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عی اقتصادی امنیتی،،جموعۀ تحليل رويدادهای مهم سياسیين نرشيه ما ت های است که به زبانیوار هفتهو اج

، تا نهادهای گرددمرکز مطالعات اسرتاتژيک و منطقوی تهيه و نرش میليسی و عربی، توسطانگپشتو، دری، 

ايند.آ از ساز و پاليسیگذارسياست ن استفاده 
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ره می :خوانیدآنچه در این ش

تیاوېد ميل یووايل حکومت بهرنی سیاست؛ السته راوړنې او نیمگ

۳..............................................................................د ولسمرش غني بهرنی سیاست

۴................................................................................راوړنېد بهر سياست السته

تیاوې ۵.................................................................................د بهر سياست نیم
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تیاوېراوړنې اود ميل یووايل حکومت بهرنی سیاست؛ السته نیمگ

ي او په دې  لور کاله تېرې ه باندې  د ولسمرش غني په مرشۍ د ميل یووايل حکومت له جوړېدو راهیسې، 

ونو رسه مخ و. په دې من کې بهرنی سياست موده کې هېواد له امنیتي او سیايس بې ثبات او اقتصادي نن

ن ينو ستونزو تر راوړنې هم پکې درلودې. ، الستههغه برخه وه، چې د ميل يووايل حکومت د 

وليز ډول، د ولسمرش غني په دوره کې د افغانستان بهر سیاست تر ډېره غربگو چلند درلود او دا تر  په 

ل شوی و. دغه راز بهرنی سیاست بې ثباته روان و او په یو شمېر ډېره بیا په هېواد کې له امنیتي وضعیت رسه ت

برخو کې نامتوازن هم و. 

لورو کلونو کې د د ه باندې  ه وه او په تېرو  الره  وله کې د ميل یووايل حکومت د بهر سیاست ت ا چې په 

ه السته تیاوې موجودې وې؟ هغه موضوعات دي چې دلته مو پرې بهر سیاست په برخه کې  رواړنې او نیم

ی دی. بحث ک
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د ولسمرش غني بهرنی سیاست

یا د حامد کرزي د ولسمرشۍ د دویمې دورې تر پایه، د افغانستان پر بهر م کال را وروسته ب۲۰۰۱له 

ي. له دې  و ډول مخته وړل کې واکې په غرب سیاست ډېری مهال له دې امله نیوکې موجودې وې چې 

یو۱۳ورهاخوا په دغو  اون یانو رسه د اړیکو خرابوالی، د  اون متوازن ېوادونو پر وړاندې دنورو هاو کلونو کې له 

ې  ه وو چې په دې موده کې یې د افغانستان پر بهر سیاست نیوکې زیاتې ک بهر سیاست نه لرل هغه 

وې.

ه د لوړې د مراسمو پر ۲۰۱۴په  م کال کې د ميل یووايل حکومت له رات رسه، ارشف غني د ولسمرش په تو

امله بهرنی سياست د هېواد لپاره حيا مهال وويل، چې د افغانستان ستونزه بهر ابعاد لري او له همدې

یو کې  ې. په دغو ک ۍ معريف ک ه ک ت لري. ولسمرش غني د افغانستان د بهر سیاست اړوند پن ارز

و برخو وېشل شوي وو:  یوال سازمانونه په الندې پن هېوادونه او ن

ي هېوادونه؛ اون ۍ:  ۍ ک لوم

ۍ هېوادونه؛ ۍ: د اسالمي ن دویمه ک

ۍ: امریکا، اروپا، جاپان او کاناډا؛درېیم ه ک

ۍ: آسیایي هېوادونه؛ لورمه ک

یوال سازمانونه. ۍ: ن مه ک پن

ولو ډېره پاملرنه د سولې قضيې او اقتصادي پيوستون او د  وليز ډول، په دې دوره کې د بهر سياست تر  په 

يو هېوا اون يوالو مرستو راجلبولو ته وه. د سولې په برخه کې  که ن ۍ ته زياته پاملرنه وشوه،  دونو او اسالمي ن

کېل دي. خو دا چې اوسمهال افغانستان د  لورو لسيزو کې د افغانستان په قضيه کې  دا هېوادونه په تېرو 

که دوی ته هم د  يوالو سازمانونو پر مرستو او مالت متکي دی، نو  ينو ن اپان او  امريکا، اروپا، کاناډا، ج

ال  ور بهر سياست لپاره د ميل ولسمرش په ت ې پاملرنه وشوه. په دې دوره کې د يوه اغېزناک او  ان ره کې 

ينو السته الرې د  و رسه رسه، بيا د حکومت د بهر سياست ت ن ستونزې او يووايل حکومت له ه راوړنو تر

تياوې هم لرلې.  نيم
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راوړنېد بهر سياست السته

الره الندې الستهد ولسمرش غني په دوره  راوړنې لري:کې د ميل یووايل حکومت د بهر سیاست ت

لبول:· یوالو مرستو ج یو کې د بهر سیاست د د ن ولسمرش غني د ميل یووايل حکومت په لوم

واکونو د ډېرې برخې له وتلو وروسته وتوانېد، چې د افغان  ، له افغانستانه د بهرنیو  الرې پر م ت

هـ ش کال کې په وارسا او بروکسیل کنفرانسونو کې د اروپايي ۱۳۹۵غونې په موخه په واکونو او بیار 

ي.  هېوادونو او امریکا مرستې راجلب ک

ه، چې د  ه وک و مرشانو پریک ه کې، د نا کال تر پایه به خپل رستیري په ۲۰۱۷د وارسا په غون

خه د مالت په کال پورې به له افغان حکومت۲۰۲۰افغانستان کې سا او تر  واکونو  رسه د افغان 

ه کې د بیارغونې لپاره له افغان ۴.۵موخه  ملیارد ډالره مرسته کوي. په بل اړخ کې، د بروکسل په غون

ملیارد ډالرو مرسته وشوه. ۱۵.۲حکومت رسه د 

د سیمه· یو د ميل یووايل حکومت پر مهال ولسمرش غني وتوانید چې د پروژې:ییزېد انرژۍ د لې

نا د کاساییزوشمېر سیمه ي. لکه د برې اپي د غازو نللیکې ۱۰۰۰-پروژو عميل کارونه پیل ک او د 

ییزې پروژې.سرتې سیمه

·: ي الرو په متنوع کولو او افغانستان تجارت او ترانزي د ميل حکومت پر مهال ولسمرش غني د ترانزی

خه ایستلو په برخه کې هم ال  سته راوړنې لرلې. د یوه هېواد له انحصار 

ي او  د ميل یووايل حکومت پر مهال د افغانستان، ایران او هند ترمن د چابهار بندر د پراختيا ترانزی

ن  ۍ او هند له افغانستان او من ون السلیک شو، چې له مخې به یې افغانستان له ن سوداگريز ت

ه ه د چابهار بندر له الرې کاسیا رسه سوداگري او راک وي؛ د افغانستان او ترکمنستان ترمن د رېل ورک

ل  ل جوړول؛ د افغانستان او چین پ جوړول؛ د افغانستان د هرات او د ایران د خواف ترمن د ریل پ

یوالو  ته کول او ن ينو هېوادونو رسه د هوایي دهلیزونو رامن ترمن د رېل له الرې د سوداگرۍ پیل. له 

ي ه دي چې په دې دوره کې د ترانزي رۍ په برخه بازارونو ته د افغا صادراتو رسېدل، هغه  سودا

کې شوي دي.

ې:· د ميل یووايل حکومت پر مهال سولې ته د رسېدو په موخه د بهر سیاست له الرې ه

ي. د  ه چې طالبان په یو ډول د سولې خربو ته حارض ک ه وک ولسمرش غني د بهر سیاست الرې ه

ه په ۍ د دیني عاملانو غون سعودي عربستان کې جوړه ميل يووايل حکومت وتوانید چې د اسالمي ن
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ه ناروا وبويل. د دې  ي او د مکې معظمې د امام له خولې په افغانستان کې د طالبانو روانه ج ک

ه وو، چې افغانستان يې له تېرې يوې ، پر پاکستان د امريکا فشارونه هم هغه  ن نيمې لسيزې تر

ه کې و. راهيسې په ل

دې یو کال وړاندې، ف رایه کارول: د بیت املقدس په قضیه کې د امریکا خال · رو ن افغانستان د مل

ه د بیت  ن ناسته کې چې د امریکا له لوري د ارسائیلو د پالزمینې په تو ملتونو سازمان په هغه بې

ه د خالفاملقدس د رسمیت پېژندلو په اړه جوړه شوې وه، د امریکا د دری  ه او په دې تو رایه ورک

ه خپل مسوولیت ادا  ميل یووايل حکومت پر مهال ولسمرش غني د یوه اسالمي هېواد د ولسمرش په تو

. ک او په بیت املقدس کې یې د امریکا د سفارت له پرانیستلو رسه مخالفت وک

تیاوې د بهر سياست نیم

ه هم د افغانستان بهر سیاست السته راوړنې لرلې؛ خو د السته راوړنو د ميل یووالی حکومت پر مهال  که 

رتیاوې هم درلودې، چې الندې يې يادونه کوو: ینې نیم ن یې  تر

ی: و و، چې له همدې امله لوم د ولسمرش غني په دوره کې د افغانستان بهرنی سیاست بیا هم تر ډېره غرب

یو کې کابل له اسالم یې په ډېرو مواردو کې توازن هم ه د ميل یووايل حکومت په لوم ې په تو نه درلود. د بېل

ې وه؛ خو د  ې چې تر یوې مودې یې نوي ډهيل ته بیخي شا ک دې ک رمې او ن آباد رسه خپلې اړیکې دومره 

ه او داس رموالی ختم شو او کابل بېرته د نوي ډهيل په لوري مخه ک ې مهال هم و میاشتو په تېرېدو رسه دا 

تې وشوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده  له ن و  ل شول، پر رسحدي پولو  راغی د تورخم او چمن بندرونه وت

ه. میلیون ډالره۵۰۰چې افغان حکومت د آسیا زړه په کنفرانس کې د پاکستان او آن دا  مرسته رد ک

ه یمنسعودي اود  ان له بې پلوۍ وایست او د سعودي عربستان له دری په قضیه کې د ميل یووايل حکومت 

واکونو ترمن هم توازن وساتلی يش او  یوالو زبر . دغه راز ولسمرش غني ونه توانید چې د ن یې مالت اعالن ک

ه له امريکا او روسيې په خپلواکه  ې تو ان . په  ۍ له بېالبېلو هېوادونو رسه اړیکې وسا ه د سیمې او ن تو

رسه په اړيکو کې د توازن نشتون د دې المل شو، چې د ميل يووايل حکومت په دوره کې د دغو دواړو هېوادونو 

رمه يش. ه پيل او کال په کال  ه ج ترمن س

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-42455436
https://da.azadiradio.com/a/28155400.html
http://www.taand.com/archives/44843
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پر مهال د افغانستان د کمزوري حاکمیت او داخيل اختالفاتو له امله د بهر د ميل یووايل حکومت دویم: 

ه د مختلفو راپورو پر بنس  ې په تو سیاست په برخه کې ډېری مهال واحد او وروستی دری نه و معلوم. د بېل

ي. ې ته لی و کلونو راهیيس پر ایران له دې امله تورونه دي چې افغانان د سوریې ج په دې اړه له تېرو 

ې هم ډېر کله په مستقیمه  ې او مرشانو جر ن یې وليس جر ې او تر نو ژمنه ک له د پل و  افغان حکومت 

ې دي؛ خو  تنې ک خه یې د الس اخیستلو غو ې دي او له دې کار  ه پر ایران له دې امله سختې نیوکې ک تو

ې وه، بلکې د اجراییه ریاست دویم مرستیال نه يوازې دا چې افغان حکومت په دې اړه تر ډېره چوپتيا اخت يار ک

خه مالت وک او د ایران په مالت د محقق ې ته د وینا پر مهال له دغه کار  د ایران په خاوره کې یوې غون

ه.داعش پر ضد د فاطمیون ډلې ستاینه يې وک

؛ درېیم: ون السلیک ک ه له امریکا رسه امنیتي ت یو کې په ډېره بې ولسمرش غني د ميل یووايل حکومت په لوم

ه ال پراخه شوه، ملکي تلفات زیات شول او  خو په وروستیو کې یې پایله دا شوه چې په افغانستان کې روانه ج

و ونه زره افغانان د ج ودو ته اړ شول.سل باریو له کبله د خپلو سیمو پرې او 

پای
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