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مقدمه

کابو دوې مياشتې مخکې په تورخم کې د پاکستان له خوا د تاسيساتو جوړولو له کبله د دواړو هېوادونو د 

واکونو ترمن خون  ې وروسته د دواړو هېوادونو امنيتي  . له دې پې ې يې دوام وک و ور ته وشوه او  ۍ ن

کېچنې شوې او د  ترمن اړيکې د ميل وحدت حکومت له جوړېدو راوروسته د بل هر وخت په پرتله زياتې ک

والو پر وضعيت او نورو برخو هم ژور  رۍ، په پاکستان کې د افغان ک ه اغېزه دواړو هېوادونو ترمن يې پر سودا

ندله. و

د دواړو هېوادونو ترمن اړيکې مستقي په افغانستان کې له امنيت او ثبات او له افغان طالبانو رسه د سولې 

لور اړخيزې خربې اترې  ت پيل شوې  که نو کله چې د پاکستان په نو ل شوې دي؛  به له بريا رسه ت

لتيا په لور ناکامې شوې او پاکستان ونه توانېد چې طالبان د خرب  ي، دا اړيکې د ترين و اترو مېز ته حارض ک

ې پيل شوې دي؛ خو دا چې د  ل بيا د دواړو هېوادونو ترمن د اړيکو رغولو ه والړې. په دې وروستيو کې يو 

انده او کابل ومره اغېز و ې پر دغو اړيکو  آباد اړيکې دا مهال په کوم لوري روانې دي؟ د دې اسالم- تورخم ج

 په تحليل کې پرې شننه لولئ.اوون

ه برخه کې، د سرتاتېژيکو او سيمه نو مرکز له رئيس دکتور عبدالباقي ام رسه قطر ته د تحليل په دو ې ييزو 

ې  ان و رسه د کتنې په اړه د مرکز د رسنيزې  د نوموړي د سفر او هلته د افغان طالبانو د سيايس دفرت له غ

چ د تحقيقا مرکزونو ترمن د - يل په وروست برخه کې چ ته د افغانستانمرکه لولئ. همدا راز د تحل

ني سفر راپور لولئ. و ور رام کې، د افغان پالوي د  نظرونو تبادلې پرو
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ې وروسته-افغان پاک اړیکې؛ د تورخم له ج

لې دا مهال د افغانستان او پاکستان اړیکې د ميل وحدت حکومت له جوړېدو را ورو  ولو ډېرې ترين سته تر 

ن هم د وروستیو دوو کلونو په پرتله خورا زیات شوی دی. په شوې او د دواړو هېوادونو ترمن د بې باوريو وا

ېدو دی او افغان چارواکو دا چاره د  تورخم کې د پاکستان له لوري د جوړېدونکې دروازې کار هم نژدې په بشپ

و خالف بللې ده. ددوه ۍ ورځ تر بلې اړخيزو هوک والو د ژوند ک ، په پاکستان کې پر افغان ک ن دې تر

والو چارو وزارت په وينا، يوازې په تېره يوه اوون کې تر  ي. د افغانستان د ک ې وال ۳۰راتن زره زيات افغان ک

تونخوا ايالتي حکومت  والوچارواکو له پاکستانه راستانه شوي. د خيرب پ ته يوه اوون هم تېره اوون افغان ک

و   ، ي او وخت ورک خه وو خپل هېواد ته ستانه يش.د دغه ايالت له کرم ايجنس او نورو قباييل سيمو 
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ل بیا د افغان سولې په اړه بیانونه ورکوي. د پاکستان د  له بلې خوا، له تېرو دوو اوونیو راهیسې پاکستان یو 

او افغان حکومت ترمن د سولې د خربو اترو په اړه ویيل، چې د بهرنیو چارو سالکار رستاج عزیز د افغان طالبانو

افغان طالبانو او افغان حکومت ترمن به ډېر ژر خربې اترې پیل يش. دغه راز په افغانستان کې د امریکايي او 

ې مخکې پاکستان ته په سفر کې د پاکستان له لوی درستیز  و ور ال نېکولسن هم  واکونو مرش ج و  نا

ن په قطر کې د افغان راحې ې. د دې تر ل رشیف رسه د افغانستان د سولې پروسې د بیا پیل په اړه خربې وک

طالبانو د سیايس دفرت استارو هم چین ته سفر وک او په روانه اوون کې به د پاکستان لوی درستیز راحېل 

رشیف هم چین ته په یوه رسمي سفر والړ يش.

باوري خپل اوج ته رسېدلې، د افغانستان د سولې پروسې له هېوادونو ترمن بېپه داسې حال کې چې د دواړو 

خه وړاندې د دغې بې تنه دا ده، چې پر اسالمبیا پیل  باوري ولې آباد د کابل بېباورۍ ختمول اړین دي. پو

ومره رول ولوباوه، دزیاته شوې، د دوه ې  ې او ج پاک اړیکو -افغاناړخیزو اړیکو په خرابولو کې د تورخم شخ

پاک اړیکې دا مهال پر کوم لوري روانې دي؟-اسايس ستونزه چېرته ده او افغان

ه او د بې پهد تورخم شخ باوريو ژوره 

واکونو او  ل په تورخم کې د افغان امنیتي  ي  د افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو په تاریخ کې په لوم

ه ون یانو ترمن ج ې نه یوازې دا چې د دواړو دولتونو پاکستا پو . دغې ج و یې دوام وک و ور ته او تر 

، بلکې د دواړو خواوو په خلکو کې یې هم د یو بل پرضد کرکه او حکومتونو ترمن د بې ن زیات ک باورۍ وا

ې. واک په برخه کې ژورې اغېزې وک ، روغتیا او د نرم  رۍ، ترانزی راوپاروله. دغه حالت پر سودا

خه  ري مخ پر کمېدو شوه، هېواد ته له پاکستان  ې وروسته، د افغانستان او پاکستان ترمن سودا له دې پې

رو  د غنمو واردات اغېزمن شول، پاکستان ته د افغان ناروغانو ت کم شو، د ترانزی په برخه کې د افغان سودا

نه زیاته شوه او دا چې وروستيو بدلونونو د دواړو خواوو تکيه هم د پاکستان پر الره کمه او د ایران پر لور یې پاملر 

رو  وکاوه، له کبله يې اوس افغانستان ته د پاکستا کاری په خلکو کې هم د یو بل پرضد د کرکې عنرص راو

ي. وال په تدریجي ډول راستنې خه هم افغان ک رات هم کم شوی او په بل اړخ کې له پاکستان 
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ې د دواړو هېوادونو ترمن د بېله سیايس اړخه هم د تو  مهال کې به رخم ج ، چې په لن ن زیات ک باورۍ وا

ن کمول ستونزمن وي. دغه بې باوري له سلیم صايف رسه د افغان ولسمرش او دغه راز په افغانستان د دغه وا

ي. ندې ر خه هم  کې د پاکستان د سفیر سيد ابرار حس له مرکو 

الرې بدلون آباد په اړه دد اسالم کابل د ت

الرې"د ميل وحدت حکومت له جوړېدو رسه، افغان ولسمرش محمد ارشف غني د خپلې  او د "پاکستان ت په ت

ان یو لوی سیايس خطر ومانه او نه یوازې دا چې پاکستان ته د کابل د تېر بهر سیاست په  هېواد دننه پر 

دې شو، بلکې اسالم ې په ډول د افغان بېآباد ته یې پهپرتله ډېر ن ل. د بېل ساري ډول امتیازات هم ورک

ل، د آی ایس آی او ميل امنیت ترمن د دوه واکونو افرسان يې پاکستان ته د روزنې لپاره ولې اړخيزې امنیتي 

ه ې او افغان ولسمرش د ميل وحدت حکومت له همکارۍ هوک ې ک لیک السلیک شو، له هند رسه يې اړيکې س

وله، جوړېدو و  ن تنه و خه یې د درنو وسلو غو ، له هند  روسته تر اوو میاشتو پورې هند ته سفر ونه ک

ه هم د لطیف هللا محسود په  پاکستان ته یې د تحریک طالبان پاکستان مرش لطیف هللا محسود وسپاره (که 

نو هې رول نه درلود بلکې دا د نیولو کې امریکایانو رول درلود، خو پاکستان ته د ده په سپارلو کې بیا امریکایا

لور اړخیزو خربو اترو کې  ه وه) او وروسته یې د پاکستان په مشوره او وړاندیز په  افغان حکومت خپله پرېک

. ون وک

په بل اړخ کې هغه مهال کابل ته د پاکستان د سیايس او نظامي لوړ پوړو چارواکو سفرونه هم د تېر په پرتله ډېر 

بل ته به د هر پاکستا لوړپوړي چارواکي له سفر رسه، له افغان حکومت رسه د سولې په اړوند زیات شول او کا

نوې نوې ژمنې کېدې؛ خو پاکستان بیا په خپلو دغو ژمنو کې تر ډېره پاتې راغی.

یو چاودو  الرې، پاکستان ته امتیازاتو ورکولو او په کابل کې د خون او د ولسمرش غني د ت نو له د پاکستان په ت

و او پخوانیو حکومتي چارواکو له سختو نیوکو رسه مخ شو او  زیاتېدو رسه افغان حکومت د رسنیو، ميل شورا د غ

هدې چارې ورو ورو د پاکستان پر وړاندې د افغان  الره سخته اغېزه وک لور حکومت پر ت او وروسته بيا د 

.المل شوهاړخيزو خربو اترو ناکامي د دغو اړيکو د زيات خرابوايل 
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ې- د افغان لتيا ري پاک اړيکو د ترين

کېچنېدو مهم عوامل په الندې ډول بيانولی اسالم-د ميل وحدت حکومت تر چرت الندې د کابل آباد اړيکو د ک

شو:

ودنه؛  ان  ی: له وړتیا زیاته  د ميل وحدت حکومت له جوړېدو وروسته، کله چې د پاکستان نظامي او لوم

ې، ډېری یې یا هغوی په شعوري ډول سیايس لوړ پوړ  و چارواکو له افغان حکومت رسه کومې تودې ژمنې وک

ې وه. دا چې آیا پاکستان په  ودنه ک ان  خه زیاته  ې او یا یې هم افغان لوري ته له خپلې وړتیا  عميل نه ک

ې او که يې د هغو ژمنو پوره کول په وس پوره نه وو، بېل ه موضوع ده؛ خو د قصدي ډول ژمنې عميل نه ک

ې وې او کله چې بیا د پاکستان لخوا دا ډول ژمنې عميل نه شوې،  پاکستان تودو ژمنو د کابل هیلې زیاتې ک

تې. مندۍ په ناهیل او بېنو دغه هیله باوريو واو

زورورې آباد ترمن د اړیکو خرابېدو بل عمده المل د ناامنيو اسالم- د کابلدویم: په افغانستان کې امنیت؛ 

که دا دوه ومره چې په پې وې؛  ل شوې دي. هر  اړخیزې اړیکې په افغانستان کې د ناامنیو له کچې رسه ت

ۍ چاودنې ډېرې وي، هومره یې پر دوه اړخیزو اړیکو اغېزې ژورې وي. افغانستان کې ناامن او خون

آباد تون هغه بل المل دی، چې پر اسالمپه پاکستان کې د افغان طالبانو شدرېیم: افغان طالبان او پاکستان؛ 

باوره کولو کې مهم رول لوبولی دی. یې د کابل په بې

؛  ه او بارډر منجمن ې له -په عمومي ډول افغانلورم: ډېورن کر ومره د ډېورن کر پاک اړیکې چې 

کله هم د کوم بل المل له کبله دومره نه دي اغېزمنې شوې. په  دې وروستیو کې د کبله اغېزمنې شوې، هی

ې د رسمي کېدو په  رام له مخې، چې افغان لوری یې د ډېورن کر پاکستا نظامیانو د بارډر منجمن د پرو

رام د دې المل شو، چې  ي، هم د دواړو هېوادونو ترمن اړیکې خرابې شوې. همدغه بارډر منجمن پرو ه  تو

واکونه ل کېل يش. په تورخم کې افغان او پاکستا امنیتي  ه کې  ه یو بل رسه په ج

م: په افغانستان کې د هند نفوذ؛  ې -په افغانستان کې د هند نفوذ هم پر افغانپن پاک اړیکو ډېره اغېزه ک

الره تر ډیره په افغانستان  الرې مهم عنرص دی. د پاکستان افغان ت ور بیا د پاکستان د افغان ت او همدغه فک

رخي.کې د هند پر نفوذ او حضور را

الرې تذبذب؛  م: د پاکستا ت ه هم پاکستا لوړ پوړي چارواکي او په افغانستان کې د پاکستان شپ که 

الره  سفیر سيد ابرار حس په افغان چارواکو دا نیوکه کوي، چې د افغان طالبانو په اړه د افغان حکومت ت
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ي او بله خوا بیا له پاکستانه غواړي، متذبذبه ده. دوی له یوې خوا غواړي، چې له افغان طالبانو  رسه سوله وک

ر که د دوه ي. م ورو، د پاکستان چې د افغان طالبانو پرضد عملیات وک و کلن مزل ته و اړخيزو اړيکو تېر 

کار شوې ده. د پاکستان حکومت او نظامیان د افغان حکومت او افغان  الره د تذبذب  حکومت افغان ت

ي. دوی که له یوې خوا د افغان طالبانو ترمن توازن  ي، چې له چا رسه مرسته وک ساتل غواړي او نه پوهې

خه  ون  تنه پر افغان طالبانو فشار زیاتول غواړي، نو په بل اړخ کې بیا د افغان طالبانو له غرب حکومت پر غو

من له ک نه لري، چې له افغان طالبانو رسه د ژورې د بله به د لن مهال لپاره هم وېره لري او له دې هم اندې

پر طالبانو خپل شته نفوذ باييل او په اوږده مهال کې به يې په راتلونکي افغان حکومت کې د نفوذ اغېزې هم 

کمې يش. 

پاک اړیکې په کوم لور؟-افغان

خواوو باوري زیاته شوې، بلکې د دواړو په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې د دواړو لوریو د حکومتونو ترمن بې

ندونو ته په کتلو رسه د خلکو ترمن هم د بې ر رکند دي. د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو  رکونه  باورۍ 

لور اړخیزو خربو اترو تر چرت الندې د سولې په  ل په اسان رسه د  کاري چې افغان حکومت به دا  داسې 

ي او نه هم اوسنیو رشایطو ته په ون ونه ک کتلو رسه دا شونې ده، چې افغان حکومت به د خربو اترو کې 

ي.-افغان پاک اړیکو د رغولو لپاره اقدام وک

د دواړو اړخونو ترمن خرابې شوې اړیکې یا خپله پاکستان د خپلو اقداماتو په مرسته او یا هم کوم بل 

ی هېواد  ه شونتيا هم شته رغوالی يش، بلکې په دې من کې د چ د اغېزناک رول زيات-لکه چین-درېیم

که چین نه یوازې دا چې ورو ورو د افغانستان په ثبات او امنیت کې لېوالتیا اخيل، بلکې د افغانستان او  ده؛ 

ه بويل. ې اړیکې هم په خپله  پاکستان ترمن 
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ه : طالبانو ته مو د ب االفغا تفاهم طرحه وړاندې ک /مرکهدکتور ام

مقدمه

کال کې رس پرانېستل شو؛ خو افغان حکومت دغه دفرت د ۲۰۱۳په قطر کې د طالبانو سيايس دفرت په 

وړندولو له کبله په رسميت ونه پېژانده. له دې رسه رسه، طالبانو »اسالمي امارت« غ  د لوحې او د طالبانو د ب

يايس دفرت د خربو اترو يوازېنی ادرس بللی او ييز هواري لپاره، د قطر سپه تېرو کلونو کې د افغان قضيې د سوله

ی دی. انه ک يوالو ته هم خپل دري رو له دې الرې يې په بېالبېلو مالقاتونو او کنفرانسونو کې ن

نو مرکز رییس دکتور عبدالباقي امین د جوالی په د سرتاتېژيکو او سیمه ې ی ۲۴ییزو  مه قطر هېواد ته سفر ک

نو مرکز او په دغه هېواد کې يې  ې و رسه کتيل دي. د سرتاتيژيکو او سیمه ییزو  د طالبانو د سیايس دفرت له غ

او د طالبانو د دري په اړه مرکه  اغيل امین رسه د نوموړي د دغه سفر او د سولې به په ت ې له  ان رسنيزې 

ې او دلته يې له تاسو درنو لوستونکو رسه رشيکوو: ک
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تنه مې دا ده، چ ۍ پو ه افغا شوې او قربانيان يې افغانان دي، لوم ه اوس بشپ ې د افغانستان ج

ه بدلون  ه وموند، ايا د طالبانو په دري کې د پخوا په پرتله  رن تاسو په دې اړه د طالبانو دري 

راغلی؟

ينو واب:  و رسه لکه تاسو چې وويل، په قطر کې مو د طالبانو د سيايس دفرت له مرش او د دغه دفرت له  غ

ې. د طالبانو استازو موږ ته  او خربې وک وکتل او له هغوی رسه مو د سولې به او افغان قضيې د هواري په ت

ې قربانيان افغانان دي.  وويل، چې موږ هم د افغانانو په وژنه خوښ نه يو او په دې ډېر خفه يو چې د دې ج

ي، ه دي او امريکايانو په لوی الس کوم کسان چې د اردو او پوليسو په ليکو کې وژل کې ن ورو زموږ مسل

ه وويل، چې غواړي دا افغان وژنه نوره بنده يش. ي. دوی موږ ته په ډا تل چې دا جن افغا ک وغو

ه  او يې  لور اړخیزو خربو اترو په ت ه و؟ او د  وله کې اوسمهال د سولې په اړه د هغوی نظر  په 

دري درلود؟

تنه ده او جن پر موږ تپل که په يوهواب: جمله کې ووايم، طالب استازو موږ ته وويل چې سوله زموږ غو

خه  شوی. د دوی په خربه، د طالبانو واک له پاکستان رسه نه دی. دا چې افغان حکومت له پاکستان 

و طالبان د مذاکراتو مېز ته راويل، يو ناسم اقدام و او پاکستان دا کار نه يش ک تل، تر ولی؛ همدا المل وغو

لور اړخيزې خربې اترې له ناکام رسه مخ شوې. دی چې 

ار) په اند، د مال منصور وژل کېدو د  (سی ونکي دفرت  ې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا رس

ايي تاسو ته به د طالب استازو له نظرونو جوته شوې وي، آیا  ی دی.  ونو رسه مخ ک سولې بهیر له خن

تيا  هم د امریکایانو لخوا د طالبانو د پخوا مرش مال اخرت محمد منصور وژل کېدو د سولې په الره ر

؟ کې خن جوړ ک

د طالبانو د استازو په اند، مال اخرت محمد منصور د سولې مخالف نه و، بلکې هغه په دې قضيه کې د واب: 

و چې نوموړي له وژل کېدو درې مياشتې مخکې پاکستان د بشپ رول او مالکانه ترصفاتو مخالف و. همدا المل

ی و. د قطر  واښ هم ترالسه ک ی و او د پاکستان له خوا يې د مرګ  خه لرې ک ان د پاکستان له الرسيس 

و په چوکاټ کې ژمن و او د قطر دفرت هم، چې  و په خربه، نوموړی سولې ته د يو ل افغا او ميل  دفرت د غ

ل، د هغه ابتکار و.له الرې يې طالبانو ل ه ډېرو افغانانو رسه خپل نظرونه رشيک ک
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ن يې پر  ل او تر ته ک ونه رامن زما خپل نظر دا دی، چې د مال منصور وژل کېدو د سولې په الره کې خن

ېري چې مال منصور د پاکستان امريکايانو او پاکستانيانو هم بې که طالبان داسې ان ه؛  باوري نوره هم زياته ک

ه يوړل شو.ا ه همکارۍ له من و امريکا په 

که په مشخص ډول راته ووايئ، چې آیا د مال اخرت محمد منصور وژل کېدو د افغان طالبانو په دری کې 

بدلون راوستی؟

وليز دري کې کوم بدلون نه دی راوستی. واب:  زما په اند، د مال اخرت محمد منصور وژل کېدو د طالبانو په 

ه نه باله؛ خو دا خربه يې کوله چې هغوی هم له ې دوام يې د افغانستان په  کارېدل او د ج ي  ې ست ج

موږ اوس د افغانستان په زياته برخه واکمن يو، پوره نظامي او مد تشکيالت لرو، امريکايانو په افغانستان کې 

ي ه ماته خوړلې؛ نو اوس پکار ده چې افغانان په خپل من کې رسه تفاهم وک و يوه الره پيدا يش چې ج ، تر

په هېواد کې ودرول يش. طالب استازو موږ ته وويل، چې دوی د واک انحصار نه غواړي او حارض دي چې د ب 

ي.  االفغا تفاهم په پايله کې د افغانستان د راتلونکي په اړه يوه توافق ته ورسې

ه چوکاټ کې سولې ته چمتو دي، او په بل اړخ کې تاسو وویل، چې افغان طالبان د ب االفغا تفاهم پ

افغان حکومت هم په وار وار رسه افغان طالبان د سولې خربو اترو ته رابويل، نو ستاسو په اند بيا 

ي؟ ستونزه چېرې ده، چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمن خربې اترې نه پیلې

ن نه دی، خربې کوي خو د سولې لپاره عميل او صادقانه طالبان وايي چې افغان حکومت سولې ته ژم: واب

امونه نه پورته کوي. د حامد کرزي د دورې په اړه طالبانو موږ ته وويل چې، حامد کرزي د طالبانو د ادرس له 

نشتون خربې کولې؛ خو کله چې ادرس پيدا شو او په قطر کې دفرت پرانېستل شو، نو بيا يې مخالفت وررسه 

. کله چې ل. هغوی ويل چې وک په ترکمنستان کې د سولې مذاکرات په پالن کې وو، هغه يې هم بند ک

اکنو مخکې ليديل وو او ترمن يې تفاهم موجود و؛ خو کله چې ارشف غني  ولسمرش ارشف غني رسه يې هم له 

ون السليک ک او بيا يې امريکايانو ته د  شپنيو عملياتو اجازه واک ته ورسېد، له امريکايانو رسه يې امنيتي ت

که  واکې پاکستان د طالبانو اختيار په واک کې لري؛ نو  ه چې  ه. وروسته يې پاکستان ته داسې مخه ک ورک

کارندويي نه کوي. په ع حال کې هغوی  ول هغه اقدامات دي چې د حسن نيت او سولې ته د لېوالتيا  دا 

و په افغانستان کې امري ي؛ خو دا خربه هم کوله، چې تر ې ته دوام ورک ي حضور ولري، دوی به ج کايان پو
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ي، نو د نورو خربو لپاره به تفاهم او توافق اسانه  نت ورک اکي او په دې هکله ض ه و امريکايان د بشپ وتلو نې

يش.

کو کې دا راته ووايئ، چې قطر ته ستاسو د سفر او له طالب استازو رسه د کتنې اصيل  و  که په لن

ه وه؟موخه 

ه. زموږ د طرحې له مخې، د افغان ولس  او خپله طرحه وړاندې ک موږ د طالبانو استازو ته د سولې د خربو په ت

ه بايد د موثرو کسانو يو داسې مجلس جوړ يش، چې په بېالبېلو سيايس لورو باندې اغېز ولري او د دغه  له من

وړ يش، تر  ي او د مجلس په پايله کې د سولې لپاره يو سکرتريت ج کېلو لورو نظرونه رسه رانژدې ک و د 

يوالو هېوادونو له استازو د  ينو ن ن يې د سيمې د هېوادونو او  ي. تر ه وک ه وړلو ه کو د له من اختاليف 

ي،  ه جوړه يش او د سولې لپاره د جوړ شوي سکرتريت لپاره اسانتياوې برابرې ک سولې يوه مالت کوونکې کمې

او ي او همدا راز د سولې د توافقاتو د عميل کېدو او د سولې په ت د نورو هېوادونو پر قناعت حاصلولو کار وک

ونه يې جوړول، هغوی افغان ملت او  ته او خن امونو وروسته که چا سوله نه غو ي. له دغو  نت وک تعهداتو ض

ول لوري سولې ته ۍ ته وروپېژندل يش او داسې فشارونه پرې راوړل يش، چې  ي.ن غاړه کې

ه نظر درلود؟ و، د سولې په اړه ستاسو د طرحې او ب االفغا تفاهم په اړه  د طالبانو د قطر دفرت غ

ې، هغوی هم په بشپ ډول زموږ له دې طرحې رسه موافق  تر کومه چې موږ د طالبانو له استازو رسه خربې وک

لپاره پر بین االفغا تفاهم قناعت لري او که یو وو او موږ ته يې ډاډ راک چې د افغانستان د قضيې د حل 

ي  روپ چې اسالم او وطن ته مخلص وي، دا ابتکار په الس کې واخيل، دوی به وررسه همکاري وک داسې 

ې د وتلو لپاره الره پیدا يش. و په هېواد کې له روانې ج تر

ه دا وه چې پ واش کنفرانسونو  ه مرسته يې موږ له ډېرو افغانانو رسه تفاهم طالب استازو موږ ته وويل، چې د پ

ی لوری د  ه والړې؛ خو اوس هم د دې طرفدار يو چې يو افغان من ن پکې له من ای شو او ډېرې بد وک

ي چې په پايله کې يې تلپاتې سوله  سولې ابتکار په الس کې واخيل او دا به په اخالص رسه داسې مديريت ک

ه يش. ين

ه راتللی يش، یا میکانیزم به یې تاسو د بین  رن ه، دغه بین االفغا تفاهم  االفغا تفاهم يادونه وک

ه وي؟
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و مخلص واب: ولو افغانانو قناعت کامال عام شوی دی، يوازې دې ته اړتيا ده چې يو  زما په اند، پر سوله د 

ېر  تونکې  ان او اغېزناک کسان دا ابتکار په الس کې واخيل او سوله غو د کې واخيل او ولس په  ې په اعت

اوونو کې دا خربې اترې مخته يويس. و پ پسې ودروي او په 

ی:  ي.لوم ې وک ه وړلو لپاره ه ونو له من د افغانانو تر من په سوله باندې قناعت او د خن

ه ده او بايد دويم: ي، چې سوله د هغوی په  ت وک د سولې په پروسه د سيمې له هېوادونو رسه داسې تفاه

کې مثبت رول ولوبوي. 

رو ملتونو او اسالمي دريم: ي، لکه د مل ي راپيدا ک يواله کچه د سولې د پروسې لپاره مخلص مالت په ن

ي چې په صادقانه ډول د  لب ک همکاريو سازمان. همدا راز د هغو اسالمي او اروپايي هېوادونو پاملرنه راج

ه د  ې مخالف دي. په دې تو ي، چې هم د سولې د خربو لپاره ج مالت کوونکو هېوادونو رول داسې تنظيم ک

نت کوونکو رول هم ولوبوي. ن يې د ض ي او تر اسانتياوې برابرې ک

وړوونکي ترې لورم: ن داسې يو معقول پيغام ترويج يش، چې په هغو هېوادونو کې پالييس ج د دې تر

وي چې اغېزمن يش چې د سولې مخالف سياستونه  ې په ډول، ډېری شنونکي پر امريکا دا تور ل لري. د بېل

ه مديريت کوي. ظاهرا د سولې د به مالت کوي، خو په حقيقت کې په افغانستان کې ج

مننه
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نو مرکز د علمي پالوي سفرچین ته د سرتاتېژيکو او سیمه ې ییزو 

نو مرکز يوه پالوي دد سرتاتېژيکو او سيمه ې چ او افغانستان د تحقيقا مرکزونو ترمن د نظرونو د «ييزو 

رام  .»۲۰۱۶–تبادلې پرو کې چ ته سفر وک

و نورو معتربو تحقيقا په دغه پالوي کې د سرتاتېژيکو او سيمه ، د افغانستان له  ن نو مرکز تر ې ييزو 

ونکو برخه اخېستې وه.  ې خه هم  مرکزونو 

نی سف۱۲دغه رسمي  مې پورې ۲۹مې تر ۱۷ر په افغانستان کې د چ سفارت په همکارۍ د جوالی له ور

الند او د دغه تنظيم شوی و او د سرتاتېژيکو او سيمه ونکي حکمت هللا  ې نو مرکز اجرايوي مسؤول او  ې ييزو 

ی و.-مرکز د چ ون ک ونکي احمد بالل خليل پکې  ې افغانستان د برخې 



١٧٠www.csrskabul.comه/تحلیل هفت

14

ار ته والړ، هلته ۹قا مرکزونو دغه د افغانستان د تحقی و  ی د چ سیچوان ایالت چېن کسيز پالوی لوم

و مدیریت او بيا«یې د  د سوېيل آسیا د «سیچوان پوهنتون کې پهاو »(IDMR)ونې په انستیتوترغطبيعي پې

نو انستیتوت ل. »ې ونکو رسه خپل نظرونه تبادله ک ې کې له چینايي پروفیرسانو او 

او کې افغان پالوی د جوالی په د چین د «مه د چ پالزمېنې بیجین ته والړ او هلته یې د ۲۰سفر په دویم پ

یوالو اړیکو انستیتوت  نو انستیتوت »(CICIR)معارصو ن ې یوالو  ، بیجین پوهنتون (CIIS)، د چین د ن

(PKU) د چین ميل دفاع پوهنتون ،(NDU)ونکو، افغان ې پېژندونکو او پروفیرسانو رسه په ،کې له چینايي 

رديو مېزونو کې برخه واخیسته.

ن ه او په ۲۲افغان پالوي د جوالی په ،د دې تر خه هم ليدنه وک مه په چ کې د افغانستان له سفارت 

اغيل جانان موسی زي رسه د دغه سفر د السته راوړنو په اړه معلومات  بيجين کې يې د افغانستان له سف 

ل. دغه راز افغان پالوي د دواړو هېوادونو د دوهرش اړخيزو اړيکو او همکاريو د پياوړتيا لپاره خپل يک ک

ل. وړانديزونه هم له افغان سفارت رسه رشيک ک

او کې افغان پالوی د جوالی په  های ته والړ او هلته یې ۲۵په درېیم او وروستي پ ار شان ریز  مه د چین سودا

های د ن«د  وتشان ی نو انس ې های د حقوقو او سیايس علومو پوهنتون«د غه رازاو د»(SIIS)یوالو  کې » شان

ې.سکالرانوله چینايي پروفیرسانو او  رسه پر بېالبېلو موضوعاتو خربې وک

يو اړخيزو همکاراړخیزو اړیکو، د دواړو هېوادونو ترمن د دوهچین دوه-په عمومي ډول په دغو بحثونو کې د افغان

ونو، په افغانستان کې امنيتي وضعيت لور ، لپاره شته فرصتونو او خن د افغانستان د سولې بهیر او د سولې 

ييزو پروژو لکه یو کمربند یوه الره، او نورو اړوندو موضوعاتو پاکستان اړیکو، سيمه-اړخیزو خربو اترو، د افغانستان

اړخيز بحثونه وشول.دوه

ن افغان پالوي  ه او د جوالی په د دې تر خه هم ليدنه وک مه کابل ته ۲۹د چ له يو شمېر تاريخي سيمو 

راستون شو.
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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

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

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

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

mailto:info@csrskabul.com
mailto:csrskabul@gmail.com
http://www.csrskabul.com/
http://www.csrskabul.net/
mailto:abdulbaqi123@hotmail.com
mailto:hekmat.zaland@gmail.com

