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منطقویوژیکاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ره ش)ـه۱۳۹۳جدی۲۰الی ۱۳از(۹۹:ش

هاي پشتو، دري، است که به زبانوار اسی و اقتصادي هفتهیین نشریه مجموعۀ تحلیل رویدادهاي مهم سا

گذار، تا نهادهاي سیاستگرددمنطقوي تهیه و نشر میلیسی و عربی، توسط مرکز مطالعات استراتژیک وانگ

ن استفاده نمایند.آاز 
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مقدمه

ه کې، چ ته د افغان طالبانو د يوه پالوي د سفر  نو مرکز د اوون تحليل په دې  ې او د د سرتاتېژيکو او سيمه ييزو 

ې شننې لولئ.ميل وحدت""افغان  ان نيزې  ې او، د مرکز د  و د ارزونې په ت يو ور حکومت د سلو لوم

ې پوره شوې، چې تراوسه يې نه يوازې دا چې کومې د پام وړ السته راوړنې نه  د نوي افغان حکومت د جوړېدو سل ور

ېديل دي.دي درلودلې، بلکې د داخيل اختالفاتو له کبله يې د نوې کابينې ن ينې نور مهم کارونه هم  اعالن او 

همدا راز د نوي حکومت له جوړېدو او بيا چ او پاکستان ته د ولسمرش غني له سفرونو وروسته د افغانستان د سولې په 

وسې زياتې شوې دي، چې وررسه هم مهاله تېره اوون چ ته د طالبانو د یقضيه کې د چ د من ن توب په اړه 

ل؛ خو ه پالوي د غيو  ه خپاره ک ه هم د دغه سفر په اړه رسنيو ډېر  رسمي سفر په اړه خربونه هم خپاره شول. که 

انه شوي. تراوسه د دغه سفر او مذاکراتو جزئيات نه دي رو

ه رول  ان رسه درلودل او چ د افغان سولې په به کې  ه پيغامونه له  لوبولی دا چې چ ته د طالبانو دغه سفر 

و کې د نوي حکومت برياوې او ناکام کومې وې؟ هغه موضوعات دي، چې  يې د دلتهيش؟ او دغه راز په تېرو سلو ور

شننو تفصيل لولئ:
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طالبان در چین!

ر ت دونفره از دفتأفاش کرد که یک هی"دي نیوز انترنشنل"هاي پاکستانی بنام روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته یکی از رسانه
تحت ریاست قاري دین محمد حنیف به چین سفر کرده و با مقامات آن کشور مذاکراتی را انجام ،سیاسی طالبان در قطر

داده است.

ایعاتی زیادي در این مورد صورت شدر این خبر در مورد جزئیات مذاکرات چیزي گفته نشده بود و این مسئله موجب شد تا 
اي نیز مدعی شدند فر با وساطت سازمان آي اس آي پاکستان انجام شده است و عدهها حتی گفتند که این س؛ بعضیبگیرد

ون باشند!! ؤکه در این مذاکرات، طالبان خواهان سپردن یک والیت به آنان شده اند تا در آنجا مص

پس منظر این سفر:

که انتخابات در افغانستان بود. از آغاز سال گذشته مشخص بوديبراي افغانستان سالی مهم وسرنوشت ساز2014سال 
ناتو ماموریت جنگی خود را در افغانستان به ماموریت آموزشی و مشورت دهی برگزار خواهد شد و در پایان سال نیز نیروهاي

تغییر خواهند داد. 

رفت، مشخص هاي همسایه و منطقه نگران اوضاع افغانستان بودند و زمانیکه انتخابات پر تقلب افغانستان به دور دومکشور
بود که بحران سیاسی در راه است. از جانب دیگر جنگ سیزده سالۀ امریکا در افغانستان نیز به اهداف خود نرسید. پس در 

سیاسی براي ایجاد یک حکومت با ثبات در افغانستان ۀشرایطی که امریکا در افغانستان، هم در عرصۀ نظامی و هم در ساح
کنند، از این وضع نگران همسایه که از بحران افغانستان بصورت مستقیم احساس خطر میهاي منطقه وناکام ماند، کشور

شدند و تصمیم گرفتند تا با طالبان مذاکراتی را به منظور دریافت نظر آنان در مورد آیندة افغانستان آغاز نمایند.
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نتیجۀ خروج امریکا از عراق، گروهی مسئلۀ دیگر نگران کننده براي کشورهاي منطقه، تحوالت شرق میانه بود که در 
هاي منطقه به این باور اند که دوام جنگ در افغانستان حتی اگر به تضعیف طالبان تندروتر از القاعده سر بلند کرد. کشور

مجال فعالیت در این منطقه را فراهم سازد زیرا "دولت اسالمی"گروه هاي تندروتري چون منجر گردد، ممکن است به گروه
هاي امروز تاحدي به افغانستان نیز مربوط است.ۀ تمام ناامنیریش

از طالبان به چین نیست و طالبان حتی قبل از رفتن اعضاي دفتر سیاسی شان به قطر نیز با چین یتئاین نخستین سفر هی
یئتی از طالبان به چین در رابطه بودند. زمانیکه چین وافغانستان قرارداد معدن مس عینک را امضا کردند، در آن زمان نیز ه

سفر کرده بود.

نقش چین در تامین صلح در افغانستان:

عنوان رئیس جمهور، بعد از عربستان سعودي به چین رفت و ه رئیس جمهور غنی در دومین سفر خود بعد از اداي سوگند ب
روي این کشور فشار آورد تا عنوان دوست نزدیک پاکستان،ه در دیدار با مقامات چین ابراز امیدواري نمود که کشور چین ب

در پروسۀ صلح افغانستان نقش مثبت ایفا نماید و مقامات چینی نیز در این رابطه ابراز آمادگی کردند.

ها از این مذاکرات این بود تا ت طالبان به دعوت غیررسمی مقامات چینی از این کشور صورت گرفت و هدف چینیأسفر هی
، نظر طالبان را در مورد آیندة افغانستان بدانند. هرچند 2016ارجی از افغانستان در سال در بعد از خروج کامل نیروهاي خ

توان چیزي جز نوعی اما این شایعات را نمی؛هاي طالبان به نشر رسیدهاي افغانستان در مورد خواستشایعاتی هم در رسانه
غیر از دین محمد حنیف چه کسانی بوده اند، ی دانست زیرا در صورتیکه حتی مشخص نیست اعضاي هیئت طالبانیگوغیب

ها حتی به اجنداي مذاکرات پی برده اند؟!پس چگونه این رسانه

هاي مختلف درگیر در قضیۀ افغانستان مشاهده کرد. هاي طرفتوان از موضع گیريهایی از تغییر موضع را میاما نشانه
هند در آینده از خاك افغانستان مشکلی براي دیگران ایجاد نمایند. خوادهند که نمیهاي دیگر اطمینان میطالبان به کشور

طالبان و رهبر آنان مالمحمد عمر را در صورتیکه منافع 2014این اطمینان آنان با اعالم امریکا مبنی بر اینکه بعد از سال 
دهد، همخوانی دارد.امریکا را تهدید نکند، هدف قرار نمی

استفاده از تجربۀ گذشته:

در نظر داشته باشند. زمانیکه اتحاد ،شوروي از افغانستان راخروج نیروهاي اتحاددر زمانالبان باید تجربۀ ناکام مجاهدینط
نیروهاي خود را از افغانستان بیرون نمود، مجاهدین افغان به چند مشکل مواجه بودند:1989شوروي در سال 
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؛تقسیم شده و فاقد وحدت نظر بودندی متخاصم هاي مختلف و حتمجاهدین درمیان خود به گروه-1

؛نجیب در آیندة کشور قایل نبودندهیچ نقشی براي دولت داکتربهمجاهدین-2

؛شدنددانستند که باید منحل میمینیروهاي مسلح کشور را دشمن -3

تان در مذاکرات ژنو در مذاکرات میان شوروي، امریکا و دولت کابل، مجاهدین شامل نشدند و بجاي آنها پاکس-4
؛سهم داشت

هیچ تصور روشنی نداشتند و در نتیجه با ،مجاهدین از تحولی که با سقوط حکومت داکتر نجیب اهللا در راه بود-5
؛آماده شدن داشتند، غافلگیر شدندوجود اینکه زمان کافی براي

اند، بنابراین امریکا و غرب با تمام نیرو مجاهدین دچار این اشتباه شدند که چون خدمت بزرگی به غرب انجام داده-6
؛اهند شد که این تصور شان غلط بوددر کنار حکومت آنان خواهد ایستاد و به مشکلی مواجه نخو

هاي دوران جنگ سرد تحلیل اما رهبران مجاهدین هنوز هم اوضاع را با معیار،جنگ سرد پایان یافته بود-7
کردند.می

هاي اصلی تعهد کننده در بر وفق مراد مردم افغانستان نبود. از آن جمله اینکه یکی از طرفتحوالت منطقوي وجهانی هم
از میان رفت.قرارداد ژنو یعنی اتحاد شوروي ناگهان فروپاشید و

اي به حل مشکل افغانستان نداشتند بلکه هرکدام در صدد دوام جنگ هاي منطقه و همسایه هم عالقهاز جانب دیگر کشور
ی در افغانستان بودند.نیابت

به همین دالیل مجاهدین نتوانستند بعد از سرنگونی دولت داکتر نجیب اهللا میان خود به تفاهم دست یابند و افغانستان 
صحنۀ جنگ بر سر قدرت میان آنها گردید.

اهان انحصار قدرت نیستند. اند که خوخواهند با امریکا مستقیما داخل مذاکره گردند و اعالم داشتهبه همین دلیل طالبان می
هاي منطقه در میانجیگیري را هم اند و نقش کشورآنها براي حل مشکل افغانستان به مذاکره و تفاهم ابراز آمادگی نموده

دانند.مهم می

آیندة طالبان در مقایسه با مجاهدین این مزیت را دارند که  تاکنون از رهبري واحد برخوردار اند. نقش حکومت افغانستان در
تواند کنند بلکه تمایل به شرکت در قدرت دارند. و از همه مهمتر اینکه تجربۀ اشتباهات مجاهدین میافغانستان را رد نمی

هاي مثبت براي رسیدن به صلح در این کشور جنگ زده است.درس مهمی براي آنان باشد. اینها نشانه
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ې"وحدتميل "د  ۍ سل ور حکومت لوم

ۍ په تناکې وي. هر حکومت په دغو سلو د ن ې ډېرې ارز ۍ سل ور کچه په جمهوري حکومتونو کې د حکومت لوم

ن نه يوازې دا چې حکومت په  انه کوي. د دې تر الره رو و کې کابینه اعالنوي او د راتلونکو کلونو لپاره خپله ت ور

و کې په خپلو ژمنو عميل کار پيلوي، بلکې د  و له مخې ارزول حکهمدغو سلو ور ومت راتلونکی هم د همدغو سلو ور

ي. کې

اکنیزې پروسې په دا چې په افغانستان کې د ميل وحدت په نوم  ولو اوږدې  ه ډول د افغانستان د تاریخ تر  حکومت 

ې کارونه وا ۍ ور رزول يش، نو پايله کې جوړ شو، ډېره مهمه نه ده؛ بلکې مهمه دا ده، چې که د نوي حکومت سل لوم

رونو کې له ناکاميو رسه مخ دی. جوته به يش چې دغه حکومت په ډېرو ډ

ه او د ۲۹کال د سپتامرب میاشتې په ۲۰۱۴د ميل وحدت حکومت د  مه یې سل ۶کال د جنورۍ په ۲۰۱۵مه لوړه وک

ه السته راوړنې در  و کې  تنه دا ده، چې نوي حکومت په دغو سلو ور ې پوره شوې؛ خو پو ه یې بایليل ور لودې او 

دي؟

داخيل سیاست:

ونو رسه مخ شو، ورځ تر بلې په هېواد کې  د ميل وحدت حکومت له جوړېدو رسه هېواد په داخيل چارو کې له سختو نن

ي، ال تراوسه نه ده اعالن شوې.  ل کې بې ثبا او ناامني زیاته شوه او کابینه، چې د حکومتونو اصيل ستنه 
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ې"د  و نوماندانو د "سل ور اکنو د دوو مخک و کې د ولسمرشیزو  يو سلو ور ې د اېتاليف حکومت په لوم په نوم وېپپا

اکنیزو منشورونو، تلوېزيو مناظرو او له رسنيو رسه د مرکو له الرې له خلکو  ې، چې دوی په خپلو  هغو ژمنو ارزونه ک

نالرې او  ې د خپلې ارزونې له ک ې وې. دې وېبپا و نوماندانو هغه رسه ک ود رسه سم، د دواړو مخک ن ژمنې ۱۱۰ې

ه کار پرې پيلولی شوی. ترل ولی او يا هم ل و کې يې بشپ يو سلو ور رااخېستې، چې په لوم

لور ژمنې  و کې ایله په دې وتوانېد، چې خپلې  نیو سلو ور نې له مخې، اېتاليف حکومت په لوم ې ې د  د دغې وېبپا

ې او  ي؛ خو پر پاتې ۲۳په بشپ ی۸۳نورو کار پېل ک . 1نورو يې تراوسه ال کار هم نه دی پېل ک

و رسه د  ای کول، د امریکا له متحده ایاالتو او نا تررسه شوې ژمنې د ولسمرش د دفرت له ریاست رسه د چارو د ادارې یو

خه په افغانستان  ایمز له خربیال  ونونو السلیک، د نیویارک  کې د کار بندیز لرې کول او معلوماتو ته د امنیتي ت

.2الرسيس د قانون السلیک او پيل کول وو

امنيتي وضعيت:

و رسه د  ی کار به یې له امریکا او نا ولو لوم ې وه، چې تر  و نوماندانو ژمنه ک اکنيزو کمپاينونو پر مهال دواړو مخک د 

ون السلیک کول وي، چې د لوړې له مراسمو  ينې ۲۴امنيتي ت ل. د  ونونه السليک ک ساعته وروسته یې دواړه ت

ول هېواد په کچه د ناامنيو او بې ثبات د زياتېدا يو المل هم شو، چې ان يوازې په پالزمېنه  شنونکو په اند، دا کار د 

ۍ چاودنې وشوې.نوي کابل کې د  حکومت له جوړېدو وروسته په دوو اوونيو کې تر لسو زياتې خون

ه د نا باریو، د بې پيلو واکونو په  و  و په بهیر کې د نا ۍ تراوسه هم درېدلې نه ده او تقریباً د دغو سلو ور امنيو دا ل

ي هالوتکو په بریدونو، د وسل ونه ملکي و واکونو په بريدونو کې سل والو مخالفینو په چاودنو او د افغانستان د ميل اردو 

ې يادولی شو:ووژل شول، چې د مثال په ډول يې  و پې

واکونو په هوايي بريد کې ۲۷مرب په سډکال د ۲۰۱۴د  و  ر کې د نا ي ووژل شول او شپ نور ۵مه په لو تنه ملکي و

رد ولسوال کې د ۱۱کال د دسامرب په ۲۰۱۴همدا راز د 3پيان شول. واکونو، د پروان واليت په سيا مه بهرنيو 

باري وک  ي پر ماشومانو  4تنه يې ووژل.۵ه او وون

1 100-Day Performance Report National Unity Gov’t, a report by sadroz.af. see it online: http://sadroz.af/docs/report-en.pdf

تېر مأخذ2
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و کې، يوازې په کابل کې  ه د نوي حکومت له جوړېدو وروسته په لسو ور درنې چاودنې وشوې، چې وليس ۱۲همدارن

ته. و ته هم درنه مرګ ژوبله پکې واو و

ي ووژل شول۳۰د ميل اردو په بريدونو کې، یوازې د هلمند واليت په سن ولسوال کې نژدې  ۷۰او تر تنه ملکي و

پیان شول. 5زیات 

د کابلبانک قضيه او اداري فساد:

بانک قضیه وه. د کابلبانک د قضیې له بله قضیه چې ارشف غني له خپل رات رسه سماليس پرانېستله د کابل

يوالې ادارې په ل د شفافيت د ن نوي پرانېستلو او د اداري فساد پر ضد د ولسمرش غني د هوډ له کبله افغانستان دا 

کته شو لورم مقام ته را ۍ په کچه په اداري فساد کې له اول نه  ه هم په دې اړه لویې که . 6کلني راپور کې، د ن

ه ه هم صادره ک خه زیاتې پیسې نه هملیون۸۰۰؛ خو بیا هم نه یوازې دا چې له 7ارنوال خپله وروست پرېک ډالرو 

کېل کس ان هم نه دي نيول شوي.دي ترالسه شوې، بلکې په دې قضيه کې 

ي د شنونکو په اند، نه يوازې دا چې د نوي  ه باندې دريو مياشتو کې تر ډېره د خپلمن حکومت مرشان په تېرو 

ېديل او په راتلونکي کې هم د دغو اختالفاتو د الزياتېدو وېره شته ده؛ بلکې د ضعيف مديريت له  ر کار  اختالفاتو 

تياوو هم بې باوري زياته شوې ده.کبله يې د دوی پر وړ 

3 NATO Airstrike Kills 5 in logar, Tolo News, 27 Dec 2014, see it online: http://www.tolonews.com/pa/afghanistan/17617-nato-

airstrike-kills-5-in-logar

4  see it online: http://www.1tvnews.af/ps/news/afghanistan/14034-2014-12-11-07-35-19

5 see it online: http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/17695-ana-soldiers-held-on-helmand-wedding-party-attack

رنیشنل کلنی راپور6 رانسپیرینيس ان :د زياتو معلوماتو لپاره ولولئ، د 

http://www.transparency.org/country#AFG

، پر لیکه یې ولولئ:۱۳-۹- ۱۳۹۳سرته محکمه، فیصله نهایی اش را در رابطه به قضیه کابل بانک ابالغ کرد، آژادي راډیو، 7

http://da.azadiradio.org/content/article/26724552.html
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خارجي سیاست:

ولو مهم کار  ې تررسه شوې. د حکومت تر ې او غون او مهمې پرېک و کې د افغانستان د راتلونکي په ت يو سلو ور په لوم

ايل او  وله کې د ولسمرش کرزي په پرتله د لوېدي په لور د ارشف غني  ونونه السليک کول وو او په  نرم دري امنيتي ت

په بهر سياست کې مهم بدلون و.

ې هم  ينې نورې پې خو پر دې رسبېره د سيمې له هېوادونو رسه د اړيکو په برخه کې تررسه شوي دوه اړخيز سفرونه او 

ار  ه، د نيپال په پالزمېنه کتمندو  لورمه غون د پام وړ وې، چې په چ کې د اسیا زړه هېوادونو (استانبول پروسې) 

ه او د لندن کنفرانس يې د يادولو وړ دي، چې په کې و د بهرنيو چارو وزيرانو غون ه، د نا د سارک سازمان اتلسمه غون

ه يې کېده، نه درلودې. وله کې يې هغسې پايلې، چې 

سوله او د سيمې هېوادونه:

ي چې ده په خپل بهر   سیاست کې له خپلو ژمنو او که د ولسمرش ارشف غني بهرنيو سفرونو ته وکتل يش، نو جوتې

ی او له همدې الرې غواړي، چې په هېواد کې سوله  ت ورک ۍ ته ارز یو هېوادونو او اسالمي ن اون منشور رسه سم 

ي کنه؟ یوازې د  امونه اوچت ک ولو په الره کی بريايل  ين اغيل غني د سولې د  تنه چې ایا  ي؛ خو دا پو ه ک ين

لو نه و پر هلو ورو، نو يوازې په همدسلو ور ي. که په ظاهري ډول د ارشف غني بهرنيو چارو ته و ر کې يې وابې ې ډ

يل دي.ر لينې برياليتوبونه 

اکل کېدو رسه سم يې، د  ه له  يتوب بويل؛ نو د ولسمرش په تو دا چې ولسمرش ارشف غني سوله د خپل هېواد لوم

او له سيمه ييزو لوبغاړو (ترکيې ې.سولې په ت لې پيل ک ، سعودي، چ او پاکستان) رسه د اړيکو د پراختيا هلې 

ن یې  وموړي د سعودي له هلته نسعودي ته د ارشف غني سفر له ژمنې رسه سم د عمرې په موخه تررسه شو، خو تر

او يې خربې و  ن بن عبدالعزیز آل سعود رسه هم وکتل او د سولې په ت که ولیعهد او دفاع وزیر شهزاده سل ې؛  ررسه وک

سعودي عربستان د افغانستان په قضیه کې په تېره بیا د سولې په موضوع کې او له طالبانو رسه د خربو اترو په برخه کې 

مهم رول لري. 

و لسيزو  وروسته کابل ته راغی. ترکیه په  ه له شاوخوا پېن د ترکیې ولسمرش اردوغان هم د ترکي ولسمرش په تو

ان و په چوکاټ کې خپل رستېري رااستويل؛ افغانستان کې  که ترکې که له يوې خوا افغانستان ته د نا ی رول لري؛ 

ACKU
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ی. همدا المل دی، چې  ون نه دی ک خو له بلې خوا يې د دولت له وسله والو مخالفينو رسه په نظامي عملياتو کې 

وري او د افغانستان په قضيه کې ي ه  ې رول له اهميته برخمن دی. طالبان هم ترکیې ته په درنه سرت

وليز ډول همدا  ، له پاکستان رسه هم سرتاتېژيکې اړیکې لري، چې په  ن ن ترکیه د سعودي او چین تر د دې تر

هېوادونه د افغان حکومت او طالبانو ترمن د یوه پول رول ادا کولی يش؛ اوسنی حکومت هم له همدې کبله له دغو 

وړول غواړي. هېوادونو رسه د ژورو اړيکو ج

اغيل   . نی رسمي بهرنی سفر وک همدا راز ارشف غني د چین اقتصادي پرمخت ته په کتلو رسه، چین ته خپل لوم

ه  ه وک غني په دې سفر کې له یوې خوا د دغو دوو هېوادونو ترمن د اړیکو یو نوی فصل پرانېست، له بلې خوا یې ه

دي. چې د اوږدمهالو اړیکو لپاره يو پوخ بنس ه م کې

ه، چې د طالبانو،  نده ک ر ام وبلل شو. د همدغه سفر پر مهال چین هیله  دا سفر د سولې د بهیر په اړه هم یو مهم 

ي. په دې اړه تراوسه و -پاکستان او افغان حکومت د استازو یو  کنفرانس جوړ ک خه یوازې  د ارشف غني له سفر 

ی خو د سفر د طالبانو د استازو يوه- اوون وروسته پالوي، چې مرشي یې قاري دین محمد حنیف کوله، چ ته سفر ک

انه شوي. جزئيات يې تراوسه نه دي رو

ه کې، چې د ايران،  لورمه غون ن په بېجېن کې د اسیا زړه هېوادونو (استانبول پروسې) په  اغيل غني د دې تر

ون د  ی و، برخه واخېسته او هلته يې په خپله وينا کې وويل: هېوادونو استازو پکې ۱۴پاکستان او هند په  ون ک

ه « یتوب دی، له سیايس مخالفینو په تېره بیا طالبانو غواړو، چې په بین االفغا تفاهم کې ون سوله زموږ اسايس لوم

ي. خه غواړم، چې د افغانستان د سولې د بهیر مالت وک یوالو  »واخيل او له ن

) ته له سفر وروسته د پاکستان ته په رسمي سفر ارشف غني د پاکستان  رو هېوادونو (سعودي او چ دوو سرتاتېژيکو مل

ود او تر ډېره یې د حامد کرزي د واکمن بې -والړ، چې همدې سفر بیا د کابل اسالم اباد ترمن د نویو اړیکو تهداب کې

ه یوړه. ارشف غني د باور جوړونې په موخه پاکستان ت ل، چې په دې جمله کې له باوري له من ه یو ل امتیازات هم ورک

خه د درنو وسلو د رانيولو قرارداد فسخ کول، د پاکستان له خوا د افغان رستېرو روزنه او د  پروژه کې "۱۰۰۰-کاسا"هند 

ي فیس له  نا ترانزی خه ۲.۵۰د برې و  و ته راکمول شامل وو. دغه راز پاکستان هم د ترانزي۱.۲۵سېن په برخه سېن

ونه هم  ينې مثبت پرمخت او  ه، چې تر اوسه په دې ت ه وړلو ژمنه وک نو او ستونزو د له من کې د افغان لوري د اندې

شوي دي.
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پايله:

ه  ترل و له مخې د نوي حکومت د بريا او ناکام پوره ارزونه هم نه يش کېدای؛ خو ل یو سلو ور ه هم يوازې د لوم که 

ي چې و کې د ولسمرش او اجرائيه دا ترې جوتې د نوي حکومت مديريت او وړتيا په کومه کچه کې ده. په دغو سلو ور

که نو ويالی شو چې د ميل وحدت حکومت  ېد؛  رک ونه ل يزو بدلونو، اصالحاتو او رغنده طرحو  رييس له خوا د بنس

کاري. تراوسه په داخيل کچه کومه د پام وړ السته راوړنه نه ده درلودلې او را تلونکی يې پيکه 

ه کولو او  ۍ رسه د اړیکو  و کې له چین، سعودي عربستان، ترکیې او لوېدیزې ن له بله پلوه ارشف غني په دې سلو ور

که همدا هغه هېوادونه دي، چې د افغانستان د سولې په بهیر او اقتصادي پياوړتيا کې مهم رول  ه؛  ه وک پراختیا ه

لوبولی يش. 

ه هم  و کې سمه پاملرنه ورته  که  ه چې په دې سلو ور حکومت په بهر سیاست کې بریالیتوبونه درلودل؛ خو یو 

ې اړيکې درلودې؛  ي. هند د حامد کرزي له حکومت رسه  نې دي، چې ورځ تر بلې زیاتې ونه شوه، هغه د هند اندې

و  ي، چې هسې خو اوس بيا نه یوازې دا چې د خپلو ملیاردونو ډالرو پان نه لري؛ بلکې له دې هم وېرې نو له کبله اندې

ايي چې د اسالم اباد او  وي. له همدې امله کابل ته  نه کابل، اسالم اباد ته ډېر نژدې يش او نوی ډيلی له پامه وغور

که افغانستان د امیر شېرعيل خان خربه، د ترازو د شاهین ح ؛  یثیت لري، نوي ډييل ترمن دېپلوماتیک توازن وسا

ې  ي، نو نه یوازې دا چې بل لوری به له السه ورکوي، بلکې په افغانستان کې به د نیابتي ج که په یوه لور مخه ک

ي.  پيالمه هم کې

پای

ارتباط با ما:

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

www.csrskabul.comوب سایت:

رۀ  +)93(784089590اس: ش
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