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منطقویوژیکاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ره ش)ـه۱۳۹۳عقرب۱۰الی۳از (۹۰:ش
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دمهمق

ه کې،  چ ته د ولسمرش ارشف غني سفر، د دواړو هېوادونو ترمن راتلونکو اړيکو او د دغه د اوون تحليل په دې 

د سولې په به کې همدا راز له دغه سفر مخکې سعودي عربستان ته د نوموړي سفر او اهميت او السته راوړنو؛سفر پر

او د سرتاتېژيکو او  لو په ت نو مرکزد نوو هلو  ې د اوون تحليل د بورډ شننې لولئ.،سيمه ييزو 

ې اړيکې درلودلې دي؛ خو  ه هم چ او افغانستان تراوسه هم  د ولسمرش غني اوسنی سفر د ته دغه هېواد که 

ه کوي، چې د سولې په به او اقتصادي برخه کې د چ رول  بېالبېلو اړخونو له پلوه اهميت لري. افغان ولسمرش ه

واکونو رسه په راتلونکي کېته يوالو زبر ېر ن ن يې د امريکا، هند او چ په  ي او تر ت ورک هم د اړيکو تعادل ارز

ته ي.رامن ک

پوړي پالوي په مرشۍ سفر هم، ولسمرش له دغه سفر مخکې  سعودي عربستان ته د عمرې د ادا کولو په موخه د يوه ج

ې. داسې  وک او د هغه هېواد له چارواکو رسه يې په بېالبېلو موضوعاتو په تېره د سولې په موضوع خربې اترې وک

اغلی غني د ب االفغا سولې د بريا لپاره  ي چې  رې، چې د پاکستان له ال له ترکيې، سعودي او چ برې

ري هېوادونه دي، ه کې دی.سرتاتېژيک مل پر پاکستان د فشار راوړلو په ه

يل دي او  ونه هم تر ډېره رسه ت ولو رسه رسه، سوله او اقتصادي پرمخت که به د دا چې د امنيت په نشتوايل له دې 

لې ترکوم ونو هلې  تفصيل لولئ:د شننوته يېه بريال يش؟ هغه موضوعات دي، چې دلاقتصادي پرمخت
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افغانستان د ژورو اړيکو په درشلچ او

رسه سرتاتېژيکې اړيکې د خپل بهر ينکيپبهر رسمي سفر کې، له ولسمرش ارشف غني چ ته په خپل لوم 

خه بللې دي يتوبونو  . سياست له لوم

ونپه داسې حال کې چې افغانستان د چ له اصيل  (امريکا او هند) رسه سرتاتېژيک ت ي، سياالنو  نوونه السليک ک

يتوب  وليز ډول بهر ته ولسمرش غني له چ رسه سرتاتېژيکو اړيکو ته د لوم ه اهداف لري؟ په  د په ورکولو رسه 

ی. ی اهميت ورک ان لوم رسمي سفر لپاره د چ انتخابولو، دغه سفر ته 

ني سفر کې له چ رسه په بېالبېلو برخو  لور ور ل ولسمرش غني په دغه  ونونه هم السليک ک "سيا زړه"آ او د کې ت

ه. لورم کنفرانس کې يې مهمه وينا وک هېوادونو په 

شاليد

دوه اړخیزېافغانستاناو ند چیديپلوماتيکې اړيکې لري. رسمي کلونو راهيسې 60چ له افغانستان رسه له تېرو 

کېچنې چپراخې شوې، چې له شوروي رسه د اړیکې هغه مهال  شوې؛ خو د رسدار داوود خان له کودتا رسه اړيکې ک

ته شوه؛ م ه هم د دواړو هېوادونو ترمن تر يوه بريده بې باوري هم رامن ر د داوود خان له خوا ديپلوماتيکو که 

ه وايل لور ته بوتلې. وابونو، دا اړيکې بېرته د 
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ېدو رسه طرفه پاتې شوبې چین تر ډېره بریدههم کې وج يوپه کورند افغانستان  له ؛ خو د طالبانو د رېژيم له راپر

کال هغه مهال ۲۰۰۷والتیا یې په ېلرسه د اړيکو پراختيا ته لېوال دی او دا ه افغانستانلچکال راهیسې ۲۰۰۱

نده شوه، چې کله  ست.ېډالرو واخهلیارديم۳قرارداد په د کان د میس عینکو يېر

د اړيکو نوی فصلافغانستان - د چ

او داسې بابيو نوی اړیکو او افغانستان ترمن دچ ته به د ولسمرش غني سفر، د دغه هېواد پرانيزي. د اړيکو دا پ

و او امريکا له افغانستانه خمهال دی، ونه بايس او يو کم شمېر رستېري به دلته چې نا په اډو کې پاتې د هغوی پل پو

ي ه په افکې واک تشه غانستان کې تر يوه براو په دې تو ي. چ دې تشې ته د يوه فرصت په هم يده د  ته کې رامن

وري او  ه  امونه اخيل.د خپل راتلونکي رول لپاره په افغانستان کې سرت لوم 

ر ته د ولسمرش غني د هرکيل "پينجيش"دا چې د چ ولسمرش  ې لپاره راغلی و، په راتلونکو کلونو کهوايي ډ

ت ورکولو ه هم چ له . کارندويي کويافغانستان ته د ارز ميليون ډالره زياته مرسته 200کال راهيسې تر 2001که 

ې؛ خو په دې سفر کې يې په  ام کې د راتلونکو کلونو لپاره د له افغانستان رسه ک ي  ميليون ډالره مرستې ژمنه 330لوم

ه. وک

ه خوا ېله بلیو نوی فصل پرانېست، دغو دوه اړخيزو اړيکویوې خوا د لهېسفر کېداحمدزی په ارشف غني  يې ه

ه اغيل غنيکېبنسپوخلپارهمهالو اړیکو دد اوږچېوک ه، چې افغانستان به دي.  نده ک ر خپل چينايي سيال ته 

مهال مهالېله چین رسه لن هم "پين"يش جینچينايي ولسمرشهورته هیلولري، چېاړیکې ېاو اوږدمهالې، من

وده ری هېواد وباله.او افغانستان يې و د چ لرغونی مل

يان ايالت رسه  کيلومرته اوږده پوله لري او په دې وروستيو کې په بدخشان واليت 85بدخشان واليت د چ له سين

تونکو رسه له د نو بېلتون غو د همکارۍ وېره لري او ې الرې کې د ناامنيو له زياتېدو رسه، چ د دغه هېواد له مسل

لېوالتيا لري.غواړي، چې له دې امله هم له کابل رسه د اړيکو پراختيا او همکارۍ ته 

وي رتيا دا اړيکې وغ او پر دواړو لورو به يې اوږدمهالې په اوسني وخت کې به د دواړو هېوادونو ترمن سرتاتېژيکه مل

ي .اغېزې پرېو
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ۍ له زاويېله چ رسه اړيکې د سيمې او ن

و کلونو راهیسې پر خپللهچین  الر زهدیېلوهتېرو  مو نوې الر يې هم په پام کې ده. دا الر هم کار کويهت ، چې د ورې

غې پخوان نظريې جوړه شوې لوي.شيااي-ايرواو غواړي، چې چ له پر ه مکې او او اروپا رسه ون دا نوې الر به د 

هسمندر له  ه نه الرې وي او که  مکې او هم د سمندر له الرې نېغه ون مو په دې الر کې هم د  هم افغانستان د ورې

ي. ه پورته ک له وييل، چې افغانستان به هم له دې الرې  و  لري؛ خو د چ ولسمرش 

ي وزير هم له ارشف غني احمدزي رسه په کتنه کې وويل، چې چ په خپله لوېديزه ت ن د چ لوم الره د دې تر

کونو، اوبو  ، س ل نا په برخو کې مهم رول کار کوي او له همدې امله غواړي، چې په افغانستان کې د رېل پ او برې

وليز ډول ولوبوي. الره مهم رول (د لوېدي په لور)نستان په لور د چ په پاملرنه کې، د دغه هېواد همداد افغاپه  ت

لوبوي. 

د اړیکو نو حامد کرزي د چین په لور،هالربوک اړیکې خرابې شوې-او د اوباماکله چې د پخوا ولسمرش حامد کرزي

ه. ل او هه کولو لپاره مخه ک يې کوله، چې چ په افغانستان کې له هپه همدې موخه کرزي سفرونه هم وک

ه هم نوموړی په دې کار کې  ي. که  تر چ يې له اقتصادي لحاظه ډېر هم بريالی نه و او اقتصادي پلوه رادخيل ک

ر له سيايس پلوه يې ډېره  ای؛ م اړيکې تر يوه بريده وررسه ورغولې.صحنې ته راداخل نه شو ک

ې لېوالتيا لري او يوبچ هم په افغانستان کې سولې او ث ان پل امنيت او باامنه او پياوړی افغانستان خات ته 

ور ب ويل.اقتصاد ته 

ې او ېلوماتیکيپدکال راهیسې هند په افغانستان کې ۲۰۰۱دا چې لهپه بل اړخ کې هم  ه حده تربریاوې ترالسه ک

واښ نفوذیدونکېستان کې د هند زیاتپاکستان په افغان، مات ک)پاکستانهېواد (یې خپل رقیب  د خپل امنیت لپاره 

پوړو چارواکو و په دې اړه د پاکستانبويل.  ې او په ج ندونې ک ر هند له خوا، له روزل شوې تېره بیا د خت ناوخت 

هم وېره لري.خه افغان اردو 

رتهافغانستانهند  دافغانستاندبه له چین رسه ؛ نواو د افغانستان ميل اردو هم روزيیراننوتلکېپه اقتصادي ډ

وريه نېکپاکستان پکېدلو ته هواړیک ای ونييس. لاو داسې هيله نېت و دې اړه همدېپهري، چې چ به د هند 

نفرانسنی کخوا دوه وره چین انستیتوت ل- د پاکمه20مه او 19ې د تېرې ميالدي مياشتې اکتوبر په په پاکستان ک

ېدا کنفرانس د پاکستان د ی و.شو جوړترنامه الندې)افغانستان- پاکستان-(چینهم د يمرشانو جر مشاهد غ

اييچینيپلوماتانو،درستاج عزیز، د چین سفیر، افغان د پاکستان د ميل امنيت سالکارشوی و، چېړا جوخو ه حسین ل

او مهم کنفرانس و.او استادانوونکوې ی و او د دغو درې واړو هېوادونو د اړيکو په ت ون پکې ک
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ه کې ده، چې چ افغانستا ر له بلې خوا امريکا هم له پخوا راهيسې په دې ه ي؛ م ن ته له نظامي پلوه رادننه ک

ند ک مچينايانو ه ر بيجين د په اوسني وخت کې ی و. دا چې غه مهال د امريکا له دې هيلې رسه مخالفت 

ه هم امريکا له چ رسه د ايران او ختيزې اسيا له امله ډېر ؛ نووافغانستان په اړه د يوه مهم کنفرانس کوربه  که 

ې د ستايلو وړ بللې دي.امريکا د بهرنيو چارو وزارت دمخالفتونه لري، خو هم د چ دا ه

کېچنې اړيکې لري ېر له چ رسه ک هندخو د افغانستان په اړه ؛ و د چ سيمه ييز سيال دیاهند هم د امريکا په 

او او یدیغډېره همتر هم  يو يېپه دې ت پوړو چارواکو ترمن خپلمن له بلې . لودلې ديهم در ناستېله د ج

ه کويهم افغان ولسمرشخوا  واکونو رسه د اړيکو ه ېر زبر ، هند او امريکا په  ، چې په راتلونکو کلونو کې د چ

. تعادل وسا

د استانبول پروسه- کنفرانس"آسیا زړه"د 

ه یې ۍلوم چې،ېکال راهیسې پېل شو ۲۰۱۱د استانبول پروسه چې د  ، دویمهکېارلاستانبو د ترکيې په غون

لورمه یې از په قه، درېیمکېپه کابليې د اومه جوړه شوه، 31اکتوبر پهدبیجین کې د چ په پالزمېنه قستان او 

ون د  ی و.14ايران، هند او پاکستان په  ون پکې ک هېوادونو استازو 

و و  ي کولودا پروسه د  ونو د مخنیوي په موخه د همغ وا و  ې ته ، چې شوېلپياو  ارشف ولسمرش دې غون

يتوب وباله او غني په خپلو خربو کې به په راتلونکې لسيزه کې د ويې ويل، چې افغانستان سوله د خپل هېواد لوم

وي. ر ر و اسيايي همکاريو ډ

ې او داسې  او خربې وک ې مخکې هم له چينايي چارواکو رسه د افغان سولې په ت ي، چې بافغان ولسمرش له غون رې

ي،  ه وک ن د چ له الرې هم پر پاکستان د فشار اچولو ه ارشف غني احمدزی به د ترکيې او سعودي عربستان تر

و د ب االفغا سولې به ته الر هواره يش. د چ ولسمرش هم د پاکستان او افغانستان ترمن د باور جوړونې په تر

ې ده. او د رول لوبولو ژمنه ک ت

به د افغانستان په سوله او ثبات کې ونهنفرانسکپروسې له پيل راهيسې داسې هيلې شته دي، چې دانبول داستاد 

ېيو هېوادونواونددې پروسې په مرسته به دکه ؛مهم رول ولوبوي ې يش.ې رسه  او همغ
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هافغانستان اړيکې او د - سعودي سولې نوې ه

ه ورځ (د د عمرې له ادا کولو وروسته، دپه سفر کې سعودي عربستان ته ،ولسمرش ارشف غني احمدزي سفر په دو

ن بن عبدالعزیز آل سعود،له وليعهد او دفاع وزيرد هغه هېواد مه)26اکتوبر په  وکتل.په رياض کېرسهشهزاده سل

ن رسه په دفاع وزيرهد سعودي ل ه ژيکو همکاریو د ېد دواړو هېوادونو ترمن د سرتات، تر ډېرهکېکتنهشهزاده سل هوک

ۍ کې د ليک کېچونوستونزوروانو، په اسالمي ن یناو ک د ت کې د سعودي ، په افغانستان کې د سولې او ثبات په 

ر په سعودي کې د افغانيلو او همدا رازرول، اقتصادي مسا دې و او حاجیانو پر ستونزو خربې اترې وشوې. د سودا

ن دا پر ه هم وشوه، چې ېتر وايل لپاره دې دواړه لوري د ال ډېرو تفصیيل خربود دغو موضوعاتوک رن ره لپااترود 

اکي.  پالوي و

نی بهرنی سفر و او له بلې خواله يوې خوا دا سفر د ولسمرش غ ر رسه د نوموړي کتنه، د له دفاع وزي، د سعوديني لوم

ندوی دي. ر دغه سفر د اهميت 

د افغانستان او سعودي اړيکو ته کتنه

خه سيايس او کلتوري اړيکې موجودې وې افغانستان دغه هېواد ؛ خود افغانستان او سعودي د ملتونو ترمن له پخوا 

ر ته راداخل شو شورويانو له راتته د خپلې د د خان و رسدار محمد داو کله چې اووروسته د افغانستان د سياست ډ

ې اړيکې محوره بهرنيشورو واکمن پر مهال  ۍ په لور والړېاو د لوبدلې ک غه مهاله د له ه،دی او اسالمي ن

شوې. ترمن سیايس اړیکې پراخې عربستانعوديافغانستان او س
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تناکېلپاره عربستاندا اړیکې هغه مهال د سعودي  او تر ډېره بریده وکافغانستان یرغل رشورویانو پې، چېشو ارز

. سعودي هم له همدې همامنیت او خلیجعربستاند يې  واښ رسه مخ ک ویرې د افغانستان له مجاهدینو مالت له 

ولو مخک و. ر کې تر  وک او د مرستو په ډ

افغانله،ژيک عمق د ترالسه کولو لپارهېد سرتاتېوروسته، سعوديانو د ایران په مقابل کد افغانستان د جهاد له دوران را

یانو د، چې د دوی او کاوهزیاتره له سلفیانو او طالبانو مالت مجاهدینو او  اون هنيابتيکار په هېواد کې غهنورو  نه ،ج

ر کې همیې اغیزېاوسه بلکې تر ،یوازې دا چې پر ملت وتپله ندې ديپه هر ډ .ر

لپاره د سعودي انتخابد لوم بهر سفر

ۍ يادې  ه ک ل او په بهرنيو چارو کې يې پېن انه ک کي رو ولسمرش د لوړې په مراسمو کې د خپل سياست اصيل 

و  ېر غر هېوادونه، د نا ه يې د امريکا په  ه يې اسالمي هېوادونه، در ي هېوادونه، دو اون ۍ يې  ې، چې لوم ک

لو  ي هېوادونه او چاپان وو،  مه يېغ يوال بانک په همرمه يې اسيايي هېوادونه او پېن رو ملتونو د سازمان او ن د مل

يو هېوادونو يادول، د افغانستان په بهر سيا اون ۍ درجه کې د  يوال سازمانونه وو. په لوم ست کې د هغوی ېر ن

ه کوي. اهميت په ډا

ۍ خپل بهر سفرونه ولې ولسمرش دا چې  ې ک ل،پيل له دو تنې وړ ده. ک اکنيزو مبارزو دا د پو چې ولسمرش د 

ی سفر سعودي عربستان ته وي د دې ژمنې پوره کول وو او که ، يوازېپر مهال وييل وو، چې د بريا پر مهال به يې لوم

ه هم ه نور اهداف يې هم ترشا درلودل؟  ايي د عامه ذهنيت د راجلبو غني، ولسمرش که  لو سعودي ته د سفر ژمنه 

که ارشف غني احمدزي  ې وي،  ه يې کوله چې کومې تشې ته لپاره ورک ی او ه چې يې ډېر عمر په غرب کې تېر ک

ي؛خلک متوجه وو،  ر هغه ډکه ک کارندويي هم م ن د نوموړي په بهر سياست کې د سعودي د اهميت  د دې تر

.کوي

د سولې په به کې د سعودي رول

ی دا ته د ارشف غني عربستان سعودي  ي؛ لوم ه کتل کې د چې احمدزي دغه سفر ته له دوو زاويو د اهميت په سرت

پوړو چارواکو  و کولو کې به د دواړو هېوادونو ترمن د اړیکوسفردااغيل غني په مرشۍ د نوي حکومت د ج په 

اييمثبت رول ولوبوي او دویم د سعودي د کېخربو اترو پهطالبانو رسه او له بهد افغانستان د سولې په دا چې 
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وبی دی، له بلې خوا له پيالمه وي.رول راجلبولو ا ۍ د مقدساتو  سعودي عربستان که له يوې خوا د اسالمي ن

يخورا زيات نفوذ لريدغه هېواد پاکستان رسه هم نژدې سرتاتېژيکې اړيکې او پر  ېرل کې که داسې ان دا چې؛ نو 

لو پيل دی.ا سو د ب االفغسفر لې به ته، له دې الرې د رسېدو د هلو 

ولسمرش ارشف غني د سولې په برخه کې د سعودي عربستان د مرستې راجلبولو لپاره يو منظم په وينا،د افغان چارواکو 

ان رسه وړی  ، پر ډېری شنونکي د پاکستان له الرې د سولې په برخه کې د سعودي د رول ت. وپالن ترتيب او له  ن ر

ويا اغېز له امله مخامخ افغان طالبانو د  ي، چې  کولی يش له طالب چارواکو رسه سعودي هم د دغه هېواد رول مهم 

خه دی، چې د طالبانو حکومت يې په رسميت پېژندلی و نېغ په نېغه  که سعودي له هغو هېوادونو  ي؛  هم تفاهم وک

ې اړيکې درلودې. او له هغوی رسه يې 

و  ي، چېپه  ام کې دا سفر ليز ډول داسې برې ي  ولو پیالمه يشلور د دواړو به په لوم ه کولو او غ و ترمن د اړیکو 

ن به یې د افغانستان د سولاو د پيل يش.خربې اترې ، دوه اړخيزېد سعودي د رول په اړه همې او ثبات په اړه تر

او واب کې افغانستان د سولې په به کې د رول لوبولو په ت تنې په  وزیر ژمنه دفاع د سعودي ، د ولسمرش غني د غو

ه هېواد به يې تر خپله وسه په دې برخه کې همکاري ونه سپموي.چې،وک

ت له سعودي، چ او ترکيې رسه د اړيکو ارز

کاري، چې ولسمرش غني ، ترکيې، سعودي او په بل اړخ کې له هند او لهداسې  ۍلوپه مرشۍامريکاد چ ېديزې ن

ه کې دیرسه د اړيکو  ه کولو او پراختيا په ه به کېتان د سولې په چې نه یوازې د افغانس. دا هغه هېوادونه دي،د 

ه اخپياوړتيابلکې د هېواد په اقتصادي ،ی يشمهم رول لوبول ی يش. ستلېکې هم مثبته ون

ر ېسرتات، ترکيه او چ د پاکستانسعوديدا چې چې د دغو دريو ي؛ ارشف غني احمدزی غواړيدادونهي هېو ژيک مل

تينی رول  او ر و د افغان سولې او له طالبانو رسه د مخامخ خربو په ت هېوادونو له الرې پر پاکستان فشار راوړي، تر

. ولوبوي

ۍ او يادو شوو هېوادونو جيوچ او سعودي به هم  يک ماحول ته - د اوسن ن ن فشار راوړلو پر پاکستاپه کتو رسهپولي

ه او په دې ا ه بېل که دا دواړه هېوادونه په اوسني وخت کې له توندالرو وېره لري، چې  ي؛  ه ک ړه رول لوبولو ته زړه 

ني ختي کې يې هم په دې وروستيو کې د چ پر خالف د القاعدې شبکې  ې اعالن دی او سعودي هم په من د ج

ری دید اسالمي دولت د ډلې پر ضد له امريک ه لري، چې د ا رسه په نوي جوړ شوي اېتالف کې مل او همدا راز ه

ي .سيمې په سرتاتېژيکو هېوادونو کې خپل رول له مذهبي او سيايس پلوه پياوړی ک
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صلح و پیشرفت اقتصادي

خویش گفت که صلح نخستین اولویت کاري وي خواهد بود و اگر صلح در کشور هاي رئیس جمهور غنی در یکی از صحبت
بمیان نیاید، پیشرفت اقتصادي در افغانستان ناممکن خواهد بود این درحالیست که وي با امضاي قرارداد امنیتی با امریکا، راه 

بیش از پیش دشوار ساخت.رسیدن به صلح را 

کردند که راه حل تمام میتحت حمایت امریکا در افغانستان چنین تبلیغهاي ، رسانهز امضاي این قرارداد امنیتیتا قبل ا
آمد، گناه این میمشکالت افغانستان در امضاي این قرارداد نهفته است. زمانیکه ارزش افغانی در برابر دالر کمی پائین

شد میداد، مقصر کرزي قلمدادمیو اگر وزارت مالیه از کمبود منابع مالی شکایت سرادافتمیحامد کرزيکاهش به گردن
داد بازهم گناه بدوش کرزي بود که با عدم امضاي این قرارداد میو اگر پاکستان مناطق مرزي افغانستان را هدف راکت قرار

عدم امضاي این قرارداد با ،این مشکالتۀ کردند که دلیل هممیصدا بلندسروها و رسانهافغانستان را در مضیقه قرار داده
امریکاست.

خواست به این سوال پاسخ دهد که در کدم بند این قرارداد امریکا تعهد نموده است که مشکالت اقتصادي نمیهیچکس
تعهد شده است.کند و در کدام بند از حمایت افغانستان در برابر حمالت پاکستان میافغانستان را حل

اما قیمت دالر همچنان سیر صعودي خود را ادامه داد، ،به امضا رسیدسرانجام این قرارداد در دومین روز کاري حکومت جدید
گوید و حمالت پاکستان نیز میبودجه سخننیم ملیارد دالر از کاهشونالدها میوزارت مالیه همچنان از کاهش درآمد

اند.غانستان در سکوت مرگبار فرو رفتهامریکا در افۀ تحت الحمایهاي رسانه، ولیادامه یافته است

استخراج معادن

افغانستان کشوري است محاط به خشکه که منابع اقتصادي اندکی دارد. در این کشور نه زراعت در حدي توسعه یافته که 
گردشگري برخوردار است تا برایش هاي دیگر از جاذبههاي داخلی را تکافو نماید و نه مانند بعضی از کشورهاي نیازحداقل 
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منبع درآمد باشد. یکانه امیدي که براي پیشرفت اقتصادي در این کشور وجود دارد، ذخایر زیر زمینی و معادن این کشور 
است که باید استخراج گردد.

گذاري هنگفت صورت گیرد. استخراج ایهاست که قبال باید در آن سرمایی ههر کشور نیازمند زیربنامعادن دراستخراج 
پروسس برساند. در هاي کارخانهسراسري خط آهن ناممکن است تا مواد معدنی را از معدن به ۀ معادن بدون وجود یک شبک

از دسترس به رسراسري راه آهن یک آرزوي دوۀمناسب براي مسافرت عادي وجود ندارد، شبکهاي کشوري که حتی جاده
رسد.مینظر

الزمهاي ظرفیت

در طول الزم در کشور خلق گردد. هاي ظرفیت،براي اینکه بتوان معادن را بصورت اقتصادي استخراج نمود باید از قبل
اندرکاران این کشور به این ین سکتور هم توجهی نشد. شاید دستی، به ایزیربناهاي سیزده سال گذشته مانند همه بخش

خارجی همچنان بسوي افغانستان سرازیر خواهد بود. هاي از کشوردورهاي تا آیندهباور بودند که سیل دالر

مسلکی است در غیر آن افغانستان هاي یکی از مهمترین بخش ظرفیت سازي در این زمینه، آموزش و بمیان آوردن کادر
هاي گذشته در بخش آموزش را با معاشات بلند استخدام نماید. اما متاسفانه در سالمجبور است تا انجنیران خارجی 

توجه جدي مبذول نگردید. امروز در سراسر افغانستان صدها پوهنتون خصوصی وجود ،مسلکی در بخش معادنهاي کادر
وجی وجود ندارد. معدن شناسی و جیولۀ سسات تحصیالت آموزش عالی فاکولتؤاما در یک درصد از این م، دارد

کشورنیت در استخراج منابع طبیعی نقش ام

هاي امنیت در پیشرفت اقتصادي نقش حیاتی دارد و مثال روشن آن افغانستان است که در طول سیزده سال با وجود کمک
ناامنی این عدم پیشرفت دوام جنگ و ة جهانی، این کشور همچنان درگیر مشکالت اقتصادي است. دلیل عمدۀ بزرگ جامع

در افغانستان بوده است.

فوق العاده مشکل است. بنابراین اگر ،معادن افغانستان در مناطق کوهستانی و دورافتاده موقعیت دارد که تامین امنیت آن
گذاري نماید، هرگز نخواهد توانست بدون توافق با ر بخش معادن در افغانستان سرمایهیک کمپنی خارجی بخواهد د

ولت دست به کار شود. از جانب دیگر همین اکنون نیز طالبان در تشکیالت خویش بخشی را بنام معادن مخالفین مسلح د
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حتی اگر معدنی در نمایند. میداوطلب استخراجهاي اند و در مناطق تحت کنترول شان معادن را توسط کمپنیبمیان آورده
تفاهم با مخالفین مسلح دولت است. ج نیازمند مناطق تحت کنترول طالبان هم نباشد، انتقال آن از محل استخرا

شود براي پروسس از طریق راهی که بنام توپخانه مشهور میبعنوان مثال بخش اعظم الجوردي که از بدخشان استخراج
یابد و این راه در کنترول طالبان است.میبه پاکستان انتقال،است

تخراج معادن در افغانستان داشت و اگر معدنی هم استخراج اسیدي به توان امنمیبنابراین در شرایط جنگ وناامنی، هرگز
ي دوام جنگ خواهد بود.اگردد، طالبان از عواید آن سهم خود را خواهند داشت واین عواید براي آنان به معن

مهیا خواهد محلی هاي دوام جنگ حاکمیت دولتی را بیش از پیش در کشور تضعیف خواهد کرد و زمینه را براي ایجاد قدرت
هاي ین خوان یغما سهمی داشته باشند. حتی ممکن است جنگ بر سر معادن در کشور، جنگساخت تا آنان نیز از ا

قومی هاي پاکسازيو حتیها کشتارباایی افریقهاي را بعضی از کشورتلخ ۀ ولوژیک را تحت الشعاع قرار دهد. این تجربیاید
اند.پشت سر گذاشته

گوید اما نخستین قدمی میگوید صلح در اولویت کاري وي است، درستمین گفت وقتی رئیس جمهور غنیتوامیبنابراین
قرارداد امنیتی را با امریکا امضا کرد، راه خالف این هدف را در پیش گرفت و ابتکار عمل در صلح و که وي برداشت و

یکا قرار داد.جنگ را در اختیار امر

اما سیاست امریکا در افغانستان ،لبان استافغانستان مربوط به مذاکرات آینده میان امریکا و طاصلح و جنگ درة اکنون آیند
اسالمی است. بنابراین پیشبینی صلح در افغانستان در شرایط کنونی هاي بخشی از سیاست این کشور در قبال همه کشور

پایانسخت دشوار است.

ارتباط با ما:

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:ایمیل

www.csrskabul.comوب سایت:

رۀ  +)93(784089590اس: ش
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