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اوړون  او  په سمون  لیکنو  د  اداره  د مجلې 

کې واک لري.

د ستوري مجلې اداره د لیکواالنو د سیاسي، 

څخه  لیکنو  ټولنیزو  او  فرهنګي  اقتصادي، 

هرکلی کوي.

د بهرنیو چارو وزارت د ویاند دفتر او عامه 

خوندي  حقوق  بشپړ  ته  ریاست  اطالعاتو 

دي.

هفه لیکنې چې د لیکوال نوم یې ذکر شوی 

رسمي  د  وزارت  چارو  بهرنیو  د  الزامًا  وي، 

سیاستونو استازیتوب نه کوي.

د اخذلیک )مأخذ( په یادولو سره، د مجلې 

د لیکنو اخیستل جواز لري.

ستوری مجله په وړیا توګه وېشل کېږي. 

ما اجازه نخواهیم داد تا سخاوت شام و فداکاری های مشرتک ما ضایع گردد

مالقات معینان وزارت های امور خارجه افغانستان و ایران

معرفی مشاور ارشد ارتباطات وزارت امور خارجه

اسالمی نړی د افغانستان خلکو او دولت مالتړ وکړ

د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کابل کې د هند له سفیر رسه کتنه وکړه
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د بهرنیو چارو وزیران د سل کاله مخکې
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Despite Political Differences
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China’s Foreign Policy toward Afghanistan
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انعکاس تالش های وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی افغانستان 
در رسانه های اجتماعی 



یاد داشت

بیان متکلم به اقتضای حال مخاطب رمز موفقیت 
در رهربی سیاسی یک کشور است و این ویژگی 
وقتی تبلور پیدا می کند که گوینده و شنونده از 

ارایۀ آن رضایت داشته باشند. 
و  مدیریت  به  دیپلوماسی  دستگاه  موفقیت  
ابتکاراتی وابسته است که  از روی تجربه و تعهد 
انجام شود و با بیان شیوا و گیرا، از حریم سیاست 
که  است  سالیانی  بعمل آورد.  حراست  خارجی 
توانایی های  از  ما  کشور  دیپلوماسی  دستگاه 
سکاندارانی توامنند بهره برده و در میان سالیق 
فراهم  را  نسبی  توازن  بیرونی  عالیق  و  داخلی 

ساخته است.
تالش های امروزی اگر موفقیتی را کامیی کند؛ 
قطعاً در پیوند با کوشش های دیروز خواهد بود 
بیشرتی رهربی  با قدرت و صالبت  و زمانی که 
و  گردیده  ترسیع  بیرونی  تعامالت  روند  شود، 
مسیر پیرشفت داخلی هموارتر خواهد شد. چنین 
موفقیتی زمانی میرس می شود که ما به شایستگی 
نیروهای  به  و  باشیم  داشته  باور  درایت  و 
کارکشته و باتجربه میدان بدهیم تا عرصۀ حضور 
ما  دیپلوماسی  دستگاه  برای  قدرمتندانه تری 
با روند  فراهم شود. روابط فعال بیرونی همزمان 
اصالحات داخلی، با گام های آهسته و پیوسته، 
سیاسی  بزرگ  اهداف  به  رسیدن  برای  را  ما 

همراهی می کند.
فعال  دیپلوماسی   و  موفق  خارجی  سیاست 
ساختار  در  اساسی  اصالحات  محصول  که 
دست آوردهای  می باشد،  خارجه  امور  وزارت 
ملت  هم  که  آورد  خواهد  ارمغان  به  ما  برای  را 
از آن راضی باشد و هم جامعۀ جهانی به تداوم 

همکاری هایش عالقمند گردد.
اگر دستگاه دیپلوماسی فعال باشد رهربی آن از 
جانب منایندگان مردم در پارملان با قوت متام 

حامیت می شود.
اگر دستگاه دیپلوماسی فعال باشد، جامعۀ جهانی 
به تعهدات خود عمل کرده و همکاری های شان 

را ادامه خواهند داد.
باشد، کشورهای  فعال  دیپلوماسی   اگر دستگاه 
با  خود  تعریف شدۀ  روابط  به  جهان  و  منطقه 
آن  توسعۀ  جهت  در  و  کرده  اعتامد  افغانستان 

تالش خواهند کرد. 
سازمان  باشد،  فعال  دیپلوماسی  دستگاه  اگر 
کنفرانس اسالمی از مواضع برحق دولت و مردم 

افغانستان هم چنان حامیت خواهد کرد.
مجامع  باشد،  فعال  دیپلوماسی   دستگاه  اگر 
دینی جهان اسالم، جنگ طالبان علیه ملت ما را 
نامرشوع خوانده و از پروسۀ صلح دولت همواره 

پشتیبانی خواهند داشت.
و  صلح  باشد،  فعال  دیپلوماسی   دستگاه  اگر 
با کشورهای همسایه، منطقه و  امنیت در تفاهم 

جهان تحقق خواهد یافت.
برنامه های  باشد،  فعال  دیپلوماسی  دستگاه  اگر 
و  مخدر  مواد  تروریزم،  با  مبارزه  در  مدونی 

افراط گرایی در سطح منطقه، دنبال خواهد شد.
پروژه های  باشد،  فعال  دیپلوماسی   اگر دستگاه 
بهره برداری  به  گذشته  همچون  اقتصادی  بزرگ 

خواهند رسید.
ما  کشور  باشد،  فعال  دیپلوماسی   دستگاه  اگر 
از مسیرهای دیگری نیز مانند )راه آهن خواف– 
هرات( به مسیرهای اقتصاد جهان وصل خواهد 
باشد،  فعال  دیپلوماسی   دستگاه  اگر  و  شد 
تبدیل  نیاز  یک  به  اداره  داخلی  اصالحات 
بایسته ها  و  بایسته می شوند  و شایسته ها  گردیده 
نکته  این  به  بنابراین تالش های موجود  شایسته. 
در  باشد  خواسته  افغانستان  اگر  که  دارد  اشاره 
مسیر پیرشفت و تکامل قرار گیرد، باید به سیاست 
خارجی و دستگاه دیپلوماسی  خود بیش از هر 
انتخاب  به  نسبت  و  داده  اهمیت  دیگری  برنامۀ 
انتصاب مسئولین و مقامات آن همواره دقت  و 
داشته باشد؛ زیرا موفقیت یک دولت پیش از هر 
چیزی به موفقیت دستگاه دیپلوماسی  و سیاست 

خارجی آن وابسته است.
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ما اجازه نخواهیم داد تا سخاوت شام و فداکاری های مشرتک ما ضایع گردد

هیأت  رأس  در  خارجه،  امور  وزیر  امتر  حنیف  محمد 
کنفرانس۲۰۲۰  در  اشرتاک  هدف  به  افغانستان،  دولتی 
برګزار  ژنیو  در  قوس  ماه   ۴-۳ تاریخ  به  که  افغانستان 

گردید، عازم سویس شد.
این کنفرانس به روز دوشنبه و سه شنبه ۴ و 5 قوس در 
شهر ژنیو کشور سویس برگزار شد، کشور فنلند که میزبان 
کنفرانس کشورها و سازمان های بین املللی کمک دهنده 
در شهر ژنیو سوئیس بود اعالم کرد که اشرتاک کنندگان 
این نشست دو روزه، تعهد کردند که برای سال ۲۰۲۱، 
افغانستان کمک خواهند کرد.  به  دالر  میلیارد  مبلغ 3/3 
افغانستان  در  مثبت  تحوالت  به  مالی،  کمک های  این 
سال  چهار  برای  مجموعی  مبلغ  است.  شده  مرشوط 
آینده، به 13/2 میلیارد دالر خواهد رسید. اتحادیه اروپا 
اعالم کرد که در چهار سال آینده، ۱.۴۳ میلیارد دالر به 

افغانستان کمک می کند. 
این اتحادیه، کمک های خود را مرشوط به تعهدات این 
تامین  قانون،  حاکمیت  دموکراسی،  تحقق  برای  کشور 
حقوق برش و برابری جنسیتی عرضه خواهد کرد. نشست 
اصلی در روز ۲۴ نوامرب با سخرنانی محمد ارشف غنی، 
کل  دبیر  گوترش،  آنتونیو  و  افغانستان  جمهور  رئیس 

سازمان ملل آغاز شد.

از  ما  کنفرانس گفت:  ما در آغاز  رئیس جمهور کشور 
شام کمک خیریه منی خواهیم بلکه اتصال می خواهیم. 
مبدل  منطقه  چهارراه  به  که  است  این  افغانستان  رویای 
جغرافیایی  تاریخی  اهمیت  بر  جمهور  رئیس  شود. 
افغانستان برای اقتصاد منطقه تاکید کرده و یک بار دیگر 
یک  به  دستیابی  برای  قوی  منطقه یی  اجامع  که  گفت 

صلح پایدار در افغانستان مهم است.
ریاست نشست را پیکا اویستو، وزیر امور خارجه فنالند، 
محمد حنیف امتر، وزیر خارجه افغانستان و دبوره لیونز، 
برعهده  افغانستان  امور  در  ملل  سازمان  دبیرکل  مناینده 

داشتند.
وزیر امور خارجۀ کشور ما در قسمت های مختلف این 
در  و  داده  ارایه  را  تذکرات الزم  و  کنفرانس صحبت ها 
از  را  خویش  نتیجه گیری  و  جمع بندی  کنفرانس  پایان 

کنفرانس 2020 ژنیو چنین بیان داشت: 
همکاران محرتم

خانم ها و آقایان!
و  بپیوندم  قبلی  سخن رانان  به  هم  من  تا  دهید  اجازه 
بگویم که ما از نتیجه کار امروز تا چه حد راضی هستیم. 
و  احساسات  می خواهم  کتبی،  سخرنانی  جای  به  من 

دیدگاه های خود را با شام در میان بگذارم.



این یک روز استثنایی بود، بیش از ۹۰ رشیک بین املللی، 
ما  و  کردند  ارایه  افغانستان  مورد  در  را  مهمی  مسایل 
آن  کردیم.  دریافت  ما  مهمی  العاده  فوق  پیام  شنیدیم. 
بسیار  مقطع  در  شاید  نیستیم.  تنها  ما  که  است  این  پیام 
حساسی از تاریخ خود قرار داریم؛ اما لیست طوالنی از 

رشکای متعهد، حامی و سخاومتند را با خود داریم.
این بهرتین احساسی است که امروز از این کنفرانس به 
از  ویژه  به  از همه شام  بگذارید  و  است  داده  ما دست 
میزبانان مشرتک ما، دولت و مردم فنالند که به منایندگی 
اینجا  در  شان  برجستۀ  و  توامنند  بسیار  وزرای  آن  از 
متحد،  ملل  مناینده  لیونز  دبورا  خانم  دارند،  حضور 
مقامات کشور میزبان سوئیس و مقامات ارشد دولتی که 

امروز در جلسه رشکت کرده اند، سپاسگزاری کنم.
کنفرانس ما موفق بود و توانستیم به هدف خویش برسیم. 
رشکای  و  افغانستان  بین  مشارکت  تجدید  ما،  هدف 
ما  مشرتک  اهداف  و  منافع  پی گیری  در  آن  بین املللی 
امنیت و توسعه است. این ها منافع مشرتک  برای صلح، 
ما هستند و بنابراین ما باید یک برنامه عمل مشرتک نیز 
مورد  سه  در  امروز  ما  مشخص،  طور  به  باشیم.  داشته 

توافق کردیم: 
• نخست، ما در مورد یک برنامه سیاسی و توسعه یی 
افغانستان«  ملی  توسعه  و  صلح  »چارچوب  نام  تحت 
که بیشرت رشکای بین املللی ما امروز از آن ها حامیت 

کردند، توافق کردیم.

• دوم، ما بر رس چارچوبی توافق کردیم که مشارکت 
و تعهدات متقابل ما را بیان می کند. این یک فرصت 
منحرص به فرد است که رشکای بین املللی ما و دولت 
افغانستان، نه تنها در مورد یک برنامه عملی بلکه در 
مورد پاسخگویی متقابل توافق کردند و این دقیقاً با 
گفته معروف افغان ها مطابقت دارد:»ما خواهر و برادر 

هستیم؛ اما باید در مقابل همدیگر پاسخگو باشیم«.
رشکای  چشمگیر  تعهدات  از  لیستی  سوم،  و   •
سخاوت،  از  که  آوردیم  بدست  را  خود  بین املللی 
پایبندی و همبستگی هر دو جانب منایندگی می کند. 
این تعهدات بیانگر سخاوت همیشگی رشکای بین املللی 
افغانستان است که به صلح و رفاه افغانستان عمیقاً معتقد 
خاص  چالش های  ملتی  هر  حالی که  در  می باشند. 
خود را دارد؛ اما مسئولیت مشرتکی را که ما با هم  برای 
بازهم  نکردند.  فراموش  داریم،  افغانستان  در  موفقیت 
مشارکت  و  سخاوت  سطح  این  خاطر  به  شام  همه  از 

بی سابقه سپاسگزاری می کنیم.
رشکای  و  جهانی  جامعه  موقف  صلح،  روند  مورد  در 
خویش را شنیدیم. از حامیت قاطع شام از روند صلح 
و استقبال شام از مذاکرات صلح فوق العاده خوشحال 
آتش بس  برای  شام  مشرتک  درخواست  از  ما  استیم. 
فوری صمیامنه استقبال می کنیم. این درک قطعاً واقعی 
است که سطح خشونت فعلی قابل قبول نیست و بنابراین 
جهانی  جامعه  که  است  چیزی  هامن  فوری  بس  آتش 
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خواستار آن است. طالبان باید این را بشنوند که این فقط 
است  جهانی  جامعه  متام  بلکه  نیستند  افغانستان  مردم 
از  بیش  را  این  امروز  و  می باشد  آتش بس  که خواستار 
صالبت  و  رصاحت  به  املللی  بین  سازمان  و  کشور   ۹۰
در  بلکه  صلح  روند  مورد  در  تنها  نه  ما  کردند.   مطرح 
مورد نتیجه صلح که باید برای مردم و رشکای بین املللی 
به  منجر  باید  که  نتیجه ای  شنیدیم.  باشد،  قبول  قابل  ما 
حفظ و ارتقای دستاوردهای مردم افغانستان طی دو دهه 
گذشته شود و نتیجه یی که یک افغانستان مستقل، دارای 
حاکمیت ملی، یکپارچه و مرفه را تضمین مناید؛ چنانکه 
نه  و  باشد  چالش  داخل  در  نه  آن  ثبات  و  صلح  برای 
هم در خارج.ما امروز در مورد فرایند یک روند فراگیر 
صلح شنیدیم. فرایندی که نه تنها مردان افغان بلکه زنان 
بلکه قربانیان  تنها تصمیم گیرندگان  نه  افغان و همچنان 
خشونت و جنگ نیز باید شامل آن باشند و باید شامل 

همه مردم افغانستان شود.
ما همچنین در مورد توصیه های شام مبنی بر اینکه سازمان 
ملل باید نقش بیشرتی در این روند داشته باشد، شنیدیم. 
خوشحال شدیم که در مورد قطعنامه های شورای امنیت 
سازمان ملل متحد که نه تنها برای روند صلح بلکه برای 
به  قابل توجهی برخوردار است،  از اهمیت  نتیجه صلح 

وضاحت صحبت به عمل آمد.
خاطر  به  خویش،  بین املللی  رشکای  متامی  از 
در  ما  سپاسگزاریم.  شان  صمیامنۀ  موضع گیری های 
مورد نگرانی های شام مبنی بر اینکه هیچ مانعی و هیچ 
شنیدیم.  شود،  صلح  راه  سد  نباید  غیرمعقولی  موقعیت 
که  دهم  اطمینان  محرتم  همکاران  شام  به  بگذارید 
رسیدن  راه  رس  را  مانعی  هرگز  افغانستان  مردم  و  دولت 
به صلح نخواهد گذاشت. دولت افغانستان متعهد است 
تا متام موانع را از رس راه صلح بردارد تا به صلح پایدار 
در افغانستان برسیم.  در مورد نگرانی های شام پیرامون 
بلند خشونت،  با شام در مورد سطح  ما  امنیت شنیدیم. 
تروریزم، مواد مخدر و اینکه افغانستان نباید به پناهگاه 

امن تروریزم بین املللی تبدیل شود، قطعاً موافق هستیم. 
از  حامیت  پیرامون  شام  نگرانی های  مورد  در  همچنین 
بین امللل  برشدوستانه  حقوق  به  احرتام  و  غیرنظامیان 
بهرتین  که  شنیدیم  شام  اکرث  از  دیگر  بار  ما  شنیدیم. 
راه برای دستیابی به موفقیت، ادامه حامیت از نیروهای 
ابراز  از  مجدداً  است.  افغانستان  ملی  دفاعی  و  امنیتی 
اطمینان  شام  به  بگذارید  اما  متشکرم؛  شام  حامیت 
بین املللی  قوانین  رعایت  به  افغانستان  دولت  که  دهم 
از غیرنظامیان کامالً متعهد است  برشدوستانه و حامیت 

و متعهد خواهد ماند.
از طرف  نیز شنیدیم.  مورد رشوط شام  در  ما  رسانجام، 
جمهور  رئیس  از  منایندگی  به  و  افغانستان  دولت 
اولین رشط،  می کنیم.  استقبال  از رشوط شام  افغانستان 
یک  باید  صلح  این که  آن  و  می شود  صلح  به  مربوط 
نباید  این که  قبول و  قابل  نتیجه  باشد؛ یک  روند فراگیر 
دولت  تعهد  شام  شود.  آن  راه  سد  مصنوعی  مانع  هیچ 

افغانستان را در متام موارد فوق با خود دارید.
خوب  حکومتداری  به  مربوط  رشوط  دوم  مجموعه 

می شود: 
این که افغانستان باید یک کشور دموکراتیک باقی مباند، 
باید به حقوق برش کامالً احرتام گذاشته شود و دولت و 
جامعۀ آن باید کامالً فراگیر باشد؛ خصوصاً حضور زنان، 
این که  دارند.  ویژه  توجه  به  نیاز  که  و آن هایی  اقلیت ها 
باید حاکمیت قانون رعایت شده و تعهد و اراده سیاسی 
احرتام  هم چنان  و  شود  داده  نشان  فساد  با  مبارزه  برای 
به رسانه ها، آزادی بیان و تامین محیط امن برای جامعه 
مدنی وجود داشته باشد. متامی پیام های تان را شنیدیم. 
بگذارید به شام اطمینان دهم که دولت افغانستان کامالً 
این  در  قانونی  سیاست های  اجرای  به  مصمم  و  متعهد 
راستا خواهد بود. ما اجازه نخواهیم داد تا سخاوت شام 
و فداکاری های مشرتک ما ضایع گردد. دولت افغانستان 

مسئولیت خود را به طور کامل بر عهده خواهد گرفت.
از  تان  بی شایبه  های  همکاری  و  تالش  سعی،  از  من 
صمیم قلب سپاسگزاری می کنم. ما از مردم و دولت های  
افغانستان  مردم  از  و  می کنیم  تشکر  شام  سخاومتند 
تشکر می کنیم که خرد، مقاومت و توانایی خود را برای 
هنوز  و  داده اند  نشان  بسیار شدید  در رشایط  استقامت 

امید خود را برای آینده از دست نداده اند.



او  سازمان  له  همکاریو  اسالمي  د  دولت  افغانستان  د 
اسالمي  د  کوي.  هرکلی  څخه  مالتړ  د  هیوادونو  غړو 
د  کې،  لیکنو  پریکړو  شمیرو  ګڼو  په  سازمان  همکاریو 
افغانستان د وضعیت په هکله د ۴۷/۴، د داعش د جنایاتو 
په اړه د ۴۴/۴۷ او د افغانستان د مالتړ په موخه د سیمه 
ییزو نوښتونو د ۵/۴۷ قطعنامې په شمول چې د اسالمي 
همکاریو سازمان د خارجه وزیرانو د شورا  په ۴۷ ناسته 
کې چې د لیندۍ په ۷ مه  د نایجیر هیواد د نیامي ښار کې 
جوړه شوې وه د افغانستان دولت او خلکو څخه د خپل 

غوڅ مالتړ اعالم وکړ.
په ګوټ ګوټ کې  نړۍ  د  اسالمي همکاریو سازمان  د 
چې  وکړه  غوښتنه  څخه  بنسټونو  مذهبي  او  علاموو  د 
د  افغانستان  د  او  وغندي  جګړه  روانه  کې  افغانستان  په 
سولې له پروسې څخه مالتړ وکړي. د افغانستان د سولې 
یادې  په واضح مالتړ،  هیوادونو  د غړو  پروسې څخه  د 
قطعنامې د په رصاحت رسه د افغانستان د سولې پروسې 
د پیل څخه هرکلی وکړ او د طالبانو د بندیانو د خوشئ 
څخه  کړنې  د  دولت  د  دافغانستان  کې  برخه  په  کیدو 

ستاینه وکړه.
په افغانستان کې د وروستي ترهګریزو بریدونو په تیره بیا 
د ملکي افرادو وژنه، په کابل پوهنتون، پر بامیانو، کوثر 
د  باندې،  زیژنتون  په  برچي  دشت  د  او  مرکز  کړیز  زده 
بریدونو په غندونې رسه د دې سازمان غړي هیوادونه د 
طالبانو څخه وغوښتنه چې تاوتریخوالی کم او ژر اوربند 

باندې هوکړې ته ورسیږي.
د اسالمي همکاریو سازمان د یو بنسټ په توګه د نړیوالې 

وکړه  غوښتنه  څخه  ټولنې 
لړئ څخه مالتړ  چې د دې 
هیوادونو  غړو  د  وکړي. 
چې  وکړه  غوښتنه  هم  څخه 
اړخیزې  هر  د  افغانستان  د 
مالتړ  څخه  پروسې  سولې 
سیايس  داسې  ترڅو  وکړي، 

حل الرې ته ورسیږي چې په اساس يې د تاوتریخوالی 
اساسی  افغانستان  د  پریکون،  رسه  ډلو  ترهګریزو  کم، 
شته  کې  کلنو  نولسو  تیرو  په  او  وي  خوندیتوب  قانون 

السته راوړنې په کښې خوندي پاتې يش.
د  کې  کنفرانس  جینیوا  په  سازمان  همکاریو  اسالمي  د 
افغانستان رسه د نړیوالو مالتړ هیوادونو د مرستو د دوام 
په تیره بیا د اقتصادي او ټولنیز پراختیايي برنامو څخه  د 

هغوی د مالتړ څخه هرکلی وکړ.
د اسالمي همکاریو سازمان د بیالبیلو بنسټیزو پروژ څخه 
چې موخه یې د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د 
اړیکو ال پیاوړتیا دی، هم مالتړ وکړ. دغه پروژې، عبارت 
دي له د فرا- افغانستان د ریل پټيل، د بریښنا دلیږد پروژه 

یا تاپي او کاسا ۱۰۰۰. 
همکاریو  اسالمي  د  جمهوریت  اسالمي  افغانستان  د 
د  افغانستان  د  کوي  هرکيل  څخه  لیک  پریکړه  سازمان 
او  تجدید  قوا  د  لیکونه  پریکړه  برخه کې دغه  په  مالتړ 
اسالمي هیوادونو د ګډ مالتړ په توګه ګڼي. د افغانستان 
دولت لیواله ده چې د دغو پریکړه لیکونو د پيل کیدو 
په برخه کې له یاد سازمان رسه د نږدې همکارۍ وکړي.

اسالمی نړی 

د افغانستان خلکو او دولت 

مالتړ وکړ
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میرویس ناب معین سیاسی وزارت امور خارجه، با آقای 
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه 
وزارت،  این  ستوری  قرص  در  ایران،  اسالمی  جمهوری 

دیدار و مالقات کرد.
میزبانی  از  امتنان  و  سپاس  ابراز  با  ناب  آقای  آغاز،  در 
دوامدار مهاجرین افغان در ایران و حامیت آن کشور از 
مذاکرات صلح افغانستان قدردانی منوده، افتتاح راه آهن 
خواف- هرات  با اشرتاک غیرحضوری روسای جمهور 
کشور  دو  مردمان  و  دولت ها   به  را  ایران  و  افغانستان 
تربیک گفته، آن را یک گام مهم و اساسی در راستای 

تقویت و گسرتش روابط میان کابل و تهران دانست.
سپس، آقای عراقچی با ابراز سپاس و امتنان از پذیرایی 
گرم و صمیامنه وزارت امور خارجه افغانستان در جریان 
سفر اش به کابل، با محکوم کردن حمالت راکتی آن روز 
که باعث شهادت و زخمی شدن تعدادی از شهروندان 

جامع  سند  که  کرد  امیدواری  اظهار  گردیده،  افغانستان 
نهایی  به زودی  میان دو کشور  بلندمدت  همکاری های 

و آماده امضا گردد.
میان  صلح  مذاکرات  مورد  در  جانب  هردو  ادامه،  در 
جمهوری اسالمی افغانستان و  طالبان و نقش جمهوری 
اسالمی ایران در ایجاد اجامع منطقه یی پیرامون وضعیت 
سیاسی،  روابط  گسرتش  و  افغانستان  امنیتی  و  سیاسی 
اقتصادی و تجارتی میان دو کشور و موضوعات مرتبط 
دیگر، بحث و تبادل نظر کردند. هر دو جانب در مورد 
صحبت  نیز  همکاری ها  جامع  سند  به  مربوط  مسایل 
کرده و بر تداوم همکاری و ارتباطات بیشرت در مباحث 
پیش  آنی  به صورت  که  نیازی  مورد  مسایل  و  یادشده 

خواهد آمد تاکید کردند. 
در  پروژه های حیاتی  از  یکی  - هرات  راه آهن خواف 

توسعۀ اقتصادی برای دو کشور محسوب می شود. 

مالقات معینان وزارت های امور خارجه افغانستان و ایران
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حاشيه چهل  در  کشور  خارجه  امور  وزير  امتر  حنيف  محمد 
اسالمى  همكارى  سازمان  خارجه  وزراى  كنفرانس  هفتمني  و 
با جاللتآمب شهزاده فيصل بن فرحان بن ال سعود وزير امور 

خارجه كشور شاهى عربستان سعودى مالقات کرد.
ابتدا وزیر امور خارجه کشور در مورد برگزاری و دستآوردهای 
صحبت  خود  سعودی  همتای  با  ژنیو،  در  افغانستان  کنفرانس 
دولت  حامیت  از  قدردانی  ابراز  با  امتر  آقای  متعاقباً،  کرد. 
صلح  روند  به  رشیفین  خادم الحرمین  خاص  توجه  و  سعودی 
افغانستان، توسعه روابط میان دو کشور را از اولویت های مهم 
سیاست خارجی افغانستان دانست. آقای امتر با توجه به نقش 
رابطه  در  افغانستان،  و  جهانی  صلح  تأمین  در  اسالم  علامی 
و ختم  تأمین صلح  مورد  در  نقش علامی سعودی  اهمیت  به 

جنگ در افغانستان با شهزاده فیصل صحبت کرد.
برگزاری  به  نسبت  تربیکی  ضمن  سعودی،  خارجه  امور  وزیر 
موفقانۀ کنفرانس افغانستان در ژنیو، عربستان سعودی را حامی 
ادامه،  در  فیصل  شهزاده  دانست.  افغانستان  در  صلح  بانی  و 
ضمن صحبت در مورد اهمیت اجامع منطقه یی در مورد صلح 
نوع  هیچ  از  کشورش  که  داد  اطمینان  امتر  آقای  به  افغانستان 
نخواهد  دریغ  افغانستان  صلح  روند  موفقیت  برای  همکاری 

ورزید. 
خارجه  امور  وزیر  از  صحبت هایش  ختم  در  فیصل  شهزاده 
کشور دعوت کرد تا از عربستان سعودی دیدار به عمل آورده  
صلح  روند  و  جانبه  دو  همکاری های  گسرتش  مورد  در  و 

افغانستان، با اراکین بلندرتبۀ دولت سعودی صحبت کنند.
حامیت  از  سپاسگزاری  ضمن  کشور،  خارجه  امور  وزیر 
افغانستان،  صلح  روند  و  دولت  از  سعودی  دولت  همیشگی 
دعوت شهزاده فیصل برای سفر به عربستان سعودی را پذیرفت 
و تعهد کرد که با درنظرداشت رشایط شیوع ویروس کرونا، در 

آینده نزدیک به آن کشور سفر خواهد کرد.

کشور  خارجه  امور  وزیر  امتر،  حنیف  محمد 
امور  در  دولت  وزیر  ریم الهاشمی  خانم  با 
عربی  متحده  امارات  بین املللی  همکاری های 
در حاشیه نشست وزرای امور خارجه کشورهای 
نیامی  شهر  در  اسالمی  همکاری  سازمان  عضو 

پایتخت کشور نایجیر، مالقات کرد.
کمک  از  کشور  خارجه  امور  وزیر  آغاز  در 
بخصوص  عربی،  متحده  امارت  همکاری  و 
بازسازی  و  صلح  روند  از  کشور  آن  حامیت 
و  سپاس  ابراز  گذشته  سال   ۱۹ طی  افغانستان 

قدردانی کرد.
همکاری های  امور  در  دولت  وزیر  متعاقباً 
برگزاری  عربی،  متحده  امارات  بین املللی 
تربیک  امتر  آقای  به  را  ژنیو  کنفرانس  موفقانه 
گفته و ابراز امیدواری کرد که افغانستان بتواند به 

پیرشفت و تعالی وصلح دایمی دست یابد.
انکشافات  آخرین  مورد  در  طرف  دو  سپس 
کاهش  افغانستان،  صلح  گفتگوهای  پیرامون 
رضورت  آن،  بر  نظارت  میکانیزم  و  خشونت ها 
دولت  میان  زودهنگام  آتش بس  تأمین  بر 
منطقه یی  اجامع  تقویت  طالبان،  و  افغانستان 
اقتصادی،  جانبه  دو  روابط  توسعه  جهانی،  و 
سیاسی، تجاری و رسمایه گذاری میان افغانستان 
و امارات متحده عربی بحث و تبادل نظر کردند.
در خامته، خانم الهاشمی روابط میان دو  کشور 
را دوستانه خوانده و از کمک و حامیت دوامدار 
اطمینان  امتر  آقای  به  افغانستان  با  کشورش 
روابط  گسرتش  و  تقویت  بر  جانب  دو  هر  داد. 

دوجانبه تاکید کردند.

مالقات وزرای خارجه افغانستان و عربستان سعودی در 

حاشیه کنفرانس سازمان همکاری اسالمی

مالقات وزیر امور خارجه با وزیر دولت در امور 

همکاری بین املللی امارات متحده عربی
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آسیای  کشورهای  و  چین  افغانستان،  نشست  نخستین 
میانه در مورد گسرتش همکاری های اقتصادی، تجارتی، 
با تروریزم و  ترانزیتی، اتصال منطقه یی، مبارزه مشرتک 
همکاری کشورهای یاد شده در مبارزه با شیوع و اثرات 
میزبانی جمهوری  و  افغانستان  ابتکار  به  کرونا،  ویروس 
خارجه  امور  وزرات های  معینان  اشرتاک  با  مردم چین، 
تاجیکستان،   قرغیزستان،   قزاقستان،  چین،   افغانستان،  
غیر حضوری  شکل  به  اوزبیکستان،  و  ترکمنستان 

برگزارگردید.
در آغاز، آقای لوا جاوخوی معین وزارت امور خارجه 
چین ضمن خوش آمدید به اشرتاک کنندگان، از ابتکار 
افغانستان جهت ایجاد این میکانیزم همکاری ها استقبال 
کرده و این نشست را در تقویت و گسرتش همکاری ها 
و  مهم  میانه  آسیای  کشورهای  و  افغانستان  چین،  میان 
اساسی دانسته، ابراز امیدواری کرد که مباحث مطروحه، 
کشورهای  میان  بیشرت  هرچه  همکاری های  برای  را  راه 

منطقه در عرصه های مختلف آماده سازد.
امور  وزارت  سیاسی  معین  ناب  میرویس  آقای  سپس 
خارجه، با ابراز سپاس از اشرتاک کنندگان این نشست و 
با اشاره به اهمیت پروژه های تاپی، تاپ ۵۰۰، کاسا ۱۰۰۰ 
اِحیای  هدف  به  افغانستان  که  داشت  اظهار  توتاپ،  و 
نقش تاریخی خویش به عنوان نقطۀ اتصال میان آسیای 
میانه، آسیای جنوبی، چین و خاورمیانه به هدف تقویت 
ترانزیتی  اقتصادی،  منطقه یی،  و گسرتش همکاری های 
انتقال انرژی تالش همه جانبه منوده و همکاری های  و 
قرار  خویش  خارجی  سیاست  اولویت  در  را  منطقه یی 

میان  مواصالتی  راه های  توسعه  ناب  آقای  است.  داده 
اتصال  و  ترانزیت  و  تجارت  برای  را  منطقه  کشورهای 
منطقه، مهم و اساسی دانسته، با اشاره به راه الجورد، بندر 
با  را  منطقه  چابهار، پروژه های خط آهن که کشورهای 
هم وصل می کند، اظهار داشت که افغانستان با موقعیت 
و  تجارت  مهم  مسیر  به  می تواند  خویش  اسرتاتیژیک 
ترانزیت و مرکز اتصال منطقه یی برای کشورهای همسایه 

و منطقه مبدل گردد.
از  را  کشور  در  ثبات  و  صلح  به  رسیدن  ناب  آقای 
افغانستان   حکومت  کاری  اولویت های  بزرگ ترین 
خوانده، اظهار داشت که کشورش برای رسیدن به صلح 
با وقار و همه شمول با حفظ دستآوردهای ۱۹ سال اخیر، 
متعهد بوده و برای رسیدن به این هدف مهم و اساسی از 

هیچ نوع تالش دریغ منی کند.
در ادامه، اشرتاک کنندگان نشست، پیرامون همکاری های 
اقتصادی و سیاسی،  تجارت و ترانزیت، اتصال منطقه یی 
و مبارزه با گروه های تروریستی در منطقه، قاچاق مواد 
مخدر، جرایم سازمان یافته، ایجاد سهولت های گمرکی، 
انتقال انرژی، ساخت راه های آهن، همکاری ها در زمینه 
تعلیم و تربیه، صحت و زراعت و موضوعات مهم دیگر، 

بحث و تبادل نظر کردند.
در  پایدار  صلح  و  امنیت  تامین  اشرتاک کنندگان، 
افغانستان را برای رشد تجارت، همکاری های اقتصادی 
جاری  گفتگوهای  از  و  دانسته  مهم  منطقه یی  اتصال  و 
طالبان  گروه  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری  میان  صلح 

حامیت خویش را اعالم کردند.

اولین نشست افغانستان، چین و کشورهای آسیای میانه راجع به گسرتش و تقویت 

همکاری های اقتصادی و اتصال منطقه یی
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به تاریخ 1399/9/20، راه آهن خواف- هرات با حضور 
جمهور  رئیس  غنی  ارشف  محمد  جاللتآمبان  مجازی 
جمهور  رئیس  روحانی  حسن  دکرت  و  افغانستان  ا.  ج. 
افتتاح شد. رئیس جمهور  ایران در کابل و تهران  ا.  ج. 
غنی در سخرنانی خویش ضمن تربیکی به دولت ها و 
مردمان دو کشور، بیان داشت که خط آهن، موثرترین، 
در  ترانسپورت  و  انتقال  طریقه  ارزان ترین  و  مفیدترین 
اسالمی  جمهور  رئیس  روحانی  آقای  است.  آسیا  قاره 
ایران  ملت  دو  گفت:  پروژه  این  افتتاح  مراسم  در  ایران 
و همسایگی خود  برادری  تاریخ،  در طول  افغانستان  و 
این  هرات  راه آهن خواف-  امروز  و  اند  کرده  را حفظ 
پیوند را مستحکم تر می کند. در عین حال مردم افغانستان 
بزرگ  برنهای  نصب  با  پروژه  این  از  هرات  در  ویژه  به 
نیز  مجازی  فضای  در  افغان  کاربران  و  کرده  استقبال 

نسبت به این پروژه ابراز خرسندی منودند.
شامل  و  کیلومرت   222 به طول  هرات  خواف-  راه  آهن 
چهار قطعه است که قطعه های یک و دو جمعاً به طول 
67 کیلومرت از خواف تا مرز شمتیغ در والیت خراسان 
ایران واقع شده است و در ادامه قطعات  رضوی کشور 
سوم و چهارم در کشور افغانستان واقع اند که قطعه سوم 
آن به طول 72 کیلومرت از مرز شمتیغ تا ایستگاه روزنک 
ادامه می یابد. اداره خط آهن هرات گفته است که قطعه 
چهارم به طول بیش از ۸۰ کیلومرت از روزنک تا شهرک 
افغانستان  دولت  توسط  که  دارد  ادامه  هرات  صنعتی 
ساخته خواهد شد؛ بخش اول قطعه چهارم بیش از ۴۰ 
کیلومرت است و هزینه آن بیش از ۵۸ میلیون دالر برآورد 
این  افتتاح خط آهن، کار ساخت  با  گردیده و همزمان 

قطعه آغاز می شود.
با بهره برداری مسیر راه آهن خواف-  پیش بینی می شود 
میلیون  یک  ساالنه  افغانستان،  غرب  شامل  در  هرات 
و  شوند  جابه جا  کشور  دو  بین  طریق  همین  از  مسافر 
تن  میلیون  سه  خواف-هرات  آهن  راه  ترانزیت  ظرفیت 
در سال خواهد بود که اولین قطار به صورت آزمایشی 
روز دوازدهم قوس )2 دسمرب( به همراه محموله 500 تن 

سمنت به ایستگاه روزنک هرات مواصلت ورزید.
بنا به قول مسئولین امر، راه آهن خواف- هرات مركز ثقل 
اكو  منطقه  و كریدورهای  ابریشم  اتصال كریدور جاده 
نقشه های  براساس  همچنین  است.  تراسیكا  كریدور  و 
منترش شده، این راه آهن از طریق مرزهای رشقی ایران، 
اروپا  به  سپس  و  ترکیه  آهنی  راه  شبکه  به  را  افغانستان 
این  به  اتصال  با  افغانستان  متصل خواهد کرد. همچنین 
با  ایران،  جنوبی  بنادر  به  اروپا  بر  عالوه  ریلی  شبکه 
وحتی  قفقاز  مرکزی،  آسیای  کشورهای  ریلی  مرزهای 

عراق متصل می شود.
در  تومان  میلیارد   2800 مبلغ  ایران  اسالمی  جمهوری 
احداث این پروژه رسمایه گذاری کرده و از سوی دیگر، 
آهن  خط  ساخت  آمادگی  که  است  کرده  اعالم  ایران 
هرات- مزاررشیف را نیز دارد. در همین رابطه محمد یام 
شمس، رییس عمومی اداره مستقل خط آهن افغانستان 
بیان داشت که پروژه خط آهن خواف- هرات در شهر 
هرات متوقف منانده و این خطوط به سمت تورغندی 
اداره  این  هم چنان  می یابد.  امتداد  مزاررشیف  شهر  و 
تطبیق  برای  مختلف  کشورهای  با  را  گفت وگوهایی 

پروژه های خط آهن انجام داده است.

افتتاح 

خط آهن

 خواف

هرات
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خارجه  امور  وزارت های  معینان  ساالنه  نشست  دهمین 
خانم  اشرتاک  با  آسیای میانه،  کشورهای  و  افغانستان 
برای  متحد  ملل  سازمان  رسمنشی  مناینده  لیونز  دیبورا 
افغانستان در همکاری دفرت ملل متحد برای دیپلوماسی 
پیشگیرانه در آسیای میانه به شکل غیر حضوری، برگزار 

گردید.
امور  وزارت  معین  ناب  میرویس  آقای  نشست  این  در 
افغانستان  تاریخی  و  دیرینه  روابط  بر  اشاره  با  خارجه، 
گسرتش  منطقه یی،  اتصال  آسیای میانه،  کشورهای  و 
آرزوهای  از  را  اقتصادی  رفاه  به  دستیابی  و  تجارت 
کرد  امیدواری  ابراز  دانسته،  منطقه  این  مردمان  مشرتک 
افغانستان و کشورهای آسیای  با تالش های مشرتک  که 
عمل   در  منطقه،  این  مردمان  دیرین  آرزوهای  میانه، 

تطبیق و اجرایی شود.
معین  سیاسی وزارت امور خارجه در ادامه راجع به تعهد 
دولت افغانستان برای تحقق صلح پایدار و باعزت برای 
سازمان های  حضور  کرده،  صحبت  کشورش  و  مردم 
شاخه  اوزبیکستان،  اسالمی  جنبش  القاعده،  تروریستی 
برای  را  دیگر  تروریستی  گروه های  و  داعش  خراسان 

دانسته،  آفرین  خطر  منطقه  کشورهای  امنیت  و  ثبات 
ایجاد یک راهکار مشرتک و جامع  از جانب کشورهای  
منطقه را برای مبارزه با سازمان های تروریستی یادشده، 
قاچاق مواد مخدر، اسلحه، تطهیر پول و جرایم سازمان 

یافته، مهم و رضوری دانست.
پیرامون  نظر  تبادل  و  بحث  بر  عالوه  نشست،  این  در 
آخرین انکشافات در مذاکرات صلح، نقش کشورهای 
آسیای میانه، دفرت یوناما و دولت افغانستان، در حامیت 
منطقه  اتصال  اقتصادی،  مسایل  پیرامون  پروسه،  این  از 
 ۲۰۲۰ کنفرانس  موفقانه  پایان  زیربناها،  ساخت  یی، 
تقویت همکاری ها در عرصه های  ژنیو و  افغانستان در 
فرهنگی و اجتامعی، تجارت و ترانزیت و مبارزه مشرتک 
علیه تروریزم و افراط گرایی، میان افغانستان و کشورهای 

آسیای میانه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
اشرتاک کنندگان، آغاز  گفتگوهای صلح میان جمهوری 
اسالمی افغانستان و طالبان را گام مهمی در راستای ایجاد  
حامیت  و  دانسته  منطقه  و  افغانستان  در  ثبات  و  صلح 
شان را از گفتگوهای صلح به رهربی و مالکیت افغان ها 

اعالم کردند.

برگزاری دهمین نشست مشرتک ساالنه معینان وزارت های امور 

خارجه افغانستان و کشورهای آسیای میانه
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با  آقای باری سالم، به تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۷ طی محفلی، 
سخرنانی محمد حنیف امتر وزیر امور خارجه، به حیث 

مشاور ارشد ارتباطات این وزارت، معرفی گردید.
ستوری  قرص  سالون  در  مناسبت  بدین  که  مراسمی  در 
وزیر  برعالؤه  بود،  گردیده  برگزار  خارجه  امور  وزارت 
این  سیاسی  معین  ناب  میرویس  آقای  و  خارجه  امور 
منایندگان  و  دولتی  بلندرتبٔه  اعضای  برخی  وزارت، 
رئیس  نادری  نادر  به  شمول  غیردولتی  سازمان های 
کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی، وحید عمر 
ریاست  اسرتاتیژیک  و  عامه  ارتباطات  عمومی  رییس 
شورای  معاون  سلیم  عطاالرحمن  مولوی  جمهوری، 
عالی  مقام  سخنگوی  صدیقی  صدیق  مصالحه،  عالی 
پیشین  وزیر  مستور  مصطفی  داکرت  جمهوری،  ریاست 
وزارت اقتصاد، عبدالله خنجانی معین وزارت دولت در 
و  فرید  ناهید  بانو  ملی  شورای  مناینده گان  صلح،  امور 
مذاکراتی  هیأت  عضو  زرمتی  رشیفه  یفتلی،  ضیا  داکرت 
وزارت ها  رٔوسای عمومی  افغانستان،  اسالمی  جمهوری 
رسانه ها  محرتم  مسئوالن  دولتی،  مختلف  نهادهای  و 

معاونان  و  روسا  پوهنتون ها،  استادان  مدنی،  نهادهای  و 
شعبات وزرات امور خارجه، رشکت منوده بودند.

محمد حنیف امتر با ابراز خوش آمدید به حارضان، راجع 
به اهمیت و ارزش ارتباطات عامه و تاثیر آن بر سیاست 
از  گوشه یی  معرفی  با  منوده،  صحبت  کشور  خارجی 
آقای  مسلکی  و  تخصصی  توامنندی های  و  کارکردها 
و  دانسته  بزرگ  مسئولیت  این  شایسته  را  ایشان  سالم، 
ابراز امیدواری کرد که با آمدن وی دستگاه دیپلوماسی و 
ارتباطات عامه وزرات امور خارجه فعال تر و پر رنگ تر 

می گردد.
اعتامد  از  خویش،  سخرنانی  طی  سالم  آقای  سپس، 
کشور  خارجه  امور  وزیر  و  جمهور  رئیس  جاللتآمبان 
ابراز  اند،  که وی را شایستٔه این مسئولیت بزرگ دانسته 
سپاس و امتنان منوده، برنامه ها و دیدگاه های کاری اش را 
در سه استقامت به شمول تقویت ارتباطات و پیام رسانی 
و  دولتی،  نهادهای  میان  هامهنگی  ایجاد  اسرتاتیژیک، 
گسرتش روابط راهربدی با نهادهای اثرگزار مردمی رشح 

داد.

معرفی مشاور ارشد ارتباطات وزارت امور خارجه
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نشست دو روزه ژنیو به هدف جلب کمک های جامعه 
جهانی برای چهار سال آینده افغانستان سه شنبه 24 نومرب 

با اعالم 13.2میلیارد دالر کمک مرشوط پایان یافت.
 66 منایندگان  اشرتاک  با  نومرب   23 دوشنبه  نشست  این 
سازمان  مقر  در  بین املللی  سازمان   32 و  جهان  کشور 
ملل متحد در شهر ژنیو سویس برگزار شد و میزان تعهد 
آینده  سال  چهار  برای  جهانی  جامعه  مالی  کمک های 

افغانستان نیز مشخص گردید.
این نشست مجازی به میزبانی مشرتک سازمان ملل متحد، 
دولت افغانستان و فنلند در شهر ژنیو سویس برگزار شد و 
منایندگان کشورهای اشرتاک کننده به دلیل شیوع کرونا 
به گونه آنالین در این نشست صحبت کردند و حامیت 
مالی شان را از افغانستان اعالم منودند. اشرتاک کنندگان 
این نشست به تأمین صلح، برقراری آتش بس فوری میان 
طرف های درگیر در افغانستان، حفظ دست آوردهای 19 

سال گذشته و حقوق زنان تاکید کردند.
رئیس  و  متحد  ملل  رسمنشی  سخنان  با  نشست  این 
رئیس  شد.  آغاز  افغانستان  اسالمی  جمهوری  جمهور 
جمهور غنی به تالش های دولت برای برقراری صلح در 
کشور اشاره کرده و خاطر نشان ساخت: ما به دنبال یک 
موافقت نامه صلح هستیم که در آن »طالبان افغان« شامل 
یک جامعه همه شمول و دموکراتیک گردند و در مورد 
رویای  که  کرد  تاکید  کشور  اقتصادی  توسعه  راه های 

افغانستان این است که به چهارراه منطقه مبدل شود. 

خارجه  امور  وزیر  امتر  حنیف  محمد  حال،  همین  در 
افغانستان گفته است، اشرتاک کنندگان نشست ژنیو روی 
سه موضوع عمده به نتیجه رسیدند: »نخست افغانستان و 
جامعه جهانی روی یک برنامه مشرتک سیاسی توسعوی 
برای چهار سال آینده توافق کردند. دوم، میان افغانستان 
قواعد  و  اصول  سلسه  یک  روی  بین املللی  رشکای  و 
سوم،  به عمل آمد.  توافق  نیز  متقابل  حسابدهی  برای 
توافق  دوجانبه  تعهد  روی  افغانستان  و  جهانی  جامعه 
به  تعهد  افغانستان  دولت  دوجانبه،  تعهد  در  منودند. 
امنیت، رفاه و حسابدهی را پذیرفت تا به صلح برسیم و 
از  امنیتی  به حامیت مالی، سیاسی و  بین املللی  رشکای 

افغانستان توافق کردند«.
هم چنان منایندگی سازمان ملل متحد )یوناما( در کابل با 
نرش اعالمیه ای نوشت: »کنفرانس 2020 افغانستان منونه 
قوی از تعهدات دوامدار جامعه جهانی به افغانستان برای 
کنندگان  متویل  می باشد.   2024 سال  تا  پیش رو  دوره 
از  اول  سال  برای  امریکایی  دالر  میلیارد   3.3 حداقل 
می رود  انتظار  که  گردیدند  متعهد  پیش رو،  سال  چهار 
سال  به  سال  قبلی  سطح  هامن  به  ساالنه  تعهدات  که 

باقی مباند«.
در این اعالمیه ذکر شده: »همکاران انکشافی افغانستان، 
تا سال 2024 قاطعانه حامی افغانستان باقی خواهند ماند 
همه کمک های انکشافی مشمول پروسه بررسی مشرتک 
ساالنه از سوی دولت و همکاران بین املللی خواهد بود 
و متویل کنندگان هم چنان با استفاده از حق شان برای 
تصمیم گیری در مورد سطح و چگونگی حامیت مالی 
ساالنه شان، ادامه می دهند«. در اعالمیه پایانی کنفرانس 
ژنیو آمده است که رشکت کنندگان، تعهد درازمدت شان 
این فرصت  از  برای استفاده  افغانستان  از  را در حامیت 
خودکفایی  و  رفاه  صلح،  تأمین  راستای  در  تاریخی 
تجدید کردند. رشکت کنندگان هم چنان تعهد کردند که 
برای بررسی پیرشفت ها و تعهدات، نشست های مقامات 
عالی رتبه را در سال ۲۰۲۱ و نشست وزیران را در سال 

۲۰۲۲ برگزار کنند.

کمک های جامعۀ جهانی برای افغانستان در کنفرانس ژنیو
ساالنه 3.3 ملیارد دالر و طی چهار سال 13.2 ملیارد دالر
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بسم الله الرحمن الرحیم
اعضای  و  رئیس  ملت،  عزت  با  و  رشیف   منایندگان 

محرتم ولسی جرگه، اعم از خواهران و برادران!
السالم علیکم و رحمة الله

خواست و دیدگاه شام نسبت به کنفرانس افغانستان در 
ژنیو در واقع نه تنها اطمینان خاطری برای ملت ما است؛  
بلکه برای متام رشکای بین املللی ما نیز می باشد که در 
که  داشتند  را  این  آرزوی  و  کردند  اشرتاک  کنفرانس 
نهادهای تصمیم گیر دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
در  را  راه کار  چه  تصامیم شان  و  کنفرانس  این  قبال  در 

پیش می گیرند. 
با  رابطه  در  و  کنفرانس  پروسۀ  مورد  در  بفرمایید  اجازه 
مواردی که در کنفرانس مورد بررسی قرار گرفت، کلیات 

موضوع را خدمت تان در میان بگذارم . 
برای  که  بود  این  کنفرانس  هدف  پروسه:  مورد  در  اول 
و  امنیتی  سیاسی،  حامیت  ما،  کشور  آینده  سال  چهار 
و   23 تاریخ  به  کنفرانس  اساساً  شود.  جلب  اقتصادی 
24 نومرب، به صورت مجازی در ژنیو برگزار شد. قبل از 
کنفرانس  در حاشیه ای مجلس عمومی چهار  کنفرانس 
 23 تاریخ  به  اول:  کنفرانس  شدند.  برگزار  نیز  فرعی 
نوامرب، در مورد صلح ، حقوق برش و حقوق زنان برگزار 

قانون. کنفرانس  شد. کنفرانس دوم: در مورد حاکمیت 
سوم: در مورد رشد فراگیر اقتصادی و کنفرانس چهارم: 
در مورد همکاری های بین املللی و منطقوی. این چهار 
کنفرانس  به  مرتبط  که  موضوعاتی  واقع  در  کنفرانس 
به  اصلی،  کنفرانس  از  پیش  روز  یک  را  بود  عمومی 
بررسی گرفت. کنفرانس اصلی به تاریخ 24 نومرب برگزار 
گردید که در او اضافه از 90 کشور و سازمان بین املللی، 
افغانستان  بین املللی  و  منطقوی  رشکای  و  همکاران  از 
اشرتاک کردند. با وجود این که این کنفرانس به صورت 
اسالمی  جمهوری  هیأت  ولی  بود؛  شده  برگزار  مجازی 
با  همراه  من  و  مالیه  صاحب  وزیر  جناب  افغانستان 
شان  خدمت  کنندگان  اشرتاک  احرتام  به  ما،  همکاران 
رسیدیم. در کنفرانس اضافه از 90 کشور و سازمان بین 
با  افغانستان  جمهوری  هیأت  و  کردند  سخرنانی  املللی 
دقت متام سخرنانی ها را شنیدند. میزبانی کنفرانس سه 
جانبه بود، دولت جمهوری اسالمی افغانستان، حکومت 
فنلند و سازمان ملل متحد؛ در عین زمان دولت سویس 
هم عالقه مندی خاص خود را نشان داد تا منحیث یک 

میزبان اشرتاک کند. 
سند  سه  کنفرانس،   این  در  ملت!  محرتم  وکالی 
به  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  که  است  مهم  بی نهایت 

په وليس جرګه کې د بهرنیو چارو وزیر وینا
ټولو هیوادونو او سازمانانو په یوه ږغ، د مذاکراتو څخه استقبال وکړل او  په 

افغانستان کی په فوری صورت د اوربند غوښتنه یې وکړه
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تصویب رسید. این سه سند از اهمیت خاص برای همه 
که  خاطر  این  به  مخصوصاً  است؛  برخوردار  شام  و  ما 
تصمیم گیری های  و  افغانستان  دولت  پالن گزاری های 
ارتباط می گیرد.  این سه سند  با  ما مستقیام  شورای ملی 
صاحب  وزیر  چون  بروم  جزئیات  به  منی خواهم  )من 

مالیه در این قسمت نقش کلیدی را دارند(. 
است.  افغانستان  توسعه  و  صلح  چوب  چهار  اول:  سند 
اسالمی  جمهوری  برنامۀ  و  فکر  واقع،  در  سند،  این  در 
ارایه  آینده  سال  چهار  برای  محور  سه  در  افغانستان 
شد. محور صلح، محور دولت سازی و حکومت داری 
که  چیزی  آن  اقتصادی.  فراگیر  رشد  محور  و  مسئوالنه 
واقع  در  شده،  موافقه  آن  روی  آینده  سال  چهار  برای 

همین سند است. 
و  افغانستان  میان  همکاری  چهارچوب  نام  به  دوم  سند 
جامعه بین املللی است؛ یا حساب دهی متقابل. اگر سند 
که  است  رشایطی  و  رشوط  دوم  سند  است،  برنامه  اول 
دوطرف روی آن موافقه کرده اند. بدین معنی که کدام 
کارها را دولت جمهوری اسالمی افغانستان انجام بدهد 
و کدام کارها را جامعه بین املللی انجام بدهد و هر دو 

نسبت به یک دیگر مسئول و پاسخگو باشند. 
سند سوم هم اعالمیه کنفرانس بود که در واقع تصامیم 
مسایل  و  مهم  سند  دو  این  به  رابطه  در  را  کنفرانس 
عمومی سیاسی و اقتصادی را در خود گنجانید و ما هر 
سه سند را به خاطر بررسی و بحث و صحبت های آینده 

ولسی جرگه محرتم خدمت شام آماده کرده ایم.  
وکالی محرتم! اجازه بفرمایید که در مواردی که کنفرانس 
تصامیم و مباحث خود را متمرکز ساخته بود خدمت تان  

معلومات عرض کنم.
اول در مورد صلح: په سوله کې، کنفرانس مطلقاً اجامع 
ښه  یې  څخه  مذاکراتو  د  سولې  د  چې  دا  یو  درلودله. 

استقبال وکړل. 
دویم ټولو هیوادونو او سازمانانو په یوه ږغ، د مذاکراتو 
څخه استقبال وکړل او  په افغانستان کی په فوری صورت 
د اوربند غوښتنه یې وکړه. دریم: ټولو هیوادونو د سولې په 
لړۍ کې یو رشط درلودل او وویل چی سوله په افغانستان 
کې رضوری ده،  اما کومه سوله هغه سوله چې د افغانستان 
جمهوریت نظام، قانون اساسی او زموږ ارزشتونه وسايت. 
دې   پر  غواړم  زه  کړل  مطرح  صفت  په  رشط  د  یې  دا 
ورنکړي.  رایه  ته  سولې  هرې  به  دنیا  چې  وکړم  ټینگار 

رای این ها برای هر صلحی نبود. رای این ها برای صلح 
با عزت و پایداری بود که در او نظام جمهوری اسالمی 
افغانستان با متام ارزش هایش و دست آوردهایش حفظ 
قانون، عدالت اسالمی،  شود. حقوق اساسی، حاکمیت 
او  به  دنیا  که  بود  ارزش هایی  همه  اجتامعی،  عدالت 
شود  حفظ  هم  صلح  نتیجه  در  باید  که  گذاشت  صحه 
با این رصاحت صحبت کردند  یابد. حتی  و هم توسعه 
که اگر احیانا صلح منتج به چیزی غیر از این می شود، ما 

حامیت جهان را نخواهیم داشت. 
مردم  اطمینان  برای  رصیح،  پیام  یک  تنها  نه  این  بنأً 
بود  دادند،  رای  صلح  و  جمهوریت  به  که  افغانستان 
بلکې یو رصیح پیام  طالبان ته وایي چې دنیا به د هرې 
سولې څخه حامیت ونکړي. دنیا به د هغې سولې څخه 
پر  خلکو  د  افغانستان  د  یې  نتیجه  چې  وکړي  حامیت 

آزادې ارادې باندې والړ وي. 
موضوع  مهمه  یوه  دلته   صاحبانو!  وکیل  محرتمو  گرانو 
تعیین   څوک  راتلونکې  افغانستان  د  ده:   شوې  مطرح 
وي؟ مذاکره کې د افغانستان ملت  دنیا باندې ږغ وکړل 
چی د افغانستان ملت آزاده اراده به د سولې نتیجه تعیین  
نتیجه  په دې هکله حق ونلري چې  به  قوتونه  نور  کړي 
تعیین کړي. زه غواړم د زړه له کومې د افغانستان خلکو 
چې  ووایم  مبارکي  ته  نظام  افغانستان  د  او  ته  تاسو  ته، 
دنیا تاسو رسه ودریده. ستاسو په فکر ستاسو په اندیشه 
او ستاسو د سولې  په پروگرام باندې تاسو رسه ودریده. 
نړیوالو  دنیا  د  او  هیواد  نوي  د  پاڅه  د  څه  غوښتنه  دا 
نیامیي دنیا  نه ده.  لږ ه خربه  او  دا  سازمانونو غوښتنه وه 

دررسه دریدلې ده. 
بله مسئله د امنیت موضوع وه. دنیا یو وار بیا پر طالبانو 
ږغ وکړل چې دوی ته خشونت د منلو وړ نه دی او باید 
لپاره او هم  ژر تر ژره اورباند ويش هم د برشي دالیلو 
د مذاکرې کامیابۍ لپاره. دنیا یو وار بیا ږغ وکړ؛ چې په 
افغانستان کی تروریزم  باید رامنځته نيش. تروریزم باید 
له منځه یوړل يش. مخدرمواد او سازمان یافته جرمونه له 
منځنه الړل يش دا یوازې د افغانستان منطقی غوښتنه نه 
بلکې د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. دنیا پر طالبانو او  نورو 
جنگي ډلو  باندې ږغ وکړ چې د جگړې قوانینو ته باید 

احرتام وکړي . د ملکي خلکو  ژوند باید وساتل يش. 
به  احرتام  که  داشت  اجامع  مطلق  بین املللی  جامعه 
و  ملکی  زندگی  به  احرتام  بین املللی،  برشی  قانون 



این ها  که  است  چیزهای  مردم،  آزادی های  و  حقوق 
که  دارند  و ارصار  می خواهند  نتیجۀ صلح  از  قبل  حتی 
به این ارزش های برشی و اجزای قانون بین املللی باید 
احرتام گذاشته شود. خرب خوشی که برای قوای دفاعی 
در  هم  موضوع  و  شد  مطرح  کنفرانس  در  ما  امنیتی  و 
ترصیح  کنفرانس،  اعالمیه  در  هم  و  کنفرانس  مباحث 
افغانستان،  امنیتی  و  دفاعی  قوای  از  که  بود  این  شد 
هم  و  مالی  حامیت  هم  رصیحاً  می کند.  حامیت  دنیا 
حامیت لوژستیکی می کند و دلیلش این است که قوای 
نه  افغانستان  خاطر  به  رصف  افغانستان  امنیتی  و  دفاعی 
برابر خطرات مشرتک  به خاطر منطقه و جهان در  بلکه 
می جنگند. این خرب خوش به متام قوای دفاعی و امنیتی 
ماست که ارجگزاری جهان به قربانی های شان را نشان 
می دهد.  مورد بعدی، توسعه و انکشاف بود: دنیا حارض 
که  این  آن  و  دارد  رشط  ولی  کند  کمک  ما  به  است 
روند توسعه و انکشاف ما همه شمول و فراگیر باشد؛ نه 
این که مردم آسیب پذیر و مستضعف از این روند بیرون 
فقرای  از  باید در حامیت  ما  انکشاف  و  توسعه  مبانند. 
باید زمینه را برای  این ملت باشد. توسعه و انکشاف ما 
بسازد. مساعد  داخلی  بیجاشدگان  و  مهاجرین  عودت 
)منی خواهم به جزییاتش بروم؛ چون یقین دارم جناب 
وزیر صاحب مالیه در همه این موارد و مورد چهارم که 
تفصیل خدمت تان  به  است  مالی جهان  مساعدت های 

فرمایشاتی دارند.(  
از آن  ما و شام  اما مسأله بعدی که الزم است هر یک 
آگاه باشیم رشوط ورشایط دنیا است. دنیا در پیام خود 
خاطر  به  مبارزه تان  افغانستان!  مردم  که  گفت  واضح 
اهداف برحق و مشرتک است. تکرار می کنم هم مبارزه 
تان برحق است و هم اهدافی را که دنبال می کنید با منطقه 
و جهان مشرتک است. دنیا یک بار دیگر تاکید کرد که 
ایستاد  ما در پهلوی تان  نیستید.  تنها  مبارزه  این  شام در 
و  مرشوط  دنیا  همکاری  که  کردند  تاکید  آن ها  استیم. 

منوط به یک رشته رشایط است. 
خاصی  اهمیت  از  رشایط  این  ملت!  محرتم  وکالی 
لحاظ  به  که  آن چه  رشایط  این  بدون  است.  برخوردار 
سیاسی، مالی و اقتصادی تعهد شده، هیچ شک نداشته 
به  کمک ها  آن  نشود؛  عملی  رشایط  آن  اگر  که  باشید 
نظام جمهوری  که  است  مهم  براین  بنا  برسد.  افغانستان 

اسالمی افغانستان و متام ارکانش این رشایط را به خوبی 
این  روی  عمل  بلکه  رشایط؛  درک  تنها  نه  کنند.  درک 
رشایط برای ما حتمی شد و این رشایط چیزی نیست که 
این رشایط چیزی  از  نخواهند. هیچ یک  ما  از  ما  مردم 
این  باشد.  نداشته  سازگاری  ما  ملی  منافع  با  که  نیست 
به  مربوط  که  رشایطی  شده  تقسیم  حصه  دو  به  رشایط 
حکومت داری  به  مربوط  که  رشایطی  و  است  صلح 
مسئوالنه و حکومت داری خوب است. در رابطه با صلح 
)پیشرت اشاره کردم( دنیا واضح گفت ما صلح می خواهیم 
ولی کمک آینده ما مربوط به این است که کدام گزینه 
را انتخاب کنیم؟ صلح با جمهوری اسالمی افغانستان یا 
صلح بدون حقوق برش و حقوق زن و حاکمیت قانون. 
اگر صلح را بدون حاکمیت قانون، حقوق برش، حقوق زن 
انتخاب کردید، سخن دنیا واضح بود که گفتند همراه تان 
نیستیم. بسیار مهم است که ما نه تنها روی پروسه صلح 
صحبت کنیم؛ بلکه روی مقصد و رشایط مطلوبی که در 
نتیجه صلح باید به دست بیاوریم صحبت داشته باشیم. 
چون دنیا از قبل رشایط خود را تعیین کرده است. آن ها 
ولی  شامست!  با  انتخاب  که  گفتند  افغان ها  به  خطاب 
متوجه باشید که هر انتخاب تان باعث حامیت بین املللی 
نخواهد شد. انتخابی باعث حامیت بین املللی می شود 
که بر ارادۀ ملت استوار باشد و با ارزش های بین املللی 
سازگاری داشته باشد. پنج موضوعی که به خاطر تاییدی 
حکومت داری خوب و مسئوالنه بود؛ در سخرنانی های 
توضیح  را  رشایط شان  و  می کردند  بیان  مکرراً  خود 

می دادند و در اعالمیه هم آوردند:
باشد. حکومتی  اول: حکومتی که مشارکت ملی داشته 
بر  حکومتی  باشد.  استوار  ملی  وحدت  بنای  بر  که 
مردم ساالری و ارزش های مردم ساالری احرتام بگذارد. 
شهروندان  متام  حقوق  و  زن  حقوق  برش،  حقوق  دوم: 
کشور احرتام شود. سوم: حاکمیت قانون. چهارم: مبارزه 
و  از حقوق  پنجم حامیت  و  فساد در متامی سطوح  با 
آزادی های مدنی مخصوصاً حقوق زنان و جامعه مدنی.
وکالی محرتم ملت! مسئوالنه خدمت تان عرض می کنیم 
که این رشایط تعیین کننده است. احرتام به این رشایط 
پیام های  می کند.  تعیین  را  بین املللی  کمک های  نتیجه 
و  ما شد  دلگرمی  نهایت سبب  از یک طرف  دنیا  کلی 
از آن طرف یک بار دیگر همۀ ما را متوجه ساخت که 
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د  بهرنیو چارو وزیرانو  د  د سازمان  اسالمي همکارۍ  د 
کنفرانس په څنډه کې، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف 
امتر د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر ښاغيل مولود چاوش 

اوغلو رسه کتنه درلوده.
د کتنې په لړ کې، د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د هیواد 
 ۲۰۲۰ افغانستان  د  کې  جنیوا  په  ته،  وزیر  چارو  بهرنیو 
د خپل  او  وویله  مبارکي  کبله  له  بریاليتوب  د  کنفرانس 
هیواد پر مالتړ یې یو وار بیا ټینګار وکړ. ښاغيل امتر د 
ترکیې هیواد له دوامداره مرستو څخه په مننې رسه، زیاته 
ډیر  له خوا  اړیکې  دوستانه  هیوادونو  دواړو  د  کړه چې 
له  ترکیې  د  امتر،  ښاغيل  دي.  منې  برخه  څخه  اهمیت 
مالتړ څخه په مختلفو او په خاصه توګه د سولې په برخه 

کې د افغانستان دولت لپاره ډیرې مهمې وګڼلې.
د  ته  وزیر  چارو  بهرنیو  هیواد  د  اوغلو  چاوش  ښاغيل 
ورکړ.  ډاډ  همکارۍ  هراړخیزې  د  لوري  له  هیواد  خپل 
نوموړي د ترکیې هغه ژمنې ته پام رسه چې مايل مرستو 
په اړه یې جنیو کې کړې وې، ښاغيل امتر ته یو وار بیا 
ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې د حکومتولې له ښه وايل 
رسه سم به ترکیه خپلې مرستې له افغان دولت رسه نورې 
تاوتریخوايل  د  اوغلو  چاوش  ښاغيل  کړي.  پراخې  هم 
لوړې کچې ته په اشارې رسه، زیاته کړه چې هیواد یې په 
افغانستان کې د عاجل اوربند غوښتونکی ده. هغه، زیاته 
کړه چې د سولې په تړاو د سیمه ییزې اجامع د رامنځ ته 
کولو په الر کې د هڅو د ګړندي کولو تر څنګ، هیواد 
یې چمتو دې چې د پرمختګونو په پام کې نیولو رسه، د 

افغان سولې مذاکراتو کوربه توب هم وکړ

د افغانستان او ترکیې د بهرنیو چارو 

وزیرانو کتنه

مسئولیت های نهایت مهمی در پیش روی ماست. ما 
نباید این فرضیه را داشته باشیم که در هر صورت دنیا 
نیست.  فرضیه، فرضیه ی درست  این  ما است.  همراه 
در هر صورت دنیا با ما نیست در صورتی که صلح با 
عزت و پایدار متکی به این ارزش ها باشد، دنیا همراه 
ماست. زه نه غواړم چې خپلې خربې ډیرې  اوږدې 
ټولو  دخپلو  لومړی  کومې  له  زړه  د  غواړم  اما  کړم 
او  نوي هیوادو  د   پاڅه  د  ، څه  بین املليل همکارانو 
سازمانونه، د فنلند د حکومت، د ملگري ملتونو او د 
څخه  ستاسو  کې  داخل  په  وکړم.  مننه  څخه  سویس 
کوم.  مننه  څخه  جرگې   وليس  خپلې  د  کوم.  مننه 
کنفرانس  از  قبل  شام  که  خاطری  به  محرتم!  وکالی 
ژنیو برای کابینه با شجاعت و با اراده خاص رای ارایه 
یقیناً  که  نبود  وزیر  چند  بر  افتخار  یک  تنها  کردید. 
در  رای  او  است.  بزرگ  افتخار  یک  خود  جای  در 
واقع اطمینانی بود به جهان که شام از دو چیز حامیت 
کردید. یک: از برنامه برای چهار سال آینده افغانستان 
این  از کابینه حامیت کردید و  حامیت کردید و دو 
داریم؛  نظر  وحدت  ما  داریم  اتفاق  ما  که  داد  نشان 
در این هیچ جای شکی نیست که ما تفاوت های نظر 
ولی  برنامه  ها؛  مورد  در  پالیسی ها.  مورد  در  داریم. 
در کلیاتی که مربوط به وطن است، خود اتفاق نظر 
داریم. بنأً رای شام را با متام نیت خوب، بارها به رخ 
بود،  برنامه  به  ما کشیدند و گفتند که رأی شورا رأی 
اظهار  شام  از  قلب  صمیم  از  من  بود.  کابینه  به  رأی 
تشکر می کنم.  دوم: از متام نظام، از متام حکومت 
جمهوری اسالمی افغانستان سپاس گزاری می کنم. از 
همکاران محرتم ما. اسنادی که تدوین شد، از شخص 
رییس صاحب جمهور گرفته تا آخرین مامور وزارت 
محرتم مالیه و وزارت خارجه و سایر وزارت ها روی 
آن کار کردند همه گی شب و روز زحمت کشیدند. 
این اسناد را در مطابقت با افکار ملت ما و در مطابقت 
آن ها،  همه  از  من  کردند.  عیار  بین املللی  رشایط  با 
می کنم.  سپاس گزاری  کشور  شهروند  یک  منحیث 
اجازه دهید یک بار دیگر برگزاری موفقانه کنفرانس 
افغانستان در ژینو را به متام مردم افغانستان مخصوصاً 

به شام وکالی محرتم از صمیم قلب تربیک بگویم
 و من الله توفیق   



چارو  بهرنیو  د  جمهوریت  اسالمي  افغانستان  د   - جینوا 
وزیر محمد حنیف امتر ، د رسه صلیب نړیوالې کمېټې له 
رئیس ښاغيل پيټر مورېر رسه د افغانستان ۲۰۲۰ کنفرانس 
په څنډه کې چې جینو کې جریان لري پرون سهار وکتل. 
نړیوالې  بهرنیو چارو وزیر د رسه صلیب  د  پیل کې،  په 
کمېټې له رئیس څخه په افغانستان کې د یادې ادارې د 
برشدوستانه مرستو او برشپالو خدمتونو له کبله مننه وکړه.
په  مذاکراتو  سولې  د  افغانستان  د  هم  مورېر  ښاغيل 
بریالیتوب باندې په ټينګار رسه، د جګړې له فعالو ټولو 
نړیوالې  صلیب  رسه  د  کې  افغانستان  په  رسبېره،  ننګونو 

کمېټې له خوا د خدمتونو د دوام له ژمنتیا ډاډ ورکړ.
نوموړي وړاندیز وکړ چې د رسه صلیب نړیوالې کمېټې 
د فعالیت اړوند برخو، لکه د سولې مذاکراتو د پیل لپاره 
افغانستان اسالمي جمهوريت د نېک نیت ښودنې پر  د 
بنسټ د زندانیانو په آزادولو او نورو اړوند چارو کې دې 

نږدې کاري اړیکي وساتل يش.
دفاعي  او  امنیتي  ميل  د  افغانستان  د  امتر،  ښاغيل 
په جګړه  یې  د دوی هڅې  او  ځواکونو هڅې وستایلې 
کې د نړیوالو برشدوستانه حقوقو د رعایت برخه کې یو 
مثبت ګام وباله. بهرنیو چارو وزیر، د ګډ کار سپارښتنې 
ته هرکلی ووایه او په افغانستان کې د جګړې قربانیانو ته 
یادونه  لپاره یې د مالتړ جلبولو  د غوره خدماتو رسونې 

وکړه.
افغانستان  له  ته  په پای کې، ښاغيل مورېر، ښاغيل امتر 
رسه د دوامداره همکاریو برخه کې د رسه صلیب نړیوالې 

کمېټې د ژمنتیا په اړه ډاډ ورکړ.

د افغانستان د اسالمي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د 
دسمرب په لسمه نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډې 
کې د افغانستان د وضعیت په هکله د پریکړه لیک څخه 
چې د افغانستان د وضعیت په هکله صادر سوی هرکلی 

کوي.
دغه پریکړه لیک چې د ملګري ملتونو د ګڼ شمیر غړو 
په  افغانانو  د  او  الرې  له  سولې  د  سوی،  تصویب  لخوا 
مالکیت او رهربۍ د افغانستان د روانې جګړې د پای په 
برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ مالتړ ښکارندوی دی.
د ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو د مالتړ ادامه د افغانستان 
بریالیتوب کې  په  اترو   د روانو خربو  په هکله  د سولې 
رغنده رول لري. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف امتر 
د پریکړه لیک د هرکيل ترڅنګ د دې لیک صادرول  
د یو سوله ییز او دموکرات افغانستان څخه د مالتړ په الر 

کې د نړیوالې  ټولنې یو مهم او غوڅ پیغام بويل.
یاد پریکړه لیک په افغانستان کې د وروستيو ترهګریزو 
او ملګرو  افغانستان  د  په هکله  او شدت  پیښو زیاتوايل 
هیوادونو اندیښنې منعکس کوي. د روانو تاوتریخوالو پر 
کموايل ټینګار او هراړخیز اوربند باندې خربې، د روانو 

مذاکراتو د بریالیتوب بنسټ ګڼي.
افغانستان اسالمي جمهوریت د دې پریکړې لیک د  د 
وړاندیز په برخه کې د جرمني هیواد او تصویب په برخه 
کې یې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو له رایو څخه مننه 

کوي.

د بهرنیو چارو وزیر د رسه صلیب نړیوالې 

کمېټې له رئیس رسه وکتل

افغانستان د وضعیت په هکله

 د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې

 پریکړه لیک
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همکاریو  اسالمي  د  کې،  ښار  نیامي  په  هېواد  نایجیر 
په  ناستې  د ۴۷مې  وزیرانو شورا  بهرنیو چارو  د  سازمان 
څنډه کې، د ټاکنو په پایله کې، افغانستان ددغه سازمان، 
د برشي حقونو د خپلواک کمېسیون غړیتوب ترالسه کړ.
نوموړي  په  استازیتوب  په  افغانستان  د  وردګ،  اصیال 

کمېسیون کې د کمېشرنې په توګه غوره شوې ده.
د  سازمان  همکاریو  اسالمي  د  وزارت  چارو  بهرنیو  د 
اصیال  د  توګه  په  کمېشرنې  د  کمېسیون  حقونو  برشي 
وردګ ټاکل کېدل، د برشي حقونو د ارزښتونو په پياوړتیا 

کې یوه الس ته راوړنه بللې ده.
آسیایي  د  مخې،  له  مالوماتو  د  وزارت  چارو  بهرنیو  د 
ګروپ د نوماندانو له ډلې، افغانستان، ترکیې او ایران په 
تر   ۲۰۲۱ له  ګټلو،  په  رایو  زیاتو  ټولو  تر  د  رسه  ترتیب 
۲۰۲۴ کال پورې، د اسالمي همکاریو سازمان د برشي 

حقونو د خپلواک کمېسیون غړیتوب ترالسه کړ.

افغانستان د اسالمي هـمکاریـو سـازمـان د بشـري حـقـونــو کمېسیون غـړی شـو

د کوېټ هېواد یو شمېر نامتو او معتربو علامی کرامو د 
یو رسنیز غوښتنلیک په ترڅ کې په افغانستان کې روانه 
جګړه په کلکه وغندله او له اسالم او جهاد رسه یې د دې 
جګړې نسبت رد کړ. یادو علامی کرامو رصیحو دیني 
نصوصو ته په پام، په بیړنۍ توګه د جګړې پای ته رسولو 
غوښتنه  تأمین  د  سولې  دوامدارې  د  کې  افغانستان  او 
وکړه. په یاد رسنیز غوښتنلیک کې راغيل:" زموږ په اند، 
په افغانستان کې د روانې جګړې لپاره هېڅ ډول رشعي 
دلیل او پلمه نشته، په ځانګړې توګه له هغه وروسته چې 
د طالبانو تحریک د امریکا له متحده ایاالتو رسه د سولې 
جګړې  دغې  د  اوس  خو  ځکه  نو،  کړ.  السلیک  تړون 
پر  نشته چې  دلیل  ته هم کوم قطعي رشعي  لوري  هېڅ 

بنسټ یې پر مقابل لوري برید وکړي.
خربه  دا  مخې،  له  استدالل  عقيل  او  نصوصو  رشعي  د 
یا  نه لري چې دغې جګړې ته دې د اسالم  قطعاً جواز 

یادې ډلې د قرآن  نسبت ويش." د علامی کرامو  جهاد 
مصطفی  محمد  حرضت  د  او  آياتونو  مبارکو  په  کریم 
چې  وکړه  غوښتنه  مخې،  له  استناد  د  احادیثو  په  )ص( 
اوربند دې  ته ورسول يش،  پای  افغانستان جګړه دې  د 
ټينګ يش او رسارسي سوله دې چې د اسالم د سپېڅيل 

دین اصيل او بنسټيزه موخه ده، تأمین يش.  
وزارت،  بهرنیو چارو  د  اسالمي جمهوریت  افغانستان  د 
د ورور او دوست هېواد کوېټ د علامی کرامو له خوا د 
دې اعالمیې له صدور څخه په مننې، دا سوله غوښتونکی 
اقدام د افغانستان د خلکو او دولت له سوله غوښتونکي 
ځل  یو  او  بويل  ګام  مهم  کې،  برخه  مالتړ  د  لیدلوري 
دغې  له  خوا  له  کرامو  علامی  د  چې  کوي  ټينګار  بیا 
اخیستنه،  الس  طالبانو  د  څخه  جګړې  شوې  بلل  ناروا 
د  هېواد کې  په  او  اوربند  بیړين  کمولو،  تاوتریخوايل  د 

سولې تأمین او دایمي ټيکاو لپاره زمینه برابروي.

د کوېټ علامی کرامو په افغانستان کې جګړه وغندله، ناروا یې وبلله

او د بیړين اوربند او دوامدارې سولې د تأمین غوښتنه یې وکړه
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Afghan and Norway Ministers of Foreign Affairs talks over VTC

KABUL – Acting Minister of Foreign 
Affairs Mohammad Haneef Atmar, held 
a VTC with H.E. Ine Marie Eriksen 
Søreide, Foreign Minister of Norway, 
today afternoon.
At the outset, Minister Atmar expressed 
his appreciation to the government 
and people of Norway for their 
continued support and cooperation with 
Afghanistan over the past two decades, 
particularly Norway’s active role in the 
Afghanistan peace process.
While condemning the recent brutal 
terrorist attack on Kabul University, 
Minister Søreide expressed her sincere 
condolences to the families of the 
victims and Minister Atmar. She said 
that Norway continues to support the 
ANSDF and the peace process.
Both sides exchanged views on the 
potential challenges and obstacles in Doha 

Peace Talks, expressing their concerns 
over the high and unprecedented level 
of violence, the need to reduce violence 
and establish a comprehensive ceasefire, 
particularly during the pandemic. They 
discussed the need for the preservation 
and enhancement of the last 19 years’ 
achievements.
Minister Søreide said that Norway is 
ready to participate in 2020 Afghanistan 
Conference due to be held in Geneva 
next week, ensuring continuation of 
development in Afghanistan. She added 
that Norway is committed to supporting 
Afghanistan peace talks and would 
increase its assistance in humanitarian 
fields.
In closing, both sides emphasized on 
strengthening bilateral cooperation and 
discuss it while meeting in the sideline 
of the Conference in Geneva . 
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Meeting of the Foreign Ministers of Afghanistan and Pakistan

NIAMEY - Foreign Minister Mohammad 
Haneef Atmar met with the Minister of For-
eign Affairs of the Islamic Republic of Pa-
kistan H.E. Shah Mahmood Qureshi at the 
sidelines of the Foreign Ministers’ Meeting 
of the Organization of Islamic Cooperation 
in the Niger capital, Niamey.
At the outset, the Minister of Foreign Af-
fairs of Afghanistan talked about the peace 
process and the successful holding of the 
2020 Conference on Afghanistan in Gene-
va, and the political and economic support 
of the international community for Afghan-
istan.  Minister Atmar thanked the Prime 
Minister of Pakistan, H.E. Imran Khan for 
his recent visit to Afghanistan, and spoke 
about the achievements and the next steps 
to be taken.  
The Foreign Minister stressed the impor-
tance of strengthening the regional and 
neighboring countries’ cooperation, espe-
cially Pakistan, in the success of the peace 
process.
Referring to the existing capacity to devel-
op political, security and economic coop-
eration between the two countries and the 

agreements reached during the recent visit 
of the Pakistani Prime Minister to Afghan-
istan, both sides discussed programs that 
would lead to the expansion of bilateral re-
lations in all areas between the two coun-
tries.
The Pakistani Foreign Minister strongly 
condemned the recent attack in Bamyan 
and offered his condolences to the families 
of the victims and the people of Afghani-
stan. Minister Qureshi also expressed his 
concern over the high level of violence and 
called for establishment imminent cease-
fire.
Both sides held detailed discussions about 
the success of the peace process, a compre-
hensive plan for the dignified return of Af-
ghan refugees to the country, regional con-
nectivity and addressing trade issues.
In closing, it was decided to expedite the 
tasks of the working group committees of 
the two countries, taking into account the 
existing mechanisms of bilateral coopera-
tion and agreements made during the visit 
of the Prime Minister of Pakistan to Af-
ghanistan.
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Foreign Ministers of Afghanistan and Switzerland met at the 
Sidelines of Afghanistan Conference in Geneva

GENEVA:
Minister of Foreign Affairs Mohammad 
Haneef Atmar met with H.E. Ignazio 
Cassis, Foreign Minister of Switzerland 
at the sidelines of the Afghanistan Con-
ference 2020, earlier today.
At the outset, Minister Atmar expressed 
his gratitude and appreciation to the 
people and government of Switzerland 
for hosting the Afghanistan Conference 
and for their warm hospitality of the del-
egations.
Minister Cassis expressed his appreci-
ation for the remarks of H.E. President 
Ghani and his vision expressed at the 
Afghanistan Conference for the future 
of Afghanistan in the context of devel-
opment, economic growth, peace, sta-
bility and protecting the gains of the two 
decades. Most importantly his vision for 

the development of regional connectivi-
ty and cooperation.
Subsequently, Minister Atmar talked 
about the path that the Afghan people 
have travelled towards development in 
the past two decades and their success-
ful struggles against challenges they 
have faced, i.e. conflict, poverty and the 
COVID-19 pandemic.
He also stressed the importance of the 
partnership framework that sets forth 
mutual accountability conditions for the 
Afghanistan’s partnership with its inter-
national allies.
In closing, Minister Atmar while thank-
ing the Swiss Foreign Minister for his 
government’s continued supports and 
pledges in the conference, emphasized 
the expansion of bilateral cooperation 
between two countries.
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Foreign Minister Met with WHO Director General

GENEVA: 
Mohammad Haneef Atmar Minister of 
Foreign Affairs met with H.E Tedros 
Adhanom Ghebreyesus Director Gener-
al of the World Health Organization at 
the sidelines of the Geneva Conference 
2020, today.
At the outset, Minister Atmar, while 
thanking the WHO Director General for 
his warm welcome and hospitality, ex-
pressed the appreciation for the support 
and assistance that WHO has extended 
to the Afghan public. He added that Af-
ghanistan requires a lot of support par-
ticularly due to the challenges that the 
pandemic has created.
Mr. Ghebreyesus congratulated Minis-
ter Atmar on the successful completion 
of the Afghanistan Conference 2020 in 
Geneva and expressed his optimism for 
a stable and prosperous Afghanistan. He 
highlighted that the conference marks 

an important step for Afghanistan and 
requires follow up from all sides.
WHO Director General assured the For-
eign Minister of WHO’s commitment 
to Afghanistan and added that situation 
COVID-19 pandemic requires attention 
to prevent serious public health conse-
quences. 
He said the WHO strengthening the 
public health sector is one of WHO pri-
orities in Afghanistan.
Minister Atmar stated that Afghanistan 
is interested and looking forward to en-
hancing its partnership with WHO. He 
added that President Ghani has a clear 
vision of developing our health sector, 
with local resources and the expertise 
from WHO.
In closing, H.E Ghebreyesus assured 
Minister Atmar of WHO’s continued 
commitment to and cooperation with 
Afghanistan.



روابط هند و ترکمنستان
 دیدگاه ها و چالش ها1 
نویسنده: دکتور نکول بهارداوج 

مترجم: دکتور محمدا... افضلی

m.afzali@mfa.af

دارد،  طوالنی  سابقۀ  ترکمنستان  و  هند  میان  روابط 
در  و  شد  شکوفا  رابطه  این  که  ابریشم  جاده  زمان  از 
دوران قرون وسطی به اوج خود رسیده بود. ترکمنستان 
و  معامالت  برای  گذرگاهی  مدیدی  مدت های  برای 

تجارت های طوالنی  محسوب می شد. 
مختلف  قبایل  برای  رسزمینی  کشور  این  همچنین 
آریایی متعلق به نژاد هندواروپایی بود که از این جا سفر 
این  طریق  از  را  خود  فرهنگی  داشته های  و  می کردند 
با گسرتش  هند  فرهنگ  اشرتاک می گذاشتند.  به  منطقه 
آیین بودا در دوران باستان به این منطقه گسرتش یافت 
و از آن دوره ترک ها و هندی ها برای شناخت هم دیگر 

باهم در رفت و آمد  بودند.
اتحاد جامهیر  از  بخشی  زیادی  مدت  برای  ترکمنستان 
به   ۱۹۹۱ اکترب   ۲۷ در  استقالل  از  پس  و  بود  شوروی 
یک کشور مستقل تبدیل شد. پس از ظهور ترکمنستان 
دوستانه ای  روابط  هند  غیروابسته،  کشور  یک  عنوان  به 
برای  ترکمنستان  هند،  دید  از  کرد.  برقرار  کشور  این  با 
تامین انرژی هندوستان نیز بسیار مهم است. پروژۀ خط 
لوله گاز تاپی یکی از منونه های روابط دوجانبه بین دو 

کشور می باشد.
امنیتی  و  دفاعی  وضعیت  تقویت  منظور  به  ترکمنستان 
با پاکستان و طالبان، مکانی اسرتاتژیکی  خود در رابطه 
برای هند محسوب می شود. از نظر اقتصادی و فرهنگی 
نیز، هر دو کشور افراد قدرمتندی را در میان مردم دارند 

که رسمایه واقعی هر دوی آن ها است.

کلیدواژه ها
فرهنگی  روابط   ، دیپلامتیک  روابط   ، متقابل  همکاری 

-  اجتامعی ، تامین انرژی.
مقدمه

به خشکه، یکی  بیابانی و محصور  ترکمنستان، کشوری 
و  اند  شده  مستقل  تازگی  به  که  است  کشوری  پنج  از 
نیز  تاجیکستان  و  قرغیزستان،  اوزبیکستان،  قزاقستان، 
شامل آن است. این کشور در ۲۷ اکترب ۱۹۹۱ استقالل 
خود را از اتحاد جامهیر شوروی اعالم کرد. این رسزمین 
با  شامل  از  و  دارد  مساحت  مربع  کیلومرت   ۴۸۸۱۰۰
اوزبیکستان، از شامل غرب با قزاقستان، از غرب با دریای 
مشرتک  مرزهای  افغانستان  و  ایران  با  جنوب  از  و  خزر 
دارد و از هامن اوایل سال ۱۹۹۲ با روسیه نزدیکی های 
دارد  مترکز  واقعیت  این  بر  روسیه  عالقۀ  است.  داشته 
اتحاد  که ترکمنستان، کشوری بزرگ در حاشیه جنوبی 
بالقوه،  اقتصادی  توان  دارای  سابق،  شوروی  جامهیر 
منابع غنی طبیعی، و جمعیت معدود و پراکنده می باشد. 
سوسیالیستی  جمهوری  قبالً  که  ترکمنستان  جمهوری 
میانه  آسیای  غربی  جنوب  در  بود،  شوروی  ترکمنستان 

واقع است. 
حدود  در  که  استند  آغوز  قبایل  نوادگان  از  ها  ترکمن 
قرن دهم میالدی به آسیای میانه مهاجرت کردند.  تا قرن 
پانزدهم به عنوان یک گروه قومی مجزا ظهور کردند؛ اما 
در  شان  قلمرو  تقسیم  و  قبیله ای  های  وفاداری  دلیل  به 
بین قدرت های همسایه، از هم جدا شدند. از قرن ۱۵ تا 
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۱۷، قبایل جنوب، تحت حاکمیت ایران بودند، در حالی 
که شامل تحت اثر خانات خیوه و بخارا )اوزبیک( بود. 
در اوایل قرن هجدهم، ایرانی ها مناطق خیوه و بخارا را به 
ترصف خود درآوردند، اما بخارا قدرت خود را در نیمۀ 
دوم هامن قرن به دست آورد و مرو را پس گرفت و کل 

جمعیت آن را به بخارا جابجا کرد.
اهمیت اسرتاتژیک ترکمنستان

قائل  زیادی  اهمیت  ترکمنستان  با  خود  روابط  در  هند 
است. هند یکی از نخستین کشورهایی بود که استقالل 
هند  در سال ۱۹۹۳،  شناخت.  به رسمیت  را  ترکمنستان 
سفارت خود را در ترکمنستان افتتاح کرد و از آن زمان به 
بعد، روابط میان دو کشور به شیوه ای سودمند و دوجانبه 
عالقۀ  مورد  مشرتکات  همچنین  است.  یافته  گسرتش 

زیادی نیز بین دو کشور وجود دارد.
در حالی که هند از سیاست خارجی واقع بینانۀ »بیطرفی 
از  ترکمنستان  می کند،  قدردانی  ترکمنستان  مثبت« 
بین املللی  مختلف  مجامع  و  سازمان ها  در  هند  نامزدی 
گسرتش  راستای  در  هندوستان  است.  کرده  حامیت 
این کشور رسشار  با  اقتصادی  و  نزدیک سیاسی  روابط 
از منابع، تالش کرده است. در چنین حالتی، با توجه به 
وضعیت کنونی ارتباطات، بسیار الزم است که این کار 
به خوبی انجام شود؛ چون پتانسیل بسیار زیادی در این 
هر  برای  گوناگون  های  بخش  در  همکاری  برای  زمینه 
از عشق  هند  دیدار نخست وزیر  دارد.  دو کشور وجود 
میان  نزدیک  همکاری  آغاز  نقطۀ   ،۱۹۹۵ سال  در  آباد 
دو کشور بود. در این سفر، شش توافقنامۀ دوجانبه امضا 
شد که فصل تازه ای در روابط هند و آسیای میانه گشود. 
شده  انجام  هندی  رهربان  توسط  که  بازدیدهای  تعداد 
است، نشان می دهد که دهلی نو در روابط خارجی خود 
عالقمند ایجاد همکاری نزدیک با ترکمنستان است. در 
طول سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴، روند بازدید تا حدودی 
کند شده بود. با آن هم، طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷، 
کند.  تقویت  را  روابط  این  تا  کرد  تالش  دیگر  بار  هند 
خارجۀ  امور  در  دولت  وزیر  توسط  مهمی  دیدارهای 
در  گرفت.  صورت  ترکمنستان  آب  منابع  وزیر  و  هند 
به   ۲۰۱۰ تا   ۲۰۰۸ های  سال  در  همکاری  شتاب  واقع، 
سوی  از  بازدید  ترتیب،  همین  به  یافت.  افزایش  شدت 
به  آن ها  متقابل  اشتیاق  دهندۀ  نشان  ترکمنستان  رهرب 

تفاهم  یادداشت  در  می باشد.  هند  با  همکاری  افزایش 
ترکمنستان- هند که در ۲۵ فربوری ۱۹۹۷ به امضا رسید، 
اقدامات بسیار مهمی گنجانیده شده است. با این حال، 
در طول سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷، هیچ دیدار مهمی از 
جانب ترکمنستان صورت نگرفت. در جریان سفر بردی 
محمدف، رئیس جمهور ترکمنستان، به دهلی نو، که در 
ماه مه سال ۲۰۱۰ انجام گرفت، انگیزۀ جدیدی در روابط 
هند و ترکمنستان ایجاد شد. این تالش از جانب دولت 
کنونی هند برای تحکیم پیوندهای موجود بین دو کشور 

بود.
تا ۱۱ جوالی ۲۰۱۵  از ۱۰  نارندرا مودی  نخست وزیر 
از  یکی  که  این  به  توجه  با  کرد.  دیدار  ترکمنستان  از 
صدراعظم های کشور هند پس از ۲۰ سال از ترکمنستان 
با  بود. وی  تاریخی  دیدار  این یک  است،  دیدار کرده 
و  داشته  مخصوص  دیدار  ترکمنستان  جمهور  رئیس 
در پی این دیدار، گفت و گو های در سطح هیأت های 
دو طرف انجام و در ۱۱ جوالی  اسناد مربوطه به امضا 
رسید. سپس، هر دو رهرب بیانیه ای مشرتکی صادر کردند. 

در  یوگا  و  سنتی  مرکز طب  هند  وزیر  نخست  همچنین 
نوع  این  از  مرکز  اولین  این  کرد.  افتتاح  را  آباد  عشق 
خود در منطقه است. وی از مجسمۀ مهامتا گاندی پرده 
برداشت و با محصلین زبان های خارجی  که هندی می 

آموختند، صحبت کرد. 
منابع انرژی

این  ترکمنستان،  نفت  و  طبیعی  گاز  اسرتاتژیک  ذخایر 
کشور را به کشوری مهم در منطقه تبدیل کرده است. به 
رغم اختالف نظرهایی که در مورد کمیت دقیق ذخائر 
قابل  ذخایر  دارای  کشور  این  دارد؛  وجود  آن  نفتی 
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توجهی از گاز طبیعی است. بر اساس آمار )BP( رشکت 
  ۸/۱۰ با  کشور  این   ،۲۰۱۰ سال  در  بریتانیا  گاز  و  نفت 
تریلیون مرت مکعب ذخایر ثابت گاز طبیعی و ۰/6 میلیارد 
قرار  نفت در جایگاه چهارم جهان  قطعی  بشکه ذخایر 

دارد. 
گاز  ترکمنستان،  داخلی  مرصف کنندگان   ۱۹۹۳ سال  از 
نیست  تعجب  جای  می کنند.  دریافت  رایگان  طبیعی 
و  بوده  مرصف  رشد  رسیعرتین  دارای  منطقه  این  که 
داشته  فیصد رشد  تا ۲۰۰6، ساالنه ۱6.۱  از سال ۲۰۰۰ 
است. در مقایسه با قبل، امروز، ترکمنستان به منطقه ای 
برای رقابت قدرت های موجود و مشتاق مانند آمریکا، 
و  ترکیه  پاکستان،  هند،  چین،  اروپا،  اتحادیه  روسیه، 
فعلی،  ژئوپلیتیک  رشایط  در  است.  شده  تبدیل  ایران 
تنوع  برای  را  عملگرایانه ای  انرژی  سیاست  ترکمنستان 
موجب  به  است.  کرده  اتخاذ  خود  انرژی  مسیرهای 
تالش  در  ترکمنستان  جدید،  اعالم شدۀ  انرژی  سیاست 
کند.  درگیر  را  آسیایی  و  اروپایی  کشورهای  تا  است 
سیاست  ترکمنستان یک  ماه آگست ۲۰۱۰،  اواسط  در 
جدید صادرات گاز اعالم کرد که بر همکاری با اروپا، 
چین و نیز امکان تعامل بیشرت با جنوب آسیا متمرکز بود. 
به هر حال، این پالیسی، اولویت حاشیه ای را به روسیه و 
ایران می دهد. با توجه به پیوندهای تاریخی ترکمنستان 

با روسیه، این امکان وجود ندارد که ترکمنستان روسیه را 
نادیده بگیرد، اما سیاست جدید انرژی نسبت به گذشته 
تغییر آشکاری را نشان می دهد. در آینده، روسیه ممکن 
است خود را با سیاست های عشقآباد برای ایجاد تنوع 
در صادرات انرژی اش به اروپا و آسیا، که مستقل از نفوذ 

روسیه باشد، وفق دهد.
از دیدگاه هند، اهمیت منابع انرژی ترکمنستان در زمینۀ 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  انرژی،  برای  تقاضا  افزایش 
و  می کند  وارد  را  خود  نفتی  نیازهای  از  فیصد   ۷۰ هند 
این رقم احتامال تا سال ۲۰۲۵ به ۹۰ فیصد خواهد رسید. 
انتظار می رود که میزان گاز طبیعی مورد نیاز برای بخش 
)غیر از نیروی برق( از ۱۲۰ میلیون مرت مکعب در روز 
به ۳۹۱ میلیون مرت مکعب در روز تا سال ۲۰۲۵ برسد. 
میزان مرصف گاز هندوستان با ۴۱/۷ میلیارد مرت مکعب، 
مرت  میلیارد   ۳۱.۷ که  است  آن  تولید  از  بیشرت  برابر   ۱۰
مکعب  می باشد. این امر اهمیت ترکمنستان را برای هند 

در برآورده ساخنت تقاضای آتی گاز افزایش می دهد.
سیاست ۲۰۱۲ هند تحت عنوان »اتصال آسیای میانه«، 
سعی داشت تا روابط متقابل عمیق تری با منطقه داشته و 
اتصال انرژی یکی از اجزای مهم این سیاست بوده است. 
هند خط لوله )ترکمنستان - افغانستان - پاکستان - هند(، 
تاپی )TAPI( را یک ستون کلیدی در روابط اقتصادی 
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خود با ترکمنستان می داند. حمید انصاری، معاون رییس 
جمهور هند، با رشکت در مراسم آغاز به کار این پروژه، 
که قربانقلی بردی محمداف، رییس جمهور ترکمنستان، 
رشیف،  نواز  و  افغانستان  جمهور  رییس  غنی،  ارشف 
نخست وزیر پاکستان، نیز در آن حضور داشتند، اظهار 
داشت که خط لوله تاپی نشان می دهد که »نخستین گام« 
در جهت دستیابی به چشم انداز »یک منطقۀ اقتصادی 
یکپارچه« است که از خلیج بنگال تا بحیرۀ کسپین امتداد 

دارد.
هند خط لوله )ترکمنستان - افغانستان - پاکستان - هند(، 
تاپی )TAPI( را یک ستون کلیدی در روابط اقتصادی 

خود با ترکمنستان می داند.
نفع کشور  به  تنها  نه   TAPI پروژه  آمیز  موفقیت  اجرای 
مبدا خواهد بود، بلکه عالوه بر یکپارچه سازی اقتصادی 
آسیای جنوبی و آسیای مرکزی، انرژی مقرون به رصفه 
افغانستان  کرد.  خواهد  تامین  نیز  را  دیگر  کشور  سه 
همچنین هزینه های ترانزیت و مقدار معینی گاز دریافت 
مسیر  در  را  صنعتی سازی  روند  می تواند  و  کرد  خواهد 
این کشور را مشغول  لوله گاز آغاز کند و جوانان  خط 
کار سازد. برآورد می شود که تقاضا برای انرژی در هند و 
پاکستان افزایش یابد و TAPI می تواند به یک منبع مهم 
برای حفظ حرکت اقتصادی رو به رشد، تبدیل شود. این 
خط لوله از سوی بانک جهانی پشتیبانی می شود و برای 

همه سهامداران یک پروژه برد - برد محسوب می شود.
اهمیت ترکمنستان برای هند

حوزۀ  پیچیدۀ  محیط  بافت  در  باید  ترکمنستان  اهمیت 
آسیای میانه و منطقۀ افغانستان - پاکستان یا »اف - پک« 
این  قبال  در  دهلی نو  سیاست  شود.  بررسی  و  مشاهده 
پاکستان  با  ارتباط  در  آن  امنیتی  نگرانی های  از  منطقه، 
و  امروزه، صف بندی ها  است.  افغانستان شکل گرفته  و 
شکل گیری  حال  در  منطقه  در  جدیدی  مشارکت های 
به  پاک«   - اف   « منطقۀ  از  که  چالش هایی  به  تا  است 
وجود می آید، پرداخته شود. در حالی که ایاالت متحده 
به دنبال اسرتاتژی خروج از افغانستان است، کشورهای 
دوجانبه،  میکانیزم های  توسعه،  حال  در  منطقه ای 
تا به چالش های  سه جانبه و چند جانبۀ جدیدی هستند 
از  برخی  بپردازند.  بی ثبات  منطقه  این  در  شده  ایجاد 
این تشکل ها میان ایران – افغانستان – پاکستان - ترکیه؛ 

 - افغانستان  یا  روسیه؛   - پاکستان   - افغانستان   - ایران  یا 
پاکستان - تاجیکستان و یا تاجیکستان - ایران - افغانستان 
به میان آمده است که هند تا حال در هیچ یک از این 
گذشته  در  هند  ندارد.  رشکت  منطقه ای  کارهای  و  ساز 
به  نسبت  ایران،  و  میانه  آسیای  روسیه،  همکاری  با 
نگرانی های امنیتی در منطقه بسیار موفق عمل کرده است. 
به هر حال، با توجه به میکانیزم های جدید منطقه ای که 
به صورت تصنعی در حال شکل گیری است، برای هند 
و  ذیدخل  کشورهای  با  نزدیکی  روابط  که  است  مهم 
اطراف افغانستان داشته باشد تا اطمینان حاصل کند که 
پیدا  نفوذ  افغانستان،  در  هند  منافع  مخالف  قدرت های 
منی کنند. ترکمنستان، تاجیکستان، اوزبیکستان، و ایران 
همسایگان مهمی برای افغانستان هستند که هند با آن ها 
افغانستان  و  ایران  با  ترکمنستان  دارد.  دوستانه ای  روابط 
روابط دوستانه  دارد و این کشور در گذشته نقش فعالی در 
میانجی گری منازعۀ افغانستان و حل مشکل تاجیکستان 
ایفا کرده است. ترکمنستان با فراهم آوردن گاز و نفت، 
روابط اقتصادی خود را با رژیم طالبان مدیریت می کرد. 
در وضعیت کنونی، رییس جمهور ترکمنستان پنج طرح 
ابتکاری را برای توافق میان افغان ها پیشنهاد کرده است. 
نخست این که، عشقآباد آماده است تا در سطح باالیی 
ملل  سازمان  حامیت  تحت  بین املللی  نشست  میزبان 
به  توجه  با  و  کرده  رسیدگی  افغانستان  مساله  به  تا  باشد 
در  ذیدخل  نهادهای  ترکمنستان،  بی طرفی  وضعیت 
قدرت دولتی را توسعه دهد. دوم همکاری الزم جهت 

آموزش متخصصان افغان در ترکمنستان تحت برنامه ها و 
حامیت های سازمان ملل در بخش های مختلف ساختار 
توسعه  در  مساعدت  سوم،  افغان.  کارکنان  مدیریت 
زیرساخت حمل و نقل افغانستان. دولت ترکمنستان در 
نظر دارد تا یک راه آهن جدید در قلمرو خود در امتداد 
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مرز افغانستان بسازد. این طرح می تواند به خاطر تسهیل 
یابد.   گسرتش  نیز  افغانستان  در  منطقه ای  همکاری های 
چهارم، در مورد رضورت عاجل احداث خط لولۀ تاپی 
که تأثیر چشمگیری بر توسعۀ اقتصادی افغانستان خواهد 
داشت، گفت و گوهایی صورت گرفته است. و رسانجام، 
اعالم شد که ترکمنستان آماده است تا موضوع افزایش 
زیرساخت های  توسعۀ  نیز  و  افغانستان  نیاز  مورد  برق 
انرژی این کشور را به منظور نصب و ایجاد شبکه های 
ارتباطی در قلمرو افغانستان، مورد بررسی قرار دهد. برای 
بین املللی که منایندۀ آن  از جامعه  ترکمنستان  این کار 
پروژه  این  درباره  تا  می کند  دعوت  است  ملل  سازمان 
حیاتی  اهمیت  که  مورد  این  در  کنند.  گفتگو  و  بحث 

دارد، دیدگاه  هندها و ترکمن ها یکسان است.  
پیوند فرهنگی

یوگا همچنان یکی از قدرمتندترین پیوندها برای تقویت 
روابط فرهنگی هند و ترکمنستان می باشد. چهارمین روز 
بین املللی یوگا در روز ۱۷ جنوری ۲۰۱۸ در مرکز یوگا 
و ورزش های سنتی واقع در مجتمع ورزشی بختیارلیک 
شد.  گرفته  جشن  کامل  اشتیاق  و  شور  با  عشق آباد  در 
اعضای  یوگا،  شامل  عادی  افراد  از  نفر   ۷۰۰ بر  عالوه 

جامعه دیپلامتیک، منایندگان هند و محصلین انستیتوت 
معاون  داشتند.  رشکت  رویداد  این  در  دولتی،  صحی 
در  را  رویداد  این  ترکمنستان  صنعت  و  صحت  وزارت 
در  که  نفری   ۲۸۰۰ از  گرفت.  نیک  فال  به   ۲۰۱۸ سال 
یوگا ثبت نام کرده اند، حدود ۲۱۰۰ نفر به طور هفتگی 
به مترین یوگا مشغول اند. یوگادرمانی به کمک اساتید 

هندی یوگا، در مراکز صحی دولتی ادامه می یابد.
مراسم »گاندی جایانتی« یا روز تولد گاندی، با انداخنت 
و گذاشنت گل بر مجسمۀ نیم تنۀ ماهامتا گاندی، واقع در 
برگزار شد.  یوگا در شهر عشق آباد،  مرکز طب سنتی و 
منایشگاه  یک  تفریحی،  پاسخ  و  پرسش  برنامه  یک 
تاالر  در  گاندی  مهامتا  از  مستند  فیلم  دو  و  عکس 
آن  در  که  درآمد  منایش  به  عشق آباد  در  هند  سفارت 
۳۰ محصل در موسسۀ زبان های بین املللی آزادی، زبان 
هندی می خوانند، با شور و شوق در آن رشکت کردند. 
یک ویدئو از ماهامتا گاندی در فضای بیرونی ساختامن 
اکترب  تاریخ ۳۱  به  به منایش درآمد.  ترکمنستان  دولتی 
با حضور  دیواس(  )ایکتا  ملی  اتحاد  روز  مراسم   ۲۰۱۸
سفیر هند در عشق آباد جشن گرفته شد وسپس به رسدار 
فیلم  یک  منایش  با  مراسم  این  شد.  احرتام  ادای  پاتل 



مستند که زندگی و دستاوردهای رسدار پاتل را به تصویر 
می کشید، به پایان رسید. 

از هند دعوت شده بود تا به موافقتنامه عشق آباد بپیوندد 
ترانزیت  و  ترانسپورت  داالن  یک  ایجاد  آن  در  که 
و  ترکمنستان  عامن،  ایران،  های  دولت  بین  بین املللی 
اوزبیکستان در نظر گرفته شده است. هند در »موافقتنامه 
عشق آباد، در مورد ایجاد کریدور حمل و نقل و ترانزیت 
بین املللی «، از ۳ فربوری ۲۰۱۸ با موافقت کشورهای 

عضو، پذیرفته شده است. 
ابتکارات کنونی که توسط دولت های هند و ترکمنستان 
پایدار  می تواند  صورتی  در  تنها  است  گرفته  صورت 
مباند که دولت و بخش خصوصی از فرصت هایی که نه 
تنها در بخش انرژی بلکه در بخش غیر انرژی نیز ایجاد 
می شود، استفاده کنند تا مشارکت اقتصادی دو کشور به 
نفع یکدیگر باشد. هند باید اهمیت بیشرتی برای تعامل 
آموزشی و فرهنگی با ترکمنستان قائل شود. در حالی که 
توافقنامه های رسمی برای همکاری میان نهاد های هندی 
و ترکمنی وجود دارد، اما پیگیری  کمی انجام یافته است
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چکیده

از  یکی  همواره  صلح  استقرار  بایسته های  و  رضورت  به  پرداخنت 

موضوعات مهم تاریخ برش بوده است. این مسئله زمانی اهمیت عریان تر 

پیدا می کند که جوامعی برای دهه های طوالنی غرق در جنگ و منازعه 

ویرانی،  شاد،  زندگی  ربودن  آن  ارمغان  که  منازعه ای  و  جنگ  باشند. 

فقر، هزاران کشته و صدها بیوه و یتیم و لشکری از جانبازان است. مردم 

افغانستان سال ها است که طعم تلخ و کشنده هالهل جنگ را می چشند. 

از این رو بی صربانه برای استقرار صلح لحظه شامری می کنند. با تالش ها 

صورت  به  افغانستان  دولت  و  طالبان  بین املللی،  جامعه  حامیت های  و 

مستقیم وارد مذاکره شده اند. گرچه تا هنوز در فاز اول مذاکرات پیرشفت 

مهمی صورت نگرفته اما با متام این بیم و امیدها، در صورتی که افغانستان 

بتواند با طالبان در یک بازه زمانی نسبتا طوالنی به صلح دست پیدا مناید، 

چشم انداز افغانستان پسا صلح چه گونه خواهد بود؟ روند نهادینه شدن 

پسا  افغانستان  پیمود؟  خواهد  را  مسیری  چه  صلح سازی  فرایند  و  صلح 

افغانستان  آیا  شد؟  خواهد  مواجه  فرصت ها  و  دشواری ها  چه  با  صلح 

یا در گرداب فساد،  می تواند در مسیر نوسازی، توسعه و رفاه گام برد و 

فقر، گرسنگی، تداوم ناامنی و شکنندگی ثبات سیاسی فرو خواهد افتاد؟ 

روند صلح سازی  و  پسا صلح  افغانستان  از  تصویر روشن تر  ترسیم  برای 

الزم است تا نگاهی اجاملی به کشورهای پسا منازعه در آفریقا انداخته 

شود. بروندی، سیرالئون، اوگاندا، تانزانیا، لیربیا، کنگو و رواندا کشورهایی 

افغانستان از گوناگونی اقوام، زبان و مذهب برخوردارند  هستند که شبیه 

با  برده اند.  رنج  قدرت  رس  بر  داخلی  جنگ های  و  ناامنی  از  سال ها  و 

همکاری کشورهای خارجی و نهادهای بین املللی توانسته اند، منازعات 

طوالنی را کنار بگذارند و به صلح دست یابند. در پسا صلح، کشورهای 

مزبور به جز رواندا، مسیری را که پیموده اند منجر به رشد، رفاه و توسعه 

فساد گسرتده،   ، فقر شدید  بلکه هم چنان غرق در گرداب  است.  نشده 

اقتصاد ورشکسته و وابسته، قاچاق معادن، درآمد رسانه بسیار پایین، نظام 

آموزشی ضعیف و دولت ناکارآمد هستند. این کشورها با داشنت میانگین 

باقی  کشورها  عقب مانده ترین  و  فقیرترین  جز  فقر،  خط  زیر  درصد   70

مانده اند. در میان آن ها، رواندای پسا صلح، در مسیری گام گذاشت که 

نتیجه آن دگرگونی و شکوفایی این کشور بود. بررسی فرایند صلح سازی 

برای  خوبی  درس های  می تواند  رواندا  رشد  مسیر  مهم  پارامرتهای  و 

افغانستان پسا صلح باشد.

کلامت کلیدی: رواندا، ناامنی، جنگ، صلح، افغانستان.

رواندا

کشور رواندا از 85 درصد هوتو و اقلیت 15 درصد توتسی تشکیل شده 

است. این کشور برای مدت طوالنی گرفتار جنگ داخلی و منازعه بود 

که در سال 1994 تبدیل به قتل عام فجیعی  شد. تنها در صد روز، هشت 

صد هزار نفر از میان توتسی ها و میانه روهای هوتو به دست رادیکال های 

هوتو کشته شدند. این قتل عام به قدری فجیع و بی رحامنه بود که حتی 

همسایه، همسایه خود را کشت و مردان همرسان توتسی خود را به قتل 

به  توتسی  شورشیان  از  متشکل  رواندا  میهنی  جبهه  نهایت  در  رساندند. 

کمک ارتش اوگاندا توانست قدرت را به دست گیرد و پس از مدتی با 

مخالفان به توافق و صلح رسیدند.

مترکز زدایی و تقسیم عادالنه قدرت و منابع

و  قدرت  مترکز  رواندا،  در  قتل عام  و  داخلی  جنگ های  عمده  علت 

به  اقوام دیگر  برابر  به رسمیت نشناخنت  منابع و  تبعیض در توزیع  اعامل 

قدرت  و  قدرت مترکززدایی شد  از  توافق صلح،  با  بود.  توتسی ها  ویژه 

به صورت عادالنه میان اقوام به ویژه دو قوم کالن هوتو و توتسی تقسیم 

شد. دولت پسا صلح، دولتی همه شمولی بود که همه خود را در آیینه آن 

می دیدند. پس از آن، دیگر بر رس تقسیم قدرت کشمکش و منازعه ای 

شکل نگرفت. در سال های بعدی بلوغ سیاسی در رواندا به قدری بارور 
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شد که در سال 2000 پل کاگامه از اقلیت 15 درصدی توتسی که معاون 

اکنون  هم  تا  و  شد  انتخاب  رئیس جمهور  عنوان   به  بود،  رئیس جمهور 

سکان قدرت را در دست دارد. تقسیم عادالنه قدرت و شخص پل کاگامه  

رئیس جمهور   در تحوالت بنیادین و شکوفایی رواندا تاثیر بسزایی داشته 

است.

کشور  کنرتل  برای  همواره  معارص،  افغانستان  سیاسی  تاریخ  طول  در 

تالش  خاصی  گروه  دست  در  قدرت  انحصار  و  جانبه  یک  صورت  به 

نیز به خاطر مترکز قدرت، توزیع  شده است. ریشه بسیاری از منازعات 

ناعادالنه منابع و امکانات و به رسمیت نشناخنت برابر اقوام بوده است. این 

نوع نگاه به قدرت، در طول تاریخ از مردم افغانستان قربانی های کالنی 

بر این شد که یک نظام  گرفته است. سال 2001 در نشست بن تصمیم 

سیاسی همه شمول و مردم ساالر در قالب نظام جمهوری اسالمی ایجاد 

تا  می طلبد  کشور  فعلی  رشایط  و  است  شده  ایجاد  نظامی  چنین  شود. 

گفت وگوهای صلح بر محور حفظ و تداوم کلیت نظام سیاسی در قالب 

قوانین اسالمی و ارزش های جمهوریت ادامه یابد. در افغانستان پسا صلح 

نیز باید از عملکردهای منادین و شعارزدگی عبور کرد و در حیطه عمل 

و به صورت گسرتده تر مشارکت عادالنه اقوام در قدرت و توزیع منابع و 

برابر  و حضور  قدرت  عادالنه  تقسیم  گرفته شود.  نظر  در  برابر  امکانات 

همه اقوام و گروه ها در سمت های کلیدی در قالب نظام سیاسی فعلی به 

عنوان نظام همه شمول و مورد قبول مردم افغانستان می تواند کشور را در 

مسیر رشد و توسعه قرار دهد و صلح پایدار را ضامنت مناید.

مشارکت تاثیرگذار زنان در هرم قدرت

در  زنان  عرفی جامعه،  و  فرهنگی  موانع  و  با وجود چالش ها  رواندا،  در 

جریان مصالحه با برگزاری راه پیامیی های گسرتده و خواندن دعا از مردان 

تن  صلح  به  و  بردارند  جنگ  از  دست  تا  می خواستند  منازعه  طرف  دو 

در سطوح  پایین  به  باال  از  قدرت  در هرم  زنان  نیز،  از صلح  دهند. پس 

رهربی، مشارکت چشمگیر و تاثیرگذاری داشته اند. در انتخابات پارملانی 

2018 زنان توانستند اکرثیت کرسی های پارملان  را به دست آورند، 51 

با این که در قانون، حضور حداقل 30 درصد  کرسی ازمیان 80 کرسی. 

زنان در انتخابات محلی و رسارسی پیش بینی شده است. در عین حال، 

قوانین بسیاری وضع شده که برای زنان، حقوق و اختیارات زیادی داده 

هنگام  در  باشند.  دارایی های خود  و  اموال  مالک  می توانند  زنان  است. 

طالق نصف اموال مرد از آن او است. حق دارند تا از روش های جلوگیری 

از بارداری استفاده کنند.

و  سنتی  عرفی،  فرهنگی،  جدی  موانع  با  زنان  نیز  افغانستان  جامعه  در 

روایت های رادیکال و بسیار بسته مذهبی مواجه هستند اما با این وجود 

برای پیروزی پروسه صلح سازی در پسا صلح نیاز است تا به ارتقا جایگاه 

آن ها توجه جدی و پرکتیک صورت بگیرد. در دو دهه گذشته، دولت 

زنان  از  تا  منوده اند  تالش  خارجی،  همکار  نهادهای  و  رشکا  افغانستان، 

و  راهربدها  قوانین،  تدوین  قالب  در  را  آن ها  حضور  و  منایند  صبحت 

اسرتاتژی  منایند.  حامیت  مختلف  عرصه های  در  زیادی  اسرتاتژی های 

جندر، اسرتاتژی انکشاف ملی افغانستان  1387-1391، پالن کاری ملی 

در  خشونت  با  مبارزه  ملی  اسرتاتژی   ،1397-1387 افغانستان  زنان  برای 

برابر زنان و برنامه پروموت، بزرگ ترین برنامه توامنندسازی زنان از سوی 

USAID از مهم ترین تالش هایی است که در راستای تامین حقوق زنان 

سطوح  در  زنان  همواره  اما  است.  گرفته  صورت  آن ها  جایگاه  ارتقا  و 

قناعت بخشی  حضور  باال،  سطوح  در  مواردی  در  و  مدیریتی  متوسط 

نداشته اند. با وجود استعداد رسشار، توامنندی های عظیم و ظرفیت های 

مدیریتی و رهربی مطلوب، زنان از اتوریته کافی در سطوح باالی رهربی 

برخوردار  می رود،  توقع  که  آن چنان  سیاسی  کالن  تصمیم گیری های  و 

نبوده اند. الزم است تا در پسا صلح، حضور زنان با حفظ اصول انسانی و 

موازین اسالمی در رهربی قدرت و سیاست کشور، جدی گرفته شود و از 

ظرفیت ها و توامنندی های آن ها در راستای توسعه و شکوفایی افغانستان 

استفاده شود.

متر کز بر توسعه اقتصادی

اقتصاد  با  فقیر  بسیار  کشورهای  از  یکی  کرد،  صلح  که  زمانی  رواندا 

با  کشور  این  جنگ  پسا  در  بود.  شکننده  شدت  به  و  ورشکسته 

بهره برداری از کمک های خارجی، جذب رسمایه گذاری خصوصی، زیر 

ساخت سازی، استخراج معادن و گسرتش کشاورزی بر توسعه اقتصادی 

اقتصادی رواندا  امر زیربنایی مترکز منود. در واقع، رشد  به عنوان یک 

پیوند نزدیک با نوع ادغام قدرت سیاسی دارد. قدرت سیاسی حاکم، در 

است.  منوده  دنبال  را  متضاد  متغییر  دو  اقتصادی،  توسعه  های  سیاست 

یعنی نوع سیاست های نئولیربالی از یک سو و سیاست های مداخله گرانه 

از سوی دیگر. دولت رواندا با اجرای اسرتاتژی توسعه اقتصادی و کاهش 

فقر  در دو پنج سال، از 2008 تا 2012 و 2013 تا 2018  و با روی دست 

فساد تالش  با  مبارزه  و  تجاری  و  مالی  در بخش های  گرفنت اصالحات 

کرده است تا فضای کسب و کار، افزایش مشاغل و امکان تجارت و داد 

مورد  در  جهانی  بانک  ساالنه  گزارش  اساس  بر  بخشد.  بهبود  را  ستد  و 

فضای کسب و کار، بین سال های 2010 و 2016 رتبه رواندا از 139 به 62  

رسیده است. استخراج منابع طبیعی، گسرتش کشاورزی، صادرات قهوه و 
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چای، رسمایه گذاری خصوصی و جذب گردشگری، فضای کسب و کار 

پر رونقی ایجاد کرده است. رشد اقتصاد این کشور به طور متوسط در طی 

یک دهه یعنی تا 2018 ، 7.5 درصد بوده. رشد چشمگیر اقتصاد رواندا 

منجر به پیرشفت و تغییر سطح زندگی مردم شده است. دو سوم مرگ و 

میر کودکان کاهش یافته؛ مترکز بر راهربدها و ابتکارات زیر ساخت سازی 

و  خدمات  به  شهروندان  توجه  قابل  دسرتسی  باعث  ساخت وساز  و 

شاخص های توسعه انسانی شده است. میزان نرخ فقر بین سال های 2001 

تا 20014 از 59 درصد به 39 درصد کاهش یافته اما بین سال های 2014 تا 

2017 راکد بوده و پس از آن دوباره سیر نزولی را پیموده است.

چشم انداز 2020 دولت رواندا و اسرتاتژی توسعه اقتصادی و کاهش فقر، 

برنامه های بلند پروازانه ای را دنبال می کند. هدف آن تبدیل اقتصاد رواندا 

نیروی کار متخصص و ماهر است که  با ساخنت  بنیان   اقتصاد دانش  به 

بین امللل هستند. هم چنین  به رقابت در سطح منطقه و  قادر  نیروها  این 

پیش بینی می شود که رواندایی ها تا  سال 2035 به سطح درآمد متوسط 

دست می یابند و تا سال 2050 به سطح باالی درآمد می رسند.

بین املللی  جامعه  دالری  میلیارد  کمک های  از  دهه  دو  این که  وجود  با 

کمک های  به  وابسته  هم چنان  کشور  اقتصاد  اما  می گذرد  افغانستان  به 

 90 از  بیش تر  منابع،  براساس  است.  شکننده  شدت  به  و  بوده  خارجی 

درصد تولیدات ناخالص داخلی  کشور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، 

وابسته به کمک های جامعه بین املللی است و این وابستگی تا سال 2024 

با همین شدت ادامه خواهد یافت. آمارهای رسمی نشان می دهد که 52 

درصد از کل جمعیت کشور در فقر همه جانبه  به رس می برند. بر اساس 

میلیون   9 کار  رشایط  واجد  شهروند   میلیون   16 از  اقتصاد  وزارت  آمار 

آن ها بیکار اند. وضعیت درآمد و اقتصاد مردم هر روز وخیم تر می شود. 

اقتصادی،  توسعه  بر  تا  می طلبد  صلح  پسا  افغانستان  وضعیت،  این  با 

کاهش فقر، ایجاد مشاغل و به ویژه زیرساخت سازی مترکز مناید. جذب 

کشاورزی  دامنه  گسرتش  و  معادن  بر  مترکز  خصوصی،  رسمایه گذاری 

می تواند رشد چشمگیری در حوزه اقتصاد کشور و بهبود سطح زندگی 

مردم داشته باشد.

صلح سازی در مکاتب و دانشگاه ها

در رواندا به صورت منظم و سازمان یافته، برای موفقیت و نهادینه کردن 

کار  همدلی،  اجتامعی،  همکاری های  ایجاد  جهت  در  مصالحه،  برنامه 

ماه یک  این رو،  از  احساس جمعی تالش می شود.   تقویت  و  مشرتک 

بسازند،  نیازمندان  برای  خانه  یک  تا  می کنند  تقاضا  شهروندان  از  بار  

رواندا  در  اما  بکشند.  جاروب  را  مکانی  یا  و  کنند  اعامر  جاده  یک 

مراکز اصلی صلح سازی و تربیت نسل پس از قتل عام، مکاتب و مراکز 

این کشور را کودکان تشکیل  نفوس  آموزشی  است چرا که 48 درصد 

می دهد. سیستم آموزش رواندا، تالش کرده است تا آموزش صلح سازی 

برنامه درسی دانش آموزان و دانشجویان بگنجاند. صلح سازی در  را در 

مکاتب با همکاری مراکز فکری فعال در حوزه صلح در قالب دوره های 

چند ساله به دو شیوه عملی می شود. تدریس صلح سازی به عنوان یک 

مضمون و برگزاری منایشگاه های یادبود از قتل عام و جنگ های داخلی. 

آموزش صلح و ارزش ها به عنوان تعلیم و تربیت موجب تقویت انسجام 

همدلی،  مسئولیت پذیری،  کرثت گرایی،  مثبت،  ارزش های  اجتامعی، 

تفکر انتقادی و ایجاد جامعه صلح آمیز تر می شود. این امر به عنوان فرایند 

دستیابی به ارزش ها، دانش، ایجاد نگرش نو ، مهارت و رفتار برای زندگی 

در هامهنگی با خود، دیگران و محیط طبیعی درک می شود.

در  مطلبی  در  باسابوز  دیو  ژان  رواندا،  صلح  امور  در  محلی  خربنگار 

صلح سازی   درس  در  متوسطه  مکتب  یک  از  را  خود  مشاهده  گاردین 

از  استفاده  با  را  خود  کشور  تاریخچه  ابتدا  "دانش آموزان  می کند.  نقل 

یادگیری  و  گفت وگو  و  بحث  داستان پردازی،  نقش آفرینی،  روش های 

از  بعد  مرورکردند.  انتقادی  نگاه  و  رهربی  خوب  مهارت های  همدلی، 

ظهر، آن ها از منایشگاه های یادبود نسل کشی بازدید منودند. اتاق هایی 

پشت  که  جمجمه ها  و  استخوان ها  لباس ها،  قربانیان،  عکس های  از  پر 
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شیشه ها قرار داشتند. عکس هایی از کودکان خندان با یادداشت هایی که 

نام، سن، چیزهای مورد عالقه آن ها و چگونگی کشته شدن شان درج شده 

بود. بسیاری از دانش آموزان در طول بازدید گریه می کردند.یکی از آن ها 

می گوید: آنچه ما دیدیم، آزار دهنده بود اما به ما کمک می کند تا گذشته 

را بفهمیم و آینده خود را بسازیم. ما باید از خود بپرسیم که چه کاری 

می توانیم برای بازسازی کشور خود انجام دهیم. ما آینده آن هستیم."

یک  همکاری  با  صلح   گفت وگوهای  و  تحقیقات  موسسه  چنین  هم 

کسانی  آن،  اساس  بر  که  است  کرده  را طراحی  دوره ای  محلی،  سازمان 

بودند،  بسیار جوان  زمان  آن  در  یا  متولد شده اند،  نسل کشی  از  که پس 

می آموزند که چگونه نفرت و تعصب می تواند منجر به خشونت گسرتده 

شود. به آنها آموزش داده می شود که چرا صلح و آشتی هرچند دشوار، 

بسیار مهم است.  از نظر شخصی و چه در سطح ملی،  برای آینده، چه 

رابرت بایگامبا، وزیر سابق جوانان رواندا می گوید: "آموخنت از اشتباهات 

ما  دهند.  انجام  ما  جوانان  می خواهیم  ما  که  است  کاری  هامن  گذشته، 

پایدار و صلح آمیز را ترویج کنند."  جوانانی را می خواهیم که آینده ای 

دانشکده  شامل غربی  دانشگاه  در  روانشناسی  استادیار  وایسارک،  مونا 

پزشکی فاینربگ در شیکاگو هم در این مورد می گوید: "خاطره و ترومای 

و  منتقل شده  بعدی  نسل  به  قومی  بر یک گروه  و تحمیل  نوع ظلم  هر 

به  برنامه  این  به تنش های قومی و درگیری های گروهی می شود."  منجر 

و  یابند  آگاهی  پیش داوری  خطرات  مورد  در  تا  می کند  کمک  جوانان 

اعتامد بین فرزندان بازماندگان و عامالن نسل کشی را ایجاد کنند.

رواندا  در  زیادی  آموزشی  های  کارگاه  و  ابتکارات  دست  این  از 

و  جوانان  کودکان،  آن  مخاطب  که  می شود  برگزار  صلح سازی  برای 

آموزش ها،  و  برنامه ها  این  هدف  هستند.  مسئولین  و  گان  تصمیم گیرنده 

حل تعارضات، سوظن ها، اختالفات، از میان برداشنت تبعیض و تعصب 

ذهنیت های  کشیدن  چالش  به  و  گوناگونی ها  و  تفاوت ها  از  استقبال  و 

قدیمی برای یک جامعه متحد و پر از صلح رواندا است.

و  قتل عام ها  جنایت ها،  هم  افغانستان  در  تاریخی  مختلف  مقاطع  در 

جنگ های داخلی زیادی اتفاق افتاده است. تا هنوز هم این جنگ ها و 

کشتارها در پیامنه ای ادامه دارد. در طول این سال ها با وجود این که همه 

برای تحقق  و جامعه جهانی  و دولت  لحظه شامری می کنند  برای صلح 

آن تالش می کنند اما پروژه ها و ابتکارات صلح سازی به صورت عملی به 

ویژه در میان جوانان، مکاتب و دانشگاه ها عملی نشده است. گفت وگو 

و بحث در مورد جنایت های گذشته تابو طلقی می شود و به جز فضای 

مجازی در هیچ فضای دیگری مطرح منی شود. در فضای مجازی هم 

صورت  آینده  ساخنت  و  گذشته  از  درس  گرفنت  برمبنای  بیشرت  بحث ها 

منی گیرد، بلکه با فحش، دشنام و نفرت همراه است. در پسا صلح الزم 

است برای نسل بعدی در مکاتب، مراکز آموزشی و دانشگاه های رسارس 

به واقعیت ها، صلح سازی  با گفت وگو در مورد گذشته و پی بردن  کشور 

آموزش داده شود. می طلبد تا محتوا، روش های یادگیری و محیطی که 

آماده  حرفه ای  و  جامع  صورت  به  می شود،  داده  آموزش  آن  در  صلح 

در  صلح  کردن  نهادینه  و  آن  تلخ  حوادث  و  گذشته  درک  بدون  شود. 

متحد،  افغانستان  یک  به  منی توان  مردم،  مختلف  اقشار  اذهان  و  افکار 

آباد، توسعه یافته و مرفه امید بست.

منابع:
https://www.bbc.com/news/world-africa-13431486 
)Rwanda: How the genocide happened(
  https://www.britannica.com/biography/Paul-Kag-
ame )Paul Kagame, president of Rwanda(
https://www.theguardian.com/global-develop-
ment/2014/apr/03/rwanda-20-years-on-how-a-
country-is-rebuilding-itself )Rwanda, 20 years on: 
how a country is rebuilding itself(https://www.
bbc.com/persian/blog-viewpoints-39204263 )مردان 
موسوی مهدی  حل؟،  راه  یا  مسئله  زنان:  حقوق  و  )افغان 
  https://www.worldbank.org/en/country/rwanda/
overview )The World Bank In Rwanda(
  https://www.usaid.gov/rwanda/economic-growth-
and-trade )ECONOMIC GROWTH AND TRADE(
https://www.usaid.gov/rwanda/economic-growth-
and-trade )ECONOMIC GROWTH AND TRADE(
https://www.etilaatroz.com/27230/ 
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کار افغانستان بیکارند
https://www.researchgate.net/publica-  
t i on / 2 2 6 6 6 5 6 8 2 _ Th e _ R ol e _ of _ E du c at i on _ i n _
Dr iv ing_C onflic t_and_Bui lding_Pe ac e_The_
 Case_of_Rwanda )The Role of Education in
 Driving Conflict and Building Peace: The Case of
)Rwanda, Lyndsay Mclean, University of Sussex
https://www.theguardian.com/global-develop-   
ment/2013/mar/20/peace-building-rwanda-next-gen-
 eration-learn  )Peace-building courses in Rwanda
 help next generation
)learn from past
https://www.theguardian.com/global-devel-   
o pm e nt / 2 0 1 3 / m a r / 2 0 / p e a c e - b u i l d i n g - r w a n -
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دیپلوماسی فرهنگی

دوکتور عبدالغفور آرزو

a.rahmani@mfa.af

چکیده
روش  با  را  دیپلوماسی  چگونگی  آنم  بر  نبشته  این  در 
به  پاسخ  منت  این  حقیقت  در  کنم.  واکاوی  تدریس 
پرسش یکی از دانشجویان من است. این پرسش چنین 

بافتار و ساختاری دارد:
- دیپلوماسی فرهنگی چیست؟

واژگان کلیدی: دیپلوماسی، فرهنگ، سیاست، متدن.
مقدمه

تدریس بیشرت با تولید فکر متقارن است تا تحقیق علمی. 
»ره آورد هر تحقیقی اگر نگاه و نگرش نو باشد، می توان 
آن را در حوزه ی تولید فکر دسته بندی کرد. از آن جایی 
که مرز بین تحقیق و تولید فکر سخت ظریف است، به 
از مؤلد فکر متامیز ساخت.  را  آسانی منی توان محقق 
دشوار  سخت  اندیشه ورز  نحله ی  دو  این  بین  تفکیک 
است. برای این که چنین تفکیک و متایزی روشن شود، 
ادبیات  درحوزه ی  می سازم:  ملموس  مثال  با  را  سخن 
فارسی دری، براهنی در اثر وزینش »طال در مس« بیشرت 
مؤلد فکر است تا محقق؛ و شفیعی کدکنی در وزین ترین 
اثرش »صور خیال در شعر فارسی« بیشرت محقق است تا 
مؤلد فکر. صالح الدین سلجوقی در بیشرتینه ی آثارش 
به ویژه »تقویم انسان« مؤلد فکر است و حبیبی در کتاب 

وزینش »هرن عهد تیموریان و متفرعات آن« محقق.
فکر  مؤلد  رسوش  عبدالکریم  دین پژوهی،  حوزه ی  در 
است و عبدالعلی بازرگان، محقق. محمود رسیع القلم در 
مؤلد  بیشرت  توسعه یافتگی«  آینده ی  و  »عقالنیت  کتاب 
فکر است تا محقق. اما احمد نقیب زاده در کتاب »تاریخ 

دیپلامسی و روابط بین امللل« بیشرت محقق است تا مؤلد 
فکر.

محققان با بحث روشمند موضوعی را در کارگاه فکری 
اندیشه ی دیگران می بافند و منایه ا ی  تار و پود  با  خود 
این  در  می گیرند  وام  که  را  آنچه  می کنند.  ارائه  دیگر، 
بافتار هویت مشخص دارد. فهرست منابع یا رسچشمه ها، 
اثر یک  اما  اثر تحقیقی است.  مهم ترین ممیزه ی یک  
فکر،  مؤلد  است.  منابع  فهرست  فاقد  اغلب  فکر  مؤلد 
اندیشه ی دیگران را در کوره ی ذهن خود ذوب می کند 
و سکه ای که رضب می زند، مناد تفکر اوست؛ هرچند 

وام عنارص بر دوشش سنگینی می کند.« 
به هر روی، نگارنده سال هاست که مبانی دیپلوماسی را 
تدریس می کند. این نبشته فرشده ای از تجربه ی تدریس 
با  را  دانشجویان  دانش  می کوشد  که  است  آموزگاری 

بینش گره زند:
چراغ علم میفروز جز به قدر شهود

خطاست دانش بسیار و بینش اندک
دیپلوماسی فرهنگی چیست؟

برای روشن شدن این مقوله ی فربه سیاسی باید به تعریف 
و تبیین دو مقوله ی مهم، فرهنگ و دیپلوماسی بپردازم. 
عمیق  شناخت  با  فرهنگی  دیپلوماسی  تعریف  یعنی 

فرهنگ و دیپلوماسی ممکن است:
این  کنید،  توجه  فرهنگ  واژه ی  ساختار  به  فرهنگ: 
ریشه  )از  هنگ  و  فر  جز،  دو  از  کلیدی  و  مهم  واژه ی 
ثنگ اوستایی( ساخته شده است. »فر« به معنای شکوه 
و تعالی است و »هنگ« به معنای کشاندن و بردن است. 

دور جدید شماره دوم میزان، عقرب و قوس FILE-ALT 1399 فصلنامه ستوری

۳۲
Storai



به سخن  یعنی کشاندن شکوه وتعالی در میدان هستی. 
از  و  عرصه ها.  متام  در  زندگی  ساخنت  شکوه  با  دیگر، 
پهلوی،  است  واژه ای  فرهنج  یا  فرهنگ  لغوی،  لحاظ 
خرد،  تربیت،  و  تعلیم  معرفت،  دانش،  علم،  معنای  به 

متدن...
از  گوناگونی  تعاریف  دانشمندان  فرهنگ:  تعریف 
فرهنگ ارائه کرده اند. مهم ترین این تعاریف عبارت اند 

از:
- فرهنگ مجموعه ای از رفتارهای تکرارپذیر اجتامعی 

انسان در جامعه است؛
- فرهنگ چیزی جز خرد جمعی مشرتک نیست؛

- فرهنگ به مجموعه ای از باورها، سّنت ها و اسطوره های 
جنبه ی  که  می شود  اطالق  انسان ها  از  گروهی  مشرتک 
در  می تواند  از آن  بخشی  و  دارد   )Subjective( ذهنی 

قالب متدن جنبه ی عینی )Objective( پیدا کند.
اندیشه،  علم،  از  است  عبارت  فرهنگ  نگارنده،  باور  به 
رفتار  در  متبلور  اکتسابی  معرفت  و  سّنت ها  آداب، 

اجتامعی انسان.
فرهنگی  دیپلوماسی  که  جایی  آن  از  سیاسی:  فرهنگ 
رابطه ی ناگسستنی با فرهنگ سیاسی دارد، نیم نگاهی به 
فرهنگ سیاسی می افکنم. پرسش این است که فرهنگ 

سیاسی چیست؟
به  ملت  یک  که  است  متایالتی  سیاسی  »فرهنگ   .1
سیاست، کشور، هم وطنان، نوع عملکرد دولتی و اسلوب 

تصمیم گیری دارد.« )لوسین بای(
2. »فرهنگ سیاسی عبارت است از رابطه میان رفتار فرد 
و عامه ی مردم یک جامعه نسبت به بقا و عملکرد نظام 

سیاسی.« )محمود رسیع القلم(
با متناظر ساخنت تعاریف فرهنگ و فرهنگ سیاسی به 
آسانی می توان وجه متایز فرهنگ و فرهنگ سیاسی را 

باید واژه ی  تبیین بهرت فرهنگ سیاسی  برای  درک کرد. 
سیاسی و چگونگی سیاست را تبیین کرد:

از دو واژه فرهنگ و  فرهنگ سیاسی متشکل و مرکّب 
سیاسی است.

نسبت به فرهنگ به عنوان واژه و مقوله، معلومات کافی 
می پردازم.  سیاسی  مقوله ی  چگونگی  به  اینک  دارید، 
پرسش این است که واژه ی سیاسی چه تبیین و تعریفی 

دارد؟
است  نسبی  صفت  سیاسی  واژه ی  زبان،  دستور  نظر  از 
منسوب و مربوط به سیاست. در انگلیسی معادل واژه ی 
است،  سیاستمدار  که  آنی  است.   )Political( سیاسی 

انسان سیاسی است.
برای  معنا  از ۲۰۰  بیش  تا کنون  لغوی سیاست:  معنای 
واژه ی سیاست ارائه شده است. مهم ترین معانی سیاست 
امور،  تدبیر  دولت،  علم  قدرت،  علم  از  است  عبارت 

مصلحت اندیشی و دوراندیشی.
پولیس  یونانی  واژه ی  از   )Politics( سیاست  واژه ی 
را  سیاست  پس  است.  برآمده  شهر  معنای  به   )Polis(
یعنی  دانست.   )Polis( کارهای  به  پرداخنت  می توان 
معنای  به  و  است«  پولیس  به  مربوط  »چیزی  سیاست 
مربوط  دولت  به  که  است  اموری  »سیاست  امروزین 

است.«
و  گونه ها  به  سیاسی  علوم  دانشمندان  سیاست:  تعریف 
نگرش های متفاوت، سیاست را تعریف کرده اند. به ذکر 

دو تعریف مهم و مشهور بسنده می کنم:
درکسب  مشارکت  برای  است  »تالشی  سیاست   .1

قدرت.«
2. سیاست تئوری قدرت است.

مهم ترین  اقتدار  یا  قدرت  اِعامل  سیاست:  توصیف 
وصف سیاست است. با قدرت و اقتدار می توان مفهوم 
وبر،  ماکس  کرد.  توصیف  و  برجسته  را  سیاست  عمیق 
قدرت  که  اند  معتقد   ... مورگنتا  هانس  راسل،  برتراند 
مفهوم اساسی سیاست است. ماکیاول، نیچه، فرانکل ... 

علم سیاست را علم قدرت می دانند.
موضوع علم سیاست: با توجه به نقش محوری قدرت، 
در    )Politics(که موضوع علم سیاست می توان گفت 
با  که  است  نهادهایی  و  اندیشه ها  همه ی  برگیرنده ی 

قدرت، اقتدار و نفوذ در جامعه رس وکار دارند.
علم سیاست چیست؟ در فرشده ترین بیان:

و  سازمان  مطالعه ی  از  است  عبارت  سیاست  »علم   .1
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کردار حکومت.«
که  است  اجتامعی  آگاهی  از  رشته ی  »علم سیاست   .2
بر  حاکم  قواعد  و  اصول  منظم  شناخت  آن  وظیفه ی 
یک  داخل  در  اجتامعی  نیروهای  میان  سیاسی  روابط 
بین املللی  عرصه ی  در  دولت ها  میان  روابط  و  کشور 

است.«
دیپلوماسی: با تعریف و تبیین فرهنگ، فرهنگ سیاسی 
قلمرو  به  دریچه ای  تا  می کوشم  سیاست  چگونگی  و 

دیپلوماسی بگشایم.
معنی لغوی دیپلوماسی: 

فعل  از  اصل  در   )Diplomacy( دیپلوماسی  واژه ی 
به  که  است  شده  گرفته   )Diploum( دیپلوم  یونانی 
معنای تا کردن )دوال کردن و قات کردن( است. کلمه ی 
دیپلوما )Diploma( نیز از فعل دیپلوم مشتق شده است. 
دیپلوما عبارت از سند یا منشوری است که به فرستادگان 
دولت ها داده می شد. این سند را امروز به زبان انگلیسی 
به  می گویند.   )Credential( اعتبارنامه  یا  استوارنامه 
متصف  منایندگی ها،  در  سیاسی  کارگزارن  روی،  هر 
دیپلومات ،  عملکرد  اند.   )Diplomat( دیپلومات  به 

دیپلوماسیDiplomacy( ( است.
تعریف دیپلوماسی: تا آن جایی که من می دانم قریب به 
پنجاه تعریف از دیپلوماسی ارائه شده است . مهم ترین 

این تعاریف عبارت اند از:
- اجرای سیاست خارجی در همه ی سطوح؛

- اداره ی امور میان دولت ها از طریق مساملت آمیز؛
- فّن ارتباط با دیگرکشورها؛

- هرن وعمل هدایت رواابط بین امللل؛

ملت های  با  مذاکره  از طریق  اجرای سیاست خارجی   -
دیگر؛

-  مدیریت روابط بین دول؛
-  پیش برد اهداف سیاست خارجی؛

- عمل هدایت روابط میان دولت ها از طریق منایندگان 
رسمی.

معنای  سه  به  ديپلوماسی  سياست،  درعلم  روی،  هر  به 
اصلی به كار می رود:

الف: روابط بني دولتها؛
ب: فن مذاكرات سياسی؛

ج: فن بهره برداری حداكرثی از حداقل قدرت. به عبارت 
ساده تر فن بازی با قدرت در عرصه ی بني امللل...«

به باور نگارنده دیپلوماسی فّن آشتی دادن منافع متضاد 
مسلط  فّنی  چنین  بر  که  است  کسی  دیپلومات  و  بوده 
در  دیپلومات  یک  ابزار  مهم ترین  فرایند  این  در  باشد. 
بیان  فصاحت  و  سیاسی  خرد  اموردیپلوماسی،  پیش برد 
است. ارائه کردن بیش ترین مفاهیم در کم ترین کلامت. 
و  ملی  منافع  تأمین  برای  فرصت ها  از  بهینه  استفاده ی 
که  دارم  باور  چشم انداز  همین  از  متقابل.  اعتامد  ایجاد 
نیازمند  موج سواری  موج سواری.  یعنی  دیپلوماسی 
تعادل  حفظ  از  است  عبارت  هوش  و  است  تیزهوشی 
اضداد. از چشم انداز دیگر، دیپلوماسی فن آشتی دادن 
منافع متضاد است و دیپلومات کسی است که بر چنین 
فنی مسلط باشد. حفظ تعادل اضداد با دانایی و توانایی 

ممکن است:
فرستاده باید که دانا بود     به گفنت دلیر و توانا بود

اوج  در  که  است  هوشمندی  انسان  دیپلومات  آری! 
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تقابل منافع و حاد شدن تضادها می تواند با حفظ تعادل، 
عنارص  این  بنابر  سازد.  فراهم  را  منافع  تعامل  زمینه ی 
دیپلومات  یک  بارز  ممیزه های  از  آرامش  و  شکیبایی 
است. دیپلومات ناشکیبا، واکنشی و احساساتی با همه ی 

دانایی در شطرنج دیپلوماسی، انسان مات شده است.
تعریف دیپلوماسی فرهنگی

به تعریف  تبیین شود  این که دیپلوماسی فرهنگی  برای 
فرهنگ، فرهنگ سیاسی، سیاست و دیپلوماسی پرداخته 
تعریف  را  فرهنگی  دیپلوماسی  اینک  منودم.  تبیین  و 

می کنم:
- دیپلوماسی فرهنگی عبارت است از تالش در راستای 
با  جهان  ملل  میان  تعامل  و  ارتباطات  سطح  ارتقای 
اساس  بر  بنیادین  توافقات  و  تفاهم نامه ها  انعقاد  هدف 

ارزش های مشرتک. )فرانک نینکوویچ(
یک  احداث  از  است  عبارت  فرهنگی  دیپلوماسی   -
بزرگراه )اتوبان( دوطرفه به منظور شناخت دقیق و عمیق 

ارزش های سایر ملت ها. )گیفورد مالون(
ایده ها،  مبادله ی  از  است  عبارت  فرهنگی  دیپلوماسی   -
اطالعات، هرن، نحوه ی زندگی، نظام ارزشی، سنت ها و 
اعتقادات به منظور دستیابی به مفاهیم مشرتک و تقویت 

تفاهم متقابل میان ملت ها و کشورها. )میلتون کامینگز(
با توجه به تعاریف دیپلوماسی فرهنگی پرسش این است 

که کارایی دیپلوماسی فرهنگی چیست؟
در جهان، فرهنگ ها و متدن های گوناگونی وجود دارد؛ 
متدن  اروپا(،  و  )امریکا  غرب  متدن  چون  متدن هایی 
ژاپنی، متدن کنفوسیوسی )چین(، متدن اسالمی )همه 
کشورهای مسلامن(، متدن اسالو- ارتدوکس )روسیه و 
بخشی از کشورهای بلوک رشق سابق(، متدن امریکای 
التین )همه کشورهای امریکای جنوبی و مرکزی(، متدن 
بودایی، متدن آفریقایی... شناخت دقیق  هندی، متدن 
متدن ها  و  فرهنگ ها  سایر  و  خود  متدن  و  فرهنگ  از 

متدنی،  و  فرهنگی  ابزارهای  با  آن  متقابل  معرفی  و 
گوهر دیپلوماسی فرهنگی است. در دهکده ی جهانی، 
را در سیاست خارجی  فرایند  این  که  اند  ملزم  دولت ها 
خود لحاظ کنند. سیاست خارجی به عنون راهربد منافع 
از قدرت نرم )دیپلوماسی فرهنگی(  بتواند  ملی هر قدر 
می تواند  تناسب  هامن  به  کند،  بهرت  و  بهینه  استفاده ی 
گره های فراروی اعتامد سازی را با ناخن تدبیر بگشاید. 
ایجاد  افزایش همگرایی،  در  فرهنگی  دیپلوماسی  نقش 

تفاهم و تعامل منافع، انکارناپذیر است.
رکن چهارم سیاست خارجی

برای روشن شدن چگونگی دیپلوماسی فرهنگی و نقش 
فرهنگ در سیاست خارجی، دیپلوماسی را از چشم انداز 
دیگر تعریف می کنم: دیپلوماسی فن مدیریت تعامل با 
جهان خارج توسط دولت ها است. پرسش این است که 
رضورت تعامل با جهان چیست و مهم ترین ابزار تعامل 

چه می باشد؟
است. چون  ملی  منافع  تأمین  با جهان،  تعامل  رضورت 
منافع ملی کشورها با هم گره خورده است، برای کاهش 
چالش و افزایش هم گرایی باید اعتامدسازی کرد. پیش 
از آن که جهان تبدیل به دهکده شود و روابط، دیجیتالی؛ 
سیاست خارجی به عنوان راهربد منافع ملی مبتنی بر سه 
حوزه ی بنیادین سیاسی، امنیتی و اقتصادی بود. یعنی در 
عرف نظام بین امللل، اعتامد سازی و تأمین منافع ملی با 
این سه حوزه محقق می شد. این دیدگاه تا پایان جنگ 
رسد حاکمیت داشت. با تغییر بنیادین روابط در جهان و 
فرشده شدن مرزها )دهکده شدن جهان(؛ و تغییر مفهوم 
عنوان  به  فرهنگی  مؤلفه های  و  فرهنگ  امنیت،  کلیدی 
صاحب نظران  دیدگاه  در  خارجی  سیاست  چهارم  رکن 
علم روابط بین امللل جایگاه ویژه پیدا می کند. بی گامن 
فرهنگ  با  امنیت  و  اقتصاد  سیاست،  حوزه ی  سه  مبانی 
و مؤلفه های فرهنگی پیوند ناگسستنی دارند. اگر اقتصاد 
دیپلوماسی  اند،  سیاست خارجی  امنیت، سخت افزار  و 
به  فرهنگی، مناد قدرت نرم در سیاست خارجی است. 
هر روی، در دنیای جهانی شده، کارایی قدرت نرم چنان 
آن  اثرگذاری  سپهر  آسانی منی توان  به  که  است  ژرف 
با  فرهنگی  دیپلوماسی  یعنی  نرم  قدرت  کرد.  ترسیم  را 
متقابل  شناخت  بر  مبتنی  روابط  تأمین  و  هم دلی  ایجاد 
بر  را  عرصه  و  می گسرتاند  را  اعتامدسازی  فضای  ملل، 
به  می سازد.  تنگ  دولت ها  چالش آفرین  سیاست های 
همین دلیل در قرن ۲۱ دیپلوماسی فرهنگی فراتر از ابزار 

سیاست خارجی عمل می کند.



نتیجه گیری
از  نتیجه ای  فرشده،  منت  این  مباحث  همه ی  چند  هر 
برجسته  را  نکته  چند  آن هم  با  است،  تفصیلی  مباحث 

می کنم تا بیشرت در اذهان رسوب کنند:
1.   این منت از نظر بافتار مبتنی بر تولید فکر است. مؤلد 
ذوب  خود  ذهن  کوره ی  در  را  دیگران  اندیشه ی  فکر، 
می کند و سکه ای که رضب می زند، مناد تفکر اوست؛ 

هرچند وام عنارص بر دوشش سنگینی می کند؛
2. فرهنگ عبارت است از علم، اندیشه، آداب، سنت ها 

و معرفت اکتسابی متبلور در رفتار اجتامعی انسان؛
به  ملت  یک  که  است  متایالتی  سیاسی  فرهنگ   .3
سیاست، کشور، هم وطنان، نوع عملکرد دولتی و اسلوب 

تصمیم گیری دارد؛
4. سیاست تالشی است برای مشارکت درکسب قدرت؛

سیاست  وصف  مهم ترین  اقتدار  یا  قدرت  اِعامل   .5
است؛

6. موضوع علم سیاست)Politics( در برگیرنده ی همه ی 
اندیشه ها و نهادهایی است که با قدرت، اقتدار و نفوذ در 

جامعه رس وکار دارند؛
که  است  اجتامعی  آگاهی  از  رشته ی  سیاست  علم   .7
بر  حاکم  قواعد  و  اصول  منظم  شناخت  آن  وظیفه ی 
یک  داخل  در  اجتامعی  نیروهای  میان  سیاسی  روابط 
بین املللی  عرصه ی  در  دولت ها  میان  روابط  و  کشور 

است؛
و  است  متضاد  منافع  آشتی دادن  فن  دیپلوماسی   .8

دیپلومات کسی است که بر چنین فنی مسلط باشد؛
نیازمند  موج سواری  موج سواری.  یعنی  دیپلوماسی   .9
تعادل  حفظ  از  است  عبارت  هوش  است.  تیزهوشی 

اضداد؛
10. دیپلومات انسان هوشمندی است که در اوج تقابل 
تعادل،  حفظ  با  می تواند  تضادها  شدن  حاد  و  منافع 

زمینه ی تعامل منافع را فراهم سازد؛
بارز  ممیزه های  از  آرامش  و  شکیبایی  عنارص   .11
و  واکنشی  ناشکیبا،  دیپلومات  است.  دیپلومات  یک 
احساساتی با همه ی دانایی در شطرنج دیپلوماسی، انسان 

مات شده است؛
یک  احداث  از  است  عبارت  فرهنگی  دیپلوماسی   .12
بزرگراه )اتوبان( دوطرفه به منظور شناخت دقیق و عمیق 

ارزش های سایر ملت ها؛
سایر  و  خود  متدن  و  فرهنگ  از  دقیق  شناخت   .13
های  ابزار  با  آن  متقابل  معرفی  و  متدن ها  و  فرهنگ ها 

فرهنگی و متدنی، گوهر دیپلوماسی فرهنگی است؛
هم گرایی،  افزایش  در  فرهنگی  دیپلوماسی  نقش   .14

ایجاد تفاهم و تعامل منافع، انکارناپذیر است؛
15رضورت تعامل با جهان، تأمین منافع ملی است. چون 
منافع ملی کشورها با هم گره خورده است، برای کاهش 
و  کرد  اعتامدسازی  باید  هم گرایی  افزایش  و  چالش 

اعتامدسازی در گرو کارایی دیپلوماسی فرهنگی است؛
16. پیش از آن که جهان تبدیل به دهکده شود و روابط، 
ملی  منافع  راهربد  عنوان  به  خارجی  سیاست  دیجیتالی؛ 
مبتنی بر سه حوزه ی بنیادین سیاسی، امنیتی و اقتصادی 
بود. با تغییر بنیادین روابط در جهان و فرشده شدن مرزها 
امنیت،  کلیدی  مفهوم  تغییر  و  جهان(؛  )دهکده شدن 
چهارم  رکن  به عنوان  فرهنگی  مؤلفه های  و  فرهنگ 
روابط  علم  صاحب نظران  دیدگاه  در  خارجی  سیاست 

بین امللل جایگاه ویژه پیدا می کند؛
خارجی  سیاست  سخت افزار  امنیت  و  اقتصاد  اگر   .17
سیاست  در  نرم  قدرت  مناد  فرهنگی  دیپلوماسی  اند، 

خارجی می باشد؛
18. در دنیای جهانی شده کارایی قدرت نرم چنان ژرف 
است که به آسانی منی توان سپهر اثرگذاری آن را ترسیم 

کرد. قدرت نرم یعنی دیپلوماسی فرهنگی؛
19. دیپلوماسی فرهنگی با ایجاد هم دلی و تأمین روابط 
را  اعتامدسازی  فضای  ملل،  متقابل  شناخت  بر  مبتنی 
چالش آفرین  سیاست های  بر  را  عرصه  و  می گسرتاند 

دولت ها تنگ می سازد؛
20. در قرن ۲۱ دیپلوماسی فرهنگی فراتر از ابزار سیاست 

خارجی عمل می کند.
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تأسیس روابط سیاسی میان افغانستان و کشورهای دوست در طی ماه های 

میزان، عقرب و قوس

1 میزان 135۴، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و كیوبا
۴ میزان 129۴، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و آملان

6 میزان 1313، عضویت افغانستان در جامعه ملل
12 میزان 1369، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و یوروگوای

21 میزان 1371، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و اوزبیكستان
10 عقرب 1337، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و رسیالنکا

12 عقرب 1307، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و پولند
18 عقرب 13۴5، عضویت افغانستان در ملل متحد

28 عقرب 1309، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و جاپان
1 قوس 1300، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و بریتانیا

1 قوس 1319، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و سویدن
9 قوس 1309، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و لتوانیا

 19 قوس 1369، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و ونزویال
2۴ قوس 13۴8، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و الجزایر
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سیاست اقتصادی چین و تاثیر آن بر افغانستان

مصطفی حسینی 

m.hussaini@mfa.af

چکیده 
در  اقتصادی چین  سیاست های  تبیین  پی  در  مقاله  این 
بهبود  روی  تأثیری  چه  سیاست ها  این  این که  و  منطقه 
می تواند  افغانستان  در  امنیتی  و  اقتصادی  وضعیت 
داشته باشد، است. کشور جمهوری خلق چین یکی از 
به  اقتصادی  لحاظ  از  آسیا  در  کشورها  پرقدرت ترین 
شامر می آید. در این نوشته به این پرداخته می شود که 
افغانستان داشته  تاثیر روی  اقتصادی چین، چه  سیاست 
خواهد  افغانستان  در  امنیت  افزایش  موجب  چگونه  و 
و  چین  میان  مشرتک  تهدید  دیگر  سوی  از  گردید؟ 
افزایش  موجب  جریان  این  است،  تروریسم  افغانستان، 
تهدید برای چین از طرف جدائی طلبان ایغورها می باشد. 
در حال حارض جمهوری خلق چین با بیشرتین نفوس در 
سطح جهان توانسته است که در عرصه اقتصادی نسبت 
این  اقتصادی  خیزش  بگیرد.  پیشی  دیگر  کشورهای  به 
کشور، حتی رقبای اقتصادی این کشور، از جمله امریکا 
را نیز نگران ساخته است. بر اساس آمارها، رشد ساالنه 

چین، هشت درصد تخمین شده و رو به رشد است.
ژئوپولیتیک،  خارجی،  سیاست  کلیدی:  های  واژه 

امنیت
مقدمه

به دنبال  به منافع ملی،  کشورها  به اولویت دهی  با توجه 
سایر کشورها  با  شان  تجاری  و  اقتصادی  روابط  توسعه 
پی  در  خود  اقتصادی  قدرت  به  توجه  با  نیز  چین  اند. 
یافنت بازارهای مناسب برای فروش تولیدات خویش می 
بازار مناسبی برای صادرات و  افغانستان  بنابرین  باشد و 
همچنین رشایط ژیوپلیتیک مناسبی برای اتصال به پروژه 
جدید »ابتکار یک کمربند و یک راه« برای چین است.

اگر به تاریخ روابط اقتصادی افغانستان و چین نگاه کلی 
دارای  امروز  تا  کشور  دو  هر  که  می بینیم  شود  انداخته 
مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتامعی می باشند که این 
مناسبات دارای افت و خیزهای در هر مقطع زمانی بوده 
توسعه  راستای  در  کشور  دو  هر  حارض  حال  در  است. 
انرژی،  تولید  طبیعی،  منابع  انکشاف  اقتصادی،  روابط 
خوبی  همکاری های  زیربنایی،  پروژه های  و  زراعت 
داشته و در زمینه با هم توافق نظر دارند. در حال حارض 
اسرتاتژیک  همکاران  از  یکی  عنوان  به  چین  دولت 
اساسی  گام های  برخی  اقتصادی،  عرصۀ  در  افغانستان 
اقتصادی  با عملی شدن طرح های  برداشته است که  را 
چین از جمله راه ابرایشم و ابتکار یک کمربند و یک راه 
در سطح منطقه ، اوضاع اقتصادی و امنیتی آن دگرگون 

خواهد شد.
مواد  قاچاق  تروریزم،  خشونت آمیز،  افراط گرایی  رشد 
جدایی طلبی  بین املللی،  یافتۀ  سازمان  جرایم  مخدر، 
شامر  به  افغانستان  و  چین  مشرتک  تهدیدات  جمله  از 
اقتصادی  پروژه های  شدن  عملی  با  بنابراین  می آیند. 
چین، این تهدیدات کاهش یافته و در نهایت همکاری 

های اقتصادی میان این کشورها افزایش می یابد.
سیاست خارجی چین

کشورهای  ويژه  به  کشورها  خارجی  سیاست  مطالعۀ 
بحث ها  مهمرتین  از  بین املللی  و   منطقه یی  قدرمتند 
داخلی؛  و  خارجی  عوامل  است.  امللل  بین  روابط  در 
سیاست  کننده  تعیین  کشورها،  ملی  منافع  خصوص  به 

خارجی کشورها می باشد.
پس از پیروزی انقالب کمونیستی، چین سیاست بزرگی 
را در راستای  توسعه گرایی اقتصاد محور اتخاذ کرده که 
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تا کنون موفق هم بوده است )بی نا،1395: ص2(.
اوج بلندی سیاست اقتصادی چین در عرصه بین املللی 
دانست،   2012 سال  گنگره  هژدهمین  در  می توان  را 
زمانی که نسل پنجم رهربان چین به قدرت رسیدند. در 
این گنگره ژی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست در 
بیانیۀ خویش از رویای چین یاد کرد. پس از آن رویای 
چین به عنوان مرکز ثقل در سیاست خارجی و روابط با 
سایر کشورها جا گرفت. رویای چین بر چهار رکن؛ چین 
استوار  زیبا  چین  و  همگون  چین  متمدن،  چین  قوی،  

است. )هامن: ص4(
در بحث پیرامون سیاست خارجی جمهوری خلق چین 
این  خارجی  سیاست  اینکه  از  بیشرت  گفت،  می توان 
سود  اقتصادمحوراست.  باشد،  سیاست محور  کشور 
اقتصادی به یک معنی، گوهر سیاست خارجی کشور را 
تشکیل می دهد. چین با پیمودن روند اصالحات، نقش 
عقیدتی را در مناسبات خارجی اش کم رنگ ساخته و 
می  تشکیل  اقتصاد  را  کشور  این  منافع  اولویت  امروزه 

دهد. )فرهنگ؛ 1395 ص:96(.
این کشور،  بودن سیاست خارجی  اقتصادی  به  با توجه 
بیشرت در افغانستان درگیر کارزارهای اقتصادی بوده و تا 
ابهامات  از  افغانستان پر  امور  کنون نقش این کشور در 
است. ولی نقش این کشور در مقایسه با دیگر بازیگران 
ملل، بیشرت فعال بوده است. در مسایل سیاسی، امنیتی و 
افغانستان، چین یکی از بازیگران برجسته ای  اقتصادی 

محسوب می گردد.
را  افغانستان  در  چین  کشور  کارکرد های  ترین  بارز  از 

میتوان، گفتگو های مستقیم مقامات این کشور با طالبان 
نام برد.) هامن 96(.

اقتصادی  های  همکاری  قالب  در  امنیتی  مسئله  بررسی 
تالش  در  چین  کپنهاگ،  مکتب  تئوری  اساس  بر  چین 
تامین امنیت در افغانستان برای دور کردن تهدید بالفعل 
جدایی طلبان منطقه سینکیانگ چین است. چنانچه در 
جدایی  خیزش های  و  تهدید  طالبان،  حکومت  دوران 
اساس  همین  به  بود،  یافته  افزایش  هم  ها  ایغور  طلبان 
و  ساختند  تیره  طالبان  با  را  اش  روابط  چین  حکومت 
و گروه  طالبان  از سوی  را  نگرانی  این  نیز  اکنون  همین 

های تروریستی در افغانستان، دارند.
سال  تا    2002 سال  از  چین   موضوع،  این  به  توجه  با 
داشته  افغانستان  با  را  تجارت  میزان  ترین  بلند   2010

است. )شفیعی، ، 1395: ص 82(
ژئوپولیتیک،  نظر  نکته  از  افغانستان  جایگاه  به  توجه  با 
این کشور برای کشورهای منطقه و جهان حائز اهمیت 
چین  برای  افغانستان  ژئوپلیتیک  حساس بودن  و  بوده 
جغرافیایی  لحاظ  از  افغانستان  است،  تعمیم  قابل  نیز 
رشق  و  مرکزی  آسیای  به  آسیا  جنوب  کننده  وصل 
و  اساس  نقطه  در  افغانستان  چین،  برای  می باشد.  آسیا 
کلیدی قرار گرفته که چین را قادر به وصل ایران و غرب 
راه  طریق  از  را  چین  افغانستان  همچنان  می سازد.  آسیا 

پاکستان- افغانستان به ایران وصل می سازد.
نیاز  برنامه های طویل مدت، این کشور  بر این برای  بنا 
دارد تا زیر ساخت های تجارتی و ترانزیتی را احیا مناید، 
چون بزرگ ترین معضل برای این پروژه از سوی جدایی 
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ارتباط  و  نفوذ  از  چین  نگرانی  است،  سنکیانگ  طلبان 
وجود  افغانستان  در  تروریستی  های  گروه  با  گروه  این 
داشته و این مسئله چین را وادار می سازد تا افغانستان را 
در پروژه احیای جاده ابریشم جدید شامل بسازد و این 
با  مطابق  و  است  مرتبط  چین  بزرگ  اسرتاتیژی  با  نکته 
نظریه امنیتی بوزان که می گوید: دولت به دنبال افزایش 
نفوذ  امنیت و  تا  میان همسایگان است  نرم خود  قدرت 

خود را حفظ کند. 
آسیای  جهت  در  را  بزرگی  اسرتاتیژی  چین  بنابراین، 
در  چون  است  گرفته  درنظر  افغانستان  طریق  از  مرکزی 
اسرتاتژی چین، تبدیل ساخنت منطقه سینکیانگ بعنوان 
مرکزی  آسیای  منابع  برای  انرژی  نقل  و  حمل  مرکز 
از  سینکیانگ،  به  ایران  از طریق  گاز  و  نفت  و خطوط 
طرح  این  اعامل  با  شود.  می  حاصل  افغانستان  طریق 
چین به دنبال سه هدف است، تنوع بخشیدن به تجارت 
کشورهای آسیای میانه به شمول افغانستان و ایران، تامین 
امنیت در منطقه سینکیانگ و نفوذ بیشرت به جنوب آسیا 

و آسیای میانه. )هامن، ص 89(.
افغانستان و ابتکار یک کمربند، یک راه

پینگ،  رئیس جمهور چین در سال 2013  شی جینگ 
طرح اقتصادی کمر بند و جاده را ارايه منود که این طرح 
متشکل از دو بخش کمربند اقتصادی )جاده ابریشم( و 
پروژه  بزرگرتین  از  طرح  این  است.  دریایی  ابریشم  راه 
های چین محسوب می گردد که شامل 65 کشور گردیده 

و در حدود دو سوم جمعیت جهان را در برمی گیرد در 
خطوط  ها،   جاده  زنجیره یی  طریق  از  چین  پروژه  این 
انتقال  لوله های  نوری،  خطوط  فایرب  خطوط  آهن،  راه 
انرژی،  بنادر و لنگرگاه ها و مسیرهای دریایی به اروپا و 
از چند شاخه؛ شاخه  این پروژه  آفریقا وصل می گردد. 
عبور  با  شاملی  شاخه  پاکستان،   گوادر  بندر  به  جنوبی 
آن  مرکزی  شاخه  و  اروپا  به  و  روسیه  وارد  قزاقستان  از 
به علت فرشدگی و طرح اولیه کشورهای آسیایی میانه، 

تشکیل گردیده است. )شفاهی، 2019: ص1(.
بنا بر گزارش های ارایه شده، پکن عالقمندی اش را تا 
حدی در تیوری و گفتار، بحث وصل چین را از راه های 
واخان و پامیر با افغانستان مطرح کرده و اظهار داشته اند 
منود.  خواهند  گفتگو  افغانستان  دولت  با  مورد  این  در 
شامل  امنیت  گردد،  وصل  افغانستان  به  چین  که  زمانی 

افغانستان برای چین اهمیت خواهد شد. 
چنانچه گفته شد، نگرانی چین از ناحیه سازمان ترکستان 
رشقی و جدایی طلبان ایالت سینکیانگ و فعالیت دیگر 
گروه های تروریستی است، توقع می رود که با همکاری 
هردو کشور این تهدیدها کاهش یافته و از بین برده شود. 
جایگاهی  هیچ  پروژه،  افغانستان  این  نخستین  طرح  در 
خارجه  امور  وزارت  مکرر  های  تالش  با  اما  نداشت 
جمهوری اسالمی افغانستان موجب بازنگری چین شده 
کند.  وصل  ترکمنستان  به  طریق  این  از  را  افغانستان  و 

)گزارش: 1396(.



نتیجه گیری
به  توجه  با  که  گفت  توان  می  بحث،  این  فرجام  در 
همسایگی مشرتک چین، هند، پاکستان و افغانستان، که 
سیاست  و  بوده  همکار  و  متخاصم  رقیب،  های  کشور 
خارجی چین را مبهم و پیچیده ساخته، اوضاع و رشایط 
و  بحران  این  حل  و  متغییره  چند  را  افغانستان  امنیتی 

منازعات را دشوار منوده است. 
مستقیم  روابط  واقع  در  چین،  کشور  اصلی  نگرانی 
در  چین  کیانگ  سین  باشندگان  و  ها  چیچن  ایغور ها، 
صفوف گروه های تروریستی در افغانستان است، چنانچه 
گفته شد این جریان، تهدید بزرگی برای چین از ناحیه 
چین  سینکیانگ  منطقه  افراطی های  و  طلبان  جدائی 
می باشد. با تئوری مکتب لیربالیسم اقتصادی، کشورها به 
دنبال منافع ملی شان اند و این منافع به اساس وابستگی 
به  امنیت  تامین  تجاری،  روابط  ایجاد  با  است،  متقابل 
وجود می آید. پس گفته می توانیم این دو مفهوم باهم 
در کشورهای مانند افغانستان قابل تطبیق بوده، با پیرشفت 

اقتصاد، امنیت کشور را نیز تامین خواهد کرد. 
از سوی دیگر برنامه های اقتصادی مهم، بزرگ و طوالنی 
تا  این کشور را مجبور ساخته  چین در منطقه و جهان، 
برای تحقق برنامه ها و منافع خود وارد کارزار های شود 
جایگاه  کشور  این  خارجی  سیاست  در  افغانستان  که 
ژئوپلیتیکی مهم را ایفا مناید، امضا قرار داد های مهم از 
جمله عقد قرار داد های مس عینک والیت لوگر، ایجاد 
طرح راه ابریشم و کمربند اقتصادی و سهم افغانستان در 
پروژه  حیرتان،  و  بندر  شیرخان  طریق  از  فرعی  خطوط 
راه آهن ایرن- افغانستان- تاجیکستان- قرغیزستان- چین، 
تجهیز و اکامل نیروهای امنیتی افغانستان، گفتگوها میان 
افغانستان  استهالک  بازار  و  طالبان  و  افغانستان  دولت 

برای کاال های چینی، می باشند.
منابع و ماخذ 

1.بی نا، تأملی بر سياست خارجی اقتصاد محور چني در آغاز 
سده بيست و يكم، معاونت پژوهش های سياسی- حقوقی، 

دفرت مطالعات سياسی، اردیبهشت، ص 139.
هشت  نامه  روز  چین،  به  افغانستان  اتصال  رویایی  نا،  2.بی 
8am.af/Afghanistan-//:https  ۱۳۹۵ ثور   ۲۰ صبح، 

/dream-china-connection-road
تبیین  صالحی،  اله  روح  آباد  دولت  و   نوذر  3.شفیعی،  
افغانستان،  به  نسبت  چین  گی  همسایه  جدید  دیپلامسی 

فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شامره 94، تابستان 1395
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پانزده ویژگی یک دیپلامت مؤفق 

نویسنده: سفیر رابرت دی بلک ویل،  

برگردان: عطا روشنگر

m.roshangar@mfa.af

براساس آنچه در طول 40 سال دیدارهایم در دفرت بیضوی 
کاخ  وضعیت  اطاق  آمریکا(  جمهور  رئیس  کاِر  )دفرت 
سفید، وزارت خارجه، دفاع و پایتخت های خارجی تجربه 
دیپلامت  یک  اساسی  ویژگی های  ام،  آموخته  و  کرده 

موفق این ها اند:
1. داشنت عالقه و اشتیاق تزلزل نا پذیر به هرن و مهارت 
را  موضوع شام  این  اگر  بین امللل.  روابط  و  دیپلامسی 
تغذیه منی کند و میل به آموخنت در مورد جهان ندارید، 

بهرت است دنبال شغل دیگری باشید.
موضع گیری  ما  فعلی  فرهنگ  تحلیلی.  مزاج  داشنت   .2
می کند.  ترغیب  را  انعطاف ناپذیربودن  و  ایدولوژیک 
بدهیم  نظر  حقیقت  درست  فهم  بدون  که  ایم  آموخته  ما 
تحلیل  از  قبل  تجویِز  وسوسۀ  مقابل  در  کنیم.  قضاوت  و 
امریکا(  سابق  )وزیرخارجه  آچسون  دین  کنید.  مقاومت 
"به  می گوید:  وی  بود.  کرده  درک  خوب  را  مسئله  این 
حقیقت  این  مقابل  در  امید  نا  مکتب  معلم  یک  عنوان 
می کند،  تغییر  دلیل   و  واقعیت  با  آدمی  ذهن  که  آشکار 

مقاومت می کردم".
3. رسیع و خوب بنویسد. قابلیت خود را برای تولید منت 
با کیفیت پرورش دهید. از نویسندگان بزرگ بیاموزید: مثال 

آثار جورج اورویل و ایی وایت را امتحان کنید.
طوری که  باشید.  دقیق  و  روان  گفتاری  لحاظ  به   .۴
طریق  از  دانش  کسب  می کند،  مالحظه  شولتز  جورج 
گوش دادن کم اهمیت نشان داده شده است. توجه کنید، 

فقط در صورت نیاز صحبت کنید و دیدگاه تان را فرشده 
اکادمیک  عرصه  در  که  خصوصیاتی  کنید.  بیان  موجز  و 

تحسین بر انگیز نیست.
5. اطمینان از دقت زیاد در جزئیات. خواه کار شام به 
رئیس جمهور، نخست وزیر، آمر مافوق تان و یا به همکار 
و  بی نقص  کار  شایسته  هرکدام  می شود،  کش  پیش  تان 
عیب اند. از خود انتظار کمی نداشته باشد. جیف بیزوس 
منی دانید،  را  خود  شغل  جزئیات  شام  "اگر  دارد:  تاکید 

محکوم به شکست اید".
6. مذاکره کننده سخت و مؤثری باشید. گرفنت جواب، 
بلی! هدف دیپلامت نیست. به جای آن باید به دنبال نتیجه 
بر آمده از مذاکرۀ باشید که به بهرتین وجه ممکن به منافع 
ملی تان خدمت کند. خطوط رسخ واضح ترسیم کنید و 
توصیه  بیکیر  جیمز  چنان چه  نکنید.  سازش  آن  از  فراتر 
را  اجندا  مقابل  جانب  ندهید  اجازه  "هیچ گاهی  می کند 

تعیین کند".
توانایی بدنی و فکری خود را تقویت کنید. اعامل   .7
قدرت و انجام مسئولیت مستلزم 12 تا 16 ساعت کار در 

روز است. همراه با فشار و تشویش. خود را آماده کنید.
به  دیپلامت ها  کنید.  قبول  را  خطیر  ماموریت های   .8
ایفای وظیفه می کنند.  پر خطر  صورت مکرر در جاهای 
حتی بعضی اوقات در خط مقدم وظیفه، جان می دهند. از 
لیبیا گرفته تا عراق و افغانستان و فرا تر از آن. این وظیفه ی 
شود.  انجام  چالش  بدون  محیط های  در  تنها  که  نیست 
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قبل از انتخاب و داخل شدن به این شغل میزان جرأت و 
شجاعت خویش را پیش بین باشید.

9. تاریخ بخوانید. ارنیست می و ریچارد نوستاد، استادان 
زمان  منت  در  اندیشدن  بر  هاروارد  دانشگاه  سابق  پرنفوذ 
تاریخ  علم  بر  احاطه  آن ها  باور  به  می کنند.  توصیه 
منی کند،  ارائه  حال  زمان  اوضاع  برای  را  دقیقی  پالیسی 
انتخاب های را می منایاند و سواالت محوری را برای  اما 
منظور  بدین  می کند.  مطرح  آن  تطبیق  و  سازی  پالیسی 
می تواند  کیسنجر  هیرنی    A World Restored کتاب 

آغاز خوبی باشد.
در  کنید.  نظر  اظهار  مدبرانه  قدرت  مورد  در   .10
موافق  است،  تدوین  حال  در  که  پالیسی  با  صورتی که 
خویش  مخالفت  زمان  اما  باشید.  مخالفت  آماده  نیستید، 
حراج  به  را  خویش  کنید.اصول  انتخاب  هوشمندانه  را 
و  شکوه  شد،  غالب  اشاره  مورد  پالیسی  اگر  نگذارید. 

شکایت نکنید. استعفا کنید.
11. به رئیس تان صادق و وفادار باشید. هرگز بیرون از 
حکومت، تصمیمی را که در سلسله مراتب اداری دستگاه 
دولت اتخاذ گردیده، زیر سوال نربید. مهم نیست شام تا 
چه اندازه با آن مخالف هستید. وقتی چنان تصمیم گرفته 
شد، وظیفه مسلکی شام است آن را به بهرتین شکل ممکن 
و  نگوئید  دروغ  خود  مافوق  آمرین  به  هرگز  کنید.  اجرا 
مسائل را وارونه جلوه ندهید. جدا از اینکه در هامن زمان، 

مصلحت آمیز به نظر برسد.
دوک های  اگر  سیاست گزاری.  در  انعطاف پذیری   .12
جرنال های  نخوردند،  شکست  جنگی  هیچ  در  ویلنگنت 

است  ممکن  همینطور  اند،  کرده  تجربه  را  شکست  زیاد 
پالیسی خود را  انتظار شکست  نیز شکست بخورید.  شام 
با  برخاسته،  قدرت  با  شکست،  صورت  در  باشید،  داشته 

چالش بعدی روبه رو شوید.
مسلکی  انکشاف  برای  مرتبط.  کاری  تجربه  کسب   .13
بگذارید.  مایه  دوامدار  پشتکار  و  انرژی  وقت،  از  تان 
نکنید.  عجله  زیاد  بیشرت،  مسئولیت  و  قدرت  کسب  برای 
یک  کاری،  تجربه  دیگر  حرفه  هر  هامنند  دیپلامسی  در 
نقاشان عرص  که  هامن گونه  است.  موفقیت  از  مهمی  جز 
اعتالی  اساسی  بخش  شاگردی  داشتند،  باور  رنسانس 
مسلکی پنداشته می شود. آیا شام لوله کش )نلدوان( را که 
دارای سابقه علمی خوب است ولی حتی یک نل را نصب 

نکرده است، استخدام می کنید؟!
از  جدا  بشناسید.  را  خویش  سیاسی  آیدولوژی   .۱۴
این که پیشنهاد اجرای وظیفه در دستگاه سیاست خارجی 
چه اندازه مرغوب است، از خود سوال کنید که تا چه اندازه 
سازگار  ُشغل،  دهنده  پیشنهاد  سازمان  با  شام  ایدولوژی 
باشد،  نداشته  وجود  ایدولوژیک  سازگاری  اگر  است. 

زندگی حرفه ای شام پر از درد و عذاب خواهد بود.
کامل  آمد،  تان  رُساغ  به  بخت  صورتی که  در   .15
استفاده را منائید. وقتی که از ناپلیون سوال شد، به دنبال 
وقتی  اقبال".  "خوش  داد:  جواب  است،  جرنال  چه گونه 
شام  پالیسی  تطبیق  برای  را  فرصت های  جهان  تحوالت 
مساعد ساخت استفاده بهینه منائید، در نظر داشته باشید، 
توجه  به چهارده مورد باال و کسب مهارت های الزم، شام 

را در زندگی حرفه یی، دیپلامت موفقی خواهد ساخت.



مذاکرات صلح؛ تقابل سنت و مدرنیته در افغانستان

اسداهلل فرامر

a.faramarz@mfa.af

چکیده
خوش بختانه افغانستان از بیست سال پیش تا کنون نظام 
به  گزافی  قیمت  به  گرچند  را  دموکراسی  و  جمهوریت 
جامعه ی  هر  که  است  طبیعی  اما  است،  گرفته  تجربه 
»در حال گذار« از سنت به نوگرایی هزینه های هنگفت 
جامعه  که  می شود  متقبل  را  فرهنگی  و  مالی  جانی- 
مذاکرات  است.  نبوده  مستثنا  امر  این  از  نیز  افغانستان 
افتاده  جریان  به  آمریکایی ها  ابتکار  به  که  دوحه  صلح 
به  افغانستان  حکومت  هیئت  رسمی  رویارویی  است، 
عنوان پاسداران و مدافعان جمهوریت با گروه طالبان به 
عنوان مدافعان سنت و امارت، بدون شک نقطه عطفی 
نشست  می باشد.  افغانستان  صلح  و  جنگ  تاریخ  در 
واقعیت  در  قطر،  دوحه-  در  افغانستان  صلح  مذاکرات 
امر رویارویی سنت و مدرنیته است که به لحاظ فلسفی 
تقابل عقاید و افکار مبنی بر نوع نگاه های طرفین قضیه 

به ارزش های قرن است.
واژه های کلیدی

مدرنیته،  و  امارت، سنت  و  و جنگ، جمهوریت  صلح 
تقابل و تعامل. 

مقدمه
ترین  پیچیده  از  یکی  به  افغانستان  در  صلح  فرایند 
فرمول های منازعات سیاسی در سطح منطقه مبدل شده 
سیاست مدران  کاریزما ترین  و  نخبه گان  حتا  که  است 
به  دست  فرمول  این  منودن  حل  در  وخارجی  داخلی 

افغانستان حداقل  در  متاسفانه صلح  اند.  دندان گذاشته 
طی نیم سده گذشته با چالش های زیادی مواجه گردیده 

است.
جمهوریت با مولفه های حقوق شهروندی، حقوق برش، 
مشرتک  وجه  بنیادی ترین  انتخابات،   و  ساالری  مردم 
بیست ویک  قرن  در  مردم ساالر  و  دموکرات  نظام های 
و  رفاه  بر  مبنی  جامعه ای  و  کشور  هر  که  می باشد 
آزادی های اجتامعی به آن نیازمند اند. بنابرین افغانستان 
هم به عنوان کشور کثیرالقومیت اسالمی به نظام مبتنی بر 

قانون و مردم ساالر شدیداً نیازمند است.
طی چند سال حکومت گروه طالبان، اکرثیت مطلق مردم 
افغانستان از اساسی ترین حقوق انسانی خود محروم نگه 
به  و  سپتامرب  یازده  از حادثه  بعد  اینکه  تا  داشته شدند، 
تعقیب آن رسنگونی رژیم طالبان توسط ایاالت متحده 
اینک پروسه صلح  بین املللی شان،  آمریکا و متحدان 
برده  پیش  به  متحده آمریکا  ایاالت  ابتکار و حامیت  به 
می شود که در این نوشتار از رویارویی سنت ومدرنیته 
به عنوان طرفین اصلی مذاکرات صلح در حل منازعات 
در  جنگ  تشدید  و  تداوم  عوامل  و  اجتامعی  سیاسی- 

افغانستان اشاره شده است.
جمهوریت و امارت

راس  در  پیداست،  نامش  از  طوری که  امارت  نظام  در 
فیصله  اساس  بر  »امیر«  عنوان  به  شخص  یک  آن 
بناً  می شود.  انتصاب  متنفذین  و  علام  موقتی  شورای 
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اعضای  و  امیر  انتخاب  در  عادی  شهروندان  و  مردم 
و  ندارند  نقشی  هیچ گونه  وعقد«  حل  »شورای  موقتی 
اداره کنندگان حکومت امارتی بر اساس اراده و خواست 
و  خودمختار  امیر  شخص  و  منی شوند  انتخاب  مردم 

تام االختیار می باشد.
»تکلیف«  و  »حق«  جایگاه  اما  جمهوری،  نظام  در 
که  است  این  مردم  اخالقی  مکلفیت  است،  مشخص 
مقابل  در  و  بدهند  رای  و  کنند  رشکت  انتخابات  در 
از  را  پاسخگویی  و  پرسش  حق  شان  انتخاب  و  رای 
شخص رئیس جمهور و سایر مقامات حکومتی دارا می 
با  دولت  اداره کننده گان  و  رئیس جمهوری  زیرا  باشند؛ 
و  آزاد  رقابت  در یک  مردم  غیرمستقیم  یا  مستقیم  رای 
عادالنه انتخاب می شوند. به همین ملحوظ است که نظام 
نظام  در  می گویند.  نیز  مردم ساالر«  »نظام  را  جمهوری 
جمهوری، مردم رئیس جمهور را برای یک مدت معین 
رضایتی،  نا  صورت  در  و  می منایند  انتخاب  موقت  و 
امارتی  نظام  در  حالی که  در  می توانند.  عزل  حتا  و  نقد 
امیراملومنین  نقد  و  نبوده  وعزل  نقد  قابل  امیر  شخص 
مساوی به نقد قرآن و سنت پنداشته شده و نقد کنندگان، 
خود  »امیراملومنین  باشند.  می  القتل  واجب  و  کافر 
منوده  درک  را  سنت  و  قرآن  که  می داند  کسی  تنها  را 
به معنای نقد قرآن و سنت   بنابراین نقد او،  و می فهمد. 
پنداشته می شود و نقد کننده، تکفیر شده و واجب القتل 

می گردد.« 
نظام جمهوری با نظام امارتی به دالیل زیادی در تضاد 

اصلی  مولفه های  از  »مردم ساالری«  زیرا  دارد؛  قرار 
جمهوریت می باشد در حالی که در نظام امارتی مردم 
هیچ گونه نقشی بازی منی توانند، اراده و خواست مردم 
برای امیر هیچ گونه الزامیتی خلق منی کند، اما جمهوریت 
آزادی  مطبوعات،  آزادی  مردم ساالری،  وجوه  دلیل  به 
از حقوق  بودن حقوق شهروندی، دفاع  عقیده، یکسان 
زنان و حقوق برش و کرثت گرا بودن، قابل حامیت و دفاع 

می باشد.
مردمی  خاستگاه  و  جایگاه  امارتی  نظام  آن جایی که  از 
دارد  دیکتاتوری  سیستم  و  خود خوانده  بیشرت  و  نداشته 
و داعش  اسالمی  امارت  نظام های  در  »اسالمی«  پسوند 
)دولت اسالمی عراق و شام( خود جفای بزرگی  است بر 
دین اسالم؛ زیرا در اسالم به صورت عموم کشنت ناحق 
هم  رشعی  و  دینی  وجهه  یا  حکم  نبوده  جایز  انسان ها 

ندارد.
از جمله مزیت ها و مولفه های نظام جمهوریت این است 
دولت  اداره کنندگان  سایر  و  جمهور  رئیس  انتخاب  که 
برای یک دوره موقت توسط رای مستقیم یا غیرمستقیم، 
و آزاد مردم صوررت می گیرد، مردم بدون در نظرداشت 
از حقوق و وجایب  قومیت، جنسیت، مذهب و سمت 
نظام های  یک سان برخوردار می باشند. در حالی که در 
به سه  مردم  امارت،  نظام  »در  نیست.  دیکتاتوری چنین 
کتگوری مسلامن، اهل کتاب و کافر تقسیم شده اند. و 
تغییر  قابل  ثابت و غیر  تعاریف مسلامن و غیر مسلامن 
است. به طور مثال یک شهروند هندو در نظام جمهوری، 
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حقوق مساوی و برابر با یک مسلامن دارد. اما در نظام 
امارتی هیچ گاه یک هندو  منی تواند از حقوقی برخوردار 

باشد که یک مسلامن برخوردار است.« 
تقابل سنت و مدرنیته

افغانستان از نکته نظر تاریخی، جدی ترین تقابل سنت 
و مدرنیته را پس از استقالل اش )1919( تجربه منوده 
است. به جود آوردن نخستین قانون اساسی، ایجاد نرشیه 
ها، تامین حقوق مدنی زنان و ایجاد مکاتب دخرتانه، پایه 
گذاری سینام و تیاتر، رفع حجاب سنتی زنان و گسرتش 
روابط افغانستان با کشورهای خارجی، بیان گر نوع مقابله 
با قاعده های سنتی حاکم برجامعه بود که متاسفانه شدت 
تقابل  در  جامعه  سنتی  ذهنیت های  با  نوگرایی ها  این 
قرار گرفت و باعث عکس العمل رادیکال های مذهبی 
گردیده و مالها و مفتی ها با استفاده از فرصت در گوشه 
و کنار کشور تبلیغ علیه نظام را رشوع کردند و مردم را 
علیه حاکمیت و نظام نوگرایانه ای شاه امانه الله تشویق 
و ترغیب می کردند. »کسی در والیات جنوبی افغانستان 
به نام مال عبدالله مشهور به مالی لنگ در حالی که در 
یک دست قرآن و در دست دیگر قانون اساسی امان الله 
خان را داشت، از مردم می پرسید که شام کدام یک را 

می پذیرید؛ قرآن یا قانون امان الله را؟« 
جمله  از  افغانستان  در  مذهبی  افراطیت  متاسفانه 
بر  مستقیم  تاثیر  که  است  بوده  مولفه های  اثرگزارترین 
روند صلح و جنگ افغانستان داشته است. از طرف دیگر 
در  انکار  قابل  غیر  واقعیت  یک  شدن«  »جهانی  پدیده 
قرن 21 است که جهان به یک »دهکده جهانی« تبدیل 
گردیده، و به هامن تناسب تقابل سنت و مدرنیزم نیز جان 
تازه ای گرفته است. »در جهان امروز، که عرص رقابت ها 
اجتامعی  و  فکری-ايدئولوژيکی  بلوک  دو  است؛ 
پديد آمده است، در يک جناح آن واپس گرايان و در 
همه  در  اين ها  اند،  گرفته  قرار  مدرنيزم  آن  ديگر  جناح 
بلوک  دو  هر  و  دارند  رقابت  برش  زنده گی  عرصه های 
به هژمون فکری،  تا خود را در جامعه  در تالش است، 
اجتامعی، سياسی، اقتصادی، فرهنگی و حتا نظامی قرار 
دهند.«  در مذاکرات صلح افغانستان اما مسئله اساسی، 
تشدید جنگ و رقابت منفی امارت با جمهوریت است، 
برعکس، جمهوریت در مقابل طالبان بیشرت از تساهل و 

تسامح کار گرفته است تا رقابت جنگی.

آزاد کردن بیش از "پنج هزار زندانی طالب" بیان گر نوع 
طالبان  گروه  برابر  در  افغانستان  دولت  تسامح  و  تساهل 
به خاطر دست یابی به صلح پایدار بوده است، اما گروه 
طالبان از این زیاده روی در تساهل و تسامح دولت دچار 
سوء تفاهم شده و آن را ضعف حکومت در مقابل شان 
شان  برشی  ضد  حمالت  به  پیش  از  بیشرت  و  پنداشته 

افزوده است.
می توان  صلح  مذاکرات  نتایج  از  که  انتظاری  کم ترین 
جنگ  درگیر  طرف های  که  بود  خواهد  این  داشت 
دینی- پلورالیسم  عزت؛  با  صلح  یک  توافق  به خاطر 
اجتامعی را الویت دهند تا نه تنها زمینه هم پذیری دستار 
لحاظ  به  کت شلوار  و  پیراهن تنبان  نیکتایی،  و  )لنگی( 
مساملت آمیز  زنده گی  هم پذیری،  زمینه  بلکه  شکلی؛ 
لحاظ  به  وعقیده  فکر  تنوع  و  برش  حقوق  به  احرتام  و 
محتوایی، در یک آمیزش جالب که منودار قرن 21 نیز 

می باشند، در آرمان شهر صلح عرض اندام کنند.
جنگ و صلح

پارادوکس جنگ و صلح افغانستان عوامل متعدد داخلی 
و  چهل ساله  جنگ های  جریان  در  که  دارد  خارجی  و 
خامنانسوز رنگ و بوی به شدت مذهبی و قومی به خود 
است.  شده  تبدیل  رقابت ها  به  رفاقت ها  و  است  گرفته 
یکی از زیبا ترین واژه های که مرز منی شناسد، »رفاقت« 
قبیله  نژاد،  گودال های  در  منی شود  را  رفاقت  است، 
و  بی رنگ  مانند آب زالل  زیرا  زندانی کرد؛  و مذهب 
بی بو است. اما رقابت های منفی ورشورانه، باعث تنش 
اجتامعی، سیاسی و در بعضی موارد افراطیت دینی نیز 

گردیده است.
به  خود  از  منفی  پیامدهای  جنگ،  که  است  طبیعی 
از  بعضاً  جنگ  درگیر  طرف های  ولی  می گذارد،  جا 
غیرقانونی  شکل  به  را  خود  مالی  منابع  و  برده  سود  آن 
و  جنگ  از  طالبان  گروه  متاسفانه  که  می منایند  تامین 
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قاچاق مواد مخدر در افغانستان سود  هنگفت به دست 
می آورند. »به اساس اطالعات یک منبع معترب در دولت 
گذاشت،  میان  در  نویسنده  با  پار  سال  که  افغانستان 
و  طالبان  صحنۀ  پشت  بازیگران  برای  افغانستان  جنگ 
از لحاظ  بسیار سود آور است.  برخی حلقه های دولتی 
اقتصادی افرادی در حلقه رهربی یا پشت صحنۀ طالبان 

بین دو تا چهار میلیارد دالر در سال عاید دارند.« 
دارد؛  وخارجی  داخلی  عوامل  افغانستان  در  جنگ 
و  تعلیم  عدم  داخلی  بعد  در  آن  عوامل  ترین  عمده 
اداری، تحجرگرایی  بیکاری، فساد  تربیت مناسب، فقر، 
و جهت گیری های افراطی در افغانستان بوده است. در 
بعد خارجی اما قضیه صلح و ثبات دایمی افغانستان تابع 
باشد.  تقابل کشورهای همسایه و خارجی می  و  تعامل 
جدید  جنگ  یک  رهربی  امریکا  که  زمانی  از  »روسیه 
پیدا  برای  تالش  در  گرفت،  عهده  بر  را  افغانستان  علیه 
و  اهداف  تأمین  و  تضمین  برای  نیابتی  نیروهای  کردن 
منافع هژمونیک خود بوده است؛ هامن اهداف و منافعی 
افغانستان  در  شوروی  بار  فاجعه  شکست  از  پس  که 
کرملین  گزاران  سیاست  و  رسان  رویا های  در  همچنان 
بازسازی  برای  کافی  فرصت  تاکنون  آنها  و  ماند  باقی 

نیروهای خود برای پرداخنت به آن را پیدا نکرده اند.« 
رویکردها و چگونگی تعامل یا تقابل میان هند- پاکستان، 
بیرونی  ابعاد  از جمله  ایران- آمریکا، و روسیه- آمریکا، 
می باشند که بر روند صلح و ثبات دایمی در افغانستان 
به شدت متام تاثیرگذار است، تا زمانی که کشور همسایه 
افغانستان نداشته  به  افغانستان حسن نیت صادقانه نسبت 
متاسفانه  می ماند.  رویا  یک  به  افغانستان  صلح  باشند، 
نوع نگاه بعضی کشورها به افغانستان در گفتار و کردار 
یکسان نبوده و این بازی های سیاسی دوگانه کشورهای 
عمدتاً همسایه افغانستان در مورد صلح و حل منازعات 
سیاسی افغانستان از نگرانی هایی ست که منی شود از آن 

»بازی  اتهامات  به  دادن  خامته  »برای  کرد.  چشم پوشی 
دو جانبه« که همواره در مقابل پاکستان مطرح شده است 
از  مستندی  می شود؛  شامل  نیز  را  ایران  مواقع  بعضی  و 
پاکستان  جاسوسی  شبکه  مهم  مسئول  یک  گفته های 
در  کسی که  می گوید:  وی  که  کنیم  می  نقل  را   )ISI(
منطقه، بازی دوگانه را بلد نباشد احمقی بیش نیست. در 
نتیجه این بازی های دوگانه همسایه های افغانستان است 
آورده  به وجود  را  امروزی کشور  بار  تاسف  که حالت 

است.«  
فرایند صلح

سال  چهل  به  تقریبا  افغانستان  صلح  فرایند  منظر  پس 
قبل بر می گردد که عمالً از سال ۱۳6۱ از سوی سازمان 
اسالمی،  کنفرانس  سازمان  و  گردید  آغاز  متحد،  ملل 
صلح  پروسه  به  نیز  فرامنطقه ای،  و  منطقه ای  کشور های 
افغانستان  صلح  زمینه  در  را  تالش هایی  و  پیوستند 
و  ابتکار  به  پروسه  این  اما در حال حارض  دادند،  انجام 
میانجی گری ایاالت متحده آمریکا ادامه دارد. مذاکرات 
صلح افغانستان به میزبانی کشور قطر یکی از رسمی ترین 
با  افغانستان  رویارویی مستقیم هیئت جمهوری اسالمی 

منایندگان گروه طالبان م  باشد.
جنگ در افغانستان با وجهه دینی و رشعی،  خوشبختانه 
باعث نارضایتی و عکس العمل اکرث کشورهای اسالمی 
نیز گردیده است و مجمع علامی جهان اسالم از مذاکرات 
صلح در افغانستان حامیت و جنگ جاری توسط گروه 
مخالف نصوص رشعی  و  را حرام  افغانستان  در  طالبان 
به  کویت  دینی  علامی  جمله  از  که  اند.  دانسته  اسالم 
رصاحت متام اظهار منوده اند که »از نظر ما هیچ بهانه  و 
یا دلیل رشعی برای جنگ جاری افغانستان وجود ندارد؛ 
خصوصاً بعد از این که تحریک طالبان معاهدۀ صلح را 
برای هیچ  ایاالت متحده امضا کرده است؛ پس قطعاً  با 
به حمله  دیگر دست  علیه طرف  که  ندارد  طرفی جواز 
قطعاً  عقلی  استدالل  و  رشعی  نصوص  نظر  از  و  بزند 
جواز ندارد که این جنگ به اسالم و جهاد نسبت داده 
طالبان  گروه  سوی  از  تنها  نه  خواسته ها  این  اما  شود.«  
احرتام نگردیده؛ بلکه طالبان بر تداوم جنگ و گسرتش 

خشونت ها افزوده اند.
نگرانی ها و امیدواری ها

خارجی  و  داخلی  بعد  دو  در  امیدواری ها  و  نگرانی ها 



از  بیش تر  شاید  نگرانی ها  متاسفانه  است.  بحث  قابل 
امید واری ها در زمینه صلح و ثبات دایمی در افغانستان 
امیدواری ها را کم و بیش در  بعد داخلی  اما در  باشند، 
شهروندان  جمعی  شعور  ارتقای  و  جامعه  بطن  و  منت 
عام  مردم  کرد.  احساس  و  جستجو  می شود  افغانستان 
با هم دیگر  به طرز عجیبی  قبیله،  افغانستان از هر قوم و 
اکرث  متاسفانه  دارند،  منشانه  شهروند   و  دوستانه  روابط 
مشکالت اساسی میان سیاسیون در سطوح رهربی وجود 
قابل  با خودگذری و رعایت عدالت اجتامعی  دارد که 

درمان خواهد بود.
در بعد داخلی آزادی مطبوعات و رسانه ها به عنوان یکی 
ترین دست آوردهای دولت طی  اساسی  و  از مهمرتین 
20 سال اخیر، ارتقای کمی و تا حدی کیفی معارف و 
افغانستان،  اقوام و مردم عام  میان  رشد سطح هم پذیری 
آینده ای نسبتاً خوبی را نوید می دهند، اما نگرانی عمده 
در بحث »هرم اجتامعی« این است که این روحیه عالی 
هم پذیری ها که در "قاعده هرم" میان مردم عام به وجود 
نشنلیستی  و  اشتباه  سیاست گذاری های  با  است  آمده 
رادیکال رضبه دیده و هویت ملی افغانستان فلج و دچار 

دگم اندیشی مفرط شود.
دارد  وجود  امیدواری  این  احتامل  خارجی  بعد  در 
نوع  طبیعی،  همسایه های  عنوان  به  ایران  و  پاکستان  که 
نگاه شان به افغانستان به جهت مثبت تغییر و افغانستان 
یک  مثابه  به  بلکه  نه؛  سیاسی«  »تهدید  یک  دیگر  را 
افغانستان به عنوان  بپندارند. هرچند  »فرصت اقتصادی« 
به  پاکستان  خارجی  سیاست  در  اسرتاتیژیک«  »عمق 

است  این  دارد  وجود  که  امیدواری  اما  می آید،  شامر 
»فرصت  یک  به  اسرتاتیژیک  عمق  از  افغانستان  که 
کند  باز  جا  پاکستان  خارجی  سیاست  در  اسرتاتیژیک« 
با  افغانستان  نزدیکی روابط  از  هند  نگرانی  و  ولی ترس 
بیش  پاکستان  با  افغانستان  مبادا  که  است  این  پاکستان 
به عنوان  افغانستان  از هر زمان دیگر نزدیک گردیده و 

حیات خلوت پاکستان مبدل گردد.
حامیت های  از  موجی  خوشبختانه  هم،  طرفی  از 
از روند صلح و حرام  اسالمی  بعضی کشورهای عمدتاً 
اسالمی،  رشیعت  بر مبنای  افغانستان  در  جنگ  دانسنت 
تازه یی خلق منوده که در ذات خویش  امیدواری های 
حامیت ها  این  می باشد.  قدردانی  و  ستایش  درخور 
است.  گرفته  قرار  نیز  افغانستان  حکومت  استقبال  مورد 
»وزارت امورخارجه، از طرح دیدگاه های صلح خواهانه 
علام و مراکز دینی جهان اسالم به  شمول وزارت اوقاف 
ناروا  و  غیررشعی  بر  مبنی  سوریه  عربی  جمهوری 
خواندن جنگ جاری در افغانستان ابراز سپاس و امتنان 
منوده و آن را گام مهمی در راستای حامیت از دیدگاه 
برقراری  برای  افغانستان  دولت  و  مردم  صلح خواهانه 
آتش بس فوری و جلوگیری از ادامه قتل و کشتار مردم 

مسلامن افغانستان می داند.« 
نتیجه گیری

دهه  چهار  به  افغانستان  صلح  گفت و گوهای  پس منظر 
صلح  ناکام  گفت و گوی  جمله  از  که  می گردد  بر  قبل 
میان داکرت نجیب الله و مجاهدین، صلح داکرت نجیب با 
گلبدین حکمتیار، و اقدامات بعد از حاکمیت مجاهدین 
شکست  و  شده  مواجه  چالش های  با  همه  و  همه  که 
خوردند و اما پروسه مذاکرات صلح افغانستان به حامیت 
ایاالت متحده آمریکا و حامیت کشورهای جهان اسالم 
می کند.  حمل  خود  با  را  کامیابی  امکان  زیادی  حد  تا 
در گذشته ها گفت و گوهای صلح میان گروه های داخلی 
مردم  و  بود  تک قومی  بیشرت  جاه طلبی های  رویکرد  با 
مذهبی  و  سمتی  قومی،  وابستگی های  بنابر  افغانستان 
صلح  مذاکرت  حالی که  در  منی کردند.  حامیت  آن  از 
دوحه اما تقابل سنت با مدرنیته با چالش های متفاوت تر و 
عمیق تر از گذشته ها است که هر کدام به نحوی در روند 
هیئت  دوحه  صلح  مذاکرات  در  است.  تاثیرگزار  صلح 
با  جمهوریت  پاسدار  و  بانی  عنوان  به  افغانستان  دولت 
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گروه طالبان به عنوان مدافعان سنت و امارت گفت و گو 
می کنند.

توان  می  صلح  مذاکرات  نتایج  از  که  اقلی  حد  انتظار 
تعامل ها  به  تقابل ها  این  که  بود  خواهد  این  داشت 
عالوه  شوند.  مبدل  رفاقت ها  به  رقابت ها  و  بی انجامند 
اقشار  هم پذیری  نیازمند  آمیز  مساملت  زنده گی  این  بر 
مختلف جامعه اعم از سنت گرایان و نوگرایان با رویکرد 
و  دستار  رفاقت  زمینه  که  باشد  می  تسامح  و  تساهل 
 21 قرن  منودار  که  جالب  آمیزش  یک  در  را  نیکتایی 
صلح  سازد.  فراهم  صلح  آرمان شهر  در  باشد  می  نیز 
افغانستان کامبیش عالوه بر علت وعوامل دیگر، در گرو 
افراطیت دینی نیز می باشد که در صورت استفاده ابزاری 
افغانستان  در  دایمی  صلح  مذهب،  و  دین  از  افراطی  و 
غیر عملی به نظر می رسد. رویارویی صلح خواهانه ای 
سنت گرایان در مقابل نوگرایان امری نیکویی  است که تا 
حدی زمینه پذیرش و احرتام به عقاید متفاوت یک دیگر 
نتیجه  به  و  کامیابی  صورت  در  است.  ساخته  فراهم  را 
رسیدن مذاکرات صلح افغانستان، تقابل  سنت و نوگرایی 
افتخار  این  و  انجامید  مدرنیته خواهد  و  تعامل سنت  به 
افغانستان،  صلح  پروسه  اندرکاران  دست  برای  جهانی 

ثبت تاریخ خواهد شد.
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Book Launch

Dr. Nasir Ahmad Andisha

Neutrality and Vulnerable States
An Analysis of Afghanistan’s Permanent Neutrality

This book offers a timely and concise ac-
ademic and historical background to the 
concept and practice of neutrality, a rel-
atively new phenomenon in foreign and 
security policy. 
It approaches two key questions: under 
what circumstances can permanent neu-
trality be applied, and what are the main 
ingredients of success and the causes of 
failure in applying permanent neutrality? 
By evaluating, comparing, and contrast-
ing the two successful European case 
studies of Austria and Switzerland and 
the two challenging Asian case studies 
of Afghanistan and Laos, the author cre-
ates a new framework of analysis to ex-
plore the feasibility of reframing, adopt-
ing, and applying a policy of neutrality 
and jump start debates on the feasibil-
ity of the idea of "new neutrality". He 
opens the debate by asking whether, as 
neutrality successfully functioned as a 
conflict resolution tool during the Cold 
War, a reframed and adopted version 
of neutrality could also serve the needs 
of the twenty-first-century world order. 
This is an insightful book for all scholars, 
students, and policymakers working in 

international relations, security studies, 
the history of neutrality, and Afghanistan 
studies. 
Nasir A. Andisha is a diplomat and ac-
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معرفی کتاب و نویسنده

بریالی صابر بریا 

در  روسیه  فدراسیون  سیاسی  تعامل 
مسایل بین املللی

جنگ های  به  منجر  بزرگ  قدرت های  بین  تلخ  رقابت 
جهانی اول و دوم شد. اگرچه این جنگ ها ویرانی به بار 
آورده و ده ها میلیون نفر جان خود را از دست دادند؛ اما 
تغییرات بزرگی در تعادل جهان و تعامل ملت ها به وجود 
ملت ها  این  برای  زیادی  تجارب  کسب  سبب  که  آورد 
گردید. روسیه تزاری از یک سو رقیب قدرت های بزرگ 
اروپایی بود و از سوی دیگر هدف حمالت قرار گرفته 
با پایان جنگ جهانی اول، روسیه تزاری به روسیه  بود. 
دوم،  جهانی  جنگ  از  پس  و  شد  تبدیل  سوسیالیست 
تبدیل  سوسیالیستی  کشورهای  اتحاد  به  شوروی  اتحاد 
پیامن  بین دو  نظامی  مقیاس  بنابراین جهان در دو  شد؛ 
بزرگ - ورشو و ناتو – به شکل دو قطبی درآمد. عالوه 
سیاسی  نظام  در  قطب  دو  بین  ایدئولوژیک  مبارزه  بر 
به  طرف  دو  داشت.  جریان  نیز  سختی  رقابتی  جهان، 
قدرت هسته یی قوی نیز مجهز بودند. کشورهای جهان 
سوم میدان جنگ آن ها بوده و دوره دو قطبی به جنگ 
رسد نیز مشهور شد ، اما جنگ افغانستان در دو دهه آخر 
قرن بیستم و تشدید تنش های داخلی و بین املللی نه تنها 
به عمر اتحاد جامهیر شوروی و پیامن ورشو پایان داد؛ 
متعددی  پیامن و جمهوری های  بلکه کشورهای عضو 
عنوان  به  را  خود  راه  نیز  شوروی  جامهیر  اتحاد  در 

کشورهای مستقل انتخاب کردند. 
کشورهای اروپای رشقی به اتحادیه اروپا و ناتو پیوستند. 
متامیل شدند.  به دو جهت  نیز  جمهوری های آسیایی 
تعریف  تا  شد  مجبور  توازن،  حفظ  برای  نیز  روسیه 

تازه  رویکرد  و  داده  ارایه  خود  منافع  برای  مجددی 
نظامی  و  سیاسی  رهربان  گیرد.  پیش  در  را  اساسی  و 
از  پس  بحران  از  توانستند  حد  چه  تا  و  چگونه  روسیه 
در  را  خود  موقعیت  و  بیابند  نجات  شوروی،  اتحاد 
نهادها دوباره  از کشورها و  با تعدادی  بین امللل  روابط 
تجدید کنند. این کتاب به تغییر اوضاع و واقعیت های 
این  از  بدست آمده  تجارب  شوروی،  از  پس  روسیه ی 
در  فکری  اجامع  مشکالت  آن،  پیامدهای  و  تحوالت 
تعامل  و  ژئوپلیتیکی  جدید  الزامات  ملی،  منافع  مورد 
موقعیت  و  ماهیت  می پردازد.  بین امللل  امور  در  روسیه 
در  است.  شده  روشن  اثر  این  در  کامل  طور  به  روسیه 
نظامی  انواع دکرتین  به تحلیل  این کتاب  اول  دو فصل 
تعامل  آن  دوم  فصل  و  شده  پرداخته  روسیه  رئالیسم  و 
روسیه با کشورهای مختلف جهان را روشن می کند. این 
کتاب راهنامی خوبی برای محققان سیاست خارجی و 
روابط بین امللل و به ویژه برای دیپلامتان جوان در حوزه 
دیپلامسی می باشد. کیفیت محتوایی این کتاب در این 
است که نویسندۀ آن، آقای بریالی صابر بریا ، هم استاد 
روابط بین امللل است و هم یک دیپلامت با تجربه، با 

کارکردهای گسرتده و تجارب علمی خوب می باشد.
آقای بریا فوق لیسانس حقوق بین امللل بوده و مدتی 
شارژدافیر سفارت افغانستان در تاشکند و زمانی به عنوان 
مستشار سفارت افغانستان در مسکو کار کرده است. وی 
در حال حارض رییس همکاری های پارملانی در وزارت 

امور خارجه می باشد.
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د یوه دیپلومات د تګالرې پنځه بنسڼیز 
مهارتونه

ژباړونکی: مدینه هادی

madina.hadi@mfa.af
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پخوانی فرانسوی دیپلومات، مارک فینو چې له ۲۰۰۴ 
- ۲۰۱۳ پورې یې د جینوا د امنیتی سیاست په مرکز 
اجرایي  سازمان  دې  د  اوس  کړی؛  کار  کې   GCSP
د  رسه  پراختیا  په   تسلیحاتو  د  نوموړی  دی.  غړی 
اړوندو فعالیتونو مرشي کوي. ده په ۱۹۹۷ کال کې د 
فرانسې په بهرنیو چارو وزرات کې خپل کار پیل کړ، 
په څو هېوادنو کې د دیپلومات په توګه له خدمت 
پاریس  په  کې  کلونو   ۱۹۹۶  -  ۱۹۹۳ په  ورسته  کولو 
کې د اطالعاتو ادارې مرش او د بهرنیو چارو وزارت د 

ویاند په توګه یې دنده تررسه کوله.
دولتونو  خپلو  د  کې  دندو  مسلکي  ځینو  په  دیپلوماتان 
مهارتونو  شمیر  یو  د  دیپلوماټان  که  کوي  استازیتوب 
په برخه کې، چې د الندې پنځو یادو شویو تګالرو په 
پرمختګ کې رول لري، روزل شوي؛ کولی يش د دولتونو 
د استازي په توګه  خپله دنده تررسه کړي. استازیتوب د 
ميل ګټو مالتړ، مذاکره، راپور ورکول او د ۱۹6۱کال د  
وین کنوانسیون ډیپلوماتیکي اړیکو په پنځو برخو کې د 
اږیکو وړاندې کړې ده هغه مهارتونه دي چې  دوستانه 
په  دندې  چې خپلې  د دې جوګه ګرځوي،  ډیپلوماټان 
سمه توګه تررسه کړي همدارنګه په دې کنوانسیون کې 
ډیپلوماټیکې  منځ  تر  هېوادونو  دوو  د  چې  کله  راغلې  
اړیکې رامنځته يش یا د هېوادونه کوالی يش چې خپل 
مرشۍ  په  سفیر  یا  ریس  یوه  د  یا  استازې  دیپلوماتیک 
سفارتونه مبادله کړي همدارنګه یاد هېوادونه د یو بل په 
وړاندې د لېږونکې هېواد او قبلونکې هېواد حیثیت لري

د کنوانسیون یوه اړینه ماده د دیپلوماتانو د دندو روښانه 

کول دي چې په دیپلوماتیک ماموریت کې څرګندېږي. 
دیپلوماتیکه دستګاه  په  نړۍ  د  بنسټ  پر  د دې رسیزې 
د  یې  شته، چې ځینې  مهارتونه  پېژندل شوي  پنځه  کې 

ډیپلوماتانو لپاره تر ټولو اړین دي.
۱- د لېږونکې هېواد منایندګي په کوربه هېواد کې:

د رسمي منایندګي دنده دا ده چې سفیر د کوربه هېواد 
کوي  استازیتوب  هېواد  خپل  د  وړاندې  په  رییس  د 
تر  ریس  د  ماموریت  د  چې  دیپلوماتان  هغه  همدارنګه 
مرشۍ الندې کار کوي د خپل هېواد استازي دي او د 
کوربه هېواد په داخيل چارو کې السوهنه نه يش کوالی. 
نه  فعالیت  تجاريت  کې  هېواد  کوربه  په  ترڅنګ  دې  د 

يش تررسه کوالی.
قضایی  او  معافیت  مالیايت  د  استازي  یاد  هم  څه  که 
صالحیت لرونکې دي خو بیا هم نه يش کولی د کوربه 
هېواد قواننب تر پښو الندې کړي که یاد استازي د جرم 
او  لورې راغوښتل کېږي  له  تر رسه کړي د خپل هېواد 

قانوين چلند وررسه کېږي
د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې په کوربه هېواد   -۲

کې  د لېږونکې هېواد او اتباعو  له ګټو نه ساتنه:
اصلی  نه  فعالیتونو  دیپلوماتیکو  د  چې  معنی  دې  په  دا 
موخه د هیواد د ميل ګټو لکه دیپلوماتیکی، اقتصادی، 
تجاری او فرهنګی ګټو پرمختګ دی، چې په دې کې 
اتباعو  کونکو  مسافرت  او  مقیمو  د  کې  هېواد  یاد  په 

رضورتونه هم شامل دي 
دا د قونسلګري له بنسټیزو فعالیتونو څخه شمېرل کېږي.
کار  لپاره  ته د خدمت  هېواد  دیپلوماتان چې خپل  هغه 



ميل  خپلو  د  او  غرور  ميل  دوستۍ،  وطن  د  باید  کوي 
سیاستونو څخه پوره باخربه وي.
۳-له کوربه هېواد رسه مذاکره:

کېږي  ګڼل  برخه  بنسټیزه  فعالیتونو  دیپلوماتیکو  د  دا 
مذاکره  اړخبزه  دوه  ترمنځ  هېوادونو  دو  د  مذاکره  دا 
مهارتونه  کولو  مذاکرې  د  باید  یې  ډیپلوماټان  چې  ده 
ولري د مذاکرې اړوند موضوع په اړه پوهاوی، انعطاف 
تیاری د  لپاره  پایلې اخیستلو او جوړجاړي  او د  پذیري 
کېږي.  مهارتونو څخه شمېرل  اصيل  له  کونکې  مذاکره 
پېچلې  مذاکره  اړخیزه  مخالفینو رسه څو  او  له رشیکانو 
ده او ال زیاتو مهارتونو ته اړتیا لري او پر دې رسبېره په 
مذاکره کې د نوښت او ایتالف رامنځته کول هم له ځان 

رسه لري. 
۴- په  یاد هېواد کې بدلونونو په اړه لېږونکې هېواد 

ته راپور ورکول:
دا د ډیپلوماټانو له سنتی کارونو څخه شمېرل کېږي په 
توګه  قانوين  په  پرته  له جاسوسی  دې تګالرو کې چې 
تررسه کېږي ډیپلومات باید دغو مهارتونو رسه اشنا وي 
هغه باید د ټولنې له ټولو اړخونو لکه چارواکو او مدين 
په  لیکلو کې خربتیا،  په  او د راپور  اړیکې  بنسټونو رسه 
وخت او لنډ راپور لیکل د اطالعاتو د د پرتله کولو تجربه 

او تحلیل رسه بلد وي.
۵ - د کوربه او لېږونکې هیوادونو د تر منځ د اړیکو 
پرمختګ او د اقتصادي او فرهنګی روابطو پراخوالی:
اړیکو  هر ډول  د  ترمنځ  هېوادونو  د  دنده  ديپلوماتانو  د 
رامنځته کول دي چې په دې کې د سیمې له خلکو او 
ته  دیپلوماتانو  دي،  شاملې  پکې  اړیکې  رسه  مقاماتو 
الزمه ده چې له خپلو میلمنو څخه په سمه توګه پذیرایی 
او  پروتوکل  نړیوال  د  کبله الزمه ده چې  له دې  وکړي. 
قوانینو څخه پوره خرب وي او د فرهنګونو تر منځ اړیکې 

هم درک کړي.
د   ،  )۲۰۱6-۱۹۷۷( ډیپلوماټ  فرانسوی  پخوانی  ماخذ: 
پوړی  لوړ   )GCSP( مرکز  ژنیوا  د  لپاره  پالیسۍ  امنیت  
د   ،  )۲۰۱6-۱۹۷۷( ډیپلومات  فرانسوي  فرما  سالکار. 
پوړی  لوړ   )GCSP( مرکز  ژینوا  د  لپاره  پالیيس  امنیت 
د  لپاره  پالیسۍ  د  امنیت  د   ،  .)۲۰۱6-۱۹۷۷( ډیپلومات 

ژینیو مرکز )GCSP( مرش سال کار.
https://www.gcsp.ch/global-insight/key-
skills-five-main-diplomatic-functions-0
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دسولی –  جګړی او عدالت اړیکی

عبداهلل نجات

a.nejat@mfa.af

د سولی او جګړی مسئله لکه دانسان د انسانی برخلیک 
مسئله تل د سیاسی - ټولنیزو او تاریخی څېړنو لویه برخه 
جوړوی او فلسفی شننو کی یوه ډېره غټه پوښتنه همدغه 
د سولی او جګری د څرنګوالی اړیکی دی. ځینی پوهان 
جګړی  د  ترمینځ  متدنونو  د  هانتینګتون  ډلی  لدی  او 
به د ده  .یانی دا چی دتاریخ اوسنۍ پړاو  انځور کاږي. 
له نظره د متدنونو د جګړی پړاو وی. کومی قامی ټولنی 
او قبېلی چی د دولتونو له خوا ځپل کېدی اوس  نړېوال 
دغه  دی.  شوی  ګډی  ور  کی  لرلید  سیاسی  حقوقی- 
تاریخی  لړۍ پخپله  تربګنیو  او  قامی رخو  او  دتوکمیزو 
کرکه په ډاګه کوی. .مهم ټکۍ دادی چی خلک پدی 
هېوادونو کی اوس دهغو کړنو له مخی چی یی تر رسه 
کېږی،  وژل  نه  پخاطر  کولو  سیاست  د  یا  او  دی  کړی 
بلکه دغه وژنی د هویت او تشخص په نوم تررسه کېږی. 
دجګړو دغه بڼه هغه څه چی د نړېوالو منل شویو حقوقو 
په چوکاټ  کی او په نړېوالومتقابله نورماتیفو اړیکو کی 
د ملت دولتونو معیاری ګرځولو له مخی ورته پاملرنه نه 
وه شوی د راپورته شوی برشي داعیی ) برشی  حقونو( 
او د فردی اصالت او حقوقو داړینتوب له مخی د اوسنیو 
برخه   غټه  چارو  ورځ  چلندونو  او  کړنو  سیاسی  لویو 
اډانه  حقوقوپه  املللی  بین  او  دولتونو  دملت  جوړوی.. 
کی چی نړیوال حقوق پری بنا شوی ،او په هغی کی د 
دولتونو حقونو لومړېتوب درلود، قامی او توکمیزو مسلو 
پدی حقوقی مناسباتو کی دوهم ځای درلود او د نړېوالو 
او صالحیتونو  ګټو  د  دولتونو  د  چی  کی  اډانه  په  ارونو 
پرچورلیځ راڅرخېدی،نه ځاېېدی. دولتونو تر مینځ جګړه 

تر یوه بریده پر عقل او قواعدو والړه ده . البته دا د منل 
شویو ارونو یو اصولی ټکۍ دی ولی په عملی توګه دلته 
بېلګی ډېری  او توجیه  تېښتی  او د  هم دجګړی الملونه 
دغه  ندی.  داسی  جګړی  کمیزی  تو  او  قامی  خو  دي 
بلکی کرکه  نلری  پېالمیزه توګه د ګټو موخه  په  جګری 
د هغه مینځ زړی جوړوی. دغه جګړی له رخی اوکینی 
را  لری  زمینی  سیاسی  او  الملونه  مادی  خامخا  چی  نه، 
پورته کېږی.  او ټول حقوقی او اخالقی قوانین او نرخونه 
یوی  د  پاکوونه  او  ورکاوۍ  قامی  کوی.  الندی  پښو  تر 
غوڅی او وروستی حل الری په توګه هغه ناوړه او تریخ 
ټکۍ و چی په شلمی پېړی کی ېې د سیاسی اصطالحاتو 
نړېوال سیاسی فرهنګ  په  او  قاموس کی ځای ونېو.  په 
بڼه  او ډاګیزه   ته رسمی  دانسان ذاتی کمزورۍ  کی یی 
او  پېژندګلوۍ  د سولی  اوږدو کی  په  تاریخ   د   . ورکړه 
شوی  څېړنی  شمېره  بی  مهاله  دی  تر   تړاو  په  ټینګېدو 
دي او په هر ایډیالوژیکی او سیاسی فکري لرلید کی ېې 
پلټنه او سپړنه شوی ده . خو  پدی اوږد واټنه مزل  اکی 
تر  او  نیمګړتیاو  پټځواکه  او تکل  الوت  فکر  د  انسان  د 
سپېڅلو  شویو  منل  او  محدودیتونو  ځینو  دمخه  څه  هر 
فرضیاتو ایسار کړی چی د پوښتنو او ګروېږنو پرمختګ 
او ځوابونو مخه یی نېولی ده. د انسان معرفتی کمزوری 
به هم هرومرو د پېښو او حاالتو په ارزونه کی منفی اغېز 
پری اېښی وی.خو انسان تر يوه ټاکلی ټولنیز او فرهنګی 
ارزشونو  ټاکلو  د  او  کوی  سوچ  الندی  اغېز  چاپېریالی 
دچارو په اړوند پرېکړه او قضاوت کوی. د ژوند په بهیر 
ندي.   څرګند  او  کلی  ټا  مخکی  له  مخکی  څه  هر  کی 
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دطبیعت په ملن کی د غټې او پراخی شتمنۍ له پرېامنۍ 
پراخېدو  په  مخ  تقاضاوی  او  اړتیاوی  انسانی  رسه  رسه 
پیاوړی  او  تکل  ګډ  انسانی  د  تقاضاوی  دغه  خو  دی 
او متوازنی وړاندی کولو  او عرضه کولو پر مټ تر رسه 
کېدالی شی. له  دی کبله چی ټولنیز مناسبات په معیاری 
پدی  انسان  او  ندی  اوډل شوی  انداز  او  مېچ  نیاومن  او 
لوی او شتمن طبیعت کی، لوی څښنت له لوری پېرزویل 
شوی سرت ځواک رسه رسه د ناوړه، نا انډوله او ظاملانه منا 
سباتو او چارچلن په غېږ کی دام او تذویر راښکیل دی. 
نو دخپلو ځانګړو انسانی اړتیاو تامینولو انتظام ترڅنګ   
د تولید سمبالښت لپاره د ټولیزو مکلفیتونو اداکولو ته هم 
راښکل کیږي کوم چی د ده ټولنیز- فرهنګی او اقتصادی 
- سیاسی ماحول نومیږی. د انسان د دنیوی مناسباتو او د 

وېش او ونډی ستونځه له دی چاپېریاله راوالړیږی.
او  تعریفونه  ډیر  پېژندګلوی  د  جګړی  او  سولی  د   
تصویرونه  ښکلل شوی دي . ولی پدی ټولو کی قیدونه 
وینا دغه  بله  په  تر سرتګو کېږي  او  زمانی محدودیتونه 
تعریفونه فرهنګی ایډیالوژیکو  لیدتوګو، ټولنیز ـ سیاسی 
محدودیتونو راچاپېر کړی دی. همدا راز پدی برخه کی 
د انسانی پوهی محدودیتونه هم له پامه نشو غورځوی. د 
بایرون خربه که  د پېښو  جْزیات مو پېژاندلی جګړه  به 
مو ګټوره چاره نه ګڼله. ځکه چی د جګړی د زیانونو تله 
تر بریاو اوړی او په منطقی توګه کله چی د قدرت موازنه 
د ملت دولتونو د هست او بود فلسفه جوړه شی جګړو ته 
خود په خوده الره پرانېستل کېږي. پدی کی شک نشته 
له  او  والړه  خشونت  پر  دی  غربګون  منفی  جګړه   چی 
بدیو خړوبیږی . سوله که دځانګړی جګړی پای ده خو 
دجګړی په ودرېدو نه جوړیږی بلکی دا دسولی بهیر د 
رغونی پېالمه ده. سوملن ژوند پرنورو مراندو او بنسټونو 
والړ او جوړیدونکی بهیر دی چی په تولنه کی موجودو 
تاو تریخوالی  رسچینو له ګواښ رسه  تل  او  دخشونت 
الس او ګرېوان دی . ژوند د اضدادو مجموعه هم شمېرل 
شوې چې سامل مدیریت ته اړتیا لری او که د مدیریت  
پر عدالت والری الری چاری د ټولنیزو هڅو مراندی او 
د موخو پر لوری ژونددود او دستور ونګرځی دجګړی د 
راپورته کېدو وېره به لکه تر اېرو الندی پټ پروت انګار 
تل د انسانانو ژوند د پښو اغزی وی .او که چېری دکنت 
والتز خربه راواخلو نو دجګړو المل د قدرت د لوبغاړو او 

د ګټو په اړو پېچ کی نغښتی دی، ځکه دهغه د ارزونی له 
مخی دلته د دولتونو د واک مراندې پر زور والړی دي. 
مانا دا چی پر زور ساتل کیږی او پر زور ساتنه او ډډه 
لګول د ګټو او منازعو په ترڅ کی د بریدونو او دباوونو 
نظام  واکمن  ننني  د  بیا  اند  دا  او  پويل هم غځېږي.   تر 
بلهاری  راپورته کوی. دجګړی  او سمون خربه  دبدلون 
نه  جګړه  چی  دی  کسان  هغه  ځلی  ډېر  هم  قربانیان  او 
نېوی  . نو دجګړی مخ  او له جګړی کرکه لری  غواړی 
چمتوالۍ او ټولیزه وقایه او په چارو کی د وګړو ځواکمنه 
دجګړو  غواړی.  تدابیر  مخنیوونکی  او  ونډه  فعاله  او 
دهغوی  او  وچول  درسچینو  دجګړو  تدابیر  دمخنیوی 
د کچی  مېنڅه وړل دی. دجګړی  له  او الملونو  دزمینو 
راښکته  کول او پر تاوتریخوالی او خشونت برالسه کېدل 
فزیکی  په  مارو  دجګړه  یوازی  ټینګښت  دسولی  یانی 
سوملن  کول  ته  رامېنځ  سوله  بشپړیږی.  نه  ورکاوی 
زور  د  سوله   . غواړی  رشایط  پخالیونکی   او  ځواکونه 
قامی   " نه کیږي  په زور  . " کيل  نه جوړیږی  بر مراندو 
جګړي او نښتی دبېالبېلو قامونو په یووالی )یوکېدو( کی 
د نویو دولتونو کمزوری  او د سیاسی نظامونو د الملونو 
یوه تشه هم په ډاګه کوی. اقتدار پلوه دولتونه د کورنیو 
جګړو ښی بېلګی دی. چی ساری په توګهّ ه دی ډله کی 
د پخوانی شوروی اتحاد او یوګوسالویا یادوونه کوالی 
شو. ددولتونو دحقوقی لومړېتوب او محور ګرځوولو د 
فلسفی پلویان کله چی دعامه وژنی سوال را پورته کېږی، 
کره  او  ډاډمن  ظاهراْ  ېې  استدالل  او  وېسامنه  ېې  خربه 
قومونه  په زرګونو  دا  انګېری که چېری  . دوی  ښکاری 
او جمعیتی ډلی چی  په نړۍ کی شتون لری په یوه ملت 
له  ټولنی  دنړیوالی  به  نړی   نو  نشی  دولت کی خوندی 

فصلنامه ستوری FILE-ALT دور جدید شماره دوم میزان، عقرب و قوس 1399
۵۵

Storai



وېجاړیدو او ټوټه کېدو او په وړو او په کوچنیو ډلو او 
توکمیزو برخو وېشل کېدو رسه مخامخ  شی. ددی لید 
لوری له مخی د بالکانی کېدنی پایله د نړېوالی سولی له 

مینځه تلل دی.
د دولتونو، ملتونو او قامونو تر منځ جګړه  په ځینو مواردو 
کی یو بل ته ورته دی، خو د متدنونو جګړی لیدلوری 
دمتدنونو  هانتینگتون  دی.  باب  نوی  او  اند  نوی  یو 
وړاندوینه  کی  لېکنه  یوه  خپله  په  هکله  ّپه  دججګړی 
وکړه چی د راتلونکو جګړو عمده المل به تردی وروسته 
فرهنگی واټنونه او مخامختیاوی وی. "دمتدنونو تر منځ 
فرضی کرښې به دراتلونکو جګړود مخامختیاوکرښې وی 
او دمتدنونو دجګړو کارپوهان او الواکګر ګروهمن دی 
چی متدن د انسانانو د هڅوب او فرهنګ یو ځای کېدنه 
او د فرهنګی هویت لوړه کچه ده ددغی نظریی پلویان 
مینځ  تر  او دهغوی  په فرهنګی څانګو ویشی  نړی  ټوله 
بېلوالۍ او واټن منی  او پدی ګروهه دی چی دغه  متدنی 
برخی ) فرهنګی  جوړشتونه( د دموکراسۍ،آزادمارکېټ، 
نړېوالو السوهنو  او  اړیکی  او سیاست  لیربالیسم، د دین 
او مداخلو په  تړاو بیالبیلی نظرېې لری. د هغوی په اند د 
متدنونو تر مینځ باختالفونه دولتونو او ایدیالوژیو ترمینځ 
له توپېرونو ژور دي. بنسټوالی، مذهبی مخالفتونو  او دغه 
د  امله  لدی  کړی.  راپورته  رس  بیا  ځانګړنو  فرهنګی  راز 
لوېدیزی نړی ځینی ارزشی ټکی له خنډونو او ګوتڅنډنو 
په  هم  نږدېوالی  اړیکو  او  اطالعاتو  د  مخامخ دي.  رسه 
دغو  پر  انسانان  وسیله  په  تکنالوژی  لوړی  د  وار  خپل 
توپیرونو پوه کړی دی. مونږ   دلته دمتدنی واټونو نظریی 
په اړه کره کتنه او ارزونه نه کوو هغې تهځیرتیا او پاملرنه 

پر ځای کار ګڼو. خو تر کومه بریده چی دغه ټکۍ زمونږ 
دخربو له  موضوع رسه اړخ لګوی دومره  ویل الزم ګڼو  
چی دګڼو متدنونو او فرهنګونو شتون فی نفسه ددښمنی 
پولی ندی او دا د برشی ټولنی بډاینه څرګندوی خو که د 
ګټو او قدرت لېوان  دغو وجوهاتو ته ایدیالوژیک لوری 
ګرځوی  وسیله  لوټامریو  او  دسیاستونو  اوهغه  ورکوی 
پدی کی شک نشته چی دنادودو لپاره وسیله ګرځېدای 

شی.  
فکر  په  توګه  په  موجود  سوچمن  او  متفکر  دیوه  انسان 
پازمن دی.  او ګروېږنو  پوښتنو  په  او همدی المله  کولو 
دندی  کړاوجنی   او  پېچلی  همدی  لکه  ښکاری  داسی 
ادا کولو لپاره پنځل شوی او ګامرل شوی وی. جګړه او 
سوله د انسان دعملی او ذهنی هڅو او دهغه د ژوند او 

موجودیت رسه نغښتی اوتړلی خواوی جوړوی.
او  شوی  ټاکل  لپاره  درملنی  او  اوارۍ  بشپړ  د  دجګړی 
ثابت درمل، ال نده جوړ شوی . دجګړی دپیل ټکي او 
الملونو په اړه بیال بیل تحلیلونه او ارز ونی تر رسه شوی 
او  اخلی  کار  څخه  تشوعبارتونو  او  خیايل  ځینی   . دی 
یی  رسه  نشتوالی  ویټامینونو  دځینو  دوجود  دانسان  ان 
قدرتی  شوی   اخشل  کی  خټه  انسانی  په  یی  یا  نښلوی 
غریزی رسه تړی .بیا نور کسان دانسانی ماهیت په بدلون 
،په نړۍ کی دشتمنیو په عادالنه وېش  دوسلو په له مینخه 
وړلو او دانسان په نوی او ساملی روزنی  باوری دی  .خو 
لدی امله چی دراتلونکی لپاره دکتووړ هېڅ راز  رښتیاینه 
پکی نشته،یاد شوی موارد هېڅ یو یی یوازی نشی کولی 
واوسی  دود   چلند  وړ  دالنجودختمېدو  او  دهواری 
.ځینی څیړونکی دغه شانی حل الره  » دنړیوالو اړیکو له 
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اندېنی څخه لیری کېدنه او دهغوی په سکالو )موضوع ( 
کی ګډوډی  بولی«.

انسان له تاوتریخوالی او  زورزیاتی نه دژغورېدو پخاطر   
او خپلی هڅی  اېسار دی  او محدودیتونو کی   خنډونو 
را  په  . ښایی  پېل کړی دی   په همدی رشایطو کی  ېې 
تلونکی کی وکړای شی ددیپلامسۍ دالروچارو ،داړیکو 
مدیریت   اوهواری  کولو  دراښکته  دکړکېچ  رغونه  په 
رغون  په  دمفهوم  ګټو  دشخصی  الری   له  کولو  دښه  
او پراخولو رسه،ددولت ملتونو تر مینځ دحقوقی اړیکو 
بندیزونو  داخالقی  او  ملتیا  په  اخېدو  اوپر  دغځونی  
کولو  مدیریت   دښه  ځواکونو  رسه،دپوځی  لګولو  به 
دزدکړی او دوسلو د ډاډمنی څارنی په مټ ،او دنړیوالو 
کی  نظام  متوازن  په   سوداګری  نړېوالی  او  سازمانونو 
دهمکاریو په ځواکمنولو رسه سوله ټینګه کړی . او ټینګه 
یی وساتی. پاسنی یادشوی ټکی دجګړی دهواری لپاره 
څه نادوده،بډواله) متضاد( اودحل الرو شډل ټکی ندی 
او  دجګړی  چی  دی  ګامونه  شوي  عملی  ټکی  دغه   .
ویجاړتیا دمحدودولواو ښکته راوېستو المل شوي  دي 
. کوم ټکی ته پاملرنه چی اړینه ښکاری  هغه دادی چی 
، که چېری جګړه پای هم ومومی بیا هم باید په یاد ولرو 
او په پام کی ونیسواو داومنو چی سوله دانسانی بډوالی 
او متضادو اړیکو دبشپړ رغون اکسیر او درملنه نده. سوله  
نشتوالی دی.  او ډب   اخ  تاوده   د   . ده   نشته  دجګری 
دادژوند دمجادلی پای ټکۍ ندی  . خو دغه تعریف هم 
چی مونږ  ولید  ،یو اړخیز دی .دی رسه جوخت  دسولی 
بل اړخ  چی مثبته سوله نومول کیږی رس راپورته کوی  
. نو دلته دسولی دهر اړخیزی او مطلقی افادی  په  الره 
کی یو تناقض چی دتیوری او عمل واټن څرګندوی تر 

سرت ګو کیږی.
سوله دجګړی نشتوالی دی خو هغه دالنجی ، ستونځی 
سړی  چی  څنګه  .لکه  نده  مانا  په  دنشتوالی  منازعی  او 
دسولی  څېر  په  دجګړی  شی  کېدای  وښودل  جګړی 
پرټینګولو هم ټینګار وکړو. سوله اوجګړه دوه بیالبیل او 
متضاد مفاهیم دی . او رسه تړلی متضاد اړخونه دی چی 
دانسان او دهغه  د ژوند انه  په بهیر کی ونډه لری .جګړه 
دسولی   چی  دی  ډول  ځانګړی  یو  شخړی  یا  دمنازعی 
نلری  .سولی رسه  د  برابری   او  او ور رسه سمون  نافی 
هغه بېلوالی ،یوازی دهغه په  ترخېجن او خشن ماهیت 

او  دتضادونو  هم  ژوند  سوملن  ان  کنه  او   . دی  کی  
خشونت پیاوړی زېرمی لری. واقعیت دادی چی سوله دا 
نشی سپینولی چی واکمن او دسیاسی نظام مرشان  ولی 
دجګړی اود سولی تر مینځ په خوښون  او انتخاب کی 
جګړی ته مخه کوی!  دساری په توګه ، په دیکتاتوری   
کوی  تیری  جګړی  تر  سوله  کی  نظامونو  واکه  زور 

اومخکی کیږی .یانی جګړه نه لېدل کېږی . 
دتېری  او رسنیزی  شانی سوله دغشی  دغه  ژبه  بله  په  یا 
ټیټاوی  درس  ته  جرب  یا  او  چوپتیا  وړاندی  په  څوکي 
ِغوښتونکی  دسولی  وګړی  ټول  هم  څه  .که  ده  توګه 
او  بیه  اوهره  خوښه  په   هېڅوک  لږه   تر  لږ  دی.خو 
یوازی  د وچی سولی پلویان ندی. دساری په توګه دلته 
مینځه ځی  له  کی  یوه حالت  پداسی  ستونځه  دجګړی 
او الس  په  الس کېدو  نه درس  یو دولت دجګړی  چی 
اخېستو لپاره تسلیم شی .یا په بله مانا له واک او آزادی 
نه الس واخلی. چی  دبی وسۍ له مخی دژوند پخاطر 
 ( ده.  ویلی شوی  بردګی هم  اختیاری   ته   دغی سولی 

کاپیتوالسیون(
دهغوی  ته  پردیو  کی  کور  خپل  په  یا  سوله  د»دیورند« 
داصولو دجاری کولو منښته ممکن سوله رامینځ ته کړی 
لکه  په تیرو پیړیو کی  ایران رسه دترکمن چای سوله چی 
له مخی یی لویدیز والو ایرانی قوانینو ته غاړه نه کېښوده 
.خو دغه شانی سوله دولت څخه واک ،استقالل،عدالت 
کی  حالت  یوه  پداسی   . اخلی  خپلواکی  او  .بریالیتوب 
ښایی دولتونه داسی وانګیری او پدی لټه کی شی چی 
بیه  په  کولو  ،دجګړی  موخی  او  ارزښتونه  بنسټیز  ځینی 
او  کېدای شی خپلو حقه حقونو  کبله   لدی  نو   . ارزی 
لوړو ارزښتونو داعادی لپاره جګړی ته مخه کړی  . کوم  
غواړی  کچه  نړیواله  په  یی  دولتونه  او  خلک  چی  څه 
یوه عادالنه سوله ده چی په خواشینۍ رسه باید ووایو او 
ومنو چی دغه هیله ،ناهیلی او د» آب حیات «  مته پاتی 
شوی ده . دغه کار پداسی یوه )نرخ( روغه کول او برید 
ټاکل دی چی دا هم  سپینه شی او ومنل شی چی  کومه 
خوا  او کوم عدالت لومړېتوب لری ؟ آیا د دغه عدالت   
سپینول او یقینی ګر ځول به دکوم عقل او کومو اصولو له 
مخی وی ؟  چی دلته بیا هم پوښتنی  راوالړ یږی . ستونزه 
داده چی په  »ولی ؟ « ېې هوکړه او منښته د انسان  عملی 
ژوند رسه ډډه نه لګوی . دغه دعدالت  ټینګول په ډیرو 
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فلسفی یادښتونو کی رانغاړل شوی او غوښتل شوی دی 
. او سوسیالیسم خو په مادی او عینی ژوند کی دهمدغی 
توګی او هیلی له پاره  آخرت بر دنیا وپلوره او دهمدغی 

الری چاری دټینګولو یو ساری او بدیل  ؤ.
او  وزلو  بی  څخه  شتمنو  غوښتنه  دعدالت   چی  ولی   
نیستمنو ټه دنړېوالی شتمنۍ دبیا وېش غوښتنه کوی .خو 
مینځ  تر  تامینول چی دوګړو  او عدالت   دبیا وېش  دغه 
پر مساواتو والړ او ټینګار کوی او له همدی مخی پرتله 
کېږی ،عمالْ دانسانی نوښتونو او تر ډیره  حد ه  د آزادیو 
او   المل  عدالتی  دبی  عدالت  توګه  پدی  او  نیسی  مخه 

سبب ګرځی.
نه  مانا  عینی  او  ګه شتون  تو  انتزاعی  او  په مجرده  سوله 
مومی .سوله رښتیانی رغون او پرمختیا پر لور یو عینی او 
دی   بدلون  او  نوېتوب  فرهنګی  او  خوځښت  کیدونکی 
،مسیحیان  مسلامنان  چی  ده  اړمنه  دېته  سوله  نه  عادال   .
وال  پانګه  او  سوسیالیستان  الدینه  او  ه  دیندار  ،هندوان 
غاړه  او  ښه  زړه  ته  منلو  واقعیت  بل  دیو  وزغمی  بل  یو 
کېږدی ښایی دلته دګټو او مجبوریتونو پرتلنه ځای ولری 
خو اصلی او ډبرین ټکۍ دادی چی انسان باید دسولی 
ځای  کی  ژوند  خپل  په  ته  اوهڅوب  ارونو  مونډیزو 
اخالًق  وګرځوی،او  تسامح خپل  او  تساهل  او  ورکړی 
یا ګرځولی وی . او پدی الره کی دقوانینو او ضوابطوله 
مخی حقوقی بریدونه وټاکی چی په هغوی دتیری مخه 
نیول شوی  وی.اودوګړو پر اساسی حقونومنښته حاصله 
شوی وی.او دهغوی اساسی ګټی او حقوق  د ګډ تفاهم 

او مشارکت له الری تضمین شی.
دسولی او نسبی عدالت  د ټینګولو الر په هغه واقعی نړی 
اړیکو کی چی خلک  ټولنیزومتقابله  او  هغه سیاسی  او 
،ملتونه او دولتونه پکی ژوند کوی  د فرهنګی ښکېالک 
دفرهنګی  تلل  مینځه  له  دهغه  او  نېول  مخه  برالسی  او 
ارزښتونو په توپېرونو او ډېروالی ګډه پرېکړه او تفاهم او 

ټولو ته دیو شانی اعتبار منښته او هوکړه ایجابوی. 
دغه غوښتنه د» مونږ « او » پردیو « تر مینځ دکښل شوی 
کرښی او واټن له مینځه وړل غواړی ،لنده دا چی انسانان  
باید دښه او منلی ژوند لپاره نوی الری چاری ولټوی .  
او دګډ ژوند لپاره ګډ مخرج رامینځ ته کړی. او د)نیکی 
انګېرنی ،نیکی وینا او نیکی کړنی ( نوی دود او دستور 
ومنی ،کوم څه چی تر دی دمه ندی شوی .دغه کار  په 

کمزوریودبرالسی   او  نیمګړتیاو  پر  کی  ځلو  هلو  انسانی 
لپاره دنویو مناسباتو اود ژوند دچارو د سمبالتیا لپاره نوی 

سیاسی  او مدنی کلتور دودولو  ته  اړتیا لری.
داچی سوله او عدالت او همدغه شانی سوله او مساوات 
یو له بله  بریدونه لری او په ټکر کی لویږی  ، او یا یو 
په یو اړخیزه توګه   نیسی ،سیاسی مرشان  تل   دبل مخه 
دهغوی   تر مینخ دیوی خوا   یو اړخيز دریځ  غوره کوی  
. ښایی دغه کار درضورت له مخی یو عملی مجبوریت 
وی نو اوس اخال قی ستونځه څنګه هواره کېدای شی ؟ 
ته  همدی  هم  پړاو  اوسنۍ  ژوند  سیاسی  دملی  زمونږ 
ورته ستونځی رسه مخامخ دی  . عدالت  باید ټینګ  او 
ځواکمن   شی  . خو دغه کار دمرشوع  زور او  قهر  یانی  
دمرشوع حاکمیت پلی کول او کارول غواړی. دغه  چاره  
یوه اړتیا ده او دسولی ټینګېدنه دبی عدالتیو ورکاوی ته 

اړتیا لری! 
سیاستوالوپه  لویدیزو  کی  اوږدو  په  جګړی  دسړی 
د   او  برالسه کېدو  په  اتحاد  اروپا کی دشوروی  ختیځی 
واک په سیمه کی دهغی ) سیمی ( په راوستو رسه داومنله 
،له عدالته بهرته ده ،خو د سړی جګړی  په   چی سوله  
پای  ته  رسیدو  او د  نوی پړاو په  رامینځ  ته کېدو رسه د 

لویدیزو سیاستوالو د اندوواند پاڼه واوړېده. 
که څه  هم  د عدالت  غوښتنه راوټوکېده  خو عدالت 
مخامختیا  د  رسه  سیاست  لېربال  نړېوال  او  بازار  آزاد  له 
ارزشونو،  دموکراتیکو  د  ولوېد.  کی  ځنډ  او  خنډ  په 
د  لپاره  ټینګیدو  او  سمبالتیا  د  حقونو  برشی  او  عدالت 
برشدوستی له مخی مداخلی رامینځ ته شوی. برشی ګټو 
اوخیر ښېګڼی  په ځانګړی توګه د ملی ګټو د اندود له 
رضوری  یو  لپاره  رسیدو  ته  سولی  ښایی  جګړه  مخی 
اساسی  او  غټه  نه.  دود  نیاومن  او  عادالنه  خو  وي  ګام 
په  لومړیتوب  د  عدالت  او  سولی  د  چی  ده  دا  پوښتنه 
خوښون کی، مونږ هغوی تر مینځ باید انډول رامینځ ته 
کړو که لویدیزو ارزښتونو او برشی حقونو ته پاملرنه به 
د جګړی د ستونځی د هواریدو المل شی؟ نو په یقینی 
فرهنګی  ډېرو سیاسی،  د  او دریځونه  پریکړه  دلته  توګه 
او اقتصادی الملونو او همدغه راز د ایدیالوژیکو او منل 
شویو ارزشونو له مخی رسه بیلیږی ! او دغه پوښتنه بیا هم 
بال جوابه پاته کیږی چی دسولی ـ جګړی او عدالت تر 

مینځ پراته واټنونه څنګه هوارېدای شی؟  
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د کتاب او ژباږونکۍ پیژندنه

آرزو نورستانۍ

په افغانستان کې د امریکا بهرنی سیاست

افغانستان کې د امریکا بهرنی سیاست د هغې علمي  په 
بهرنیو چارو وزارت  او تخصيص کتاب نوم دی چې د 
د تکړه او پیاوړی دپیلومات، ډاکټر فرامرز متنا له لورې 
لیکل شوی او د ددې وزارت د ویاند دفرت کارمندې او د 
پوهنتون استادې آرزو نورستانۍ  له لورې د درې څخه 
او  څپرکو  نهو  په  کتاب  دغه  دی.  شوی  ژباړل  ته  پښتو 
په لومړۍ څپرکۍ کې  پاڼو کې خپور شوی دی.    ۲۴۷
پدیدې،  پر  ترهګرۍ  د  او  سیاست  بهرنی  پر  امریکا  د 
په  پر جرړو،  پیدایښت  د  طالبانو  د  برخه کې  دویمه  په 
دریمه برخه کې په افغانستان کې د سرتې منځنې ختیځ د 
طرحې په پيل کیدو، په څلورمې څپرکۍ کې د افغانستان 
پنځمې څپرکۍ کې   په  اړیکو،  تاریخي  پر  امریکا  د  او 
ځواکونه،  ییز  سیمه  په  حوزې  امریکا  او  افغانستان  د 
اوومې  په  همکاریو،  پر  ناټو  د  کې  څپرکۍ  شپږمې  په 
جوړونې  ملت  دولت  د  کې  افغانستان  په  کې  څپرکۍ 
په برخه کې د امریکا پر ونډې، په امتې څپرکۍ کې د 
ډونالد ټرمپ په بهرين سیاست کې د افغانستان د ځایګی 
په هکله بحثونه شوي دي. د کتاب نهم څپرکۍ وورستي 
توګه  لنډه  په  محتوا  شوي  وویل  کتاب  د  چې  ده  پایله 
یوځل بیا راڅرګنده کیږي. همداشان د ویلو ده چې امته 
څپرکې چې د ټرمپ په بهرين سیاست کې د افغانستان 
په ځای باندې بحث شوی دی د کتاب په اصيل نسخه 
کې شتون نلري. دغه برخه د لیلکوال نوۍ مقاله ده چې د 
هغه په اجازې رسه د کتاب په پښتو ژباړه کې ورته ځاری 
ورکړل شوی دی. د یادونې وړ ده چې یاد کتاب له هغه 

یواځې  نه  دی،  اثر  تخصيص  او  علمي  بشپړ  چې  ځایه 
د  بلکې  دی  اثر  وړ  اړتیا  د  کوونکو  زده  او  څیړونکو  د 
بهرنیو چارو وزارت ټولو ډیپلوماتانو ته لوست یې اړین 
بلل کیږي. پرته له شکه چې متحده ایاالت په تیرو دوو 
لسیزو کې د افغانستان سرت مالتړ پاتې شوی دی، ځکه په 
سیاست کې او د هیواد ډیپلوماسۍ په دستګاه کې فعالو 
کسانو ته اړینه ته چې د افغانستان په هکله ددغې هیواد 
د سیاست په هکله څه ناڅه معلومات ولري. یاد کتاب د 
لومړي تخصيص آثارو له جملې څخه دی چې کره او 

تخصيص معلومات لوستونکې ته وړاندې کوي
څخه  نن  د  نورستانی  آرزو  میرمن  ژباړونکۍ  کتاب  د 
لوړو  د  ته  وزارت  الرې  له  رقابت  د  وړاندې  کاله  شپږ 
په دفرت کې  او د ویاند  پیدا کړه  په ګټلو رسه الره  منرو 
په بیالبیلو برخو کې فعالیت درلودلی ده. رسبیره پر دې 
میرمن نورستانۍ د نړیوالو اړیکو په برخه کې په بیالبیلو 
خپله  نورستانۍ  آغلې  کوي.  هم  تدریس  کې  پوهنتوو 
ماسرتۍ یې د نړیوالو اړیکو په برخه کې ترالسه کړې او 
اوس مهال په یادې رشتې کې په جنوبی آسیا پوهنتون یا 
)South Asian University(  کې د دکتورا نومانده ده. 
له هغې څخه بیالبیل مقالې په خپریزو رسنیو کې چاپ 
ژر چاپ  یې  به  تالیف  بل  کتاب رسبیره  او ددې  شوي 
ته وسپارل يش. میرمن نورستانی اوس مهال د وزارت له 
لوري د ټاکل شوی کمیسیون د آموزینې له الرې د لوړو 
منرو په ګټلورسه په واشنګټن کې د دیپلوماتې په توګه 

ټاکل شوې ده.



وزیران خارجه افغانستان در صد سال اخیر

عطاالحق خان صاحب زاده

در  زاده،  صاحب  جان  خواجه  بزرگ  فرزند  خان  عطاالحق 
1269 شمسی در ده قاضی پروان به دنیا آمد. خانواده وی از 
مشاهیر آن منطقه به شامر رفته و مردمان منور، صاحب علم 
و فضل و دارای شهرت تاریخی نیک بودند. دوره پادشاهی 
حبیب الله کلکانی به مدت 9 ماه، از جنوری 1929 الی اکتوبر 
1929 دوام کرد و پست وزارت امور خارجه در این دوره را 
عطا الحق صاحب زاده به عهده داشت. وی از فرزند زادگان 
غازی میر مسجدی خان، قهرمان جنگ اول افغان- انگلیس 

بود و تحصیالت مروج رشعی را نزد پدرش فرا گرفت.
وی در جوانی همراه با برادران و والدینش به علت تعقیب و 
پی گرد رژیم امیر عبدالرحمن خان به پشاور مهاجرت کرده 
امیر حبیب  پرداخت. در دوران  به تحصیل علوم  و درآن جا 
امکان  خان  امیرعبدالرحمن  مخالفان  اکرثیت  که  خان  الله 
مراجعت به وطن را یافتند، صاحب زاده نیز با خانواده اش به 
به  آغاز  شاهی  گارد  افرس  عنوان  به  و  منوده  بازگشت  وطن 
کار منود. در سال 1907 برابر با 1286 شمسی، در سفر امیر 
حبیب الله خان به هند او نیز در جمله همراهان امیر بود. در 
1914، به رتبه »کرنیلی« نایل گردید و بعدا به آمریت عسکری 

قالت غلزایی مقرر شد.
در  برادرانش  با  او  شمسی،   1298 با  برابر  م   1919 سال  در 
رأس داوطلبان قومی شاملی، در جنگ سوم افغان- انگلیس 
قندهار  در  غند  قوماندان  عنوان  به  بعد  و  ورزیده  اشرتاک 
گامشته شد و در اپریل سال 1923 م برابر با 1302 شمسی، 

به کابل خواسته شد.
صاحب زاده در دوره ی امان الله خان، به رتبه دگروالی رسید 

و چون به عنوان رسپرست دانش آموزان هوانوردی در اتحاد 
شوروی سه و نیم سال را سپری و از کشورهای پولند و آملان 
به زبان های اردو، عربی و روسی به خوبی  دیدن کرده بود، 
مسلط بود. بعد از خلع امان الله خان، زمانی که رسدار عنایت 
الله  حبیب  و  رفت  کنار  سلطنت  از  معین السلطنه  خان  الله 
خارجه  امور  وزیر  عنوان  به  وی  رسید،  سلطنت  به  کلکانی 

حکومت حبیب الله کلکانی انتخاب گردید.
زمانی که نادرخان کابل را ترصف منود، عطاءالحق محبوس 
نام های شیرجان خان وزیر دربار و جرنال  به  برادرش  و دو 
محمد  دیگرش  برادر  و  گردیدند  اعدام  خان  صدیق  محمد 
کـــریم خان رئیس ضبط احـواالت به هندوســتان فرار منود.
عنوان  به  و  کرده  حفظ  را  قرآن  زندان  در  خان  عطاءالحق 
که  واله  عبدالحق  وی  فرزند  از  نقل  به  می شد.   یاد  مفرس 
خدمات  بزرگرتین  از  یکی  بود،  تایمز  کابل  روزنامه  رئیس 
عطاءالحق خان در وزارت خارجه حفظ اسناد رسی، به ویژه 
شده  گفته  است.  بوده  افغانستان  استقالل  به  مربوط  اسناد 
است که همفریز سفیر وقت انگلیس، با وعده ی پول، از وی 
او  اختیار  به دست آورده و در  اسناد را  این  بود که  خواسته 
)همفریز( قرار دهد، اما وی زیر بار نرفته و حتی تهدیدشدن 
زاده  صاحب  الحق  عطا  گرفت.  ناشنیده  را  خویش  مرگ  به 
در سال 1938 م برابر به 1317 شمسی از حبس رها شده و 
از مدتی  بعد  بانک ملی مقرر گردید که  به عنوان مدیر، در 

تقاعد منود.
کابل  در  سالگی   100 عمر  به   1369 سال  در  زاده  صاحب 

درگذشت.

۴
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د بهرنیو چارو وزیران د سل کاله مخکې

غالم صدیق خان څرخي

غالم صدیق خان څرخي د سیپاساالر  غالم حیدر خان 
څرخي زوی په ۱۲۷۳ ملریز کال چې له ۱۸۹۴ زیږدیز 
کې  کيل  په  څرخ  د  ته  ختیځ  کابل  د  لري  سمون  رسه 

وزېږیده. 
افغان  د  و  مشهور  ساالر  سپه  په  څرخ  د  چې  یې  پالر 
کېده  قهرمانانو څخه شمېرل  له  د دویم جنګ  انګلیس 
مجاهده  او  فکره  روښان  یوه  په  چې  خان  ثدیق  غالم 
کورنۍ کې زېږېدلی و تر ۱۲۷۷ شميس کال پوري یعنې 
زده کړې  په کور کې  یې  کېدو  وفات  تر  د  پال  د خپل 
کولې چې د دیني علومو تر څنګ فلسفه پښتو او دري 
ژبې هم پکې شاملې وې.وروسته یې د امیر عبدالرحمن 
بیا امیر حبیب الله خان تر نظر الندې په شاهی  خان او 
ارګ کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې او د حبیب الله 

خان په دربار کې یې  دنده پیل کړه.
غالم صدیق خان په املاين، رويس، عريب، فرانسوي او 
انګلیيس ژبو پوهېده.غالم صدیق خان څرخي په ۱۲۸۹ 
ملریز کال کې خپله لومړنۍ سیايس دنده د محمد ويل 
خان دروازي تر مرشۍ الندې په ډیپلوماتیک پالوې کې 
ونډه وه، چې د افغانستان له سیايس خپلواکي وروسته یې 
د نورو هېوادونو له لورې د خپلواکي په رسمیت پېژندلو 
لپاره ګاونډیو هېوادونو، اروپا او امریکا ته سـفرونه وکړل.
وروسته په ۱۳۰۰ ملریز کال په داسې حال کې چې په 
ډهيل کې د افغانستان د سفارت لومړی منيش ود بهرنیو 

پالوې  الندې  مرشۍ  تر  طرزي  محمود  وزیر  د  چارو 
خربو  پړاو  دویم  د  سولې  د  انګلیس   او  افغان  د  کې 
الله خان  امان  شاه  کال  ته الړ.په همدې  میسوری  لپاره 
د لومړين خاص استازي په توګه املان ته واستاوه چې د 
دې دندې تر څنګ یې په ۱۳۰۳ ملریز کال د افغانستان 
او املان تر منځ د دوستي لومړی تړوندهغه ځای له صدر 
اعظم)سرت بزی من( رسه السلیک کړ. غالم صدیق خان 
خاص  د  خان  الله  امان  د  کال  ملریز   ۱۳۰۵ په  څرخي 
 ۱۳۰6 په  او  شو  راستون  ته  کابل  بېرته  توګه  په  استازې 
ملریز کال یې د افغانستاندبهرنیو چارو وزارت د کفالت 
دنده تررسه کوله چې له امان الله خان رسه د اروپا په سفر 

کې یوځای و. 
د  کې  کلونو   ۱۳۱۱ او   ۱۳۰۹ په  ځل  وروستی  نوموړی 
محمد نادر خان د سلطنت په موده کې د املان سفیر و. 
ولی د څرخی کورنې د امان الله خان پلویي وهږ دهغه 
ته د خیانت په جرم  نبی خان څرخی هیواد  ورور غالم 
نادر خان له خوا عدام شو او له هغه وروسته غالم صدیق 

خان ونتوانید هیواد ته راســتون ښی. 
په  باالخره  چې  تېراوه  ژوند  وطني  جال  د  یې  وروسته 
۱۳۴۱ ملریز کال د میزان په شلمه یې املان کې له دې 
نړۍ نه سـرتګې پټې کړېد نوموړي جسد یې کابل ته له 
ته  خاورو  کې  صــالحین  شهدای  په  وروســته  لېږدولو 

وسپاره.

۳
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The Foreign Minister of the Islamic 
Republic of Afghanistan strongly wel-
comed the Resolution L.45 on the Sit-
uation in Afghanistan adopted by the 
United Nation's General Assembly on 
10th December.
The Resolution, adopted by a record 
number of UN member states, shows 
the international community's strong 
support for the end of the conflict in 
Afghanistan through peaceful means, 
in a process that is Afghan-led and Af-
ghan-owned. Continuing support of the 
United Nations and its member states is 
key to the success of Afghanistan's on-
going peace talks.
Afghan Foreign Minister M. Haneef At-
mar termed Resolution L.45 as "anoth-
er firm and unequivocal message of the 
international community's commitment 

to a peaceful and democratic Afghani-
stan."
The Resolution L.45 reflects the con-
cerns of Afghanistan and its internation-
al partners over the rise in the intensity 
and frequency of terrorist activities in 
Afghanistan. 
Reduction in this vicious violence and 
agreement over a comprehensive cease-
fire would lay the foundation of suc-
cessful peace talks.
Afghanistan would like to thank the 
Federal Republic of Germany for in-
troducing the Resolution and the rest of 
the UN member states for voting for it 
to be adopted. The Islamic Republic of 
Afghanistan is looking forward to the 
continued support of its international 
partners as the peace talks enters its next 
phase.

 Afghanistan welcomes the UNGA Annual Resolution"
"The Situation in Afghanistan
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based on the adoption of specific 
economic strategies in its interaction 
with the countries of the region.
Afghanistan can facilitate Pakistan as 
the only bridge to connect with the 
Central Asia and Pakistan can serve 
to Afghanistan’s access to the sea.   
Afghanistan should also keep India out 
of their bilateral relationship by agreeing 
based on a set of ground rules and 
the United States is likely to be able to 
persuade and press Pakistan and India 
in this respect for the sake of regional 
stability.  
Last but not least, this is a good 
opportunity, more than ever, for Pakistan 
to adopt an economically-driven foreign 
policy towards Afghanistan to free itself 
from the escalating economic crisis and, 
on the other hand, to keep Afghanistan 
away from the regional conflicts. It is only 
possible through confidence-building 
measures, i.e. open borders, promote 
bilateral trade and enhance people-to-
people contact.
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government's efforts in the period of 
Taliban regime to persuade Safar Murad 
Niyazov to export energy and transfer gas 
from Uzbekstan and Central Asia through 
Afghanistan. The aspirations that have 
recently come true and the Central Asian 
countries open the doors to Afghanistan 
with the Afghan initiative under the 
names of TAPI Natural Gas Pipeline 
Project, CASA 1000 Hydroelectric Power 
Station, TUTAP Power Line and the like 
projects to achieve regional integration 
on the Afghanistan axis. 
In the meantime, the Pakistani government 
recognizes that Afghanistan has the 
potential to collaborate to facilitate the 
China-Pakistan economic corridor and 
initiate ‘One Belt One Road’ project to 
further enhance regional integration. 
Afghanistan can play its role as a regional 
trade hub in the China-Pakistan Economic 
Corridor, which is part of the "One Belt 
One Road" or New Silk Road initiative. 
It includes a land-based business route 
from China to Pakistan's Gwadar port and 
includes several infrastructure projects 
in Pakistan and it has recently become 

more applicable with the upcoming 
twenty-year partnership agreement of 
China-Iran.   
Afghanistan can pave the way for 
Pakistan the possibility of cooperating 
with its rival projects in the region such 
as Chabahar port. On the other hand, it 
can facilitate easier access to Pakistani 
goods for trade and transit to Central 
Asian countries as a potential corridor 
in the future. Though, it sounds simple, 
but it is difficult unless to overcome on 
the existing challenges - and requires 
extensive regional cooperation, 
especially between Afghanistan and 
Pakistan.    
Conclusion:
Given the economic and strategic 
position of Afghanistan in the region, 
the adoption of an economic-oriented 
policy by the Afghan government and 
the establishment of the regional and 
international consensus could make 
Pakistan politically-economically 
recover.  Since, the prosperity of 
Pakistan's economy also requires the 
sound management of its foreign policy, 
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has consistently intervened in Afghan 
affairs and is working to bring about a 
friendly and pro-Pakistani government 
in Afghanistan. Based on their strategic 
depth theory over the past few decades 
they have attempted to use the territory 
of Afghanistan for the benefit of Pakistan 
in the event of a possible war between 
India and Pakistan.  This Pakistani's policy 
towards Afghanistan is rooted in the 
British policy of treating Afghanistan as 
part of the security buffer zone of South 
Asia.   
Second view: according to this view, 
Pakistan needs to shift its foreign policy 
towards Afghanistan from political-
military to political-economic. There 
are several reasons behind this view:   
On the one hand, the creation of a 
regional and international consensus to 
combat terrorism at its headquarters on 
Pakistani soil has given rise to pressure 
and economic sanctions on Pakistan 
at the international level. Including the 
Financial Actions Task Force on Money 
Laundering (FATF) recently put Pakistan 
on its black list. This means that Pakistan's 

financial system can pose a threat to the 
international financial system due to the 
effect of Pakistan's strategic vacuum on 
counterterrorism and money laundering.  
Meanwhile, Pakistan's economic growth 
has been recently declining sharply. 
The IMF, for example, recently issued a 
statement addressing serious economic 
problems, slow economic growth, and 
high monetary and debt inflation in 
Pakistan. The organization has reported 
Pakistan's request for $ 6 billion in 
funding for the 13th time since the end 
of the 1980s. These all show, that Pakistan 
relies heavily on World Bank and IMF 
funding to sustain its economy, both of 
which are under US influence. On the 
other hand, Pakistan has been suffering 
from energy shortages for many years. 
As one of the aspirations of Pakistan over 
the past three decades is, it's economic 
and trade relations with Central Asian 
resource-rich countries for the sake of 
accessing the Central Asian energy and 
in return for the transit and transport of 
Pakistani goods through Afghanistan.  As 
instance, historically the Benazir Bhutto 
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370 of the Indian constitution to abolish 
the sovereignty of the Jammu and 
Kashmir area, and the declaration of an 
emergency situation in Kashmir by the 
Indian authorities, it has increased the 
tension between India and Pakistan over 
Kashmir. Pakistan is also linking the issue 
of Kashmir by utilizing its long standing  
‘Strategic Depth’ towards Afghanistan 
and trying to get the US to exert pressure 
on India over Kashmir in exchange for 
its cooperation in the Afghan peace 
process. 
It is mentionable that what is ‘Strategic 
Depth’ doctrine and when did it come into 
use? This doctrine has a wide application 
in military literature and is understood 
to mean a region that is well-used, far 
removed from the threat of advancing 
enemy forces, to the withdrawal of a 
military, cohesion and military planning 
of that army again. Based on this view, 
Afghan experts believe that Pakistan's 
application of this theory to Afghanistan 

was planned in two ways: Originally 
proposed in the 1980s by former Pakistan 
Army Chief of Staff General Mirza 
Aslam Beg, this theory was proposed to 
expand the area of Pakistani influence 
in Afghanistan to use the territory of 
Afghanistan as a strategic backdrop 
against the possible military invasion 
of India. Others, however, believe that 
Pakistan's view of strategic depth theory 
has gone beyond that. A polarized view 
of Islamic countries such as Iran, Turkey 
and the Middle East and the Persian 
Gulf through Afghanistan was planned 
and the formation of a (Islamic) polarity 
against India (Hinduism). However, the 
Islamic polarist view did not succeed. 
Based on the above view, the Afghan 
experts have always believed that there is 
no change except a new trick in Pakistan's 
foreign policy towards Afghanistan and 
Pakistan's cooperation in the Afghan 
peace process. The Afghan experts 
believe that, for this reason, Pakistan 
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Introduction:
Afghanistan's economic position in 
the region as a regional hub among 
the Central, South and Western Asian 
countries despite the Pakistan’s 
‘Strategic Depth’ foreign policy toward 
Afghanistan is growing.  Now Pakistan is 
in dire need of a shift in its foreign policy 
from political-military to political – 
economic approach toward Afghanistan. 
Analysis of Pakistan’s Foreign Policy 
Approaches:
From the Afghan experts' point of view, 
there are two views: the first view is the 
continuation of Pakistan's long-standing 
foreign policy towards Afghanistan and 
the second view is the need for Pakistan 
to change its foreign policy towards 
Afghanistan from political-military to 
political-economic.
First view: according to this view, 
Pakistan is still seeking to maintain a 
long-standing political-security view 
of its foreign policy in implementing 
its ‘Strategic Depth Theory’ towards 
Afghanistan. Although, the Pakistani 
Foreign Minister, Mahmoud Qureshi, has 
recently rejected the ‘Strategic Depth’, 

he stated that we are no longer seeking 
the ‘Strategic Depth’ in Afghanistan.  
However, despite USA recently calls 
for Pakistani cooperation in the Afghan 
peace process, it is still seen by Pakistani 
officials as informally and formally 
trying to condition the issue of peace 
in Afghanistan to the Kashmir issue with 
India. For instance, Asad Majeed Khan, 
Pakistan’s ambassador to the USA, said 
the crisis in Kashmir could affect Afghan 
peace talks since “it could force Pakistan 
to move troops from its western border 
with Afghanistan to its eastern one with 
India”.   
Meanwhile, former Afghan President 
Hamid Karzai has also responded to 
Pakistani officials' statements: ‘We call 
on the Pakistani government not to link 
the issue of Afghanistan and Kashmir, 
which are two separate issues’. He 
further stated that “Pakistan’s stance in 
this issue proves that Pakistan’s view of 
Afghanistan has not changed and the 
country wants to use Afghanistan as its 
strategic point to achieve its goals in the 
region.” 
Recently, after the annulment of Article 
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virus. They have been puzzled in the protection 
of the people who were in danger and people 
in the safe area. Some were confused about 
returning their citizens to their country from a city 
that the number of confirmed cases was huge 
or trust the host country to save them. Returning 
them could threaten others and allowing them to 
stay there may harm their lives.
 In the same manner, people were locked at the 
borders between some countries, on one side 
a government pressured to send them back to 
their own countries on another side their national 
countries were not enough ready to receive 
them. Some other countries who have refugee 
allocated different standards of facilities for 
own people and refugee within their people. 
For instance, as an Afghan, I could see how my 
people were affected by such double-standards 
policy in some countries. 
 Despite various narratives of political systems, 
a question arises as to whether the man is 
important as a general phenomenon or whether 
it is characterized by national identity? 
The answer to political systems is rather clear 
that the man with specific identification is more 
important. While the virus distinguishes no 
nationality and borders and in some cases, states 
responses were not general human-oriented 
according to virus trail. 
 Additionally, it will be more challenging for man 
as a general phenomenon, when countries are 
more inclined to the ideology of nationalism. They 
translate things within and against their interest. 
National translation of a transnational fact, 
during a sensitive time, creates more adversary 
among states, the paradox with multilateral and 

global ambitions’ claims in the global sphere. 
Thus, it harms only humans, especially those with 
the weaker health system. In such a condition, 
people like the people of Afghanistan both suffer 
from war with Taliban and terrorist groups, the 
prevalence of the virus, and massive poverty. 
 These dilemmas during Covid19- were 
testimonies showing the nation-states’ responses 
in the protection of humans were rather a bias 
against non-citizens and were not oriented due 
to the threat of the COVID19-. Continuation 
of such policies can create more isolation and 
developed countries cannot return to previous 
development of multilateral trade, social, and 
economic relations. 
  It can be concluded that the world is in constant 
change, and it will not be the same after the 
Covid19-. However, it is unlikely that the current 
political structure and regimes change due to this 
outbreak, but it tends to be more effective. This 
test will help them in creating a smarter system in 
similar conditions. Since the virus threatens man 
with no national and political characterization, 
all sides need to ignore political differences and 
adversity and take the side of human dignity. 
Covid19- can shape to be a means to create 
smarter states and systems regardless of its 
nature can learn to protect humanity devoid of its 
nationality. Systems that further support humans 
as a general phenomenon are more favorable and 
can enjoy development out of communication, 
than those who take a divergent policy and seek 
isolation. The successful systems can prove and 
multiply their authenticity by protecting more 
people and maximizing containment efforts for 
the benefit of all humanity.  
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COVID-19 Signifies the 
Importance of Human Despite 
Political Differences
Sayed Mahdi Munadi 
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Any phenomenon in the world devoid of its nature 
can be a means to have a better or more difficult 
life. The outbreak of COVID19- shaped to be a 
turning point in all aspects of human relations. 
States have walled their countries and cities 
by banning flights and visas, while sometimes 
ago global trade, movement of people, and 
multilateral institutions were perceived as the 
engine of their development. They concentrate 
on quarantining their own people whereas they 
have been prosperous in communications with 
others. In such a condition, states in protecting 
their people against Covid19- triggered at least 
two debates. First, analyzing the functionality 
of political systems and second, guarding man 
as a general existing or a man with national 
categorization. 
 First, a debate on the functionality of political 
systems raised speculations about either 
democratic or central systems work better. In this 
argument, some started to question the capability 
of democratic systems. A system that social 
contract has created legitimacy, the balance of 
power, and freedom of expression; wherein, 
bureaucracy considered complicated and it is 
more difficult to limit people’s freedom and urge 
them certain actions in this system. It seems a 
lack of adaptability and quick response against 
the virus signified challenges. In contrast, some 
others analyzed the central systems stronger 
for having adaptability and can respond faster 
during the outbreak. While it is mentioned that 
people have more difficulty to raise their voice 
for some of the rights that have been available 

in democratic systems. Aligned with these two 
narratives, a kind of political and nationalistic 
divergence has developed among countries, 
though the virus distinguishes none of them. 
 Some states took political advantages of aid, 
some refused aid, and others ignored buying 
medical products of certain countries. Although 
it has been obvious that politicization of aid 
and goods does not show political systems 
capabilities, and it further harms own people 
and hinders countries to cooperate and support 
human beyond the borders. 
 The functionality of either democracy or the 
central system can be tested by their better 
performance for humans within their territory 
and beyond. Some see themselves weakened, so 
they maneuvered to show their strength and this 
highlights political and interest differences. It is 
clear that any intentional attempt to raise political 
difference and undermine another system 
not only risks humans lives but also increases 
economic nationalism, populism. Consequently, 
it damages global governance, trust among 
nations, and multilateralism during a time people 
lose their lives due to  outbreak.  
 Overall, in both narratives, the political systems 
have been designed to serve man, and they 
achieved success among their people. It is more 
true that the political systems are not a direct 
relevant topic in combating the virus, while 
the awareness of the situation and previous 
experiences is important in combating the virus. 
 Second, states were confused about how to 
protect their people during the outbreak of the 
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benefit from cooperation and combining 
their efforts to achieve their goals, 
otherwise, their use of resources and 
energy will not develop any synergy to 
surpass the odds in the region. Finally, 
neither for China nor for Afghanistan is 
Covid 19 a contagious virus, but what is 
a serious contagion for the two countries 
is war and insecurity. While the conflict 
of Afghanistan has reached a crescendo 
with the significant increase in the level 
of violence in the country, China may 
look for a unilateral intervention perhaps 
calling for a U.N. peacekeeping mission 
in case of a complete US exit from 
Afghanistan. Beijing has also the option 
of suggesting the Shanghai Cooperation 
Organization (SCO) to play a role on the 
security stage of Afghanistan. In a worst-
case scenario, China may go with having 
a strong presence along the Xinjiang 
bordering areas with Afghanistan trying 
to prevent the Uyghur or any other 

militant groups from infiltrating its 
territories with help from its ‘all-weather’ 
friend, Pakistan. However, only time 
will tell about the success or failure of 
Beijing’s involvement in the new great 
game in Afghanistan, especially after a 
partial or complete US withdrawal from 
the country.
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capabilities are without doubt weaker 
than those of the US and NATO forces. 
So handling a situation like Afghanistan, 
poses certain threats to the Chinese 
military. Fourth, due to its long-held 
position of non-interference, Beijing 
would not resort to military action 
in Afghanistan. Therefore, using the 
traditional methods of a strong security 
presence on the ground in Xinjiang and 
concentrating on economic investment 
as an incentive for internal stability, China 
would try to offset any external threat to 
its internal security. 28

Conclusion:
Over the past 70 years, Kabul has 
never played a significant role in 
Chinese diplomacy. Instead, the Beijing 
compass has mostly been pointed 
towards Islamabad. It was not until the 
establishment of the Islamic Emirate in 
1995 and then the fall of the Taliban in 
2001 that Afghanistan became pivotal 
for China because of security concerns. 
The Chinese authorities’ main concern 
is to prevent Uyghur separatists from 
making contact with other terrorist’s 
outfits stationed in Afghanistan. While 
the Turkistan Islamic Party (TIP), the East 
Turkistan Independent Movement (ETIM) 
and organizations blamed for terrorist 
attacks in China, are the most dangerous 
threat to the security and stability of the 
restive Xinjiang Province from inside, 
Afghanistan, especially its bordering 
areas with Pakistan can be regarded as 
very serious threat from outside.
Meanwhile, the exit of the bulk of the 
US and NATO forces from Afghanistan 
before the end of January 2021 and the 
meagre progress made in the peace 
negotiations between the Afghan 

government and Taliban in Doha, create 
new challenges to the Chinese foreign 
policy towards Afghanistan. First, mindful 
of the international community’s difficult 
experience over the last decade and 
conscious of attracting the attention 
of terrorist groups, China will remain 
reluctant to send troops or become too 
deeply involved in Afghanistan. Second, 
Beijing wants a peaceful and stable 
Afghanistan. It does not want the country 
to fall into chaos and become either a 
safe haven for Uyghur militancy, or for 
instability to spread through the region. 
Nevertheless, Beijing is unlikely to make 
a considerable security commitment to 
Afghanistan as it didn’t make any pledges 
in the Afghanistan 2020 Conference 
that took place on 24-23 November in 
Geneva. Instead, China will definitely 
continue to enhance its diplomatic and 
economic cooperation with the country 
even though these kinds of engagements 
in the past have not been helpful in 
bringing about peace and reconciliation 
in Afghanistan.
China’s success in realizing its economic 
ambitions and utilizing Afghanistan’s 
strategic location to connect with energy 
markets in Central Asia through China-
Pakistan Economic Corridor (CPEC), the 
flagship and fastest growing project of 
President Xi Jinping’s global Belt and 
Road Initiative (BRI) depends very much 
upon the future of the US’s engagement 
in Afghanistan as well as Washington’s 
China containment policy. If the US 
new administration led by President 
elect Joe Biden collaborates with 
Beijing on the restoration of peace and 
the implementation of reconstruction 
projects in Afghanistan, all parties will 
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Certain political analysts claim that for 
the last several decades, Chinese foreign 
policy has been marked by some kind of 
unpredictability.24 
But with the bulk of US forces 
withdrawing from Afghanistan before 
the end of January 2021, and given the 
presence of so many terrorist outfits like 
the Turkestan Islamic Party (TIP) or East 
Turkestan Islamic Movement (ETIM) the 
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) 
as well as the Uyghur fighters who are 
said to have found safe haven both 
inside Afghanistan and in some parts of 
Pakistan’s Federally Administered Tribal 
Areas (FATA), Beijing cannot remain as 
an observer of the latest developments 
and their ramifications in the region. In 
this regard, reports of Chinese military 
activities and setting up of a base in 
the Wakhan Corridor of Badakhshan 
Province of Afghanistan, have for some 
time been circulating in the international 
media albeit Beijing has frequently 
denied those reports.25 For example, in 
an interview with Reuters in September 
2018, the then Afghan Ambassador 
had mentioned that China was ready to 
train the Afghan security forces on the 
Chinese soil in order to prevent Islamic 

State (ISIS) and Al-Qaeda operators 
from infiltrating to the Xinjiang region via 
the mountainous Wakhan Corridor.
Calling it an “irresponsible way to exit 
Afghanistan”, China fears that the United 
States will leave a security vacuum and a 
mess for Afghans and regional countries 
to clean up. 26  
Even in that scenario, it’s highly unlikely 
that China would make a significant 
military commitment to Afghanistan. 
Instead, it would suffice to provide the 
Afghan security forces with some military 
training. Analyzing China’s foreign 
policy after the ISAF withdrawal from 
Afghanistan in 2014, Dirk Van der Kley 
from Lowy Institute for International 
Policy enumerated four main reasons 
why China wanted to avoid military 
intervention in Afghanistan. Given the 
involvement of the same regional and 
international actors in the conflict of 
Afghanistan and the increase in violence 
and an uptick in the Taliban attacks 
on the government forces in different 
parts of the country, the above reasons 
would still apply on the reticence of the 
Chinese policy makers about deploying 
troops to Afghanistan in a post US partial 
or complete exit from the country.
First, from Beijing’s perspective, military 
option for solving Afghanistan’s conflict 
will be of limited efficacy since “the 
Taliban has existed in the country for 
some time and to eliminate it through 
military force is impossible.”27 Second, 
Chinese policy-makers fear that military 
engagement in Afghanistan would 
make China a target for non-Uyghur 
militant groups. Third, China has limited 
experience sending troops overseas and 
the People’s Liberation Army combat 



of responding to the growing needs 
of Chinese factories for raw materials. 
Considering the attributed sentence 
to the 19th century French Liberal 
economist, Frederic Bastiat “when 
goods don’t cross borders, soldiers will”, 
one can argue that when goods cross 
borders, troops or terrorists won’t. Thus, 
enhancing and strengthening economic 
and trade relations between Kabul and 
Beijing will be an important factor in 
defusing the tension and addressing the 
security challenges in Afghanistan. Aware 
of the above-mentioned issues, China has 
boosted its economic engagements and 
trade relations with Afghanistan in the 
past twenty years emerging as one of the 
most important trading partners for the 
country. Starting with the reconstruction 
of the Jumhoriat Hospital in Kabul, 
and donating 50 ambulances to the 
Ministry of Public Health and a number 
of computers to the Ministry of Foreign 
Affairs, the total Chinese economic 
assistance to Afghanistan between 2001 
and 2013 was roughly estimated to 250$ 
million. But, the implementation of a 700$ 
million agreement to drill for oil in the 
Amu Darya Basin in North of Afghanistan 
and another 3$ billion venture to develop 
the Aynak cooper mining project has 
still remained up in the air mainly due to 
security concerns. 20 
According to the Chinese Ministry of 
Foreign Affairs, the volume of trade 
between Beijing and Kabul in 2017 
reached 544$ million.21 Additionally, a 
joint economic committee between the 
two countries was established in 2006 
and a Comprehensive Cooperative 
Partnership Agreement as well as a 
Customs Free Trade Agreement were 

signed in 2010 and 2017. Furthermore, 
the opening of the China-Afghanistan Air 
Corridor through which Afghan traders 
can export their goods such as saffron, 
pine nuts, emerald, lapis lazuli and other 
precious gemstone is under the spotlight. 
Not only in Afghanistan, but in any part 
of the globe, is peace a prerequisite to 
development and prosperity. So, China’s 
willingness to invest in the diplomatic, 
economic and perhaps military arenas of 
Afghanistan, signifies the importance of 
the war-ravaged country as an economic 
corridor to regional connectivity.22

Military and Security Cooperation
The conflict of Afghanistan has 
traditionally been a low security and 
diplomatic priority for China. But after 
11/9 when the US and its allies entered 
Afghanistan brining more than hundred 
thousand of armed to the teeth soldiers, 
Beijing started to reconsider its stances 
with regards to the country by involving 
itself in the economic, diplomatic, and 
security related issues of Afghanistan. 
In addition, NATO’s presence in the 
vicinity of China provoked Beijing’s 
consternation since the Chinese 
government have always viewed NATO 
as a military entity working to promote 
western values and democracy.23

China’s main concern with Afghanistan 
lies in its security situation and in 
instability, extremism and radicalization 
spilling over into China through its 
Xinjiang province, a challenge that 
requires Beijing to work with both Kabul 
and the Taliban. As a result, China has 
consistently refrained from military 
engagement in Afghanistan supporting 
political inclusiveness and reconciliation 
efforts between the two sides. 
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reconciliation process in Afghanistan.”15 

In the meantime, Geng Shuang, China’s 
Deputy Permanent Representative to the 
UN asked the international community to 
increase efforts to expedite the Afghan 
peace and national reconciliation and to 
help improve security in the war-ravaged 
country.16

Even though China did not recognize 
the Taliban regime in Kabul, it hasn’t 
left any stone unturned to reach out to 
the Islamic Movement. For example, 
in November 2000, China’s then 
ambassador to Islamabad, Lu Shulin, was 
the first senior representative of a non-
Muslim country to meet with the Taliban 
religious leader, Mullah Omar seeking 
assurances that Uyghur fighters from 
Xinjiang would be contained.17 Beijing 
has hosted Taliban delegations for early 
contacts with international negotiators 
exploring a peace deal in Afghanistan 
as well as hosting some of the meetings 
of the Heart of Asia-Istanbul Process 
seeking to create a regional consensus 
for the restoration of peace and stability 
in Afghanistan.18 In 2016, China joined 
the Quadrilateral Coordination Group 
with the United States, Pakistan, and 

Afghanistan, which sought to discuss 
how to halt the Taliban’s battlefield 
progress, ensure regional support for a 
stable Afghanistan. In June 2019, a Taliban 
delegation headed by Abdul Ghani 
Baradar visited Beijing and discussed 
the ongoing Afghan peace process and 
other security-related issues with the 
Chinese officials.19 These diplomatic 
activities signify that China has shifted its 
policy from an apathetic neighbor to the 
conflict of Afghanistan, to an enthusiastic 
actor about the peace process of the 
country.
Trade and Economic Cooperation
Perched on the crossroads of Central 
Asia and South Asia, Afghanistan’s 
geographically strategic location 
gives it a competitive edge over other 
countries since it has the potential to 
become a regional hub for trade and 
transit. In addition, this mountainous 
country possesses huge amounts 
of natural resource repository from 
gold, cooper, iron ores, lithium, and 
uranium to oil, natural gas and rare 
earth elements. If peace prevails and 
these natural resources are managed 
properly, Afghanistan will be capable 
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the Afghan problem”.11

Paying two visits to Beijing during his 
presidency, Hamid Karzai also called 
on China to initiate a proactive role in 
Afghanistan. Just like his predecessors, 
Karzai tried to engage China in 
Afghanistan in the hopes of using 
Beijing’s leverage over Islamabad to 
secure peace in Afghanistan. However, 
China remained committed to investing 
in some economic projects not making a 
major contribution to security and politics 
in Afghanistan.12 Chinese commitment 
to the Afghan peace process did not 
become truly proactive until the roll-
out of the BRI in 2013 and after the ISAF 
forces were withdrawn from Afghanistan 
in 2014. When Karzai proposed a 
trilateral dialogue between Afghanistan, 
China, and Pakistan to focus on security 
cooperation between the three countries 
in 2010, a trilateral dialogue was held in 
Beijing in 2012 to enhance cooperation 
and overcome challenges regarding the 
Afghan peace process. 
Meanwhile, after its establishment in 
2014, the National Unity Government 

(NUG) in Afghanistan, advocated for 
greater Chinese involvement in the 
country to drive peace talks towards 
a sustainable deal and promoted 
regional connectivity and economic 
development. Thus, President Ghani 
conferred adequate importance to 
China by putting it in the first circle of 
engagement in light of Kabul's new 
foreign policy that divided countries of 
the world into five different circles. In 
the last few years, Beijing seems to have 
expanded its diplomatic and economic 
profile in Afghanistan by pledging 
increasing amounts of development aid, 
setting up investment projects, and quite 
recently, in backing the peace efforts 
initiated by the US Special Representative 
for Afghan Reconstruction Mr. Zalmay 
Khalilzad.113 Furthermore, China has 
actively participated in Capacity Building 
Programs by convening Joint China-U.S. 
and Joint China-India Training Programs 
for Afghan Diplomats combining efforts 
with the Institute of Diplomacy at the 
Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan.
Since 2014, China has tried to mediate 
between the Afghan government and the 
Taliban. To that end, Beijing appointed 
Sun Yuxi, a veteran diplomat as its 
special envoy to Afghanistan.[ ] During a 
telephone conversation with his Afghan 
counterpart Mohammad Hanif Atmar 
on 27 April 2020, the Chinese Foreign 
Minister, Wang Yi pointed out that 
Beijing supported any Afghan-led and 
Afghan-owned peace process. He said 
“as a neighbor and friend of Afghanistan, 
China respects the Afghan people's 
choice of their own development path 
and stands ready to continue to support, 
mediate, and facilitate the peace and 
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Therefore, taking into account the 
presence of some local and transnational 
terrorist outfits in Afghanistan and in the 
bordering areas of the restive Chinese 
province of Xinjiang which can make the 
region a conducive breeding ground 
for what Beijing calls the “three evils 
of terrorism, separatism, and religious 
extremism”, China has been shifting its 
diplomatic and economic policies from 
a 'calculated indifference' to a 'strategic 
engagement’ in Afghanistan supporting 
the peace process and expressing 
readiness to cooperate with Kabul on 
diplomatic, security and military arenas..7
Diplomatic Cooperation 
Over the years, China has often conferred 
diplomatic support to the rulers of 
Afghanistan, except for the period of 
Russians’ military presence in the country 
during which Beijing took side with the 
West backing the Afghan Mujahidin. 
As noted above, Afghanistan and China 
started their official diplomatic relations 
in 1955 when Kabul sent Mr. Abdul 
Samad as the first Afghan Ambassador 
to Peking. Meanwhile, General Ding 
Guoyu, the first Chinese ambassador 
to Afghanistan, presented his Letter of 
Credence to King Mohammed Zahir 
Shah in May 1955, who later stated in his 
eulogy that “both China and Afghanistan 
are peace-loving countries and the 
establishment and development of 
diplomatic relations between the two 
countries will certainly contribute to 
peace in Asia and the world.”8  Calling it 
‘a new Silk Road,’ China and Afghanistan 
signed a Friendship and Mutual Non-
Aggression Treaty in 1960 evoking the 
nostalgic memories of a link between 
the two countries established more than 

2000 years ago that connected China 
to Rome via Afghanistan.9 On the 22nd 
November 1963, Kabul and Beijing inked 
a Boundary Treaty settling the territorial 
dispute over the Wakhan Corridor.10

During the Civil War in Afghanistan, when 
the Taliban were rising and becoming 
a real threat to President Burhanuddin 
Rabbani’s government, Mr. Rabbani 
sent a letter to President Jiang Zemin 
on January 1996  ,18, just before Kabul 
fell into the Taliban’s hand. Rabbani 
asked China to play a constructive role 
in solving the Afghan problem and help 
Kabul prevent foreign intervention. 
Rabbani’s diplomatic overture only 
persuaded Chinese Vice Foreign 
Minister Tang Jiaxuan to invite the then 
Afghan Deputy Foreign Minister, Abdul 
Rahim Ghaforzai to China. The two sides 
met on January 1996 ,24. But the outcome 
according to Afghan diplomat Ghulam 
Muhammad Sokhanyar, who was a part 
of that meeting did not meet Kabul’s 
expectations since “the Chinese side 
highlighted its traditional foreign policy 
and supported the UN efforts to resolve 



and China. These principles are: ‘mutual 
respect for sovereignty and territorial 
integrity’, ‘mutual non-aggression’, 
‘non-interference in each other’s 
internal affairs’, equality and mutual 
benefit, and ‘peaceful co-existence’.4 

However, Beijing has recently embarked 
on a system of 'multipolarity' in light of 
which, it is pursuing a regional policy 
order marching westwards and putting 
more emphasis on expanding and 
strengthening relations with its Central 
Asian allies as recommended by the Third 
Plenum of the Communist Party of China 
(CPC) and urged by Wang Jisi, a famous 
Chinese political analyst. In an October 
2012 policy paper, Mr. Jisi who has also 
been the former director of the leading 
China Academy of Social Sciences asked 
the Chinese authorities and policymakers 
to march westwards and deepen 
Beijing’s influence and leverage in the 
Central Asian Republics. Of course, this 
has close nexus with China’s economic 
and trade expansion policies of the BRI 
to provide new markets for Chines goods 
and surplus capacities as a contingency 
plan for ensuring sustainable growth by 
developing a wide network of railroads, 
energy pipelines, motorways, and 
telecommunication systems connecting 
China with Europe. In this respect, the 
ongoing conflict and chronic insecurities 
in Afghanistan can disturb the Chinese 
leaders' peace of mind who want to 
curtail "turmoil in the vicinity of the 
Silk Road Economic Belt (SREB), the 
land-based component of the BRI, the 
implementation of which will be very 
difficult without the inclusion of a stable 
Afghanistan in the process. 5

China’s increasing interest in the conflict 
of Afghanistan is the latter country’s 

proximity with several Central Asian 
Republics that have porous borders with 
Afghanistan. The Central Asian Republics 
(CAR) also share the same interests 
and consternations on Afghanistan as 
China does since their internal peace 
and security are linked up with the 
stability and security of Afghanistan. 
Not only China but also most Central 
Asian States are concerned about the 
rise of terrorism, drug trafficking, illegal 
arms smuggling, and religious extremism 
in their neighboring country. In this 
respect, Tajikistan and Uzbekistan are in 
the most vulnerable position regarding 
the security situation in Afghanistan since 
they share long borders with an unstable 
neighbor and have had experiences of 
conflict with radical Islamic groups like 
the Islamic Movement of Uzbekistan 
(IMU), Islamic Jihad Union (IJU) and 
Hizb ut-Tahrir (HuT).6 Considering the 
above factors and the announcement of 
the reduction of US and NATO forces in 
Afghanistan, all Central Asian Republics 
will aspire to cooperate with China on 
the implementation of the BRI or any 
other initiative that may ensure peace, 
security, and economic prosperity in the 
region. 
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Abstract
This article explores China’s diplomatic, 
economic, and security relations with 
Afghanistan by discussing the obstacles 
and opportunities related to its westward 
policy and the security challenges that 
may impede the implementation of the 
Belt and Road Initiative. It also sheds 
light on the shifts in China's engagement 
with Afghanistan from an apathetic 
neighbor to an enthusiastic actor about 
the peace process of the country by 
which Beijing is trying to minimize the 
risks and threats of the terrorist outfits 
operating in the vicinity of the Chinese 
Xinjiang province. The article concludes 
that the success of China’s “March West 
Strategy” and the inclusion of a peaceful 
and stable Afghanistan to the Belt and 
Road initiative(BRI)will depend upon 
the Sino-US cooperation rather than 
confrontation in the region.
Keywords:
 China-Afghanistan,  westward march, 
terrorist outfits,
new great game,non-interference  
peaceful coexistence,   

Introduction
The history of diplomatic relations 
between Afghanistan and China goes back 
to January 1955 when King Mohammad 
Zahir Shah assigned Mr. Abdul Samad as 
the first Afghan Ambassador to Peking 
even though Kabul had announced its 
recognition of the People’s Republic of 
China (PRC) in 1950.1 Those days Beijing 
"played the Afghanistan card in its 
ideological game".2 After the Russians 
invaded Afghanistan and the subsequent 
instability in the country, Beijing formed 
a united front with Washington providing 
the Afghan Mujahidin with arms and 
even covert training.3 So, at a time that 
Kabul's satellites of interests and foreign 
policy revolved around Moscow, China 
worked to strengthen and expand it's 
all-weather' friendship with Islamabad.
Meanwhile, for decades, Chain’s foreign 
policy has been based on the ‘five 
principles of peaceful co-existence’ 
laid out in the Panchsheel Agreement, 
inked on 29 April 1954 that served 
as the cornerstone of economic and 
security cooperation between India 
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of the Islamic Republic in Afghanistan. 
Because Afghanistan with other 
political frameworks cannot be in global 
integration as we have seen.
The Organization of the Conference 
of Islamic Countries is the largest 
international Islamic organization in 
the Islamic world, with more than 57 
Islamic countries as members. This large 
organization of Islamic countries has a 
clear view of post-Taliban Afghanistan. 
Afghanistan, with the flexible system of 
the Islamic Republic, has been and is 
supported by this organization. over the 
years, the organization has occasionally 
held very important meetings and 
conferences to improve the situation in 
Afghanistan. The Organization of the 
Islamic Conference (OIC) has never 
supported authoritarian and ideological 
regimes in Afghanistan. The Islamic 
Republic of Afghanistan is a pleasant title 
for all members of this organization.
According to Afghanistan's neighbors, 
a republican, law-abiding, and popular 

system in Afghanistan will pave the way 
for stability in Afghanistan and ultimately 
in the region. Only the political system 
of the Islamic Republic can prevent 
regional frictions in this region, because 
this system inside Afghanistan satisfies at 
least the political parties, mainstreams, 
and the demands of all the people of 
Afghanistan. If the political institution in 
Afghanistan is defined and implemented 
by the people, then the ground for the 
intervention of the neighbors will be 
less. When such a good thing happens, 
the region will move towards stability, 
so the existence of a democratic and 
law-abiding system in Afghanistan as 
the Islamic Republic will be to maintain 
peace and security in Afghanistan and 
the countries around Afghanistan, so it is 
in the interest of Afghanistan's neighbors 
to support a tolerant and publicly 
acceptable political system of the Afghan 
people.
Source: http://www.dailyafghanistan.
com/opinion_detail.php?post_=154886



organizations in Afghanistan reaffirmed 
for the third time after Bonn, that the 
Bonn Conference resolutions should be 
implemented in Afghanistan and that 
the Afghan government had worked to 
build a pro-people political institution 
in Afghanistan. Participation of political 
parties, organizations that facilitate the 
process of a reliable political system; 
Working for the health sector and 
reconstruction of the country was one of 
the main demands of the international 
community and the donor countries to 
Afghanistan. Based on the existence of 
a flexible and efficient political system 
with legal and popular foundations in 
Afghanistan, the countries of the world 
were working to strengthen the political 
institution in Afghanistan.
About 8$ billion was donated to 
Afghanistan at the above-mentioned 
conference. In the following years, 
respectively, the London Conference, 
Rome, Paris, Moscow, Hague, Kabul and 
the Istanbul Conference, and several 

other conferences held in the following 
years in support of the Afghan people 
and Republic system, are all examples 
that Afghanistan has been at the center 
of the attention of the international 
community.
Afghanistan, with its people-centered 
and legal republican political system, 
is supported by the international 
community. The 2012 conference in 
Tokyo, the 2016 conference in Brussels, 
and the recent Geneva conference 
hosted by Afghanistan, Finland, and the 
United Nations at its headquarters, all 
show that the world seeks to support 
a political system in Afghanistan that 
can be based on the principles of the 
constitution and the will of the people of 
Afghanistan.
The Geneva Conference, with the 
assistance of more than 13$ billion for 
Afghanistan and the participation of 
seventy countries and major international 
organizations, makes it clear that there 
is a global consensus on the existence 
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The structures agreed upon at the 
conference were supported by global 
and regional countries. There was a 
global consensus to strongly support 
Afghanistan, which has the political 
system of the Islamic Republic so 
that Afghanistan once again does not 
become the haven of global and regional 
terrorists.
This Bonn-based approach provided 
a horizon of hope for the Afghan 
people at home and confidence for the 
international community. Based on this 
view and the formation of the foundations 
of the political system of the republic, 
the world took an optimistic view of 
Afghanistan and pledged its assistance 
in various fields to improve the situation 
in Afghanistan.
Afghanistan came to the forefront, and 
even countries opposed to US foreign 
policy agreed to discuss Afghanistan in 
its new political form.
International Conferences and its 
commitment after the Bonn Conference, 
Afghanistan, with its Republican political 
system, promotes the continuation of 

international consensus. The Tokyo 
Conference in January 2002, hosted 
by Japan and the United Nations and 
attended by representatives from more 
than 50 countries and donor organizations 
in Afghanistan, was the second step in 
building trust and support for the people 
and political system in Afghanistan. The 
conference continued to support the 
Bonn Foundation for a New Afghanistan 
with universally acceptable structures.
At this conference, the international 
community and donor organizations 
announced their position by continuing 
to assist Afghanistan. The contribution 
of the international community was 5.4$ 
billion in this conference. The Tokyo 
Summit was based on the assurances 
established at the first Bonn Conference. 
In continuation of these meetings and 
by drawing the pillars of the people's 
government within the framework of the 
political system of the Islamic Republic, 
the world held other conferences in 
support of this system in Afghanistan. 
Berlin Conference in March 2004, 
donor countries and dozens of donor 
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Taliban's movement that took over the 
government in Kabul through military 
offensive became the eminent enemy 
of the United States after its’ fall. During 
the Taliban rule in Afghanistan, a limited 
number of countries, including Pakistan, 
the United Arab Emirates, and the 
Kingdom of Saudi Arabia, recognized 
their government. The leaders of the 
Taliban movement, in close cooperation 
with the al-Qaeda terrorist groups, 
carried out heavy attacks in different 
parts of the world.
One of these targets led to a bitter feud 
between the Taliban and the United 
States led by George W. Bush; The attack 
on Twin Towers, as well as the attack on 
the Pentagon building and several other 
targets in the United States, paved the 
way for the United States to launch a 
military attack to Afghanistan in late 2001 
in coordination with the United Nations 
Security Council.
The attacks ousted the Taliban movement 
in Afghanistan. The Taliban were in global 
and regional isolation at the time. On the 
other hand, at the level of Afghanistan, 

the Taliban movement had established 
its domination over Afghanistan in the 
form of complete militarism and in the 
spirit of tribal totalitarianism. Afghanistan 
was experiencing its historical isolation 
during the Taliban-era.
Post-Taliban Afghanistan is a new 
Chapter in the Country's History.
The presence of US-led global coalition 
forces in Afghanistan has created new 
opportunities.
The first serious step in establishing 
a political system in the country and 
defining the future political system of 
Afghanistan was taken at the historic 
Bonn Conference in November 2001.
The conference established the 
foundations of the political system 
and government structures in post-
Taliban Afghanistan. The emphasis of 
the international community was on 
the formation of a political system in 
which all sections of the Afghan people 
could be involved. To a large extent, 
this conference was able to build the 
international community's trust in 
Afghanistan.
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it as a positive experience. And should 
have willingness to move beyond one’s 
comfort zone. 

Conclusion
Globalization has increased 
global interconnectedness and 
interdependence of countries and 
nations, even if distances seem to vanish 
in all aspects of relations and interactions 
among countries and people. It made 
intercultural communication inevitable. 
To successfully manage international 
relations, diplomats representing the 
national interests of their respective 
countries are assigned abroad to 
cultivate cross-cultural relationships, 
establish dialogue, inform others and 
influence decision makers in both the 
host and sending countries. 
The overall purpose of diplomacy in 
this regard is to bring social, economic 
and security benefits to both countries. 
Therefore; it is very necessary for all 
diplomats to be equipped with above 
mentioned intercultural competences. 
They need to learn and develop those 
competences in advance of all their 
postings so they could accomplish their 
mission effectively and appropriately. 
We must bear in mind that Intercultural 
Competence cannot be acquired in a 
short space of time or in one module. 
It is not a status or a certificate to be 
obtained. Rather it’s a lifelong process 
of learning and personal development. 
When a diplomat has developed 
Intercultural Competence for a culture, 
it does not mean they will be successful 
in another. With every new culture, 
they will need to relearn different 
ways of communicating, acquiring 
new knowledge and adapting one’s 
behaviours. 
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Diplomats should be empathetic 
listeners, who build trust by being honest 
and authentic, and can write and speak 
persuasively using multiple tools. A 
diplomat needs to be able to listen to 
not just what is being said but also how it 
is being said in order to understand, and 
react appropriately to others.
Diplomats also have the tasks to observe, 
ascertain and evaluate by all lawful 
means; conditions and developments in 
the receiving State, and report thereon 
to the government of the sending State. 
This is about the traditional and standard 
work of diplomats. This calls for skills that 
can be acquired and developed.
Analysing, Interpreting and Relating: 
These are also considered as vital skills 
for a diplomat. These skills improve a 
diplomat’s ability to solve problems, 
make informed decisions and process 
information. These skills are not only 
developed in the academic place through 
learning. Rather, diplomats can increase 
their analytical skills by identifying 
patterns in everyday life of the country 
of residence, making observations about 
their surroundings, investigating new 
information, and interpreting specific 
data. Moreover, if diplomats have good 
analytical skills, these skills will enhance 
their foresight and strategic capacity. 
Critical thinking: Diplomats should be 
able to view and interpret the world from 
other cultures’ point of view. 
Critical thinking should be used by 
diplomats to thoroughly evaluate 
information attained in country of 
residence and leverage the insight 
gained in order to send them to sending 
state for making an informed decision. 
Decisions that will impact two nations 
relation should be made with as much 
consideration as possible. so this all 

depends on critical thinking of diplomats 
in the process of reporting something to 
their sending state. 
Attitudes
Prior to the posting to a country, it is 
necessary for diplomats to have and 
develop the right attitudes that can be 
advantageous. Attitudes such as respect, 
openness, curiosity and discovery 
can help them to be effective without 
having prior knowledge or adopting the 
receiving states’ cultural behaviors. 
Respect: Diplomats as such Geert 
Ofstede says; are considered “cultural 
bridge builders”. They need to put down 
their negative views and prejudice of 
other cultures and respect all cultures. 
They should seek out other cultures’ 
attributes, value cultural diversity, think 
comparatively and without prejudice 
about cultural differences. They need to 
accept the fact that there are numerous 
people and diverse cultures that are 
quite different from them, and should 
think about positives that each culture 
offers. 
Openness: When diplomats are open, 
they want to learn about the country they 
are posted at. Its people and cultures, 
understand better the characteristics of 
the host country. They suspend criticism 
of other cultures, invest in collecting 
evidence of cultural difference. The 
nature of being a diplomat is that you are 
supposed to see both sides of a situation 
and to withhold judgement. 
Curiosity and Discovery: A diplomat 
must be observant and curious about 
everything that goes on around him or 
her. seeking out intercultural interactions, 
viewing difference as a learning 
opportunity, being aware of one’s own 
ignorance. A diplomat also needs to has 
the ability to tolerate ambiguity and view 
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branding and lobbying for a certain 
objective, in addition to defending 
their country and building trust. Hence, 
they interact with people from different 
nationalities, attitudes, beliefs, and 
traditions. They should have the ability to 
work successfully in a globalized world. 
Therefore, beside subject knowledge 
and technical knowledge, acquiring and 
developing intercultural skills are quite 
important for diplomats. 
Developing intercultural competence is 
a process rather than an end point. Just 
like any skill, the process of improvement 
continues. And diplomats need to work 
on their intercultural skills in advance 
of their posting to a specific country 
or some international organizations 
such as UN, EU, OIC and etc. There 
are many intercultural competence 
elements by which diplomats can 
increase their capacity to be effective in 
their interactions with other diplomats 
and people in various countries.  The 
intercultural competence encompasses 
three main elements which are: 
knowledge (Cultural self-awareness, 
Culture specific knowledge), skills 
(Listening, observing and evaluating, 
Analyzing, Interpreting and Relating, 
Critical thinking) and attitudes (respect, 
openness, curiosity and discovery).
Knowledge 
Cultural self- awareness: Acquiring 
and Developing deep awareness and 
understanding of culture (including 
contexts, roles and impact of culture 
and other’s world views); is an important 
starting point towards successfully 
functioning in other countries. The 
diplomats should have all the necessary 
knowledge and information from their 
own cultural values, their countries history, 
experiences, beliefs and practices. They 

need this skill to represent their country 
in the best possible way. And give a 
positive image of their culture and values 
in order to influence the host country’s 
nation and use that influence, which 
is built up over the long term, as a sort 
of good will reserve to win support for 
policies. 
Culture specific knowledge: Its vital 
for diplomats to get insights, analyze 
basic information about host cultures 
(history, values, politics, economic 
ties, communication styles, beliefs 
and practices, political developments, 
protocols and pacts) as different from 
their own, understand how people from 
diverse cultures think and behave, in 
advance of their posting. So they will be 
prepared to have effective discussion 
when they are participating in some 
cultural events, programs and interacting 
with youth, non-elites and other 
audiences outside of the traditional 
embassy circuit. 
Skills
In terms of Intercultural Competence, the 
skills refer to the flexibility of a diplomat 
in adapting verbal and non-verbal 
communication to be understood and 
engage with the other cultures. These 
skills are:
Listening, observing, evaluating: 
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Introduction

The current increasingly diverse 
and globalized world has brought 
about massive shifts in our way of 
life. Technology, especially internet 
made cross-cultural interactions a very 
common experience. Social networking 
blogs, sites and chatrooms allow people 
to regularly interact across national 
borders. Therefore, it has become a 
necessity to engage with people from 
different cultures and experiences.
Diplomats as representers of their 
country’s national interests; operate 
in an increasingly culturally diverse 
environment, deal with alien cultures and 
cultures with different values. They need 
to be able to interact, communicate, 
build relationships, and work effectively 
with people from diverse cultural 
backgrounds. To effectively engage, 
collaborate and relate with people from 
different cultures, diplomats need the 
necessary intercultural skills, one of which 
is intercultural competence, viewed as 
an essential skill for all people who are 
functioning as foreign service officers for 

their country.
The purpose of this article is to discuss the 
definition and importance of intercultural 
competence. Additionally, to describe 
the constituent elements of intercultural 
competence which are necessary for 
diplomats.
Definition of Intercultural Competence 
and its importance for diplomats
Intercultural competence is the ability to 
develop targeted knowledge, skills and 
attitudes that lead to visible behavior 
and communication that are both 
effective and appropriate in intercultural 
interactions. 
One of the tasks of diplomats is the 
promotion of good relations among 
their sending state and host country in 
all spheres.  This requires active contacts 
with all sectors of the local population, 
not only the officials and the elites. They 
also practice diplomacy of influence by 
making their country’s policies, history 
and cultural values better known. Their 
work goes beyond propaganda and 
advertising as they try to build a long 
term relationship with their county of 
residence. Their jobs include nation 
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خربهای فصل



10 تله  1399

9 میزان  1399

8 میزان  1399

14 تله  1399

11 تله  1399

11 تله  1399 2 میزان  1399

9 Oct 2020

1 میزان  1399

9 Oct 2020

7 Oct 2020

8 Oct 2020

په کابل کې د اسالمي همکاریو سازمان د 
غړو هیوادونو سفیرانو رسه ويدیو کنفرانس

جلسه هامهنگی برای سومین نشست گروه 
های اختصاصی افغانستان و اتحادیه اروپا

مالقات رسپرست وزارت امور خارجه با سفیر 
کشور شاهی دمنارک مقیم کابل

د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو 
ترمنځ ټلیفوين خربې

د افغانستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو 
وزیرانو ترمنځ ټلیفوين خربې

د افغانستان – امریکا او تاجیکستان دبهرنیو چارو 
وزیرانو ترمنځ د ناستې لپاره لومړی مقدمايت ناسته

مالقات وزیر امور خارجه با مناینده ویژه 
رسمنشی سازمان ملل برای افغانستان

 Joint Statement of Trilateral Meeting 
 of Afghanistan, Turkmenistan and the

 - United States of America

مالقات رسپرست وزارت امور خارجه با 
سفیر جدید اتحادیه اروپا مقیم کابل

First Trilateral Meeting of Afghanistan-US-
Turkmenistan Was Held

 Acting Foreign Minister's Press
 Conference in Doha about the Results of

President's Visit to Kuwait and Qatar

 Exchange of Strategic Partnership Agreement
between Afghanistan and Turkmenistan
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۲۴ تله 1399

22 میزان  1399

20 میزان 1399

۶ لړم 1399

۲۶ تله 1399

۲۵ تله 1399 20 میزان 1399

3 Nov 2020

19 میزان  1399

1 Nov 2020

28 Oct 2020

29 Oct 2020

دافغانستان او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو وزارت ترمنځ 
ټلیفوين خربې

برگزاری نشست مقدماتی برای اجالس وزرای امور 
خارجه افغانستان، ایران و ترکمنستان

گشایش ششمین نشست کمیسیون مشرتک 
رسحدی افغانستان و ایران

د افغانستان او قزاقستان د بهرنیو چارو 
وزیرانو ترمنځ ټلیفوين خربې

په کابل کې د هند سفیر رسه د بهرنیو 
چارو مرستیال تعاريف لیدنه

د استانبول پروسې د آمادګۍ په هکله د افغانستان او 
تاجیکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خربې 

مالقات معین سیاسی وزارت امور خارجه با 
هیئت ایرانی

 Deputy Foreign Minister Accepts Credential
 of New World Food Program President and

Representative in Afghanistan

رسپرست وزارت امور خارجه، سفرای 
جدید چهار کشور را به حضور پذیرفت

 World Assembly of Islamic Unity of Malaysia Proved
”the Ongoing War in Afghanistan “Illegitimate

 Deputy Foreign Minister met with Iranian
 Deputy Foreign Minister and Spokesperson

 Meeting to Finalize the Draft of National Action Plan
 on Women, 1325 of UN Security Council Resolution

Peace and Security

دور جدید شماره دوم میزان، عقرب و قوس FILE-ALT 1399 فصلنامه ستوری

۹۰
Storai



۱۵ لړم 1399

۱۴ عقرب 1399

۱۴ عقرب 1399

۲۶ لړم 1399

۱۶ لړم 1399

۱۵ لړم 1399 ۱۴ عقرب 1399

Nov 2020 ۱۳16 عقرب 1399

18 Nov 2020

18 Nov 2020

17 Nov 2020

د افغانستان په هکله د پاکستان او اروپایي اتحاديې د 
ګډې اعالمیې څخه د افغانستان د دولت هرکلی

مالقات تودیعی رییس یونیسف در کابل با معین 
سیاسی وزارت امور خارجه

جهانیان حمله تروریستی باالی پوهنتون 
کابل را محکوم کردند

د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس ناب د 
بین الحکومتي پالوي په مرشۍ تهران ته والړ

د افغانستان په هکله د ایران، هند او روسیې د 
درې اړخیزې  ناستې د نتایجو په هکله مشورې

د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو 
ترمنځ ټلیفوين خربې

متاس ویدیویی وزیر امور خارجه با وزیر دولت 
بریتانیا در امور کشور های مشرتک املنافع 

مالقات معین وزارت امور خارجه با سفیر 
غیر مقیم بالروس

 Deputy Minister Meets Iran's Minister and
Deputy Minister of Energy

 Kuwaiti Scholars Denounce War in Afghanistan
’and Call it ‘Illegitimate

 The Government of the Islamic Republic of
 Afghanistan’s Stands on Australian Military

Forces’ Violations in Afghanistan

Deputy Foreign Minister Meets the Foreign 
Minister of the Islamic Republic of Iran

فصلنامه ستوری FILE-ALT دور جدید شماره دوم میزان، عقرب و قوس 1399
۹۱

Storai



دور جدید شماره دوم میزان، عقرب و قوس FILE-ALT 1399 فصلنامه ستوری

۹۲
Storai

۱۶ لیندئ 1399

۱۴ قوس 1399

۴ قوس 1399

۱۸ لیندئ 1399

۱۷ لیندئ 1399

۱۶ لیندئ 1399 ۳۰ عقرب 1399

Dec 2020 ۲۹10 عقرب 1399

14 Dec 2020

19 Dec 2020

10 Dec 2020

د افغانستان لپاره د جاپان د نوي ګامرل شوي 
سفیر رسه د بهرنیو چارو وزیر تعاريف لیدنه 

بیست و هفتمین نشست وزرای خارجه کشورهای 
عضو  آسیایی سازمان امنیت و همکاری اروپا 

مالقات سخنگو و رییس اطالعات عامه با معاون و 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران

د ترهګریزو بریدونو د غندلو په اړه د افغانستان د 
نړیوالو رشیکانو د ګډې اعالمیې څخه هرکلی

د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو د 
مرستیاالنو ترمنځ ګډ ویدیويي کنفرانس

د افغانستان لپاره د تاجیکستان د نوي ګامرل 
شوي سفیر رسه د بهرنیو چارو وزیر تعاريف لیدنه

صحبت تلیفونی وزرای امور خارجه 
افغانستان و جاپان

توافق میان افغانستان و پاکستان روی ایجاد دیدگاه 
مشرتک در حامیت از صلح و ثبات دو کشور و منطقه

 Telephone Conversation between Foreign
Ministers of Afghanistan and Australia

 Joint Commission on the Protection of
 Human Rights Defenders Headed by Vice

President Danesh

 Foreign Minister Held Talks with
 British Ambassador

Deputy Foreign Minister's Speech at the 
2020 World Press Freedom Conference




