
٩١۶www.csrskabul.comه/تحلیل هفت

1

منطقویوژیکاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ره ش)ـه۱۳۹۵رسطان۵الی جوزا ۲۹ز ا(۱۶۹:ش
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مقدمه

يواله کچه د ملتونو او حکوم والو قضيه په هېواد کې دننه او ن تونو د پام وړ د تېر کال په جريان کې د افغان ک

ې (جون  يوالې ور والو د ن يواله قضيه وه. د ک يو او اروپايي هېوادونو کې د ۲۰او ن اون )  له رارسېدو رسه، په 

والو د لوړ شمېر او ناسم وضعيت او همدا راز په هېواد کې دننه زيات شمېر بې ايه شويو افغانانو افغان ک

يوالو رسنيو ل بيا د ميل او ن خه وه.قضيه يو  کو  له رس

ې په مناسبت خپل پيغام کې له هېواده بهر د ميليونونو افغانانو د  يوالې ور والو د ن افغان ولسمرش د ک

والو بېرته راستنېدل يې هم په هېواد کې د سولې له  وال له کبله افغانستان نابشپ وباله او د افغان ک ک

يل وبلل. اجر  ت، ثبات او پرمختيا رسه ت ې په خپرولو رسه، په نورو هېوادونو ين ائيه رياست هم د يوې ويناپا

ودلې ده. والو د ستونزو هواري او باعزته راستنېدو ته ژمنتيا  کې د افغان ک

يو هېوادونو کې د افغان  اون وال عمومي وضعيت، په  ۍ کې د ک ې په پار، په ن يوالې ور والو د ن د ک

والو شمېر او وضعيت، په نور  والو وضعيت او همدا راز داخيل بېک ۍ کې د افغان ک والو په ه ن ايه شويو ک

او ه کې،ت ې، شننې او د سرتاتېژيکو او سيمهد اوون تحليل په دې  ان نو مرکز د اوونيز تحليل  ې ييزو 

نې لولئ. ې
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ۍ کې وال په ن يواله ورځ او افغان ک والو ن د ک

ل شوه. خو په ) د ت۲۰۱۶مه (۲۰د جون  ان ه و ې په تو والو د ور ۍ کې د ک ېر په ن کال ۲۰۱۶ېر په 

وال نه یوازې دا چې په بد وضعیت کې دي، بلکې شمېره یې هم د بل هر وخت په پرتله،  یواله کچه ک کې په ن

زیاته شوې ده.

ي او د پاکست والو رسه سیايس چلند کې ان حکومت پر کابل د فشار په بل اړخ کې په پاکستان کې له افغان ک

ل بیا  وال«په موخه یو  لوي.  » افغان ک ه استع د یوه سیايس ابزار په تو

ه ډول دی؟ او وروستيو سياستونو او  وال دي؟ د دوی وضعیت  ومره خلک ک ۍ کې  وله ن دا چې په 

ې؟ دلته پرې  ه ډول اغېزې ک والو پر وضعيت  شننه کوو. بدلونونو په پاکستان کې د افغان ک

والو وضعيت يواله کچه د ک په ن

تونکو او داخيل بې والو، پناه غو یواله کچه د ک ۶۵ایه شويو کچه ډېره زیاته شوې او دغه شمېره اوس له په ن

والو ادارې د معلوماتو له مخې، د  رو ملتونو د ک تې ده. د مل خه او کال په پرتله اوس ۲۰۱۴میلیونو 
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ۍ کې په زوره د بې۲۰۱۴ه لس سلنه زیاته شوې ده. په دغه شمېر )۲۰۱۶( والو کال کې په ن ایه شويو ک

ني ډول تقریباً ۶۵.۳میلیونه تنه وه، چې اوس دا کچه ۵۹.۵کچه  ۳۳۹۷۲میلیونه تنو ته لوړه شوې او په ور

ي. ودلو ته اړ کې تنه خلک د خپلو کورونو پرې

والو رو ملتونو د ک والو شمېره چې په نورو هېوادونو کې په بل اړخ کې د مل ادارې د ارقامو له مخې، د هغو ک

ن دي،  والو ډېره برخه (۲۱.۳استو يل افریقا کې، ۳۹میلیونه تنه دي. د دغو ک ني ختی او ش سلنه) په من

يل او جنو امریکا کې او ۱۲سلنه په اسیا او پاسفیک کې، ۱۴سلنه په افریقا کې، ۲۹ سلنه ۶سلنه په ش

ن دي، چې د دوی تقریباً  میلیونه) او ۲.۷میلیونه)، افغانستان (۴.۹سلنه له سوریې (۵۴په اروپا کې استو

او لري.۱.۱سومالیې ( میلیونه) رسه ت

و هېوادونو  يو پن ای لري او په لوم والو د کوربه هېوادونو په ليکل کې هم اسالمي هېوادونه په رس کې  د ک

ولو زیا تنه په ایران، ۹۷۹۴۰۰میلیون په لبنان، ۱.۱میلیون په پاکستان، ۱.۶میلیونه په ترکیه، ۲.۵ت کې تر 

ن دي.۶۶۴۱۰۰په ايتوپيا او ۷۳۶۱۰۰ تنه په اردن کې استو

ۍ کې په خورا بد وضعیت کې دي او تقریباً  وله ن وال په  میلیونو ته يې د تابعیت ورکول رد شوي او ۱۰دغه ک

ې، روغتيايي خدمات، کار او د تيز حقونه لکه زدههمدا راز بنس ل شوې ده.  -ک رات ازادي يې هم پای

والو وضعيت ۍ کې د افغان ک په ن

که نه یوازې په هېواد کې د  ونه ده.  ولو مهمه نن ن ميل وحدت حکومت ته یوه تر  ونو تر وايل د نورو نن ک

ي او هلته یو هېوادونو کې هم له ناامنیو له کبله خلک اروپا ته  اون هم په خورا بد وضعیت کې وي، بلکې په 

ونو رسه مخ دي او پر افغان حکومت د زيات فشار المل شوي ۳ وال له پراخو نن خه زیات افغان ک میلیونو 

ونه ده. همدا راز په هېواد کې دننه  ای کول یې بله نن ای پر والو بېرته راستنول او دلته  دي. د دغو ک

والو شمېره هم لوړې کچې ته رسېدلې ده.ېب ايه شويو ک

والو وضعیت: یو هېوادونو کې د افغان ک اون والو او بېرته راستنېدونکو چارو وزیر سید په  د افغانستان د ک

ې په مناسبت په یوه مطبوعا کنفرانس کې وویل، چې اوس هم  یوالې ور والو د ن حس عاملي بلخي، د ک

ۍ کې  والو شمېره په ن والو ډېره برخه بیا په پاکستان او ایران ۷.۲۳د افغان ک میلیونه تنه ده، چې د دغو ک

ن دي. کې استو
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ي او  والو د کارډونو موده هم په روانه ميالدي میاشت کې پای ته رسې په پاکستان کې د راجسرت شويو افغان ک

ولو په اړه ال هم کوم  ې د غ ه هم د پاکستان حکومت له د کارډونو د اعتبار نې ام نه دی اخیستل شوی. که 

وي. همدا راز د  والو د کاردونو موده به د دوو کلونو لپاره غ ې وه، چې د افغان ک افغان حکومت رسه ژمنه ک

وال به  ې وه، چې دغه ناراجسرت ک والو په اړه هم د پاکستان حکومت تېر کال ژمنه ک ناراجسرت شويو افغان ک

ه نورې میاشتې هم اوړي خو ک۲۰۱۶د  نورۍ پن سرتوي؛ خو دا دی پر ج نورۍ تر پای پورې راج ال د ج

ي. ه نه دي ک والو د راجسرتولو په اړه  پاکستان ال تر اوسه د دغو ک

ه هم په ایران کې د  والو د ۸۴۰په بل اړخ کې که  وال کارډونه او د » آمایش«زره افغان ک ۵۶۰په نوم د ک

دید شو او په  والو اقامت  والو بېرته راستنیدل هم د تېرو دوو کلونو ۲۰۱۵زره ک کال د راجسرت شويو افغان ک

والو استول او په  ې ته د افغان ک کال کې په ۲۰۱۵په پرتله کم شول؛ خو بیا هم په مجموع کې د سوریې ج

ونه وه.اجباري ډول د ناراجسرته  والو په برخه کې افغان حکومت ته نن والو بېرته راستنول د ک افغان ک

تونکي: والو ۲۵۰کال کې په اروپايي هېوادونو کې تقریباً ۲۰۱۵په په اروپا کې افغان پناه غو زره افغان ک

ه، چې د  تنه وک و میاشتو کې دغه شمېره بیا یوازې ۲۰۱۶پناه غو یو شپ تنه شوه او ۳۹۴۳۹کال په لوم

ه هم د ۲۰۱۶کال په پرتله په ۲۰۱۵داسې د  ه شوه. که  ي وال کچه را کال کې اروپا ته د افغانانو د ک

و او امریکايي  والو وزیر د دې چارې عوامل په هېواد کې دننه د زیربنايي پروژو پیلېدل، د نا افغانستان د ک

يل ه کېدل  وال راکمېدو ترشا د واکونو پاتې کېدل او د امنیتي وضعیت  ؛ خو اروپا ته د افغانانو د ک

ونه دي. له  والو پرضد ورځ تربلې د اروپايي هېوادونو سختېدونکي دری اروپايي هېوادونو تبعیيض چلند او د ک

ایه ده، چې د  ۍ میاشتې تر اوسه ۲۰۱۶همدې  ېديل ۳۵۵۷له لوم ر ه بېرته هېواد ته را تنه په خپله خو

دي.

والو لوړه کچه:د داخيل  ېوال سازمان په افغانستان کې دننه بېک نې ن والو په اړه، په د ب ایه شويو ک

ايه شويو کچه تقریباً درې کال په پرتله په افغانستان کې د داخيل بې۲۰۱۳خپل تازه راپور کې وييل، چې د 

يي، چې په  زره کسان د هېواد دننه ۵۰۰کال کې تقریباً ۲۰۱۳چنده لوړه شوې ده. د دغه راپور موندنې 

میلیونو ته لوړه ۱.۲کال کې د امنيتي وضعيت د خرابوايل له کبله ۲۰۱۶ایه شوي وو؛ خو دغه کچه په بې

شوې ده.
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وال؛ د کابل !اسالم- افغان ک آباد د سیاستونو قربا

والو رسه د پاکستا حکومت چلند تر ډېره د ک و لسیزو کې له افغان ک آباد د سیاستونو تر اسالم-ابلپه تېرو 

و له کبله ډېر اغېزمن شول. په پاکستان  وال د دوو پې اغېزو الندې و؛ خو په وروستي یوه نیم کال کې افغان ک

او  ې رسه ت وال، چې هې له پې ه افغان ک ه ويش، نو د حل الرې په تو کې ډېری مهال چې کومه امنیتي پې

ي.  هم نه لري، قربا کې

ون کې ۲۰۱۴د  ۍ برید وشو، د دغه برید په غرب ي مکتب خون ور پر یوه پو کال په ډسمرب میاشت کې د پې

والو رسه ناوړه چلند وشو، چې له کبله یې بیا په  تنه راجسرت شوي ۵۸۴۶۰کال کې تقریباً ۲۰۱۵له افغان ک

وال له پاکستانه راستانه شول. په بل اړخ کې د  خه تر کال د جنورۍ ۲۰۱۵افغان ک ې  ۍ نې مياشتې له لوم

وال افغانستان ته د پاکستان د بدلېدونکو ۱۱۹۲۷۹وروست میاشتې پورې تقریباً  تنه ناراجسرته افغان ک

ېدل. د دوی ډېره برخه ( ر و له کبله راو تنه) ۲۲۱۵۵تنه) د تورخم له الرې او نور یې (۹۷۱۲۴حاالتو او پرېک

ته راستانه شول.بیا د سپین بولدک له الرې هېواد 

خه زیات ( خه له یو لکو  والو  ه او له ۱۰۰۰۴۲له دغو ناراجسرت شويو افغان ک زرو ۱۹تنه) په خپله خو

دول شول.۱۹۲۳۷خه زیات ( تنه) بیا په اجباري ډول راولې

واکونو ترمن  تر درېیو همدا راز په دې وروستیو کې د تورخم د دروازې د جوړولو پر رس د افغان او پاکستا 

ون کې  ې په غرب تې وشوې، چې دواړو خواو ته یې تلفات هم واړول. د دغې پې ۍ ن و پورې خون ور

ل، چې له کبله یې تقریباً  یز عملیات وک تونخوا کې چا وال په ۲۵۴پاکستا پولیسو په خیرب پ تنه افغان ک

ل او په تېرو دوو اوونیو (جون  وال نیويل دي.  ۱۲۰۰) کې یې تقریباً ۲۰۱۶زوره افغانستان ته ستانه ک افغان ک

کته پورته کېدونکو دوه کیچنو او  ن د وروستیو اتو میاشتو ک اړخیزو اړیکو له کبله د راجسرت شويو د دې تر

ول شوې او نه هم د پاکستا چارواکو له ژمنې رسه سم،  والو د کارډونو د اعتبار موده نه ده غ افغان ک

وال راجسرت شوي دي.ناراجسرته افغ ان ک

والو په اړه په داسې  تې وروسته پاکستا لوړپوړي چارواکي د افغان ک په بل اړخ کې د تورخم له وروست ن

وال په پاکستان کې  و افغان ک تي،  ندونې کوي، چې افغان حکومت له پاکستانه غو ر حال کې بیا تودې 

ي وزیر مرستیال طارق فاطمي رسنیو ته کال پورې پاتې يش. په بهرنیو چارو ۲۰۲۰تر  کې د پاکستان لوم
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والو کوربه نه يش. همدا راز د پاکستان ولسمرش ممنون حسین هم تېره اوون  وویل، پاکستان به نور د افغان ک

ه. تنه وک والو د ژر تر ژره بېرته ستنېدلو غو د افغان ک

الره والو په اړه د افغان حکومتونو ت د ک

و جوړولو او ۱۵و په وروستی و ار الره تر یو ل فرمانونو،  او د افغان حکومتونو ت والو په ت کلونو کې د افغان ک

یو او اروپايي هېوادونو ته د لوړ پوړو افغان  اون والو په اړه پالیس جوړونې، او وخت ناوخت  نومرو وېشلو، د ک

والو د ستونزو د هواري پ ي دي.چارواکو هغه سفرونه وو، چې د ک ه موخه یې دغو هېوادونو ته ک

ل یې کو دا  الره نه لري، بلکې هر  انه دری او ت والو په اړه کومه جامع او رو تر اوسه افغان حکومت د ک

ولو رسه حل  ې په غ والو د پاتې کېدلو د نې والو موضوع او ستونزه د افغان ک یانو رسه د ک اون وي، چې له 

ي. ک

ه هم په تېرو والو په نوم که  خه ۶۲کلونو کې افغان حکومت د ک والو  ي؛ خو تر اوسه له ک ي جوړ ک و ار

و پروژه تر ډېره ناکامه وه. د دې چارې د ناکام بل المل  و ار ي هم نه دی جوړ شوی، بلکې دغه د  و ار یو 

و کې د حکومتي شمېرو له مخې شاوخوا  و ار ه نومرې وېشل شوې، زر ۵۰دا هم دی، چې تر اوسه په دغو 

والو کچې ته په کتلو رسه هم ډېره کمه شمېره ده. چې دا بیا د ک

ې، تر ډېره عميل شوې نه ده. همدا راز هغه محدوده پالیيس چې افغان حکومت جوړه ک

پای

ارتباط با ما:

info@csrskabul.comcsrskabul@gmail.com: ایمیل

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

اس رۀ  +)93(784089590: دفرتش

: ارتباط با مسؤول

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

الند، مسؤول تحقيقات و نرشات: and@gmail.comhekmat.zal+)93(754540487حکمت هللا 

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