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 !ًیظتٌضیبص صُبًی: ُوَ ػکض ُب جٌجَ تشئیٌی صاػتَ ّ هزثْط ثَ اصل طٌض 

 ضورش قبایل

 

                      .ػْرّی صذٌَ هاللبت ػبٍ ثب هِوبًبى -ثَ کبثلطزآغبس صسبلت ػْرّی صر افغبًظتبى ثب طفز ثْلگبًیي ّ سزّطچف               

ػکض الؼول سؼًْت آهیشی هْاجَ ػضٍ  ثبتب ایي صم، هظبػی ح.ص.ر.ا. ثزای تذویل یک اًمالة طْطیبلیظتی صرطزتبطزکؼْر

ثْص. ثؼضی صاًؼوٌضاى سبطز ًؼبى هی کزصًض کَ اُضاف اػالى ػضٍ ی رژین راجغ ثَ ثزاًضاستي ًبثزاثزی ُب ّ الضاهبت 

طزکْثگزاًَ ی فیْصالیظن لجیلْی افغبًظتبى هْجَ ثْصًض. ثزًبهَ اًمالة رژین سْاُبى ثبستْسیغ اهالک اًذصبری، هذْ 

بى، اصالح دمْق اسصّّاد سًبى، ّ الغبی ػزف ّػبصات کٌَِ ای ثْصًض کَ رُجزاى لجیلْی ّ هالُب را ثیگبری صُمبً

صرجبیگبٍ ُبی ػبى دفع هیکزصًض. اهب ایي الضاهبت ثبػیٍْ صیکتبتْری تذویل ػضًض، ّ)ثبالحز( همبّهت ًبگشیزسهیي طبالراى 

تؼضاص  رطی ُبی)ّاکخزآ ُیچ( طزطزی ّ ثی رّیَ پبطز صاصٍ ػض.فیْصال ّ کالًِبی ُبی لجبیل، ّ هالُب ثب صطتگیزی ُب ّ صاص

ر سیلی ػضٍ گبى ثْصٍ ّ تؼضاص سیبص صیگزػبى اس جبیگبٍ ُبی ػبى اسزاد گزصیضًض. اصارات ّالیتی صسیبصی هال ُب ػبهل صطتگیز

ل هزکشی دشة کوًْیظت لزار صاصٍ ػضٍ ثْصًض. اس ًمبط کؼْر صر تذت کٌتزّ
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 های پیمان سنتویکی ازاجالس 

، اطتشجبرات ایبالت هتذض گشارع کزص کَ جٌگ ّ هٌبسػَ صر ّالیبت فشًّی 1978هشبلفتِبی هظلذبًَ ثزّس ًوْص. صرًْاهجز 

هی یبفتٌض ّ ایٌکَ ثَ ًظز هیزطیض ػْرػیبى کٌتزّل ثشغ ُبی کالى ػوبل ّ ػزق افغبًظتبى را ثضطت گزفتَ ثبػٌض. طجك 

ظلیذبت ّ کوک اسطبسهبًِبی گْریال ُبی لْم پؼتْى ثضطت هی آّرصًض کَ صر پبکظتبى گشارػبت یب ػبیؼبت ػْرػیبى ت

فؼبلیت صاػتٌض. اطتشجبرات گشارع هیضاصًض کَ ّفبصاری صردبل سّال ارتغ ّلتی ػلٌی ػض کَ فزهبًضٍ ارتغ افغبى صرجٌْة 

بهی ػْرّی صر آى ّادض ُبی ػزق افغبًظتبى، ثشبطزدوبیت اس ػْرػیبى صطتگیز گزصیض. طجك گشارػبت هؼبّریي ًظ

صرگیز ًجزص ثْصًض. تذلیل گزاى اطتشجبراتی ایبالت هتذضٍ ثبسجز ػضًض کَ  ارتغ افغبى هؤظف هی ػضًض کَ هظتمیوآ ثبػْرػیبى

یکی اسهؼبّریي ًظبهی ػْرّی ًتیجَ گیزی کزص کَ ػبیض ثَ یک دضْر هؼبّریت ًظبهی کالى ػْرّی ثزای چٌضیي طبل 

ثبػض. )صرافغبًظتبى(  ًیبس
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 هزدْم صاّّص سبى طْار ثزاطپ هزاصػبیض صرسهبى تصضی اع صر لْای هزکش                                                                                      . هیالصی 1965 طبل افغبًظتبى ارصّی تصْیز

صطوجز، تزٍ کی ّ اهیي ثزای آًچَ کَ تذلیل گزاى ایبالت هتذضٍ آى را یک هبهْریت ثزای ثضطت آّرصى کوک افشایغ  اّایل 

بى ثیظت وت یک پیصطوجز، ُزصّ دکْه 5ًض. ثَ تبریز یبثٌضٍ ثزای ًجزص ثب ػْرػگزی تؼجیز کزصًض، ثَ هظکْ پزّاس ًوْص

رطبًیضًض. ارسیبثی ُبی اطتشجبراتی سبطز ًؼبى هی طبسًض کَ ایي پیوبى طبلَ را راجغ ثَ" ُوکبری ّ صّطتی" ثَ اهضب 

دبّی یک فمزٍ ای صراػبرٍ ثَ غیزهتؼِض ثْصى افغبًظتبى ثْص. اهب پیوبى ػبهل یک ػبهل ُیچ تؼِض صزیخ صفبع هتمبثل ًجْصٍ ّ

صٍ ّ الضاهبت السم را ثزای فمزٍ ای ثْص کَ ثزطجك آى ُزصّدکْهت ثَ ُوکبری ًظبهی اصاهَ صاصٍ ّ"ثبُوضیگزهؼْرٍ کز

تآهیي اهٌیت، اطتمالل، ّ توبهیت ارضی" ُزصّ صّلت رّی صطت هی گیزًض. طْریکَ اطتشجبرات سبطز ًؼبى هی طبستٌض، 

ثَ ایي لیض هتْطل ػْص. ثزای صرسْاطت کوک ًظبهی اساتذبص جوبُیز ػْرّی دکْهت افغبى هی تْاًظت 
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 ِب  ًوبئی اس هزکش ػِزکبثل صر آى طبل

ام صطوجز طزآغبس یک چزسؼی را صر پبلیظی ایبالت هتذضٍ ثزجظتَ کزص. طبیزص ّاًض ّسیز سبرجَ پیؼیي صر آى -5پیوبى 

سهبى گفتَ ثْص کَ ّاػٌگتي ثَ ایي پیوبى" ثَ دیج ػکض الؼول ػْرّی صرثزاثز ایي دمیمت کَ التضار کبثل صر ثیزّى اسػِز 

رع ػضٍ کَ ثزیژًظکی هؼبّر اهٌیت هلی پیؼیي ضوي یک هصبدجَ صر ثؼض اس ُبی ػوضٍ طمْط کزصٍ اطت" هی ثیٌض. گشا

رئیض جوِْری کبرتزػلیَ کوک  ثَ تجؼیت اکیضع اس صطتْر ثبسصارًضٍ تزک صفتز گفتَ ثْصٍ کَ صردبلیکَ ایبالت هتذضٍ

هیضاص، طی. آی. ای. ثب دکْهت الت هتذضٍ ثزای دوبیت اسػْرػیبى افغبى اصاهَ یبهظتمین ایبالت هتذضٍ ّ اطتفبصٍ استظلیذبت ا

ػیي سهبى، ظبُزآ ثزای ثبستبة )رایشًی( کزصٍ ثْص. ثب ایٌکَ، صرپبکظتبى راجغ ثَ دوبیتغ اس ًیزُّبی اپْسیظیْى هؼْرت

ثزای فزًّؼبًضى ًگزاًی ُبی ایبالت هتذضٍ، ّاػٌگتي  ّهظبػی اثزای اهیي ّ اهیض ّاری ُبی پیؼکغ ثضیل ُب هٌظْرُزصّ

یک ثزًبهَ کْچکی ثزای آهْسع افظزاى ًظبهی افغبى صر ایبالت هتذضٍ را اسطزثگیزص کَ صر ثؼض اس کْصتبی هْافمَ کزص تب 

اپزیل لطغ ػضٍ ثْص. 
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                                                                  1358ارگ کبثل صر طبل      

اطض  -ػجیشًْی را ثز یک هزکش ّالیتی اسهِبجزیي افغبى صرپبکظتبى، یک ًیزّی گْریالئی هتؼکل 1979جٌْری  -صر ًیوَ

گْریالُب ثب آًکَ . ًضصرًشصیکی ُبی طزدضات ػوبل ػزلی افغبًظتبى، اًجبم صاصٍ ّ پبصگبى ًظبهی آى جب را تصزف ًوْص -آثبص

ثشبطزی کَ فزهبًضٍ افغبى لجآل ، ثگیزًض صر صطت گزصیضًض پبصگبى را ثَ هضت کْتبُیًجبم ثیزّى راًضٍ ػضًض، اهب لبصرطزا

اطتشجبرات ایبالت هتذضٍ گشراع کزص کَ یک ُیئبت ًظبهی ػیي ُوبى هبٍ، فیبًَ ثَ ػْرػیبى پیْطتَ ثْص. صرثطْر هش

هؼلْهبت ارایَ ػضٍ اس طْی  اس رّیػبلیزتجَ ػْرّی ثزای ثذج رّی کوک ثیؼتز ًظبهی ثَ کبثل رطیض. تب ثَ ایي سهبى، 

تي صیگز  2000،ػالٍّ ثز ثْص َتي ثلٌض رفت 1000تب ثَ دض  )ػْرّی(تذضٍ، تؼضاص هؼبّریي ًظبهیاطتشجبرات ایبالت ه

   هؼبّریي طیبطی ّ التصبصی هْجْص صرکؼْر. 



        

 صذٌَ ُبئی اسدؼز ّ ًؼز رُجزاى جِبصی ثب پبکظتبًی ُبّ ػیْر ػزة        

استطبف  دکْهتی افغبى -ضض ظ  یک طلْل افزاطیتْطکبثل جبصٍ ُبی ، اصلف صثشطفیزایبالت هتذضٍ صرفجزّری 14ثَ تبریز 

، رژین افغبى هؼبّضَ ًوبیٌض. رژین طْیثب آساص طبسی رُجزهذجْص ػضٍ ػبى اسگزصیض. گزّگبى گیزاى پیؼٌِبص کزصًض اّرا 

 ثؼض اسگزّگبى گیزی اس اًضک طبػبتی پض صثشهؼبهلَ ثب گزّگبى گیزاى را رص ًوْص.  ػلیزغن هطبلجبت طفبرت ایبالت هتذضٍ،

بثك ًگِضاػتَ ثْصًض. هطصر آى ص ُجْم لزارصاص کَ تزّریظتِباّ را ُْتل هْرػض کَ پْلیض افغبى اتبلی را صرّلتی کؼتَ 

ایي یْرع ُوزاُی هی کزصًض. ثَ ًظز ضٍ ثْصًض کَ ًیزُّبی افغبى را صرگشارػبت اطتشجبراتی، هؼبّریي ػْرّی صیضٍ ػ

لجْلی هظئْلیت یب هؼذرت سْاُی ثشبطزایي ػول هٌؼکض سْص صاری رُجزاى افغبى اس ػٌگتي،ت ػبلیزتجَ ّاثؼضی همبهب

ًبچیشع را  کوک التصبصی اسلجلثؼض، دکْهت کبرتزػبى ثْص. یک ُفتَ  ّاثظتگی -ػْرّیّ اهزیکبئی، -کٌٌضٍ گزایغ ضض

ی افغبى را ثبطل کزص. پالًغ را هجٌی ثز آهْسع تؼضاص کْچک افظزاى ًظبهًیش لطغ ًوْصٍ ّ 
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ایي دمیمت کَ کؼتي طفیز  

ػکض تصزف لضرت تْطظ یک رژین ثٌیبص گزای اطالهی رسضاص ػبیض صر )فزایٌض( سسلغ یض ػبٍ ایزاى صر یکیک هبٍ ثؼض ا

   .   الؼول ایبالت هتذضٍ ثی تآحیز ًجْص

 منازعه باال می گیرد

َ هزدلَ ّاضذآ ًؼبى صاص کَ ػْرػیبى ث -صرػوبل غزة افغبًظتبى ػِزػوضٍایي  -لیبهی صرُزاتثزّس ًیوَ ُبی هبرچ، صر

ارتجبطبت ػِز ثب ثمیَ  هضتُزات ثیغ اس یک ُفتَ صاّم کزصٍ، صرطی ثیؼتزاّلبت ایي رطیضٍ اًض. جٌگ صر )تْاًوٌضی(جضیضی

ثل هالدظَ ای ّلظوتِبی لبارتغ افغبى هظتمز صرُزات ثَ طْی ػْرػیبى تغییز جِت صاصٍ، ْص. لطؼبتی اسلطغ ث کؼْر

جٌگ را رص ًوْصًض. توزص ثالسزٍ ثؼض اس اًتمبل طبیزًیزُّبی افغبى اس کبثل طزکْة ػض. صاسل ػضى صر ػظبکزصیگز

صضُب کٌبرتي ػبى صر 20تب ثَ  ّ ػضٍ، تْظیفگشارػبت اطتشجبراتی دبکی اس آى ثْصًض کَ هؼبّریي ػْرّی ثزای دولَ 

کؼتَ ػضًض.  افغبى
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ػول ثزای فزًّؼبًضى اتِبهبت طغیبى ُزات ُوچٌبى صّرجضیضی اس هجبرسٍ لضرت صرًّی را صررژین افغبى ًوبیبى طبست.  

ثزایغ اػطب کزص. ،ایي سْاطتَ صیزیي ّطٌجبر را ،تزٍ کی ثالسزٍ همبم ّسارت صفبع ًظبهی، ضؼیف رُجزیت کزص
48 

ثزای 

جوِْری صهْکزاتیک )تٌِب( رصای رئیض جوِْرًوْصٍ، ثزای سْصع اُضارا ثزای اّ سْص صضراػظویاطتوبلت اهیي، همبم 

آطیت پذیزی صفبع یک ًوبیؼی ثِزٍ ثزصاراًَ اسّسارت افغبًظتبى را دفع کزص. جب ثَ جبئی ّطٌجبر ثزای صر صطت گزفتي 

 صّام صاراصاهَ ی  ثبػج ػشصی ای را تؼضیض کزص کَّادظبص تٌفزپیبهض کبطتی ُبی ارتغ ثْص. ایي کبرسصْهت اهیي صر

 .  ًضصر صطت اجزا ثْص )آى سهبى(افغبًظتبىکَ صر گزصیضًضُبی هؼبًضاًَ صرطی دْاصحی هتغییز



 

 دکوتیبرثبػضٍ ای هجبُضیي هزثْط ًمؼَ کبثل را ثزرطی هیکٌض      

ی ثَ طزسظ صاؽ هْضْػبت اطتشجبرات را جٌگ ّ دْاصث ُزات افغبًظتبىاسًظز تذلیل گزاى اطتشجبراتی ایبالت هتذضٍ، 

)ًفغ(  تشویٌبت، رژین ّاثظتَ ػْرّی صرکبثل ثطْرپیْطتَ ّ یک ًْاست هیضاى را ثَکؼبًیض. اس رّی ُوَ ثزآّرصُب ّ

 -ػْرػیبى اس صطت هیضاص. ػالین رّ ثَ افشایؼی اسایي تؼجیز ّ ثزصاػت صر ثیي هزصم ػبصی افغبى ّجْص صاػت کَ هبرکظیظن

ادتوبآل صرثَ ایي اهز ، ػمیضٍ ثزایي ثْص کَ ضض اطالهی ثْص -ضیهیگزصهْػظَ اهیي  -کی اسطْی رژین تزٍ ثشصْؽ طْریکَ

هظکْ طمْط یک رژین . طؤال اطتشجبراتی ایي ثْص، کَ آیب )هؤحز ثْصٍ(ّ اصاهَ سْاُض صاػتتذلیل ثزصى هْرال ارتغ افغبى

گیزی کوًْیظت اسطْی یک ػْرع اطالهی دوبیت ػضٍ اس پبکظتبى، ایي هتذض ایبالت هتذضٍ، را سْاُض پذیزفت. ثزای جلْ 

زُّبی رسهی سْصع را ثزای ایي کبراستصبؽ سْاُض آى هظکْ تب چَ دض پیغ سْاُض رفت؟ آیب اتذبص جوبُیز ػْرّی ًیاس

 ص؟   صا

(MRDsصرُزات، اطتشجبرات فؼبلیت ُبی غیزهؼوْل فزلَ ُبی هْتْریشٍ ی)اًضکی ثؼض اسػْرع 
49

ػْرّی هظتمز صر  

کیلْهتزی طزدضات افغبى، صر آًچَ کَ ًبدیَ ًظبهی تزکظتبى اتذبص جوبُیز ػْرّی گفتَ هی ػض، را کؼف  10هذضٍّ دضّص 

ی راٍ ػوضٍ هٌتِی ثَ ُزات صر افغبًظتبى. ًوْصًض. یکی اسآًِب فزلَ تفٌگ صارگبرصُبی هْتْریشٍ صرکؼکَ ثْص، صر ًشصیک

ًوْصٍ ّ صرتزکیت طتًِْبئی تبًک ُب، الری ُب ّ ًفزثزُب، ثَ ُوزاُی  پبصگبى ػبى را تزک اجشا ّ ثشؼِبئی اس ایي فزلَ

( صر هْلؼیت تزهش صر MRDام )-108فزلَ فؼبل صیگز، یؼٌی فزلَ  ػٌبصزدوبیْی، ثَ طْی طزدض صردزکت ثْصًض.

اطتشجبراتی ایي ( ثْص. ارسیبثی ُبی /لطبرل، صردبل جوغ آّری ّ تٌظین کبرّاًِب)طتًِْبثػوضٍ ثَ طْی کب ًشصیکی ػبُزاٍ

هی کزصًض. فؼبلیت ُب را ثَ دیج توزیٌبت آهْسػی تؼجیز
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 هجبُضیي ثزرّی ُلی کْپتزتشزیت ػضٍ

صرصض گزفتَ تب،  10ثطْر ًْرهبل صرططْح سیلی پبیئي ًیزّی ثؼزی ، اس  ثْصٍ، یک کتگْریػبهل ُزصّی ایي فزلَ ُبی 

. ًگِضاری هی کزصًض صرُزفزلَ را تي ػظبکز تجْیش ػضٍ ػبى 12500 جولَلْت رسهی اسصرصض  30صرثیؼتزیٌَ دبالت، 

فؼبل ثْصًض؛ غیزگذػتَ اطبطآ کَ صر )سیزا(هؼوْل ثْص،ی ایي ّادض ُب ثشصْؽ سیلی ُب غیزآهْسػِبی هؼبُضٍ ػضٍ ثزا

صطت کن  را ُب ّاضذآ تزسیك ًفزات ُزصّی فزلَ ثؼضی تذلیل گزاى اطتضالل هی ًوبیٌض کَ ایي کبرػوآل ثی طبثمَ ثْص.

چٌبى هؼلْم ًوی ػض کَ ایي فزلَ ُب صردبلت لضرت رسهی یک فزایٌض جلت کْتبٍ هضت ادتیبط صریبفت هیضاػتٌض، ثب ایٌکَ اس

دبلی کَ فؼبلیت ُبی ُبی صاسلی( اطتضالل هی کزصًض صر ّثذجبثزایي، ثؼضی تذلیل گزاى)صرجزض. ثٌکبهل صر اّرصٍ ػضٍ ثْصً



، اس ایي کبر پیضا ثْص کَ رّیضاص ُبی پیغ ثیٌی رّیضاص ُبی پیغ ثیٌی ًب ػضٍ ثبػٌضهؼبُضٍ ػضٍ تٌِب هی تْاًظتٌض آهبصگی ثزای 

ًبػضٍ جضی گزفتَ ػضٍ ثْصًض. 
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چیش صیگز ایٌکَ، آرایغ ّادض ُبی)ًظبهی( کْچک ػْرّی ًیشصر ًشصیکی طزدض افغبى هؼبُضٍ ػضٍ ثْص. ططخ ػبلی فؼبلیت 

ًیش صر پبصگبًِبی صّ ٌُگ ُْاثزص ػْرّی صر ػیي ًبدیَ ًظبهی ػْرّی ُن هزس ثب افغبًظتبى کؼف ُب ّ تذزکبت ًملیبتی 

تي ػظبکز  30000 صآهبصٍ ػضٍ هی تْاًظتٌض یک لْت صسبلتی دضّ یهجوْع، صردبلت لْت کبهل، ایي ًیزُّبصر ػضٍ ثْص.

 تؼکیل ثضٌُض.    رسهی را

     ػبصت کزصى هزصم ثب صیضى صذٌَ ُبی جٌگ ّطالح

، ارسیبثی ُبی ثْصًض  افغبًظتبى اسلؼبهضُبی غیز هتزلجَ تذزکی ثضیثب ایٌکَ ایي فؼبلیت ُب دبهل ًؼبًَ ُبی آهبصگی ثزای پ

   ًتیجَ گیزی هی کزصًض کَ: اطتشجبراتی طی. آی. ای. 

رّى افغبًظتبى ثزای صرلضرت ػْرُّب غبلجآ ثب ثی هیلی)ثیشاری( سْاطتبر صسیل طبستي تؼضاص سیبصی ًیزُّبی سهیٌی ثَ ص
ًَ تٌِب  ػْرّی ُب کبر( )ثب ایيي دکْهت افغبى ُظتٌض کَ ػوآل دوبیت ُوَ الیَ ُبی هزصم را اس صطت صاصٍ اطت.تػًگِضا
هی تْاًض رّاثظ ػبى را ثب ٌُض  ػول کزصایي سْصػبى را صر یک ثبتالق ًب رادت کٌٌضٍ صر افغبًظتبى سْاٌُض یبفت، ثلکَ  ایٌکَ

، ػْرّی ُب ادتوبآل صرتالع صّ ثبرٍ ثزلزاری رّاثظ ثب یٌَ گشیٌَثب پبکظتبى صضهَ ثزطبًض. ثَ دیج ثیؼتز -تب صرجَ کوی  -ّ
      52صر گذػتَ ّارص تؼبهل هفیضی ثْصٍ اطت. )ثب آًِب(آًبًی کَ هظکْ یؼٌی ْسیظیْى افغبى]پزچن[ سْاٌُض ػض،ضبی اپآى اػ

تذلیل گزاى اطتشجبراتی گوبى هیکزصًض . ًضصرکوتز اس یک هبٍ ثؼض، یک ُیئبتی اس"جٌزالِبی طیبطی" ػْرّی ثَ کبثل رطیض

ًظبهی  ّ ظزفیت ُب، ثشصْؽ ّفبصاری اجشای ارتغ صرطزتبطز  -طیبطی ّضؼیت  تبثْص کَ همصض ایي ُیئبت ػجبرت 

جٌزال یپی ػیف،  -کؼْر را صر رّػٌی ػْرع ُزات ارسیبثی ًوبیض. گشارػبت سبطز ًؼبى هی طبسًض کَ رئیض ایي ُیئبت

هی ًوْص. ػْرّی طفز -َ هتذضیي ارّپبی ػزلیث )دتی(ثَ ًضرت ثَ ثیزّى -هضیز کل اصارٍ طیبطی ّسارت صفبع ػْرّی

ًظبهی  لذت اًضیؼی تمْیت ًوْصٍ ّ کوک ُبیرژین ُبی صرهشوصَ ی کوًْیظت را ثبهصُن هیکزص، ّلتی اّصر گذػتَ طفز

ص. اصارٍ ُبی اطتشجبراتی ایبالت هتذضٍ ثبسجز ػضًض کَ، ثَ هجزص هْاصلت ثَ کبثل، جٌزال یپیؼف رُجزاى ًوْرا پیؼکغ هی 

همبثلَ ثب ػْرػگزی ًب هذضّص ًَ ثْصٍ، ّ ایٌکَ اکٌْى ًْثت افغبًِبطت تب هؤحزیت  افغبى را اسطبر صاص کَ کوک هظکْ ثزای

     کَ  کَ ثَ هبفْق ُبیغ گشارع صاصٍ سْص ػبى را حبثت ًوبیٌض. ثؼض اسثبسگؼت ثَ هظکْ صر یک ُفتَ ثؼض، یپیؼف گفتَ ثْص

ثیي افظزاى ارتغ افغبى یکی اس هؼضالت  ( صرصیضٍ ػْص" تؼِض ضؼیف ثَ صاػیَ کوًْیظتی"ژیک")ْ" صیضگبٍ ضؼیف آیضئْل

ػْرّی ُب هتؼبلجآ هظبػی آهْسع صُی طیبطی ػبى را صرُزصّی ارتغ افغبى ّ صرثیي هزصم صرططخ فزاگیز  هِن ثْص.

تظزیغ کزصًض. 
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     ُلی کْپتز ُب صر دبل ػولیبت ًظبهی 

دْاصث صر ًشصیکی کبثل آغبس افشایغ اصاهَ صاصٍ، ّغبًظتبى ثَ جْى، ططخ ػْرػگزی صر ػزق ّ ػوبل افصر هبٍ ُبی هی ّ

ثَ افشایغ رّ ػول کزص ارتغ افغبى ثَ افْلغ اصاهَ صاصٍ، ّ هؤحزیت ّادضُبی گْریالئی )اسطزف صیگز(ثَ ّلْع کزصًض. 

کؼْر را صر ًیوی اس کٌتزّل تٌِب -ثیؼتزیٌَ -، هطبثك تشویي ُب اس طْی طفبرت اهزیکب، رژین 1979جْى  هبٍ . تب ثَثْصًض

صطت صاػت. 
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ضؼیت ثضتز ػًْضٍ ثب اًتمبل تظلیذبت ثَ ارتغ ّ ًیزّی ُْائی افغبى ػکض الؼول ًؼبى صاصٍ، ًَ ػْرّی ُب صرثزاثزایي ّ

، ثلکَ ُوچٌبى طیبرات جٌگی، ُلیکْپتزُبی تْپ صار ّ تزاًظپْرتی ی اضبفی، تْپشبًَ ّ طالح ُبی طجکتٌِب تبًک ُب

اًظپْرتی ًظبهی ػْرّی کوک رطبًی ثطْر هٌظن صر صاسل ّ ثیزّى هیضاى ُْائی ثگزام صرًشصیکی تِیَ کزصًض. طیبرات تز

تي  2000صر کٌبر چیشی دضّص  تي هؼبّریي ًظبهی ػْرّی، 2500ػوبل کبثل فؼبلیت هی کزصًض. طجك گشارػبت صطت کن 

کَ هؼبّریي ًظبهی اضبفی صرچْکبت  صاػتٌضّجْص . گشارػبتی ثْصًضهْجْص افغبًظتبى ستن هبٍ جْى صر تب ثَ هؼبّریي هلکی

ػْرّی پیلْتی ُلی کْپتزُب  ّادض ُبی افغبى هؤظف ػضٍ ثْصًض کَ صرجٌگ صسیل ثْصًض، ّ ایٌکَ یک تؼضاص پزطًْل ًظبهی

دوالت سهیٌی صرصطت صاػتَ ّ تبًک ُب را صر جٌگ راًٌضگی هی کزصًض. را صر
55
    

جب ثب صسبلت رّ ثَ افشایغ ػْرّی، تذلیل گزاى اطتشجبراتی را ثزآى صاػت  فزطبیغ/تجبُی صّام صارطلطَ رژین افغبى یک

تب ثبرصیگز فبکتْرُبئی راهْرص ثزرطی لزار ثضٌُض کَ ادتوبآل هٌجز ثَ صسبلت ًظبهی توبم ّ کوبل ػْرّی هی گزصیض. یک 

هتیمي ػًْض کَ طمْط کَ اگز سْاٌُض رفتچٌبى هظیزی توبآل)ّلتی( صرادتوبل ایجبص ػضٍ ػجبرت اس اى ثْص کَ ػْرّی اد

رژین افغبى تْطظ ػْرػیبى هٌجز ثَ ایجبص دلمَ ای اس صّلت ُبی طتیشٍ جْی اطالهی صر طزدضات جٌْثی اتذبص ػْرّی 

اس ثتْاًض حجبت را صر جوِْری ُبی آطیبی هیبًَ تِضیض ًوبیض. تؼضاصی اس تذلیل گزاى ُوچٌبى سبطز ًؼبى هی کزصًض کَ  ّ ػْص

 )غلْ(سیلی ػبلیّ تصْیزاػتجبر -ج یک ضزثَ ای ثَ پزطتیژثَ دی یک تؼِض هِن ػْرّی،تبى، ثؼض اسصطت صاصى افغبًظ

 ارسػیبثی ػضٍ تْطظ رُجزی ػْرّی سْاُض ثْص.  

ُزچٌض، ثب صرًظزگزفتي ُوَ جْاًت، ارسیبثی ُبی اطتشجبراتی صر آى سهبى ثَ تْضیخ ّ تؼزیخ اطتمزار ًیزُّبی رسهی 

ن تزیي ػْاهلی کَ ثَ غیزهذتول اصاهَ  هیضاصًض، ّلی آى را هزصّص ًوی صاًظتٌض. هِیک اهزرا ُوچْى  )صر افغبًظتبى(ػْرّی

ًظبهی ّ طیبطی ثْصًض. هطبثك ارسیبثی ُبی اطتشجبراتی،  ػْاهل ػلیَ آى هؼبُضٍ هی ػضًض ػبهل ُزصّیدیج احزگذار

افغبًظتبى هؼکالت همبثلَ ثب ًیزُّبی گْریالئی هظیزُبی سهیٌی صر -ّآطیت پذیزی -کُْظتبًی ثْصى طزسهیي ّ هذضّصیت 

. هظکْ ُوچٌبى صرپذیزع لیوت گشاف طیبطی کٌبرگذاػتي صّرًوبُبی تصْیت پیوبى تذضیض طالح ُبی هیکزصًضرا تؼضیض 

SALT-II  ثی هیل هؼلْم هی ػض. ثزػالٍّ، اػغبل افغبًظتبى ثزای صاهي سصى ّاکٌغ ػضیض صرطبیزکؼْرُبی اطالهی دتوی

( chargéثْص. صرُن آٌُگی ثب ایي صاّری، ّاطیلی طفزاًچْک، یک هؼبّر ارػض طیبطی ػْرّی صرکبثل، ثَ هظئْل)سْاُض 

جْى گفت کَ اتذبص جوبُیز ػْرّی طْطیبلیظتی ُیچ لصضی ثزای فزطتبصى ػظبکزجٌگی ثَ  24ایبالت هتذضٍ ثَ تبریز 

ّهْلؼیت جِبًی اتذبص جوبُیز ػْرّی اًگؼت SALT-II ىافغبًظتبى ًضارص. اّ ثَ سیبًِبی چٌیي دزکت صر راثطَ ثب پیوب

گذاػت. 
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