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منطقویوژیکاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ره ش)ـه۱۳۹۳عقرب۳الیميزان۲۶از (۸۹:ش

هاي پشتو، دري، است که به زبانوار اسی و اقتصادي هفتهیین نشریه مجموعۀ تحلیل رویدادهاي مهم سا
گذار، تا نهادهاي سیاستگرددنطقوي تهیه و نشر میلیسی و عربی، توسط مرکز مطالعات استراتژیک و مانگ
ن استفاده نمایند.آاز 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ره میآنچه در این  :خوانیدش

۲....................................................................................................... مقدمه·

او د افغانستان او ترکيې د اړيکو مخينه او يو نوی پ

۳... .....................................................................شالیداړیکو تاریخي ترک-افغاند·

۴.............. .......................................................................د معارص تاريخ اړيکې·

۵........................ ..........................................................پورې۲۰۱۴تر ۲۰۰۱له ·

۶... ...................................................................اړیکو راتلونکیستانافغان-د ترکیې·

سال۵۶یک رئیس جمهور ترکیه به افغانستان پس از سفر نخستین 

۸...  ..........................................................................به کابلسفر اردوغاناهمیت ·

۹....... .....................................................................................صلح و اقتصاد·

ې افغانستان ته د رستاج عزيز سفر او د اړيکو رغولو ه

۱۲........................................................................................نېېاندد پاکستان ·

۱۲....... ...................................................په افغانستان کې د هند او پاکستان روانه لوبه·

ACKU



2

همقدم

ه کې، افغانستان ته د ترکيې د ولسمرش رجب طيب اردوغان د سفر پر اهميت او اغېزو، د دغو  د اوون تحليل په دې 

دواړو هېوادونو ترمن د اړيکو لرغونتيا ته په پام رسه پر راتلونکو اړيکو او همدا راز له دغه سفر يوه ورځ وروسته د پاکستان 

نو مرکز د اوون تحليل د بورډ د ميل امنيت او بهرنيو چارو ې د سالکار رستاج عزيز پر سفر د سرتاتېژيکو او سيمه ييزو 

شننې لولئ.

ي. له يوې خوا په ۵۶افغانستان ته له  کلونو وروسته د ترکي ولسمرش سفر، په اوسني وخت کې خورا مهم بلل کې

وکېدلې دي او له بلې افغانستان کې د نوي حکومت له جوړېدو رسه د سولې، ثبات او اقتص ادي پرمخت په اړه هيلې را

واکمن اسالمي هېواد دی او له افغانستان رسه لرغونې اړيکې لري. ولو  ۍ کې تر خوا ترکيه په ن

ون السليک او په افغانستان کې په بېالبېلو اړ  خونو کې د په دغه سفر کې د ترکيې او افغانستان ترمن د سرتاتېژيک ت

ې اړيکې لري، په  ه چې له وسله والو طالبانو رسه  ترکيې رول ته افغانان هيله من دي. ترکيه د يوه داسې هېواد په تو

ه رول لوبولی يش. همدا راز له پاکستان رسه د ترکيې سرتاتېژيکې اړيکې هم،  او  افغانستان کې د سولې او ثبات په ت

من د روانو ستونزو په ختمولو کې اغېزناکې ثابتې يش.ايي د افغانستان او پاکستان تر 

ن د اردوغان له سفر يوازې يوه ورځ وروسته، د پاکستان د ميل امنيت سالکار رستاج عزيز هم کابل ته راغی  د دې تر

ې. داسې بر ، د دواړو هېوادونو د اړيکو په رغولو خربې وک ن ي، او ولسمرش غني ته د پاکستان د سفر د بلنې تر ې

ه کېدو روانې دي. دلته پر همدغو موضوعاتو د  توب مخ په  چې د افغانستان او پاکستان اړيکې د ترکيې په من
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او د افغانستان او ترکيې د اړيکو مخينه او يو نوی پ

ۍ ترکیه د اوس واکمنو دله ډلې اود مهمو هېوادونو ن ن ي.هېوادونو شلو اقتصادي  د خپل دا هېوادپه کتار کې را

تېسرتات لري. » ژيک عمقېسرتات«له مخې په سیمه کې ، تاريخ او کلتور ژيک ارز

و دی، چېپروت لرغونی هېوادپه زړه کېوچې لويېافغانستان د آسیا بلخوا ا دنونو د  يد  له .په نوم هم يادې

ۍ نورو سیمو ته خپور شوی ایه آریايي نسل د ن ۍ کې په اوسن اوهمدې  هم افغانستان د خپل سرتاتېژيک ن

ر کې دويم هېواد)د چاو موقعيت ن اسيا له(په اقتصادي ډ ينې نورو هېوادونو رسه د او من يتوب او له  اون

و اړيکو هېوادونو  له کبله، خورا زيات اهميت لري.رسه د 

ورې اړيکې درلودلې دي؛ خو په افغانستان کې د نوي حکومت له دواړو هېوادونو له پخوا راهيسې  له يو بل رسه 

ې وروستهجوړ  و ور او ته ه، اردوغان کابل ته په خپل سفر رس د ترکيې ولسمرش رجب طيب،ېدو  دا اړيکې يوه نوي پ

ې. داخلې ک

شالیداړیکو تاریخي ترک- افغاند

ندرلودافغانستان له ترکیې رسه لرغونې اړیکې  ې مو د سیند له آ (د له آریاناقومتُرک ،له مخېولې دي؛ د تاریخي 

نکه .ه، هلته مېشت شو او د تُرکانو ترکیه یې جوړه ک والړخه اوسن ترکیې ته غاړو) ر عث د عث خالفت د بنس

و،شجره  نلهيش چې دی هم بهنو جوتهراوسپ خه ترکیې ته من والړ او هلته يې د عث خالفت بنس آسیا 

ود. ي پاچا سلطان محمود غزنوي پالر ترک ود غزنويانو دورېکې همدا راز بل سرت افغان شخصيت موالنا اود لوم

(هغه مهال روم) مرکز استانبول ته والړبلخي هم، چې په بلخ ېدلی و، د اوسن ترکيې  او په دواړو تخلصونو کې زي
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لید(رومي او بلخي) رسه ل الدینسيد .ه و هلې ډېرېهم د خلیفه عبدالحمید ثا د خالفت ژغورلو لپاره افغانج

ې او یو مهال یې  ته، چېلې وک ناجازه ترې وغو ي. اسیا کې د دپه من پې راپورته ک ه پر پلوۍ د مالت 

ه  ېر نورو افغان روڼ اندو همد محمود همدارن خه په عث خالفت کې وخت تطرزي په  ی و او له دوی  ېر ک

و.اغیزمن و 

وليز ډو د دغو دواړو هېوادونو  انه کولو لپاره يوازې د موالنا رومي يادونه هم بسنه کوي؛ خو په  ل د کلتوري اړيکو د رو

امیر اوه رانیولې تر احمد شاه باباله شاه ارشفيو بل رسه ژورې اړيکې پاللې دي. د تاريخ په اږدو کې له،دواړو هېوادونو

دي. پاللېشیر عيل خان پورې افغانستان له ترکیې رسه اړیکې 

د معارص تاريخ اړيکې

لهاو ترکيه لې ندانان راولانظامي قومخپل لپارهد افغان اردو د روزنېترکیې افغانستان ته،همپه معارص تاریخ کې 

چې د ،هېواد ودویمبيا هغهاو افغانستان هم هچې افغانستان یې پر رسمیت وپېژاند،وروسته دویم هېواد ويشورو 

یرک هېواد یې په رسمیت وپېژاند.اتات د ال هغه مهيې سفر وک او چې ترکیې ته ،وافغان مرش غازي امان هللا خان لوم

ی سفارت هم افغانستان ز) په وزیر دفاع د د ترکیې . همدې موضوع ته پرانیستل شوپه ترکیه کې لوم (عصمت یل

واب کې يپارملان کې د اپوزیس هون د نیوکې په  خه و": او ويې ويلاشاره وک نیو هېوادونو  چې ،افغانستان له لوم

نیاوترکیه يې په رسمیت وپيژندله رک پر مهال یو مون له دوی رسه د اتاتپرانېست.چې دلته یې سفارت ،وهېوادلوم

که بهدفاعي ائتالف هم درلود، و کې مرسته کوينو  په افغانستان او ترکیه له افغانستان رسه د دوی د ستونزو په ور

و له  1".شتون رسه هې اړیکې نلريکې زمون شتون د نا

به په افغانستان کې د ترکیه ": وویلپر مهالسفر کې د يوه اسالم آباد په ان غاردو کې کال ۲۰۱۲په له همدې امله، 

ي کله چې ، وموږ به تر هغه پورې په افغانستان کې و .له وتلو وروسته هم پاتې يشيانونورو بهرن افغانان له موږ مننه وک

ي. خه د ت اجازه راک 2"او موږ ته له دغه هېواد 

1 Simsek Ayhan, ‘Turkey Pledges to Support Afghanistan beyond 2014’, SES Turkiye, 12 July 2011.

2 ‘We won’t leave Afghanistan until our Brothers Tells us to’, Star Gazette, 23 May 2012,
<http://www.stargazete.com/politika/kardeslerimiz-istemeden-afghanistandan-gitmeyiz/haber-583742>
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ارنې الندې خپرېدونکی انو له بغاوت رسه مخ و؛ نو په افغانستان کې کله چې عث خالفت د عرب د محمود طرزي تر 

ه او  له ترکانو اخبار (رساج االخبار) د عث خالفت په پلوۍ تبليغات کول. خو افغانانو يوازې پر دې هم بسنه ونه ک

ه کې هم په رس  ودرېدل. کې ن ه د هغوی په تاريخي ج

نکېوج يود افغانستان په کورناو وروسته مالت وکد افغانستان هاد په پېر کې ترکیې د افغان ج هم، د چ تر

او هيلې موجودې ديیز بې طرفه پاتې شوه چې له امله  .په افغانستان کې د دغو هېوادونو په ت

پورې۲۰۱۴تر ۲۰۰۱له 

و ېترکی ې وه چې ، خو له پېله یې رول ېیري راولافغانستان ته خپل رستپه چوکاټ کېد نا به رستېري دوی د انه ک

يو وختونو کې.ون نه کويعملیاتو کې نظاميپه چې ،ل ېراولافغانستان ته ري ېرست۳۰۰شاوخواترکيې په لوم

يو افغان هم نه دی وژل شوی.،له خوارو ېرستد ترکيرستېرو اوړي؛ خو تر اوسه همله زرو شمېراوس یې

اوروزيلنور يې په ترکيه کې۳۳۰۰او کابوپه افغانستان کې روزيلري ېفغان رستاتنه۱۲۵۰۰کابووسهترکیې تر ا

3.ري هم وروزيېنور افغان رست۱۵۰۰۰شاوخوا،راروانې یوې لسیزې پورېتر همدا راز به

ه، دکال د۲۰۱۱د  ۍ نې و ترمن د افغان مارچ په لوم اود روزلو په واکونوافغانستان، ترکیې، جاپان او نا ون ت یو ت

يانالسلیک شو، چې له مخې به یې افغان  ون له مخې له افغانستان پو ي. د ت د ترکیې په یوه اکاډم کې روزل کې

ي  يان۵۰۰خه لوم دولکې په جوالی مياشتکال۲۰۱۱د ترکیې ته،افغان پو نشپ میاشتشول او له ولې

ۍدا او فارغ شول مياشت کې کال په فربورۍ ۲۰۱۲د ،وروستهنېروز  روانه ده.همال ل

لرو لیون ډايم۲۹۰کال پورې دواړو هېوادونو له یو بل رسه تر ۲۰۱۲له مخې تر يې احصائد افغانستان د کلن همدا راز 

نې له مخې د ترکیې ساخت رشکتونو. پورې مجموعي تجارت درلودلی ې افغانستان کال پورې په ۲۰۱۰تر د یوې 

يقراردادونهډالرو پورې هملیارد۳تر تقريباً کې  ملیون ډالرو پورې۴۰۰تر همترکیې دولت خپلهاو دغه راز د4ووک

ونه  ې دي.لس ې ک پروژې بشپ

3 Karen Kaya, Turkey’s Role in Afghanistan and Afghan Stabilization, MILITARY REVIEW, July-August 2013. <
http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/English/MilitaryReview_20130831_art007.pdf>

4 See, Foreign Economic Relations Board (DEIK), Afganistan Ulke Bulteni, june 2011
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تناک رول لوبولیترکیېچېپر مهال،د حامد کرزي د واکمنپه تېره لسیزه کې  - ، هغه د پاکستانکوم ارز

ې ترکی- افغانستان ې . دا درې اړخیز وېې ترمن درې اړخیزې غون هغه وروسته پيل شوې اوکال ۲۰۰۷له ې غون

ول، مهال افغانستان پر پاکستان  ایه بیا په افغانچې دویتازه دا تورونه ل ایونه ورکوي او له هغه  ن طالبانو ته پ

لهال پورې ک۲۰۱۲تر ترکیې - افغانستان-پاکستانافغانستان کې عملیات تررسه کوي. ناستې درې اړخيزې اووه 

کال کې).۲۰۱۲او۲۰۱۱، ۲۰۱۰په له، دوه ۲۰۰۹، ۲۰۰۸، ۲۰۰۷ې (په درلود

ه هم د و د پاکسغوکه  ایهوارېستونزې ېتان او افغانستان ترمن اوږدمهالغون ؛ خو تر يوه بريده يې دا نشوای ک

ې. ې په ډول د ستونزې راکمې ک ل لپاره د دواړو هېوادونو نظامي او کال په غو ۲۰۰۹د بیل ي  ه کې د لوم ن

ه کې درېډسمربکال د ۲۰۱۰استخبارا مرشانو له یو بل رسه وکتل. د  چې ،شولسالواړه هېوادونه پر دې په غون

رینات به تررسه کوي، چې بیا په پ  ي  کال کې په ترکیه کې تررسه شول.۲۰۱۱و

. په دې هپېل ک "استانبول د افغانستان لپاره"یا سیا پروسهپه اړه د اد افغانستان خهله نومرب کال۲۰۱۱ترکیې د

یان برخه اخيل، چې موخه یې د افغانستان امنیت او ثبات دی. په هم کې وغون اون ول  دغو ناستو کېد افغانستان 

ازی او د چین د بهرنیو استولسمرشد د چینمرستيال ولسمرش،، د ایران ولسمرشانترکیې اود افغانستان، پاکستان

ي. چارواکينورينې او چارو وزیر رابلل کې

وهېره دې نه وي، چې ه په راتلونکو ور داسې .يجوړې) په چین کې مه۲۸په اکتوبرد (کېد دې پروسې مهمه غون

ېرنې شته دي، ه به د افغانستان پر راتلونکي ډېره اان ورته ترتیبات پورهافغانستان هم ؛ نديزه وېغچې دا راروانه غون

ت ورکوياونیولې  ې ته ډېر ارز ه پاکستان هم دې غون چې د ،سناتورپاکستاچې له همدې امله ،همدارن

تر افغانستان -پاکستان- د چین۲۰او ۱۹د روانې ميالدي مياشتې اکتوبر پهچین انستیتوت مرش هم دی، -ستانپاک

نی کعنوان الندې . جوړفرانس هم ندوه ور ک

اړیکو راتلونکیستانافغان- د ترکیې

رخي. ترکي شنونکي او چارواکي هم کله چې د دغو اړيکو  د ترکيې او افغانستان ترمن اړيکې تر ډېره پر کلتوري اړخ را

دې دي او خربې کوي، پيل يې له همدې کوي چې دواړه هېوادونه له کلتوري اړخه ډېر رسه ن و تاريخي او ترکيه يپه ت
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ي. د دوی په وينا، له دې ورهاخوا اسالمي کلتور  مسؤوليت لري، چې له افغانستان رسه په سختو وختونو کې مرستې وک

ېاو د ازبکانو او ترکمنانو شتون هم نور الملو  .5دينه دي، چې دا اړيکې يې پياوړې ک

ي، ه وک اړيکې او کلتوريد دواړو هېوادونو ترمن همدا چې د ډېری شنونکو په اند، ترکيه به په راتلونکو کلونو کې ه

ي. له همدې امله ترکيه غواړي، چې په افغانستان کې د موالنا جالل الدين رومي په نوم يو  اقتصادي برخه پياوړې ک

.پوهنتون پرانېزي

کېل ده او همغه لوري ته يې ډېر پام هم اړول ني ختي په مسائلو کې هم  ه هم ترکيه د من ر بيا هم د دغه که  ی؛ م

ه رول لوبول  ولو کې هم  ين انه ده، چې د افغانستان په ثبات او امنيت  خه رو لو  هېواد له ديپلوماتيکو هلو 

غواړي.

کاري، چې دغه هېواد و  ت ورکويامنیت اد افغانستاند ترکي چارواکو له ه که د افغانستان و ثبات ته ډېر ارز ؛ 

يبه د ترکیې امنیت ه بريده ، بلکې تر یو سیمې ته ثبات راوړينه یوازې دا چېثبات به هپه او هم خوندي ک وليزه تو

وي ې هم راوزی 6.به د سیمې او په تېره بیا د ترکیې لپاره نوې اقتصادي 

5 Prof Dr Saban Kardas, Turkey’s regional approach in Afghanistan: A civilian Power in Action, Center for Strategic
Research (SAM) Republic of Turkey (Ministry of Foreign Affairs), Apr 2013, No.6. < http://sam.gov.tr/wp-
content/uploads/2013/04/SAM_paper_ing_06_int.pdf>

6 Simsek Ayhan, ‘Turkey Pledges to Support Afghanistan beyond 2014’, SES Turkiye, 12 July 2011.
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سال56یک رئیس جمهور ترکیه به افغانستان پس از سفر نخستین 

در بیش از پنج آمد. کابلماه روان میالدي در یک سفر یک روزه به 18جمهور ترکیه به تاریخ رجب طیب اردوغان رئیس
ترکیه به جمهوررئیسسفر یک کند و جمهور ترکیه است که به افغانستان سفر میدهۀ گذشته، اردوغان نخستین رییس

که براي سفر وي در نظر يان برنامهین دلیل و همچنابه همسابقه نداشته است.میالدي 1958پس از سال افغانستان،

ید در افغانستان نیز، از سوي دیگر پس از روي کار آمدن حکومت جد.اهمیت خوانده شده است، این سفر بابودگرفته شده

.ی بود که به کابل سفر کردن مقام بلندپایۀ خارجستیاردوغان نخ

ان و با پاکست"بالك سیتو"شاید این باشد که ترکیه در ، دلیل سرد شدن روابط میان افغانستان و ترکیه در دوران جنگ سرد
هاي و در جنگحمایت کردندها از افغانها ترك،. اما در دوران جهاد افغانستانطرف ماندافغانستان بیلیغرب یکجا شد و

جمهور پیشین افغانستان تا حدي روابط حامد کرزي رئیسهاي اخیر، که در سالفغانستان نیز مداخله نکردندخلی ادا
.افغانستان و ترکیه را دوباره احیا کرد

به کابلسفر اردوغاناهمیت 

توافقنامهامضاي این با وغنی احمدزي امضا کردآقاي اردوغان توافقنامۀ استراتژیک میان دو کشور را با اشرف،در این سفر
تر خواهد شد.مستحکم،این دو کشورمیانروابط

سه هاي میان افغانستان و پاکستان، هفت بار نشستها سو، به هدف کاهش تنشمیالدي به این2007کشور ترکیه از سال 
ۀبا کشورهاي همسایطر ارتباط حسنهبه خاو برگذار کرده استجانبۀ سران کشورهاي افغانستان، پاکستان و ترکیه را 
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ماه 28سی که قرار است به تاریخ همچنان کنفران.استداشتهفعالسه جانبه سهمهاي در نشست،افغانستان و منطقه
رود.میمشکالت میان افغانستان و پاکستان به شماربراي کاهش ترکیه هاي در چین برگذار شود، نیز از تالشاکتوبر

وودشمیشمردهبر پاکستانیکی از کشورهاي تأثیرگذار وان استراتژیک پاکستان در منطقه ترکیه از متحداز سوي دیگر، 
در کاهش مشکالت میان افغانستان و پاکستان و همچناندراین کشورنیز وجود دارد کههاي به همین دلیل امیدواري

نیز گفت که خود یس جمهور ترکیه در این سفر رئ.خواهد کردنقش سازنده و اثرگذاري را ایفا تأمین صلح و ثبات در کشور، 

میان افغانستان و پاکستان تالش خواهد کرد.ها کاهش تنشراستاي او در 

سفر سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان، پس از سفر اردوغان به کابل و که اندی از تحلیلگران بر این عقیدهبعض
صلح و ثبات دیپلوماتیک ترکیه برايهاي ان با پاکستان نیز، یکی از تالشافغانستبهتر ساختن روابط در مورد اظهارات وي

.بهتر ساختن روابط میان این دو کشور بودمنطقه و

ترکیه با افغانستان ارتباط بود.از چند جهت حایز اهمیت ،سفر رجب طیب اردوغان به کابلتوانیم که میبه طور کل گفته

دلیل همین به.تاریخی باعث روابط نزدیک دو کشور شده استو این مشترکات، و فرهنگی داشتهدیرینۀ سیاسی، اقتصادي

.با اهمیت و برجسته استنیزمناسبات تاریخی و فرهنگی، نقش ترکیه در راستاي صلح، ثبات و آرامش افغانستان

صلح و اقتصاد

سربازان این کشور در بیش از ده سال گذشته با . هرچند ترکیه اولین کشور اسالمی است که عضویت سازمان ناتو را دارد
سایر اعضاي ناتو در افغانستان حضور داشتند؛ اما این کشور روابط متفاوتی نسبت به سایر اعضاي ناتو با افغانستان دارد و 

فغانستان تلفات جنگینیروهاي ترك در ارو . ازاینو در عملیات نظامی شرکت نداشتندنبردهاي در میدانسربازان این کشور 
اند.نداشتهنیز 

اند. رها کرده"حسن نیت"ك را بر اساس اتباع ترند و چندین بار اشتهبرخورد متفاوتی داطالبان مسلح نیز با نیروهاي ترك
حدي دیگر با طالبان مسلح نیز تاسويبا افغانستان دارد، از روابط عمیق اقتصادي، تجارتی و فرهنگی ترکیه اگرسواز یک

ترکیه را براي ایجاد دفتر هم حامد کرزي بنابراین پندارد؛ مییک جریان جدا از شبکۀ القاعده،تفاهم دارد و این گروه را
در اما به طور کل، سه کشور بخاطر برخی دالیل دفتر طالبان در قطر گشایش یافت. دانست، ولی میسیاسی طالبان مناسب

توانند.میه) نقش میانجی میان حکومت افغانستان و مخالفین دولت ایفا کردهسطح منطقه (سعودي، پاکستان و ترکی
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دوران جنگ سرد نگرند. باآنکه چین در می) به دیدة قدرو ترکیهحکومت افغانستان و شهروندان افغان نیز به دو کشور (چین
حمایت جنرال ،داخلی افغانستانهاي ن جنگکرد و جنراالن لیبرال ترکیه نیز در دورامیرا در افغانستانها حمایت ماویست

اند. بناء پی بردهها بسیار پایین بوده و اکنون این کشورها به این حساسیتنیز در سطح ها د، اما این حمایتدنکرمیدوستم را
ط تجارتیگذاري و روابدر رشد اقتصادي، سرمایهها ار اند و منتظر نقش آنوبه نقش مثبت این دو کشور امیدهاافغان

باشند.می

بیشتر به اقتصادي در کشور است، اما در ارتباط به ترکیه هاي پیشرفتآزمندحکومت جدید افغانستان هرچنددیگر، جانباز 
ه است که بترکیه کشور اسالمیِ، چون شدخواهد قایل حکیم صلح و امنیت ارزش پلوماتیک این کشور براي تیدهاي تالش

سو ارد از جهت دیگر از چند دهه بدیناگر از یک جهت روابط تاریخی با افغانستان دومند است صلح در افغانستان عالق
ابط خودبا استفاده از همین روتااستگذشته نیز خواستههاي سالترکیه درنیز دارد.پاکستانبااستراتژیکحسنه وروابط

ري کند.گآباد میانجی، میان کابل و اسالمبا پاکستان
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ې افغانستان ته د رستاج عزيز سفر او د اړيکو رغولو ه

کېچنې اړيکې درلودې او افغان چارواکو تل پاکستان  د حامد کرزي د واکمن په دوره کې کابل او اسالم اباد تر ډېره ک

ی، چې دغه هېواد الهم په اف ويسرتاتېژيک عمق غانستان کې خپل تورن ک او غواړي چې د افغانستان بهرن چارې ل

 . رول الندې وسا ن بيا دا تورونه خو په تېرو کلونو کې خورا زيات وو، چې پاکستان د افغان تر خپل کن د دې تر

.طالبانو مالت کوي

و د افغانستان او پاکستان ترمن د تېرې لسيزې اړيکو ته پام رسه، جوته ده چې د دغو دواړو هېوادونو ترمن د  د شخ

انې دي ، يو هم د طالبانو د مالت او په افغانستان کې د هند د فعال حضور موضوع  ن يزو الملونو تر . افغان نورو بنس

ي او همدا راز په افغانستان کې د هن ايونه ورک ن ې، چې پاکستان افغان طالبانو ته پ انه ک د پر ضد په لوري رو

ه بوخت دی، چې د هند پ ريو د بريدونو تر شا د پاکستان د الس پراکيس ج ه بللی لرلور کونسل تورونه يې يوه بېل

شو. 

او همله بلې خوا له افغان حکومت رسه د وسله والو طالبانو  وته نيول ،د خربو اترو نه کولو په ت د پاکستان رول ته 

ي او دغه هېواد . په پاکستان کې د مالبرادر ونه جوړويخنسولې د افغا به پر وړاندې د پر دې تورن دی، چې کې

ېر د افغان طالبانو د مرشانو نيول کېدل او وژل کېدل ه دي، چې د افغانستان حکومت يې له وسله والو په  هغه 

ي. طالبانو رسه د سولې په خربو اترو کې د پاکستان منفي رول 
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نېېاندد پاکستان 

نې د پاکستا چارواکو من دیېدونکي رول په اړه اندېد هند د زیاتپه افغانستان کې پاکستان  له او دا اندې

ندونو جوتې دي. پاکستان په افغانستان کې د هند فعال حضور ته  و ر وري.له  ه  اړخونو د شک په سرت

ی يداخيلد پاکستان پهد افغانستان له الرې هند به :لوم مطبوعاتپه دې اړه پاکستا، چېچارو کې السوهنه وک

وډيو تر شا او افغانستان رول ته اشاره کوي. د هند،ډېری وختونه په بلوچستان او وزيرستان کې د 

و د پاکستان پرهند غواړي په افغانستان کې د پاکستانیانو په اند،دويم: خالف يو هند پلوی حکومت واکمن وي، تر

ي. خو د نې سرتاتېژيک عمق ترالسه ک ه هم هند د پاکستان په پرتله پاکستان دا اندې که که  ايه دي؛  تر ډېره بې 

په افغانستان کې له اقتصادي پلوه رغنده رول لوبولی؛ خو بيا هم په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د هند داسې 

من يش. ي، چې پاکستان يې دې له امله اندې و کې ه نه ترسرت پاکستا له حامد کرزيکال کې ۲۰۱۱په کومه ه

ي، نو هند پر پاکستان که چیرېپه يوه مرکه کې وييل وو:رسهسلیم صايف شنونکي  به د پاکستان د ولس موږبرید وک

کر پر مهال بهله دې پرته همخو. وېدر تر شا و  په دې من کې افغانستان دا خربه باوري ده، چې د هند او پاکستان د 

کله هم منفي رول ونه لوبوي.هې

ن:یمدر او تجارهم پاکستان له کېداخلاو د افغانستان په پاکستان ته خن يش سیا کېآ هند غواړي، په من

ي. اقتصاد د نو جوته به يش چې،وېتجار اړیکې وېپاکستان ترمن دوه اړخیز -غانستانکه د افي ماتې رسه مخ ک

ه روانې دي خه تر ۲۰۰۰له. پاکستان په  رۍ ته کال پورې ۲۰۰۸کال  پام په د دواړو هېوادونو ترمن شوې سودا

۲۰۰۸- ۲۰۰۷په خو،لیون ډالره ويم۱۷۰اړو هېوادونو ترمن مجموعي تجارتد دو کېکال۲۰۰۱- ۲۰۰۰رسه، په

او (او لیون ډالره شويم۱۲۳۶کال کې بیا  ول پ ول مجموعي تجارتکلونو) ۲۰۰۸-۲۰۰۰په دې  ميليارده او۵کې 

خه ، چې لیون ډالره ويم۲۱۶ د پاکستان صادرات وو!ميليون ډالره يوازې ۴۸۲۸له دې جملې 

خهافغانستان د يوې بلې احصائيې له مخې  تپه ډالره دوه ملیارده کابوکال کې ۲۰۱۲په يوازېله پاکستان  ارز

خه بيا يوازېوارد ک توکي ر بالعکس له هند  .شوي ديتوکي وارد لیون ډالره يم۲۱۲ي؛ م

په افغانستان کې د هند او پاکستان روانه لوبه

ه هم  لې وېترمنپه وروست لسیزه کې د دواړو هېوادونود واکمند حامد کرزيکه  خو په افغانستان ؛اړیکې ترین

خه یوه خرب(ار رسه لهولسمرش کېدونوي حکومت او د ارشف غني له کې د  ه خپره شوهګ)  :ووچې پکې ویل شويپا

ې کېدلو په لور والړې يش." "ه فرصت دی چې د دواړو هېوادونو ترمن اړیکې د 
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تلويخوا پاکستان هم له دې نبل ه پورته کول وغو خه  مبارکي د ولسمرشۍيېتهزياحمدارشف غنياوبدلون 

ه او رستاج عزی ه هم د دې  ېله بلنلیک رسه راوليوه سفرد ز یې کابل تهورک انهدي ه جزئیات نکتنې ډېره. که  رو

ي؛شوي وپوړو چارواکو ترمن به جچې د دواړو هېوادونو د ،شويسالدې هدواړه لوري پچېخو ویل کې ۍد غون ل

ن دروي. نه  ۍ، چې د تورونو دا روانه يليوارشف غني له رستاج عزیز رسه په کتنه کې د دې تر له اوبه درويل

خه  يبیانونو او کتنو  ر ته و په افغانستان کې د نوي حکومت ييل، چې رستاج عزیز هم وا راز. همدبه د عمل ډ

ت لپارهد امنیتېدلجوړ  ين ې اړیکې غواړ او دوی دیه چانسد  .يله افغانستان رسه 

ه درلوده، خو بيا هم  ه هم دغه سفر ترشيفا ب ه کولواړیکوسفر د دواړو هېوادونو ترمن د داکه  یو نوی فرصت د 

ه پورته کول وغواړي. و ه ده، چې د خپلې بې آباد په اوسني وخت کې نه د اسالم ، چې دواړه هېوادونه به ترې  په 

ه ده نې ولري او نه هم د کابل په  او اندې که چېرې د پاکستان نيوکې پر –ايه هيلې (سرتاتېژيک عمق) او هند په ت

ې –ای وي ي.فرصتچې هند ته په کندهار او جالل اباد کې د پاکستان خالف پراکيس ج ورک

لی؛ بلکې د، دالريه نوم تر يوه بريدهدا چې هند په افغانستان کې اوس  نوم يې د تشو تبليغاتو له الرې نه دی 

لی او په دې  ونو، پروژو او نورو اقتصادي فعاليتونو او همکاريو له الرې  واک پان ه يې په افغانستان کې نرم  لوړ تو

خو افغان حکومت ته د پرمخت او بريال ډيپلوماس لپاره اړينه ده، چې د دواړو (هند او پاکستان) ترمن شوی دی. 

. توازن وسا

او مپه افغانستان کې عام نظر دا دی، چې اسالم  الره لري. که له يوې خو اباد الهم د افغانستان په ت ا په ذبذبه ت

ند دی. افغانستان کې د امنيت، سولې او ثبات خربې کوي؛ خو له بلې خو  ر ا په روانو ناامنيو کې د دوی رول هم 

ونه کلونههند او افغانستان ان د پاکستان له جوړېدو مخکېکه نو پاکستان بايد پوه يش، چې يپخوان اړیکې لر زر

ې ده. همدا راز ، چې د افغان دولت وسله وال په پام کې ولريهند هم بايد او د دغو اړيکو پر خالف روانه لوبه يې بې 

تينې سوله مخالف د افغانستان د خلکو برخه ده او له هغوی رسه له خربو کولو پرته،  د افغانستان پرمخت او ر

پایناشونې ده.

ارتباط با ما:

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:ایمیل

www.csrskabul.comوب سایت:

رۀ  +)93(784089590اس: ش
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