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  ېک افغانستان په
 

 علتُونه  مهم   منیو ا نا او  ګړېج  د
 

 برخه  ړۍ لوم

 
 
  ک ډ  اونوړک  د  ېک  امنیو  نا  او  کیچړک  په  افغانستان  هیواد  رانګ  ږزمون  خوا  ېپد  را  خهڅیرډ  د  سره  ېخواشین  یرهډ  په

 رانګ  په  ږزمون  آمنیي  بد  او  ېناخوال  دي.دغه   یریدوډ   په  ېبل  تر  ځور  ناخوالي  او  ېامنی   نا  دا   ېچ  يړو  مخ  پر  ژوند
   .وویشو سره ( ېبهرن او ېکورن برخو) دوو په علتُونه دغه شو یکواال  ېچ ی لر عوامل یرډ ېک هیواد
  وحدت   یمل  شتون،د  نه  ېبساین  اقتصادي  د   )  السوهنه  هیوادو  د   ړۍ ن  او  ېسیم  شود  یکواال  علتونه  ېشنیدونک   اغیز

  د  کیچړک د شتون( نه اداري سیاسي ارتیا،دګ،وزېمسلک  یماتوالي،ب قانون فساد،د دولتي ،ېنګترب سیمیزي کمزورتیا،
   .يځرا حساب په کيټ زورور ګړېج د پاره له ختمولو

 

   :السوهنه ونو هيواد د ېک کارونو په افغانستان د
 

  کولو   ېاوپل  ولوړجو  په   کیچړک  د  فغانستان  ا  د  هیوادونه  پراته  ې لیر  خهڅ  ېسیم  د  ادونههیو  ېدسیم  ې چ  دا   ځېیوا  نه
 یکو  السوهنه  شرمانه  یب  خپله  بنیاد  پر  تعبیر  تفصیراو  د  وګټ  د  خپل  د  هیواد  هر  او  لري  ېالی  او  درلوده  رول  مهم  ېک
 ی ستراتیژ  پلیتي  او  یناول  ېخپل  د  کوي  هڅه  ولډ  مستقیم  یغیر  په   جامه  په  ېسواند  هړز   او  دوست  د  هیوادونه  ړل  یو  او
  رانګ په ږزمون ېچ  عوامل ېبهرن هغه سره ولډ ډلن  په اوس . رخويڅراو هګټ په انځ د وضیعت او حالت اساس پر

  رت  نهړیڅ  ېپر  ولډ  ېنسب  په   یلر  دوام  څېه  ېی  ال  او  ړیک  ته  ځرامن  کیچړک  او  یتاوتریخوال  ېی  ېک  افغانستان  هیواد
 :یش سره

 

   :پاکستان
 

 نیمه  او  ېپر  را   خهڅ  افغانستان  د  ېی  نیمه  ېچ  خاوره  ېپرد  په   خوا  له   واکوځزبر  یوالوړن  د   ېچ   ید  هیواد  هغه  پاکستان
 .پاکستان ړک ته ځمن را ېی  ېک سیمه ېپد  هګتو په ېساتونک  هګټ او ژندارم یو د هړک ېراپر  خهڅ هیواد ّله هندوستان د
 او   بقا  خپله  ته،  ځرامن  هګ رن څ  کیچړک  ېک  افغانستان  په  ېچ  یشو  ېک  هڅه  ېپد  جوخت  سره  کیدو  ته  ځرامن  د  خپل  د
  ځ من  تر  پاکستان  او  افغانستان  د  کشاله  کومه  ې چ  ساتلي  ېجار  تل  ېی  ه څه  دا  .ويټول  ې ک  ثباتي   یب  په  ږزمون  تګښین ټ

  دا   ې چ  یکو  ه څه  هیواد  پاکستان  د   او   ی لر  شتون   ېچ  ه ښ کر  یفرض  کومه  یورندډ  د   ېک   پیل  په  . يړک  پیدا  ی لر  شتون
  اُوردو   ېمنظم  ېیو  د  افغانستان  یچیر  که   اند   په  پاکستان  .دیش  وپیژندل  خوا  له   افغانستان  د   هګتو  په   سرحد  یوه  د   هښکر

 په   ېبلک   نه  سرونو  په  ژبو  د  او  دعوو  د  هښکر  یورندډ  د  ېچ  دا  نه  به  وخت  هغه  ،یش   خاوند  تجهیزاتو  رنهډمُ   د  سره
  ی ستراتیژ  ناولي  ېهمد  د  پاکستان  شي،  تمام  ېباند  نزاع  او  کشکشم  یلو  یو  به  ځمن  هیوادوتر  وړدوا  د  به  هڼب  یعمل
 په  ېی هغوي  او  ړت  مال  خهڅ  مجاهیدینو(  نوم  په )  غالمانو  یريځنځ  خپلو  د  ېک  مقابل  په   روسانو  د  ېچ  دا  نه  اساس  پر
 ېنزمی  وړزدک  وړلو  د  ېک  هیوادونو  بهرنیو  په  ېی  ته  اوالدونو  هغوي  د  ونازول،  ېباند  نعماتو  یمعنو  او  یماد

  ندو ګپروپا   سمو  نا  د  پالو  ېپرد  دغه  ...ورکول  ېک  واک  په  ورته  ېمک ځ   ،ېشونتیاو  ېرګ سودا  او  ېنګ هستو  د  ي،ړبرابرک
                              .هړک ټلو ېپر ېی ېمنشت یمعنو او یماد افغانستان د او ایستل تیر افغانان ساده ټم پر
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 سفندیان   ېک  ارونوښ  په  ېی  ېبچ  او  ېکډ  ېهدیر  خلکو  نورو  په  نشوه  ېوین  هم  پزه  ېک  په  خپلوانو  او  زامنو  د  ددوي  خو
 ېک  پاکستان  په  او  ړیزدک  ینظام  ته  طالبانو  مرسته  په  هیوادو  غرضو  خود  نورو  د  ورسته  خهڅ  جریان  ېدد  شول

  طالب د هم  له ډ ېتروریست داعش   د  ېی شان  همدا  ل،ړک سمبال ېانویګ سالح رنوډم په  او ېشونتیاو ول ډ هر  ته هغوي
 ولوبوه  رول  یمرکز  ېک  ېی  تباه  په  افغانستان  د   ېی  کلُونه،کلُونه  ېچ   وه  الدن(  بن  اسامه  )  ېی  مشر  ې چ  ونازوله  شان  په
  تماشه   صرف  ېی  والو  دینا  او  راووته  خهڅ  قصر  د  آباد  ټابی  د  خهڅ  ریوانګ  له  پاکستان  د  ېسری  ېی  ېک  پایله  په  ېچ

 دوام   هڼب  ناولي  ېپد  ته  ژوند  یطفیل  خپله  او  يږوپیړخ  خهڅ  جریان  ېتروریست  ېهمد  د  پناه  او  پیدا  پاکستان  د   .لهکو
 په  هیواد  دا  مجاهیدین(  نوم  په  او  داعش،  طالب،  )  ټم   پر  لوډ  شویو  روزل  همدو  د  ېچ  یکو  هڅه ّورکوي.پاکستان

  و   سیمه  ینفوذ  خپله  برخه  یوه  افغانستان  د   او  ويځوروغ  وښپ  له   افغانستان  ېک  برخو  ولنیزوټ  او  اقتصادي،   سیاسي،
 .امریکايړک  بدل  رډګ  په   ېسیال  د   افغانستان  ړی غوا  ی لر  یي   سره  هیواد  د  هندوستان  د   ې چ  سیالي  کومه  او  وي،ځرګ

  پاکستان  او  یلر  ېوال  غوره  پاره  له  هغوي  د  ېیک ړا  دغه  ،یلر  سره  هیواد  د  پاکستان  د  ېچ  یستراتیژ  کومه  هیواد
  ترورستانو   ودڅ  تر  یاچوو  فشار  پاکستان  پر  یکواال  ینش   اساس  ېپد  لري،  توب  ړیلوم  توکه  په  شریک  د  ېیمس  د  ورته
  د   ېک  پولو  په  ایران  د  او  هیوادو  د  آسیا  ېنځمن  د  خهڅ   روپونوګ  ېتروریست  د  ړمالت  هیواد  پاکستان  .دديږپری  ړت  مال

  ی لر  ېچ اختالف سیالي د کوم ایریننانوسره او انوروس د امریکان ېچ کهځ دا نده خبره خاصه هڅ پاره امریکایانوله
                              .ی لر نه عالقه  خاصه کومه ېک ولوړو هځمن له په ترورستانو د شمال د ېالوتک  هټپیلو یب امریکایي اساس ېهمد په
  ه ګټ  په   ان ځ  خپل   د   هڅ هر  او  ړیک  ثابت  ېک  افغانستان  په   رول   او   یرهڅ  خپله   ې چ  دي  ې ک  هڅ ه  ې پد  هیواد  پاکستان  د

 د  افغانستان  د  ګنڅ  تر  فکتورونو  پورته  ددي  ،ړیغوا  کمزورول  جریاناتو  امنیتي  او   سیاسي  د  نو  کهځ  رخيڅراو
 د  ږزمون  او  وساتلي  روانه  هم  هګړج   ېتبلیغات  رسنویوخپله  ېپاکستان  کهځ  نو  يړو  مخ پر  هم  هګړج  هړس  ضد  پر  دولت
 یاستخبارات  پاکستان  .د یورکو  انعکاس  هم  ته  یوالوړن  حالت  هړناو  اد  او  ړیک  سوق  خواته  ېسردرکم  یو  وضیعت  هیواد
 هندوستان   د  ېچ  دي  یباور  ېپد  ېی  استخبارات  او  ده  بینه  بد  ته  اعتبار  او  رسوخ  هندوستان  د  تل  یا  ایس،  اي،  اداره

  هګ رنڅ  ې چ  ده  دا  ېی  هڅ ه  ، ید  تهدید  یلو  ته  امنیت  واوګټ  یمل  پاکستان  د   نیغه  په  نیغ  ېک   افغانستان  په   یدوالزیا  رسوخ
                .ړیک ته  ډېنڅ خهڅ ېسیم د رسوخ هند د یش یکواال

  ی مل  ې خپل  هغه  او  لري  ېک  هیواد  رانګ  په  ږزمون  ېچ   يګټ  پلتي  کومه  پاکستان   ووایو:  شو  یکواال  سره  ول ډ  ډلن  په
 :وړوک اشاره ورته ولډ ېالند په بولي ګټې

 

  او  سرحد  د باید خوا هیوادوله  وړدوا د  هښکر دا  ېچ خه څ نزاع او دعوا د  ښېکر د دیورند د تیریدل افغانستان د   ( ۱
   شي. پیژندل و عنوان په مرز

 

   .ېالند نظر تر ادارو یاستخبارات ې پاکستان د ړیک ټېیټ را سره یهل ډ د ېیک ړا  ېخپل ېد کابل ( ۲
 

  شرط  او  قید  ولډ  څهی  د   پرته  ته  سرچینو  یانرژ  د  او  بازارونو  هیوادو  آسیایي  د  کول،  ته  ځرامن  لیکو  ترانزیتي  د  (۳
   .خهڅ
 

   ته. چینو سر اوبو  د افغانستان د یش تضمین ېد رسي الس پاکستان د (۴
 

  .يږکی ته ځرامن نه ستونزي ولډ څهی ته پاکستان د ېک ېونګ پان  او بازارونو، په افغانستان د (۵
 

   شي. ته ځرامن ېیک ړا دوستانه ېد  ځمن تر ادیآ  اسالم او کابل د (۶
 

  يږکی  یلسیز  لورڅ  اوخواښ  تویوي،  ېوین  ولس  ناهګ بی  د  ږزمون  پاکستان  سره  نیولو  ېک   نظر  په  بناو  ناولُو  ږشپ  پورته  د
    دي. نوليښکی غرټ  په غم د ېی ولُسونه ږزمون ېچ
 

 . یپا ېبرخ ړۍلوم د
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