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 ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
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 فارس/خلیج عرب/مرکزی/تمرکز در آسیای جنوبی

 

فرموده اند به شرطی که دولت افغانستانداکترعبدهللا درست   

بکوشد که تخار، تاجکستان و پاکستان در والیت بدخشان قرار 

 نگیرند

 :افغانستان در عوامل دیگر نهفته است به شمول موضوعدرناتو دالیل اصلی تصامیم مثبت  گرچه

  زمان کنفرانس لندن 0202با روسیه روسیه فعال امروزی در مقایسه ، 

  ،حظور داعش 

 ل هندوستان در افغانستان و منطقهسیاست محکم و فعا ، 

 در منطقه، کستان در افغانستان و منزوی شدن این پدر تروریزم منطقهروی سیاهی پا 

 ،موافقه امریکا و ایران در مورد تکنالوژی اتمی 

 ،سیاست فعال و موفق عربستان سعودی و ممالک خلیج در مقابل ایران 

 وغیره یران،نزدیک سیاست هندوستان و ا 

در جریان مذاکرات ناتو در وارسا داکتر عبدهللا عوامل شکلیاتی دیگری هم در این موارد مفید بوده است که در این مورد 

 :رئیس اجرائی دولت افغانستان اظهاراتی کرده اند 

سی در وارسا گفته است که رهبران ناتو از روی ناچاری با دولت افغانستان  بی موسوی، خبرنگار بیوگویی اختصاصی به جمال  در همین حال عبدهللا عبدهللا رییس اجرایی حکومت افغانستان در گفت" 

 ".کنند، بلکه برخالف دولت گذشت، حاال دولت افغانستان اعتماد آنها را جلب کرده است همکاری نمی

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/07/160709_zs_nato_recommiting_to_afghanistan 

دولت . اظهارات مذکور یک جنبه دالیل تصامیم مثبت در مورد افغانستان از طرف ناتو را بیان میکند ودرست هم است

و در پهلوی عملیات عسکری، فعالیت سیاسی و مبارزه بر ضد اختالس و فساد افغانستان در آماده گی برای مذاکرات نات

این اقدامات . اقداماتی هم  انجام داده است که یک گوشه ای شکلی از تصمیم گیری ناتو و امریکا را برآورده میسازد

لی مسند قرار داده تنظیم رسمی پالیسی ها و اسنادی است که در اصول و رسم و رواج تصمیم گیری معمول بین المل

میشود و به دنیا نشان میدهد که افغانستان به زبان مستند معمول بین المللی میفهمد ، انتظار میرود که بر اساس آن عمل 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/07/160709_zs_nato_recommiting_to_afghanistan
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arsala_f_ilmudin_Qadri_iqbal


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

در ویب سایت تحلیلگران افغانستان این اسناد تهیه   .نماید و این یک توقع و درخواست بین المللی در کنفرانس لندن بود

 . به تفصیل تشریح شده استامنیتی، پالیسی امنیتی، و تحلیل خطرات و تهدیدات شده ستراتیژی ملی 

-for-looking-summit-warsaw-the-at-analysts.org/afghanistan-https://www.afghanistan

support-sustained/ 

کوشش  در پهلوی عملیات عسکری، فعالیت سیاسی و مبارزه بر ضد اختالس و فسادمیرود که دولت افغانستان  توقع

، امریکا و جامعه بین المللی در آینده تقدیم خواهند نمود،  نماید که اسناد متذکره و اسناد راپور های دیگری که به ناتو

 . تخار ، تاجکستان و پاکستان در والیت بدخشان قرار نگیرندمواردی را جلوگیری نمایند تا 

ملیون دالری موسسه کمک های بین المللی امریکا   259.6داستان بدخشان از این قرار است که در جریان کمک 

USAID  دولت افغانستان . کلینیک صحی در والیت بدخشان مصرف شده است 97یک مقدار آن برای ساختن

موسسه کمک های بین المللی امریکا توضیحات ، مشخصات و موقعیت مشخصات جغرافیائی این کلینیک ها را به 

USAID اخیراً موسسه مفتش خاص امریکا برای باز سازی افغانستان . تقدیم کرده استSIGAR  این اسناد مصرف را

 00تفتیش کرده است و در پهلوی صد ها نقص مثل نبودن آب و برق و ووسایل وغیره ، موسسه مذکور دریافته است که 

 :کلینیک حساب داده شده حتی در همان والیت بدخشان قرار ندارند 97کلینیک از جمله 

چنین حساب    GPSرا بر اساس سیستم جی پی اس  کلینیک  7دولت افغاانستان مشخصات جغرافیائی  نمونهبه صورت 

 :داده 

کلینیک  بر اساس این مشخصات حساب داده شده در والیت  3کلینیک وجود داشته باشند ،   3اگر این  .0

 .تخارموقعیت دارند نه در بدخشان

کت کلینیک  بر اساس این مشخصات حساب داده شده در ممل 3کلینیک وجود داشته باشند ،   3اگر این  .0

 .تاجکستان موقعیت دارند نه در بدخشان

کلینیک  بر اساس این مشخصات حساب داده شده در مملکت  3کلینیک وجود داشته باشند ،   3اگر این   .3

 .پاکستان موقعیت دارند نه در بدخشان

 afghanistan-concerning-usaid-to-letter-http://smallwarsjournal.com/blog/sigar 
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