
  هرازھ یاروپساید یاھنامزاس یھینایب
  ھب ھطبار رد

 ناتسناغفا دوسھب رد تیعضو

 ھب ھطبار رد ار شیوخ قیمع ینارگن ناتسناغفا یاھهرازھ یاروپساید یندم یھعماج یاھنامزاس ،ام
 نوگنرس زا سپ .میرادیم زاربا ناتسناغفا کدرو نادیم تیالو ،دوسھب یلاوسلو رد یراج شنترپ عاضوا

 روظنم ھب ار یعافد و یتینما یاھورین ناتسناغفا تموکح ،چرام هام مھدفھ خیرات ھب یماظن لابخرچ ندش
 نیا ھب روپیلع ینغلادبع یھدنامرف تحت یلحم تمواقم یورین کی ھیلع یماظن تایلمع کی یزادناهار
 یودنامک یاھورین ٢٠٢١ یرونج هام ٢٩ خیرات ھب ،یدالیم یراج لاس لیاوا رد .تسا هداتسرف ھقطنم
 ،دوسھب یلاوسلو رد یماظنریغ ناگدننکهرھاظم رب امیقتسم یھرز یاھکنات ندنار اب ٣٣٣ ھعطق ھب ھتسباو

 نیا ناینابرق اب ار شیوخ قیمع یدردمھ ام .دندرک یمخز ار رگید نت ٣٩ و دنتشک ار یماظنریغ ١١
 یطیارش لومش ھب اھدادیور نیا لماک و ھنافرطیب قیقحت راتساوخ و مینکیم زاربا کاندرد یاھدادیور
 وگخساپ دیاب نآ نالماع ھک میھاوخیم و هدش یریگولج لباق ِکیژارت یاھدادیور نیا ھب رجنم ھک میتسھ
 .دنوش ھتخاس

  

  ام یاھینارگن

 ینارگن ببس ،شترا لابخرچ ندش نوگنرس ھب نآ یماظن تاماقم و ناتسناغفا تموکح یربھر شنکاو
 ھب شاینفلت تبحص نایرج رد ینغ فرشا روھمجسییر .تسا هدش دوسھب مدرم فرط زا ھجوت ِراوازس
 گرم »ماقتنا« راتساوخ ،لابخرچ طوقس ناینابرق یاھهداوناخ اب یدالیم یراج لاس چرام ٢٠ خیرات

 نیا زا یضعب ھک دندرک رداص نآ ھباشم یاھھینایب یعافد و یتینما یاھماقم رگید .دش شترا نازابرس
 داد روتسد یماظن دارفا ھب دنویم ٢١۵ یودرا لوق هدنامرف ،ھنومن یارب .تسا هدننکنارگن رایسب اھھینایب
 یاھ گس لثم یتینما یاھ ورین ارناش ناگ هدننک تیامح و ھناگیب رودزم روپیلع نارادفرط ھمھ« ھک
 ،اھ ھتسوپ رد ،یعافد و یتینما یاھورین .دننکیم راکش روشک طاقن ریاس و لباک ،دوسھب رد ھناوید
  ».نیربب نیب زا راختفا مامت اب ار روپیلع یاھ هدننک تیامح اھرھش و تاھد ،اھ هار هاش ،تازوح

 تنوشخ ندش روھلعش ببس ،یللملانیب نیناوق نتشاذگ اپ ریز اب نوچ تسا هدننکنارگن اقیمع تراھظا نیا
 ،یریگماقتنا یارب یگدامآ اب دوسھب ھب یماظن یاھورین ندش لیسگ زا سپ .دوشیم ینوناقارف یاھراتشک و
 ،هوالعرب .میتسھ یلاوسلو نیا رد رشب قوقح شحاف ضقن و تنوشخ رتشیب ِدیدشت لامتحا نارگن اقیمع ام
 ھیلع یموق دنمفدھ تنوشخ کیرحت ببس دناوتیم ناتسناغفا یتموکح تاماقم طسوت نابز نینچ دربراک
 یاھھکبش یاضف رد یموق تنوشخ ھیلوا یاھھناشن .ددرگ ناتسناغفا رسارس رد هرازھ یکلم دارفا
  .دنزیم جوم یعامتجا

 یراج تیعضو رگا ھک میتسھ نارگن ام ،دراد یموق و یخیرات قیمع داعبا دوسھب رد ھعزانم ھک اجنآ زا
 رگید و یلاوسلو نیا رد هدرتسگ یاھتنوشخ یھقرج ندش نشور ثعاب دناوتیم ،دوشن تیریدم یتسردھب
 دوجو اب .دناهدرب جنر اھیچوک اب ھعزانم زا ھلاسھمھ زابرید زا دوسھب نانکاس .دوش نیشنهرازھ قطانم
 دوسھب مدرم نایم نیمز یھعزانم لح رد تموکح ،ناشیسایس ناگدنیامن و لحم مدرم رمتسم یاھاضاقت
 قطانم ھک زیرلج یهرد رد هرازھ نارفاسم رب نابلاط یھلمح ،هوالعرب .تسا هدوب ماکان اھیچوک و



 چیھ تموکح ھکنیا نودب دراد ھمادا ھفقویب ،وسنیدب لاس نیدنچ زا ،دنکیم لصو لباک ھب ار نیشنهرازھ
  .دشاب ھتفرگ تسد یور هرازھ نارفاسم و هار نیا تینما نیمأت یارب یمادقا

 ربارب رد یعافد راکھار کی ناونع ھب روپیلع یماظن یھھبج یریگلکش ببس طیارش و للع نیا
  .دیدرگ هداج نیا ریسم رد  نارفاسم زا تیامح و نیشنهرازھ یاھاتسور ھب نابلاط و اھیچوک یاھھلمح

 اب ،نآ یھنایوجماقتنا ِبسانتمان تامادقا و دوسھب یھعزانم ھب تموکح شنکاو ھک میتسھ نارگن ام نانچمھ
 کدرو نادیم تیالو نیشیپ سیلوپ هدنامرف ،ییادف داد هللا نتشامگ .دشاب ھتفرگ تروص یسایس یاھهزیگنا
 ام یارب رشب قوقح شحاف ضقن رطاخ ھب وا یھمکاحم یاج ھب نامغل تیالو سیلوپ هدنامرف ثیح ھب
 یھجنکش و ھنارسدوخ تشادزاب زین و ندش یمخز و راتشک لوئسم ییادف داد هللا .دوب هدننکدیماان

 ٨ خیرات ھب ھک ناتسناغفا رشب قوقح لقتسم نویسیمک شرازگ .تسا یرونج ٢٩ دادیور رد نایماظنریغ
 یللملانیب نیناوق ھک دھدیم ناشن و درک دییأت ار رشب قوقح شحاف ضقن نیا ،دش رشن ٢٠٢١ یروربف
 تشادزاب زا زیھرپ ،یماظنریغ نکاما و ایشا ،نایماظنریغ ھب ھلمح مدع تیفلکم هژیوھب ھناتسودرشب

 میمصت .دوب هدش اپ ریز ییادف داد هللا یھدنامرف تحت یتموکح یاھورین طسوت ھجنکش و ھنارسدوخ
 ادیدش ار نوناق تیمکاح ھب مدرم دامتعا ،رگید یتینما مھم بصنم کی ھب ییادف ندرامگ یارب تموکح
 اب دوسھب یھعزانم ھب تموکح شنکاو زا مدرم ینارگن یهدننکدییأت لاح نیع رد و تسا هدناسر بیسآ
  .دشابیم یسایس یاھهزیگنا

 یاھورین زا هدافتسا هژیوھب یماظن ییوجماقتنا نیا ھک میتسھ نارگن ام ،تیعضو نیا تشادرظن رد اب
 و یعافد یاھورین ھب مدرم دامتعا نتفر نیب زا ببس یسایس فادھا رطاخ ھب ناتسناغفا یعافد و یتینما
 و تابث ،تیعضو نیا موادت .دش دھاوخ دوسھب زا رتارف ِقطانم ھب تنوشخ شرتسگ و ناتسناغفا یتینما
 یاھقطنم نارگیزاب لومش ھب نافلاخم و ناھاوخدب یارب و تخاس دھاوخ رتریذپبیسآ ار ناتسناغفا تینما
 یارب یخیرات تصرف و دننک هدافتسأوس ناشعفانم نیمأت یارب تیعضو نیا زا ات داد دھاوخ تصرف
 ام ،دوجوم تارطاخم و اھینارگن عفر رطاخ ھب .دننک فیعضت ار نابلاط اب حلص قفاوت کی ھب ندیسر
  :میتسھ یتآ دراوم راتساوخ

  ام یاھتساوخ

  :ھک میھاوخیم یعافد و یتینما یاھورین و ناتسناغفا تموکح زا ام .１
 مادقا نوچ دنک لح زیمآحلص یاھهار زا ار ھعزانم ،ھنایوجیفالت و یماظن مادقا یاج ھب .١.١

  .دوشیم نآ فارطا قطانم و دوسھب رد تنوشخ شیازفا ببس ھنایوجیفالت و یماظن
 تاقیقحت یارب و هدرک رانکرب نامغل ھینما نادنموق ثیح ھب شماقم زا ار ییادف داد هللا .١.٢

  .دنک یفرعم ییاضق و یلدع هاگتسد ھب ھنافرطیب

 :ھک میھاوخیم ام .٢

 شیازفا زا ات دننک دراو راشف تموکح رب ناتسناغفا رد رضاح یاھتلود و یللملانیب یھعماج .٢.١
  .دنک لح زیمآحلص یاھهار زا ار دوسھب یاھشنت و هدرک زیھرپ تنوشخ

 رد رشب قوقح ضقن یاعدا ھب ھطبار رد )UNAMA( ناتسناغفا رد دحتم للم یگدنیامن تأیھ .٢.٢
  .دنک زاغآ ار شیوخٔ ھنافرطیب تاقیقحت دوسھب



 لابخرچ طوقس یهرابرد ار شیوخ یھنافرطیب تاقیقحت دحتم للم و ناتسناغفا رد رضاح یاھتلود .٢.٣
 و لابخرچ ینوگنرس یکینکت داعبا یسررب اب و هدرک یزادناهار یراج لاس چرام ١٧ خیرات ھب شترا
  .دننک کمک نآ نالماع و ھلمح ییاسانش رد مزال یتارابختسا تاعالطا ندرک مھارف

  :ھک میھاوخیم للملانیب وفع نامزاس و ناتسناغفا رشب قوقح لقتسم نویسیمک زا ام .٣

 و ھنافرطیب یھدشرازگ اب و دننک تراظن کیدزن زا و ھتسویپ ار دوسھب تاقافتا و یراج عاضوا .٣.١
  .دنریگب ار طلغ تاعالطا شرتسگ و رشن یھنیمز ھنالقتسم

 ھب ار ناتسناغفا یعافد و یتینما یاھورین یاضعا و نایماظنریغ راتشک لومش ھب رشب قوقح ضقن .٣.٢
 .دننک قیقحت ھنافرطیب و ھنالقتسم تروص

 

 

:ھیمالعا هدننک اضما یاھنامزاس  

،لانشنرتنیا هرازھ  

،ایناتیرب یاھ هرازھ یاروش  

،هرازھ یناھج یاروش   

،دنلزوین ياھ هرازھ ھیداحتا  
 
،ایلارتسا رد یرازم دیھش داینب  

،کرامناد رد بتاک یگنھرف نمجنا  

،ندیوس رد لاصلص لاصلص نمجنا  

،گروبماھ یاھ هرازھ یگنھرفزکرم  

،اداناک رد یلیعامسا یاھ هرازھ یرسارس یاروش   

،ایلارتسا رد هرازھ نانز یتسود ھکبش  

 اداناک رد اھ هرازھ ھناتسودرشب تامدخزکرم

 اداناک هرازھ یتاقیقحت عمجم


