
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 :راه او مي كند و پاكستان در صدد مسدود كردن راه باز هند
 خوانده اند  همه دولت هاي افغانستان چه راست و چپ دوست عنعنوي  هند را 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠" 
 :پشینه همكاري هاي سیاسي اقتصادي -١
 .هند نمك به حرام و نیكي ناشناس و فراموش كار نیست  -١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 رنگ ها و خطوط روشن دارد  با هند تاریخ معاصر كشور -٢

٠٠٠٠٠ 
 آزادي طلبان هندوستان قرار گرفت  مركز آزادیخواهي  افغانستان بعد از استقالل -٣

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
ریع در حركت بودند) تركیه، ایران ، افغانستان(  انگلیس از سه كشور كه بسوي مدرنیزه شدن س -٤

نسبت پشتیباني افغانستان از نهضت آزدیخواهي هندوستان با افغانستان برید و در صدد سرنگوني  
 نظام اماني شد) هندي ها این موقف افغانستان را تا هنوز به یاد دارند( 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
و مصر و اندونیزیا به رهبري سردار محمد داود خان  افغانستان با هند و یوگوسالویا  -٥

صدراعظم افغانستان و جواهرلعل نیرو نخست وزیر هند، مارشال تیتو رهبر بوگوسالویا، داكتر  
در   كشور هاي عدم انسالك را سوكارنو رهبر اندونیزیا، جمال عبدالناصر رهبر مصر، پایه

 تقا یافت ار ٧٧كنفرانس باندونگ گذاشت كه بعد ها به گروپ  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

نزدیك ترین روابط میان نظام دموكراتیك برهبري داكتر نجیب هللا و هند در زمان صدارت   -٦
 ایجاد گردید  راجیو گاندي صدراعظم 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 سپر حمایوي را براي افغانستان ساخت  حامد كرزي این دوستي را به بلندي رسانید و هند یك -٧

نظامي و ملكي افغانستان از كارنامه بزرگ هند براي افغانستان بشمار    تحصیالت عاليكمك به 
 میرود 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 :دوري از محور هند  -٢

 افغانستان صرف در دو موارد زماني از هند محوري به پاكستان محوري خزید و نتیجه جالب نبود 
 افغانستان( دوره اول حاكمیت طالبان ) امارت اسالمي  -١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
   دوره اول و دوم ریاست جمهوري داكتراسرف غني احمدزي -٢
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٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 در هر دو گریز از محور منطقوي هند و رفتن در دایره پاكستان نتیجه منفي داد  -٣

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 :كاستي نزدیك شدن -٣
 هند و پاكستان عاشق افغانستان اند  -١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 هردو سرمایه گذاري فراوان انجام داده اند  -٢

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
  ٤هند در تقویه دولت و ایجاد یك دولت قوي از طریق تقویه نیروهاي نظامي و ملكي بیشتر از   -٣

   ملیارد دالر به مصرف رسانیده است 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

پاكستان براي به ضعف كشیدن دولت افغانستان ، فروباشي سیستمي افغانستان و وابسته شدن به   -٤
   اینكشور از طریق تقویه اپوزبسیون مسلح 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 است و آنرا جز منافع ملي خود مي داند  هند در صدد تقویه استقالل افغانستان  -٥

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
پاكستان در صدد كنفیدریشن ساختن افغانستان در صدد دونباله رو بودن افغانستان از این كشور   -٦

 این امر را جز منافع ملي خود مي داند  است 
٠٠٠"٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 :هند و پاكستان  سیاست هاي متناقض  نتیجه  -٤
 جنگ هاي نیابتي میان ایندو كشور -١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠"٠٠٠٠٠٠٠٠ 
   بر اندازي نظام هاي افغانستان  -٢

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 :بازگشت هند  -٥
هند عالقه فراوان به بازگشت دارد ، هند افغانستان را نمي تواند تنها به پاكستان واگذاري كند)   -١

 استراتیژي دراز مدت خارجي( 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 راه مي شود  پاكستان نیز چنین است و در تالش مسدود كردن  -٢
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

   جنگ نیابتي در انتظار ما خواهد بود اگر توازن را در میان ایندو ایجاد نكنیم -٣
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 هند خود را در پهلوي جمهوریت بازنده فكر مي كند و در تالش جبران است  -٤
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 و دوام بازنده گي هند است   خویش پاكستان در صدد تقویه موقف  -٥
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 :اصل گپ  -٦
 با دشواري هاي فروان روبروست  بازگشت هند  -١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
این بازگشت صرف به بازگشایي نماینده گي هند بصورت كوچك صورت خواهد گرفت نه   -٢

 سفارت هند ، شاید قونسلي هند براي ویزه آماده شود 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
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 :هشدار -٧
  هرگونه رجحان دادن به یكي از این دو كشور جنگ نیابتي را شدت مي بخشد  -١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 بیالنس و توازن را باید میان ایندو ایجاد كرد  -٢

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
تنش ها میان ایندو كشور بزرگترین پروژه هاي كشور را كه مي تواند ثبات اقتصادي را ببار   -٣

 بیاورد ناكام كرده است ) تاپي، معدن آهن حاجه گك( 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 :نتیجه 
 با مشكل روبروست  هیات هندي ها   سفر -١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 اعتماد سازي تا هنوز موجود نیست  -٢

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 در برهم زني این رابطه بسیار زیاد وجود دارد  خطر مداخله پاكستان -٣

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 ولي؛ 

 آمدن هیات هندي نوید یك تغیر را در سیاست كشور و منطقه مي دهد  -٤
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