغبًستبى رابِ حیث هیذاى تصفٍٍّببیبى سؼَدی ،

                     .ّوخَاًی دارًذ(  اًگزیشی حىَهت وي تفزلِ بِ اًذاس ٍ)سیبست  ببهیىطبًٌذ وِ 

 

سبسهبى دّطت افگي ( پبوستبى ) ایي ببر ببسّن اس الًِ ضزارت پیطِ گبى بیي الوللی 

در ضْزّبی  (ای ـ اس ـ ای )در راستبئی اّذاف استخببرات پبوستبى ( لطىزجٌگَی الؼبلوی )

بیگٌبُ هب را بِ خبن ٍخَى ٌذّبر ٍهشارضزیف دّطت آفزیذًذ ٍّوَطٌبى پبوٌْبد ٍوببل ، و

.ٍهجوَع هلت افغبًستبى راسَگَار سبختٌذ وطبًیذُ  

 

هتبسفبًِ فمذاى حبوویت هلی، بحزاى هطزٍػیت ًٍبَد یه التذارهلی بب صالحیت ٍهتىی بزلَای 

بب ایي پالى ًْبئی  بى ًِ تَاًٌذ افغبًست آسادُ یی  هسلح هجْشًٍیزٍهٌذ ببػث هیگزدد وِ هزدم

.همببلِ ًوبیٌذضبى ضَم دضوٌبى تبریخی   

 

ٍبَد افغبًستبى وِ ضبلَدُ خطزًبن بزای ّست  اس آى جبئیىِ ایي جٌبیبت َّلٌبن ػَالب ًْبیت

الَام ببّن بزادر ٍبزابز، پیزٍاى هذاّب هختلف اسٍحذت توبم هزدم اػن ٍبزٍفبق هلی آى ئی 

.هیآٍرد استَار هیببضذ، بَجَد  

 



اًجوي حمَلذاًبى افغبى درارٍپب بب ًگزاًی ػویك بوزدم ٍ ٍجذاى جبهؼِ بیي الوللی هزاجؼِ 

درلضبیبیی احىبم هٌطَرهلل هتحذ ٍتجزبِ جْبًی  بمت بب ًَرهْبی لبَل ضذُ جْبًی ٍٍدرهطب

:پیطٌْبد هیٌوبیذ وِ هوبثل   

.ــ تحمیك ٍبزرسی ایي جٌبیبت َّلٌبن سیزًظزهَسسِ هلل هتحذ صَرت گیزد        

دیگز اظْزهي الطوس است وِ پبوستبى ًِ تٌْب هزوشضزارت پیطِ گبى بیي الوللی  اوٌَىــ       

وستبى چٌبًچِ اظْبرات پزابْبم ٍسیز داخلِ پب) است بلىِ دٍلت آى وطَر حبهی آًبى هیببضذ 

در وِ بِ پبوستبى درسفزاخیزش تذوزات خبًن ولٌتي ٍسیزخبرجِ اهزیىب  دررابطِ ٍّوچٌبى

هَسسِ  تببِ هَلغ است بسیبرضزٍر ٍ ( آى وطَر خبن هَرد فؼبلیتْبی سبسهبًْبی تزٍریستی در

زاسبٌذی ٍاػالم ًوبیذ ٍ وطَرّبی ػضَهلل هتحذ، ط ،هلل هتحذ پبوستبى را حبهی تزٍریشم

.تذابیز همتضی راهزئی ًوبیٌذهٌجولِ اتحبدیِ ارٍپب در سهیٌِ   

 

ی افغبًستبى لزاردارد سهبًی هوىي خَاّذ بَد تب هبهَل وِ درهطببمت بب هٌبفغ ػلیبتحمك ایي 

ٍسیبسی بِ   هذّبیدرّزوجبئی وِ لزاردارًذ صزف ًظزاستؼلمبت لَهی ، افغبًبى بب درن ٍببٍر

.ذدفبع اس ایي خَاست بز حك، بِ هثببِ داػیِ هلی هطتزن لزار بگیزً  

اهیذٍارین سبسهبًْبی فزٌّگی،اجتوبػی ،سیبسی ،جَاهغ هذًی ،ًطزات ٍرسبًِ ّبی جوؼی افغبًی 

ؼف ٍسَگَارضبى را بگَش جْبًیبى ضگبم ببضٌذ ٍصذای اػتزاض هزدم هستدریي راستب پیط

.بزسبًٌذ  

 

ػشیش ٍبیگٌبُ ػویمبً اًجوي حمَلذاًبى افغبى در ارٍپب درحبلیىِ بخبطزضْبدت ّوَطٌبى   

ّوَطٌبى گزاهی تمبضب دارد وِ  دار تسلیت هیگَیذ ٍاسَاراست بِ خبًَادُ ّبی ضزیف ٍػشاسَگ

درهمببلِ بب دسبیس ضیطبًی دضوٌبى آسبیص ٍاهٌیت هزدم بب َّضیبری ٍ دٍر اًذیطی همببلِ 

.ل ببضٌذیل دایزُ ٍفبق ٍاتحبد هلی است هتَسًوبیٌذ ٍ بِ یگبًِ ٍسیلِ ًجبت وِ ػببرت اس تىو  
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پَّبًذ دٍوتَر غالم سخی هصئَى                 

رئیس اًجوي حمَلذاًبى افغبى درارٍپب              


