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مقدمه

افغانستان لپاره په ډېرو برخو کې له ستونزو ډک کال و. په دې کال کې د هېواد امنيت د افغان کال د ۲۰۱۵

والو مخالفينو رسه د سولې خربې اترې هم کومې پايلې ته ونه رسېدې. د واکونو په غاړه و او د دولت له وسله

ن يې داعش ډلې هم په افغان . همدا طالبانو په ليکو کې ژور بدلونه راغلل او تر ستان کې فعاليت پيل ک

ل د هېواد يو واليت ۱۴الملونه وو، چې د هېواد امنيتي وضعيت د تېرو  ي  کلونو په پرتله زيات خراب و. په لوم

ل ته هم پراخه شوه. ې ملن د هېواد ش د دوو اوونيو لپاره د طالبانو ولکې ته ورغی او د ج

ي  ونو په دې کال کې ميل وحدت حکومت په خپلمن و نن کېل و، چې له کبله يې هېواد له  اختالفاتو کې 

ه هم د  ي. که  رسه مخ شو. د دغو اختالفاتو له کبله د حکومت مرشان ونه توانېدل، چې خپلې ژمنې عميل ک

ر بيا هم په دې کال کې حکومت د بهر  وت و؛ م دغو اختالفاتو اغېز د هېواد پر بهر سياست هم ج

ينې السته راوړنې درلودې.سياست په برخه ک ې 

ته شول او په نورو هېوادونو  ونه زره افغانان له هېواده په تې ارتيا له کبله، سل د خراب اقتصادي وضعيت او وز

والو وضعيت خراب و.  کې هم د افغان ک

ه کې، د  ه اړه، د کال په اوږدو کې په بېالبېلو برخو کې د هېواد د وضعيت پ۲۰۱۵د اوون تحليل په دې 

نې لولئ.سرتاتېژيکو او سيمه ې نو مرکز د اوونيز تحليل د بورډ شننې او  ې ييزو 
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کې؛ اقتصاد، اداري فساد او بهرنی سياست۲۰۱۵افغانستان په 

د امنيتي وضعيت د خرابوايل کې افغانستان په بېالبېلو برخو کې له بد وضعيت رسه مخ و.کال۲۰۱۵په 

ن ت افغان. په دې کال کې کلونو په پرتله خراب و۱۴د تېرو همد هېواد اقتصادي وضعیتتر خپل ارز

.سابقه په بې ونکارياو بېارتیاز و ډول له السه ورک همدا الملونه او هشو هپکې کمهپکې اوج ته ورسېده، پان

ودو ته اړ شول.دوانان با تعليمهشمېر زياتیووو، چې  هېواد پرې

والکېکالپه دغه خه یو شمېر افغان ک یو هېوادونو  اون بيا راستانه شول، چې دغه شمېره هېواد تههمله 

ولو زیاته وه. همدا راز  و کلونو کې تر  ينېحکومت د اداري فساد په وروستیو شپ ه وړلو لپاره  هلې د له من

ې ېلې وک کر کې وې. ، چې ډېری دا ه له یو بل رسه په 

په یو شمېر.ډېر متفاوت وکلونو په پرتله۱۴د تېرو په بل اړخ کې د افغانستان بهرنی سیاست په دغه کال کې

ونو او ناکام رسه مخ شو. ، خو برخو کې یې السته راوړنې درلودې ینو برخو کې بیا له نن په 

ه ډول وليز ډول د هېوادپه کېکال۲۰۱۵دا چې په  له هېواده د افغانانو وتل او له و، اقتصادي وضعیت 

والو بېرته رات  خه د افغان ک یو هېوادونو  ه و، د اداون ل او درن ه وک بهر اري فساد پرضد حکومت 

دلته پرې شننه کوو.والړ؟ يکوم لور هسیاست په برخه کې هېواد پ
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اقتصادي وضعیت

۲.۵کال کې د افغانستان د داخيل ناخالصو تولیداتو وده ۲۰۱۵په ،له مخېد شمېروسیا پرمختیايي بانکآ د 

ييهسلن۱.۳په پرتله ۲۰۱۴تېر کالد، چې وهسلنه  ه هم. 1زیاتوالی  یوال بانک بیا که  ۱.۹دغه وده ن

يي ن . 2سلنه  ثباتیو د سیايس او امنیتي بېصنعتي پيداوار هم د تېر کال په پرتله زيات شول. خو د دې تر

والو د،له کبله نه وستل. دت حکومت هم ژمنه شوي اصالحات راميل وحباور کم شو اوخلکو او پان

ت د افغان ارز

ت ډېر ولوید۲۰۱۵په  دو وروسته د د ميل وحدت حکومت له جوړې.کال کې د ډالر په مقابل کې د افغان ارز

ت تقریباً د ډالر په مقابل کې د یيهکال تر پا۲۰۱۴ یو دوو .و۵۸.۱۸وې افغان ارز د نوي کال په لوم

ل میاشتو کې  ت د يو  ه شو. په بیا د افغان ارز میاشت کې د ډالر په مقابل کې يجنور ډالر په مقابل کې 

ت  ي شو.۵۷.۴او په فربورۍ کې ۵۷.۷۶د افغان ارز ته را

ت ۲۰۱۵د  نیو دوو میاشتو وروسته، د ډالر په مقابل کې د افغان ارز ډېر کم شو، چې الهم د کال له لوم

ېدو په حال کې دی  ۍ اوون کېجنور کال د۲۰۱۶(د او اوس ي ر په مقابل کې د يوې د ډال)ي په لوم

ورئال ډېرې توضيح (د هدېدلېته رارس۶۸.۷۶افغان بيه .)، الف رسملپاره و

1 See online: http://www.adb.org/countries/afghanistan/economy
2 See online: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/10/30/afghanistan-development-update-afghanistan-sluggish-

growth-against-the-backdrop-of-deteriorating-security
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ت (میاشتني اوسط ارقام)کال کې ۲۰۱۵په :الف رسم د افغان ارز
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ت د یوه ډالر په مقابل کې د افغان ارز

ت د افغان ارز

و اوسط دي.ولو ور ارقام د میاشتني)http://dab.gov.af/en/DAB/currency(ماخذ: د افغانستان مرکزي بانک 

ونه پان

خه د مالت ادارې په اند ونې  یو ۲۰۱۴د ،په افغانستان کې له پان ۲۰۱۵میاشتو په پرتله د ۹کال د لوم

یو  ونې کچهمیاشتو کې ۹کال په لوم یو ۲۰۱۴سلنه کمه شوې ده. د ۲۶د پان میاشتو کې ۹کال په لوم

ونه ملیو ۶۱۱تقریباً  یو کال په ۲۰۱۵د خو،شوې وهن ډالره پان ملیون ډالرو ته ۴۴۸بیامیاشتو کې۹لوم

راکمه شوه. 

ونهم دپه ساخت برخه کې خه د ۲۰۰کال له ۲۰۱۴د ې کچهپان یو ۲۰۱۵ملیون ډالرو  ۹کال په لوم

کته شو ۸۳کې میاشتو وايل۵۸د، چې د تېر کال په پرتلههملیون ډالرو ته را ی . همدا راز ودنه کويسلنه 

ونه په ترتیبد صنعت،  شوې ده.سلنه کمه ۹.۶۳او ۱۲، ۲۵رسهزراعت او خدماتو په برخه کې هم پان
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اداري فساد

يو مياشتو کېميل وحدت حکومت ولو ډېرې ژمنې د اداري فساد پرضد په لوم ېې په برخه کېمبارز دتر  وک

ېکال کې د اداري فساد پرضد ۲۰۱۵. په وې الره ډېره مسخره په دې اړه دوشوې؛ خو ينې ه حکومت ت

ینې مهال یې دری کر کې وواو  .،ونه له یو بل رسه په 

ام د ميل تد ولو بریالی  ه ارکاتو کمیسون جوړول وو، چې د دغد اداري فساد پرضد د ميل وحدت حکومت تر 

ې.  کمیسون د جوړېدو له کبله حکومت په ډېرو قراردادونو کې پیسې سپ ک

خه حکومت د کابل،کېږدواوکال په ۲۰۱۵د  . په واخېستېبانک د قضیې یو شمېر پیسې له قرضدارانو 

ملیون ډالره پورونه ۲۲۸کابل کې د سام کنفرانس پرمهال د افغانستان د مالیې وزیر وویل، چې تر اوسه یې 

ي. ترالسه ک

ول همدا المل و، او په مبارزه کې په يوه خوله نه و رضد حکومت د اداري فساد پيز ډول ارزونه دا ده، چې خو په 

ي دهاو وررسه د یو خويش کېدوروزي د فبانک د قضيې د يوه مهم تورن خليل هللا چې له زندانه د کابل و ار

وشوه.تېروتنهکولو يک قرارداد السل

يي توکينشه

مکه او پيدتوکو يينشهکال کې د ۲۰۱۵په  ت الندې  لپه ،واراتر ک ي  د تېرو کلونو په پرتله کم لوم

رایمو او د مخدره توکو د لشو  رو ملتونو د ج په کال کې ۲۰۱۵په له مخې، ادارې د کلني راپور . د مل

مکه کې ۱۸۳۰۰۰ ت د نشههکتاره  يي. ۱۹کال په پرتله ۲۰۱۴شوی و، چې د يي توکو ک ت  سلنه کم

کل شو ۳۳۰۰ار هم وکو پيداو تيينشهکال کې د ۲۰۱۵همدا راز په  کال په ۲۰۱۴د ، چې دا هم بیا ينه ا

يي.موالیسلنه ک۴۸پرتله 

ت په ناامنه سیمو کې وشو ه په افغانستان کې د مخدره توکو ک ولو زیات په هلمند، بیا په په ډېری تو ، تر 

تيينشهوالیتونه د ۱۴د افغانستان یوازې .وفراه، کندهار او بادغیس کې  ېاو په پاتوخه پاک و توکو له ک

ت شوی ووالیتونو کې د مخدره توکو ۲۰نورو  .ک

الرو له کبله نه و، بلکېد نشه ت کموالی هم د ميل وحدت حکومت د ت رو ملتونو د رسوې يي توکو د ک د مل

ت ،له مخې .فصل خرابوالی والمل د سرتد مخدره توکو د پیداوار د کم
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وال ک

ي مکتب بریدونه وشولکال په پای کې۲۰۱۴د  ور کې پر یوه پو په ، چې له کبله یې نه یوازې دا چې په پې

رۍ"دننه د پاکستان کې الرهضد "تره ې ت والو دپه پاکستان کې یې بدله شوه، بلکې ج پر افغان ک

ه. له همدې کبله د وضعيت  خه تر اوسه پورې تقریباً ۲۰۱۵هم ژوره اغېزه وک نورۍ  ۹۵۰۴۲کال له ج

وال خه د 3لد تورخم له الرې افغانستان راستانه شو ،ناراجسرته افغان ک . د وخت له تیرېدو رسه له پاکستان 

والو رات  خه تر اوسه پورې ۲۰۱۵همدا راز د په کمېدو شو. ورو وروهم افغان ک کال د جنورۍ له پیل 

خه زیات راجسرت شوي افغان ۵۰تقریباً له  وال زرو  ېدل.بېر هم ک ر ته هېواد ته راو

ونه زرهکارۍ له کبلهاو بېيوال کې د د ناامنک۲۰۱۵په  وانانلس لور هالرو د اروپا پخطرناکوپرافغان 

ه هم تر اوسه  وال تليل۲۰۱۵، چې اروپا ته په نشتهکره شمېرې داسېوالړل؛ که  ومره افغان ک ؛ کال کې 

کل له  رو ملتونو د ا خه،، لهمخېخو بیا هم د مل والو  له د سمندر چې د مدیرتانې هغو کابو يو مېليون ک

کيل شمېر يې نژدې سلنه یې افغانان وو، چې ۱۹، تليلالرې اروپا ته  ي۲۰۰۰۰۰ا .تنو ته رسې

بهرنی سیاست

کي او اصول اقتصادي پيوستون، د سولې ۲۰۱۵په  تکال کې د کابل د بهر سیاست اسايس  او د ين

او۱۰۰۰- کال کې په افغانستان کې د کاسا۲۰۱۵په د اقتصادي پيوستون په برخه کې د پرمخت وو.هېوا

په برخه کې حکومت د الجوردو الرې په جوړولو او د چابهار بندر د ي. د ترانزشوعميل کار پيل پروژو اپي 

ې او په همدې موخه د حکومت مرشانو آذربایجان، فعالولو  لې وک ترکمنستان، ایران او ترکیې ته سفرونه هلې 

ل. په دغو برخو کې حکومت تر ډېره بریالی راووت. وک

کال ۲۰۱۵په ،او ژورو پرتهولوړ لهاکستان رسه د اړیکو مالت اعالمیه او له پد یمن په قضیه کې د سعودي پر

ې اړیکې درلودې. یانو رسه  اون ولو  اوییزو هېوادونو (ترکیې، هندمههمدا راز له سیکې کابل تقریباً له 

وې.شېاړیکې هميې ) رسه عربستانسعودي

3 See online: https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Reports/return_of_undocumented_afghans_from_pakistan_-

_update_as_of_30_nov_2015.pdf
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ه هم افغان حکومت کومد سولې په ب نده رخه کې که  ر د کابل د بهر ؛ خو بیا همرلودهالسته راوړنه نه ده 

کې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خربو يوه ناسته مريپهآباد ته نژدېد بدلون له کبله، اسالمسیاست 

ه کوله، نو بیا چیناړيکې خرابې شوې،اباد ترمن د کابل او اسالمکلهچې وروسته اووشوه  چېاو امریکا ه

یان  اون ي.دواړه  وکېدلې دي، خپلې اړیکې بېرته عادي ک ې را ل بيا داسې  و له کبله اوس يو  د دغو ه

شوې پروسه به بېرته پيل يش.چې دا تم
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؛ صلح، امنیت و اختالفات داخلی۲۰۱۵افغانستان در سال 

از لحاظ امنیتی برای افغانستان سال دشوار بود و میدان جنگ میان حکومت و مخالفین مسلح نظر میالدی ۲۰۱۵سال 

شد، گسرتش محسوب میترامنه مناطقی که پیش از این نسبتاً بود. در این سال، جنگ بترهای گذشته گرمبه سال

گرف مناطق و روش ، چریکیهایبه جای جنگجنگ طالبان نیز تغییر کرد. طالبان برای اولین بار ۀشیو یافت و 

ری از ولسوالیبه همین دلیل،حفظ سیطرۀ خود بر آن را در پیش گرفتند. اسرتاتیژیک و مهمیکی از شهرهایوهاش

د.کر سقوط نیز به دست طالبانکشور 

همراه بود. اولین نشست ییهاها و ناامیدیپروسۀ صلح با مخالفین مسلح نیز با عبور از مراحل مختلف، با امیدواری

نیز پس از روندآباد برگزار شد، ولی این در نزدیک اسالم"مری"مذاکرات مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان در 

.نامعلوم به تعویق افتادۀ تا آیندمال محمد عمر مرگخرب افشا شدن 

یاست صلح در این سال، حکومت وحدت ملی نیز در سگفتگوهایبست رسیدن در کنار وضعیت خراب امنیتی و به بن

از قضایای اساسی کشور برخیدر ،وحدت ملیهنوز هم رسان حکومتو تا بود مواجهداخلی با مشکالت و اختالفاتی 

دارند.باهمهاییمخالفت
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امنیتی کشوروضعیت 

:استعبور کردهاز سه مرحلهکشور وضعیت امنیتی حکومت وحدت ملی تشکیلبعد از

روبه خرابی نهاد و تنها در کابل چندین وضعیت امنیتی کشور ،امریکابا پس از امضای قرارداد امنیتی اول:ۀمرحل

؛صورت گرفتانفجار خونین 

تامین صلح با همکاری پاکستان؛های سفر رییس جمهور غنی به پاکستان و تالشدوم:ۀمرحل

خرب مرگ مال محمد عمر.افشا شدنپس ازسوم:ۀمرحل

کنیم.گذریم و از مرحلۀ دوم آغاز می، از مرحلۀ اول میاست۲۰۱۵بحث ما در مورد سال چون 

دوم: ۀمرحل

سفر رییس جمهور غنی به پاکستان

با مقامات پاکستانی در و رفتنخستین سفر خود به پاکستان در ، ۲۰۱۴نوامرب سال ماه۱۴به تاریخ رییس جمهور غنی 

به هدف تشویق پاکستان برای همکاری صادقانه در مذاکرات صلح، ارشف غنی. گفتگو کردصلح مذاکراتآغاز مورد 

۲۰۱۵در اوایل سال طالبانپاکستان باعث تشدید علمیاتنی به سفر ارشف غبه این کشور امتیازاتی زیادی داد. 

زیر نام نفوذ پاکستان نیستند و برای ثابت ساخ این ادعای خود،تحتگفته بودند که آنها طالبان بارها، چونگردید

عملیات خود را با شدت بیشرتی آغاز کردند."عزم" 

داعشگروهظهور

اعالم "خالفت" در سوریه و عراقمیالدی۲۰۱۴ماه جون سال ۲۹گروه داعش به رهربی ابوبکر البغدادی به تاریخ 

ری از این اعالم استقبال کردند و تعدادی هم با این ،نیزدر مناطق قبایلی افغانستان و پاکستانود و پس از آن  ش

روسیه از نفوذ فدراسیونخصوص کشورهای آسیای میانه و قه بهرو کشورهای منطاز این. گروه اعالم "بیعت" کردند

اظهار نگرانی کردند.،داعش در افغانستان

یی بود و عمال خربها در مورد حضور گروه داعش در افغانستان بنا بر تبلیغات رسانهازبسیاری ،هرچند در اوایل

یفعالیت برای نخستین بار حکومت۲۰۱۵سال اوایلدرو به خصوص با گذشت زمانشد، ولی های آنان دیده 
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ازخانسعیدحافظدر ماه جنوری، گروه داعشرا تایید کرد.در افغانستان داعش گجویان جنموجودیت نیزافغانستان

معاونحیثبهراطالباننظامیکمیسیونعضوخادمعبدالرؤوفوامیرحیثبهراایجنسیاورکزیقبایلیمنطقۀ

رد.کتعیین"خراسان"والیت

مشخص دقیقاً هنوز هماما؛ پیوستنداین گروهبه افراد بیشرتی"خراسان"رسمی والی و معاون والیت مپس از اعال 

.به این گروه پیوسته اندهاپاکستانیو هاچه تعداد از افغاننیست که 

گروه رهرب ابوبکر البغدادی بهرا ای نامهو طالبان گرفتدر همین مرحله اختالفات میان طالبان و داعش شدت بیشرت 

نیزدو گروهایننامه واکنش تند نشان دادند و به تدریج میاناینگروه داعش در جواب، امافرستادندداعش

صورت گرفت.هاییدرگیری

ل کشور گسرتش جنگ به ش

کاهش خواهد شدت جنگ نیز در این فصل کهرفتمیتوقع و د شتشکیلحکومت وحدت ملی در آغاز فصل زمستان 

آن وسیع شد.ۀو دامنهیداما چنین نشد بلکه شدت جنگ در فصل رسما روز به روز بیشرت گرد،یافت

ل ثابت ساختند و از بدخشان تا فاریاب  ریگروه طالبان برای اولین بار موجودیت خود را در ش ها را از ولسوالیش

مساعد ساخت.نیز چنانچه این حالت زمینه را برای سقوط کندز ،سقوط دادند

سوم: ۀمرحل

خرب مرگ مال محمد عمر

جنگ دامنۀ این مرحله نه تنها در خرب مرگ مال محمد عمر آغاز گردید. مافغانستان با اعال در هاسوم ناامنیۀمرحل

تنها در شهر کابل چندین حملۀ مرگبار رخ برای نخستین بار تاکتیک جنگی طالبان نیز تغییر کرد.کهبلش یافت گسرت 

ولیت این حمله را به دوش ؤ گروه طالبان مسهرچند.بودنیز خونین شاه شهید ۀحمل،که یکی از این حمالتداد

.نگرفتند

ارشف موقف و برای اولین بار سایه افگندنیزسیاست خارجی حکومت وحدت ملیرویوضعیت ناگوار امنیتی در کابل 

جنگ در یککه پاکستان اظهار داشت. ارشف غنی در یک کنفرانس مطبوعاتی در قبال پاکستان تغییر کردغنی 

است و نخست با پاکستان صلح شود.شدهبا افغانستان درگیراعالن ناشده

،هاگیریگروگانست به . این گروه دگرفتدر افغانستان شدت نیز های گروه داعش فعالیت،در همین مرحله

ها و کشتارها زد.رسبریدن
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سقوط کندز

این ، به دست طالبان سقوط کرد.افغانستانترین شهرهای، شهر کندز یکی از مهم۲۰۱۵سپتامرب سال ۲۸به تاریخ 

این شهر، به عنوان یک تهدید جدی مطرح املللی به گونۀ وسیع انعکاس یافت و سقوطهای ملی و بینخرب در رسانه

شد.

پنداشته شد و رهربی طالبان نیز به جنگجویان بیشرتمناطقترصف کردنسقوط کندز آغاز تاکتیک تازۀ طالبان برای 

د.نخود دستور داد تا مناطق گرفته شده را حفظ کن

گیری این شهر انداخت، ولی باز هم بازپسحکومت افغانستان برای ترصف دوبارۀ شهر کندز، عملیات گسرتده را به راه

، این گروه یکی از شهرهای ۲۰۰۱سال این اولین باری بود که پس از رسنگونی رژیم طالبان درروز را در برگرفت. ۱۵

در یکی از شهرهای افغانستان صورت رو میان طالبان و نیروهای امنیتی کند و جنگ رو درافغانستان را ترصف می

.گیردمی

صلحکارراه

. های بزرگی به ملت داده بودنددر جریان مبارزات انتخاباتی شان برای آوردن صلح وعدهعبدهللا داکرت وارشف غنی

سپس برای روی آورد وچین به طرفنخست ، بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی، ارشف غنی برای رسیدن به صلح

به آن کشور امتیازاتی داد که پاکستان توقع آنرا وودآباد الماسمیان کابل و بهرت شدن روابط تالش،همین منظور

هم نداشت.

اری اولین ز برای برگو ماه مارچ را دادن به مقامات افغای هایوعدهنیزپاکستان آباد،اسالم- پس از بهبود روابط کابل

ود. نشست پس از ماه .ایدپاکستان قادر نشد در این ماه طالبان را به میز مذاکره حارض ولی مذاکرات صلح تعیین 

اید، شک ها و تردیدها در مورد صداقت پاکستان در این مارچ که پاکستان نتوانست طالبان را به میز مذاکره حارض 

شد.روند، روز به روز بیشرت می
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صلحپروسۀرسنوشتمری ومذاکرات

در نزدیک » مری«در منطقه ،۲۰۱۵ماه جوالی ۱۸به تاریخ به میانجیگری پاکستان،مذاکرات صلحاولین نشست 

ایندۀو طالبان نیز در نتیجۀ فشارهای مسلسل پاکستانار شدز برگآباد اسالم مذاکراتبه یشخووادار به فرستادن 

و رسمی با طالبان رو در روی هابرای اولین بار در گفتگو ستانافغانگان حکومتایندهبه این ترتیب،ند.شدمری

ایندگان چین و امریکا نیز به صفت ناظر در این جلسه حضور داشتند.رو شدندروبه  .

اینده ودند، این امر باالی طالبان اینکه  گان رسمی طالبان در گفتگوهای مستقیم صلح با حکومت افغانستان رشکت 

مال اخرت محمد وقطر سیاسی طالبان در طیب آغا رئیس دفرتجا گذاشت. به همین دلیل میان ر ق بنیز تاثیرات عمی

ا گردید و رسانجامیاختالفاتمنصور  انتخاب مال اخرت محمد داش مرگ مال محمد عمر و به دلیل مخفی نگهرو

استعفا داد.از ریاست دفرت قطرمنصور به عنوان رهرب طالبان در داخل پاکستان، طیب آغا

پس از تغییر متوقف گردید ودر پی اعالن وفات مال محمد عمر نیز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان

باعث خراب شدن دوبارۀ شاه شهید خونین کشور آغاز شد که در این میان، حادثۀها در امنینارهربی طالبان، موج تازۀ

آباد گردید.اسالم- مناسبات کابل

صلحآغاز دوبارۀبرای، شامل چین، امریکا و ملل متحدجهانیوییمنطقهدیپلوماسیطرفاینبهنوامرب ماهاز 

ودمتحرکافغانستان پس از جانب دیگر 4.ندشد و افغانستان و پاکستان را برای آغاز دوبارۀ پروسۀ صلح تشویق 

با طالبانگی اسالم آباد برای آغاز پروسه صلحهبار از آمادچندین نیز شاه شهید رهربان سیاسی و نظامی پاکستان ۀحادث

از ،کابلاحزاب پشتون پاکستان به رسانرسانجام در سفربه آنان نداد. ولی حکومت افغانستان پاسخی سخن گفتند، 

صلح آغاز گردد. ۀو پروسبهرت دوباره روابط این ، تا دیپلوماسی "زبان" برای بهبود روابط میان دو کشور استفاده شد

ۀاشیحی درخواست دیدار با ارشف غنی در رشیف نخست وزیر پاکستان را که حاو پیام نواز احزاب پشتونرهربان 

5.کنفرانس پاریس بود، با خود آوردند

را برای رشکت در کنفرانس قلب آسیا به نواز رشیف اوودیدار کردنوازرشیفپاریس با کنفرانس ارشف غنی در 

ودآبااسالم ال آن،را مطرح کرد. پس از افغانستان ی چهار جانبه برای صلح هااندازی گفتگو پشنهاد راهود دعوت  ج

رۀ 4 ایید: ۱۴۲برای معلومات بیشرت به ش http://csrskabul.com/pa/wp-تحلیل هفته مراجعه 

142.pdf-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-content/uploads/2015/11/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84

رۀ برای معل5 ایید: ۱۴۵ومات بیشرت به ش http://csrskabul.com/pa/wp-تحلیل هفته مراجعه 

145.pdf-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%84content/uploads/2015/12/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A
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یک کنفرانس ویدیویی، وعدۀ همکاری در پروسۀ صلح افغانستان به ارشف درنیزلوی دستیز پاکستان راحیل رشیف

کنفرانس قلب آسیا دعوت کرد.غنی داد و او را به اشرتاک در 

طرح مذاکرات روی کنفرانس قلب آسیا، ۀاشیحر دارشف غنی با نخست وزیر و لوی درستیز پاکستانهای در مالقات

های جانبه شامل کشورنشست چهار نخستین ،. بر اساس این طرحتوافق صورت گرفتافغانستان صلح برایچهارجانبه

برگزار خواهد شد.آباد اسالمدر جنوریماه ۱۵الی ۱۰از ،و چینه افغانستان، پاکستان، ایاالت متحد

خواهد بود، سوالی است که تا چند ماه آینده پاسخ آن روشن تا چه حد مثمر و مفیدچهارجانبه اینکه آیا این نشست

ایندهولی خواهد شد. ،گان جناح اصلی طالبان رشکت نخواهند کرد و نتیجۀ آنشکی نیست که در این نشست نیز 

نند گفتگوهای خواهد بود.ز افغانستانشوروی اخروج نیروهای اتحادژنو در زمان ه

اختالفات داخلی حکومت

رسان حکومت وحدت ملی در این سال، بر رس قضایای مختلف اختالفات عمیق داشتند که در نتیجۀ آن هنوز هم 

اختالف بر رس ایند. و بسیاری از والیان به عنوان رسپرست ایفای وظیفه میحکومت تکمیل نشدهۀکابین

در کنار آن، ۀ صدور نیافته است.الکرتونیکی همچنان اجاز های انتخاباتی همچنان پابرجاست و تذکرههای کمیسیون

.سته اعمیق داشتاست خارجی افغانستان نیز تاثیراتروی سیحکومت وحدت ملی،اختالفات داخلی

پایان

ارتباط با ما:

info@csrskabul.comcsrskabul@gmail.com:ایمیل

www.csrskabul.com-www.csrskabul.netوب سایت:

اس رۀ  +)93(784089590: دفرتش

: ارتباط با مسؤول

، رئيس مرکز مطالعات اسرتاتژيک ومنطقوی: abdulbaqi123@hotmail.com+)93(093161278دکتور عبدالباقي ام

الند، مسؤول تحقيقات و نرشات: hekmat.zaland@gmail.com+)93(754540487حکمت هللا 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود مطالب این نرشیه به ما ارسال دارید.یادآوری: 
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