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صاحب امتیاز: وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی افغانستان
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الرحمن فاضل،  آرزو، فضل  افضلی، دکتور عبدالغفور  محمداهلل 
نجات،  عبداهلل  دکتور حسیب هاشمی،  اشرف حیدری،  محمد 
صادق عالمیار، علی منصور خالقیار، شفیق احمد ستاک و آرزو 

نورستانی،

گزارشگران: مدینه هادی، اسداهلل فرامرز 
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storai@mfa.af :ایمیل آدرس

storai.mfa.af :وبسایت
شماره تماس: 0093202100372

جمهوری اسالمی افغانستان
د بهرنیو چارو وزارت

1399 سنبله  و  اسد  اول سرطان،  دور جدید شماره   FILE-ALT فصلنامه ستوری 

یادونه:

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. 

• زموږ تګالره د سولې تګالره ده، د ورورولۍ او یو بل رسه د خوېندو او 
ورونو د همغږۍ الره ده. بله الره غېر د سولې له الرې نه نشته

• اسرتاتیژی و اصول سیاست خارجی افغانستان از دید رئیس جمهور
جلب  و  اجامع  تقویت  جهت  در  خارجه  امور  وزارت  تالش های   •
پیرامون صلح در  حامیت کشور ها و سازمان های منطقه ای و جهانی 

افغانستان
• اولین نشست گروه کاری سه جانبه افغانستان - امریکا - ازبیكستان

قبال  در  پاکستان  خارجی  سیاست  رویکرد  تغییر  برای  ها  راهکار   •
افغانستان

از سیاسی- نظامی به سیاسی اقتصادی
• د ترهګرۍ تاریخي او مفهومي جرړې

• تیوری صلح وچگونگی روند مذاکرات
• اهمیت اقتصادی- تجارتی بنادر »چابهار« و »گوادر« برای افغانستان

• روابط افغانستان با جمهوری عربی مرص

• تأسیس روابط سیاسی میان افغانستان و کشورهای دوست در طی ماه 
های رسطان، اسد و سنبله

• سوله او د ښځو د زدکړې حق
• د افغانستان د استقالل بشپړولو د سیايس ډېپلامتیکو هلو ځلو ننداره

لپاره  او طالبانو تر منځ د سولې خربو  افغانستان اسالمی جمهوریت  • د 
رسې کرښې

•  Understanding the rise of China and the changing world 
order in the age of Coronavirus
•  State-led Economic Development of India Post - 
Independence
• Challenges and opportunities of Digital Diplomacy

• خربهای فصل دوم، رسطان، اسد، سنبله سال ۱۳۹۹
آخرین خرب فصل 

• مذاکرات صلح افغانستان در دوحه آغاز شد

مطالب این شامره: 

  mfa.gov.af
 info@mfa.gov.af
 mfa_afghanistan
 mfa_afghanistan 

  mfa_afghanistan
 mfaaf_videos
 mfa_afghanistanphotos
 mofa_afghanistan

انعکاس تالش های وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی افغانستان 
در رسانه های اجتماعی 



یاد داشت

دور جدید انتشار مجلۀ ستوری را در رشایطی 
افغانستان  صلح  چشم انداز  که  می کنیم  آغاز 
طالبان  که  می رود  انتظار  و  شده  گسرتده تر 
احساسات  جای  به  خویش  عقل  از  بار  این 
ارادۀ  از  منبعث  تصامیمی  با  و  کرده  استفاده 
باشند.  داشته  مذاکره  حضور  میدان  در  خود 
خواسته های انسانی و اسالمی مردم ما، همت و 
تالش دولت افغانستان و توجهات منطقه ای و 
بین املللی در کنار هم توانسته است که رشایط 
فراهم  کشور  در  را  پایدار  صلح  و  آتش بس 
ایجاد  برای  دولت  ارادۀ  و  ملت  عزم  سازد. 
گونه  آن  همدیگرپذیری،  و  مصالحه  فضای 
افغانستان  نام  به  تاریخی  که در شان کشوری 
امسال  تابستان  عنعنوی  جرگۀ  لویه  در  است، 
تجلی یافت. صدای یک پارچۀ زنان و مردان 
کشور، شامل متام نحله های فکری و مذهبی، 
جریان های سیاسی، ساختارهای مدنی، اقشار 
همه،  و  همه  حکومتی  مسئولین  و  اجتامعی 
بیانگر نیات نیک و خواسته های معقول ملت 
به جنگ  پایان دادن  برای  افغانستان  و دولت 
و خونریزی و زیسنت در فضای آرمش بخش 
بوده  جمهوریت  نظام  سایه ای  زیر  صلح، 

است.
و  جنگ  دهه  چهار  افغانستان،  صبور  ملت 
آستانۀ  در  اینک  و  کرده  تجربه  را  مصیبت 
ورود به فضای متفاوتی قرار دارد که کدورت 
داد.  خواهد  صلح  تبلور  به  را  جایش  جنگ 
موهبتی،  چنین  شدن  فراهم  تردید،  بدون 
و  قربانی  کشور،  خردمندانه  زعامت  محصول 
و  تدبیر  امنیتی،  و  دفاعی  نیروهای  فداکاری 
توان  و  درایت  با  همراه  سه گانه،  قوای  تالش 
کاری دستگاه دیپلامسی کشور، در همکاری 
با متحدان اسرتاتیژیک و کشورهای همسایه و 

منطقه، بوده است.

رئیس  جاللتآمب  رهنمود های  از  تأسی  به 
جمهور، رهربی وزارت امور خارجه جزئیات 
طرح اجامع منطقوی و بین املللی برای صلح 
در  و  کرده  پیگری  با جدیت  را  افغانستان  در 
با مناینگان کشورهای مختلف،  متاس مکرر 
مذاکرات  مقدماتی  دستآوردهای  آخرین 
خواهان  و  ساخته  رشیک  آن ها  با  را  صلح 
زمینه  این  در  کشورها  همه   جدی  همکاری 
شده است. نقش محوری وزارت امور خارجه 
امروز بسیار برجسته تر از گذشته است و تالش 
جمعی اعضا و رهربی آن در محور پنج حلقۀ 
متامی  در  فعال  حضور  و  خارجی  سیاست 

عرصه های توسعوی، ادامه خواهد یافت.
برای  خود  سهم  از  افغانستان  مردم  و  دولت 
صلح سنگ متام گذاشتند و حال ادامۀ جنگ 
طالبان  تحریک  موقف  به  صلح  پذیرش  یا 
تحریک  به  طالبان  جنبش  اگر  دارد.  تعلق 
فکری خود شان تحرک داشته باشند که قطعاً 
به خواست و ارادۀ ملت تعظیم کرده و مشتاق 
به تامین صلح خواهند بود و اگر این جنبش به 
تحریک دیگران حرکت کند، امید چندانی به 
نخواهد  شان  جانب  از  معقول  تصامیم  اتخاذ 
بود. امید است که مذاکرات پیش رو در چند 

نوبت به نتایج مطلوب بیانجامد.
توان  از  استفاده  با  ستوری،  مجلۀ  جدید  دور 
و  مجرب  دیپلامتان  کاری  تجارب  و  قلمی 
سابقه دار و با ارایۀ مقاالت اکادمیک از جانب 
فضای  مشرتکاً  که  وزارت  جوان  کارمندان 
ایجاد  کشور  دیپلامسی  دستگاه  در  نوینی 
خواهند کرد، با صدا و سیامیی متفاوت عرضه 
خواهد شد. تداوم همکاری دوستان نویسنده 
و کارشناس، نرش این مجله را به صورت چاپی 
وزارت  )سایت  انرتنتی  فضای  در  هم چنین  و 

امور خارجه( استمرار خواهد بخشید.
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Storai

د جمهوررئیس محمدارشف غني:

زموږ تګالره د سولې تګالره ده، د ورورولۍ او یو بل رسه د خوېندو او ورونو 
د همغږۍ الره ده. بله الره غېر د سولې له الرې نه نشته

افغانستان  اسالمی  جمهوری  رئیس  غنی  ارشف  محمد 
بیانیۀ  طی  صلح،  مشورتی  جرگه  لویه  اختتامیۀ  مراسم  در 
مفصلی اظهار داشت: راه صلح، راه پر خم و پیچ است، اما 

هدف ما رسیدن به صلح است.
رئیس  عبدالله  دکتور  ریاست  تحت  که  مراسم  این  در 
شورای عالی مصالحه در تاالر لویه جرگه تدویر یافته بود 
و در آن برعالوۀ رئیس جمهور، بانوی اول کشور، معاونین 
پیشین  جمهور  رئیس  کرزی  حامد  جمهوری،  ریاست 
کشور، اراکین بلند رتبۀ دولتی و شخصیت های سیاسی و 
ابتدا قطعنامۀ ۲۵ ماده ای لویه  جهادی نیز حضور داشتند، 

جرگه مشورتی صلح، قرائت گردید.
در قطعنامۀ مذکور۳۴۰۰  تن از اعضای لویه جرگه مشورتی، 
ضمن حامیت از پروسه صلح که منجر به امنیت در کشور 
رفع  به خاطر  و  پایدار شدند  می شود، خواستار آتش  بس 
زندانی  رهایی۴۰۰  صلح،  مذاکرات  آغاز  جهت  موانع 
از طالبان  قطعنامه  این  تایید کردند. همچنان در  را  طالبان 
خواسته شده است که مکلفیت های خود را در رهایی متام 
اسیران ملکی و نظامی دولت ادا و آنان را هرچه عاجل، رها 
سازند. به همین ترتیب در بخشی از این قطعنامه تذکر یافته 
است که ارزش های اسالمی، نقش علام، نهادهای اساسی 
در  افغانستان  مردم  دستآوردهای  و  ساالری  مردم  دولتی، 

طول دو دهه گذشته باید حفظ و تقویت گردد. 
متعاقباً رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از رئیس و اعضای 
را  تاریخ  شام  امروز  که  گفت  صلح،  مشورتی  جرگه  لویه 
شام  داشتند،  قرار  راهی  دو  در  مملکت  و  مردم  ساختید، 
بلکه  نه،  تنها فیصله شام  این قطعنامه  تعیین کردید.  را  راه 

قطعنامه دولت افغانستان و هر فرد افغان است. 
فرازهای از سخنان رئیس جمهور در مراسم اختتامیۀ لویه 

جرگه:
تاسې د افغانستان ویاړ او د جمهوریت افتخار یاستئ، که 
هره فیصله په افغانستان کې په دې تدبیر، په دې رسعت او 
په دې جامع توب باندې ويش، انشاالله و تعالی زموږ مخه 

به هیڅ وخت بنده نه یي.
افغان ها  مساوات  و  اسالمی  اخوت  ملی،  وحدت  این   •
است که زن و مرد و عامل در یک خط قرار داریم، یک 

چیز می خواهیم و آن تامین صلح است.
• دیدگاه ما دیدگاه صلح، برادری و خواهری و هم صدایی 

است و بدون صلح، راه دیگری وجود ندارد.
• شام ظرفیت ملت و دولت را ثابت ساختید و عظمت مردم 
افغانستان امروز در این تاالر است و این نشانۀ وحدت ملی، 
جمهوریت  اسالمی  نظام  و  اساسی  قانون  به  ما  باورمندی 
ما جایگاه مساوی داریم  نظامی که در آن همه  می باشد. 



و در عین حال می خواهیم خشونت چهل ساله به ویژه ۱۸ 
سال گذشته را نقطه پایان بگذاریم.

• ملت او دولت چې رسه یو ځای يش یو عظیم قوت دی 
او سیايس قرش د افغانستان چې په اتحاد ودرېږي هیڅوک 

یې هم مخه نيش نیولی.
• امروز تعهد ملت افغانستان به جمهوریت تجدید عهد 
شده است. قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح، یک تجدید 
جمهوری  و  اساسی  قانون  ارزش های  و  اصول  بر  عهد 

اسالمی افغانستان می باشد. 
لکه  ویاړم،  زه  باندې  ځواکونو  دفاعي  او  امنیتي  زموږ   •
تاسې چې ټول ورباندې ویاړئ او دا د افتخار ځای بومل 
او  امنیتي  چې په دې سل کالو کې، ولس دومره په خپلو 
دفاعي ځواکونو باندی نه  دی درېدلی  چې نن درېږي او د 
دې معظمې لویې جرګې مالتړ چې مخکې ډاکرت صاحب 
ته  قواوو  او دفاعي  امنیتي  ټول  یادونه وکړه، زموږ  عبدالله 

زړه ورکوي.
• شام مردم ساالری را در عمل ثابت ساختید و این برای 
جهان یک مثال است. واقعاً لویه جرگه به حیث یک نهاد 

ملی و تاریخ ساز، حیثیت خود را تثبیت کرد.
امروز که  نیست،  هیچ فردی خواهان تداوم خونریزی   •
شد.  خواهد  دور  موانع  متام  انشاالله  دادید،  صلح  پیام 
در  که  آنچه  هر  است،  ملت  فیصله های  شام  فیصله های 

قطعنامه گنجانیده شده، عملی می گردد.
• نیت دولت و ملت افغانستان، بار بار ثابت شده و این بار 
هم دشواری ها را در برابر صلح، دور کردیم. راه صلح، راه 
پر خم و پیچ است، اما هدف ما رسیدن به صلح است و ما 
ظرفیت رسیدن به صلح و جرئت اخالقی بیان این مطلب را 
داریم که جنگ راه حل نیست و تنها و تنها باید راه صلح، 

همدلی و همدیگرپذیری را تعقیب کنیم.  
• هغه ورځ ثابته شوه چې موږ یو واحد ملت یوو، نو دلته 

لهټول ولس نه واقعاٌ مننه کوم.
ثابتېږي،  دلته  او  افغانستان خیر دی  ټول  د  اوربند کې   •
او که ډار  د دې ده چې مذاکراتو کې به یې   اوربند الس 
افغانستان کې  په  په رشوع کولو کې  تیټ کړي، د جنګ 
واقعاً کوم خنډ دی؟ لوی جرائت په جنګ کې نه دی، لوی 

جرئت په سوله کې دی!
• ما باربار ویيل او بیا یې تکراروم، افغان ولس د افغانستان 
مني  ټولنې  دې  د  واقعیت  دیو  حیث   په  طالبان  دولت 
ځکه دا لویه جرګه ده او دا فیصله ده. که افغانان یوو، نو 
د  کې دی؟  په څه  والی  ښه  د جرګې  او  ومنو!  یوبل  باید 

ده  نه  نظریه  تویونو  وېنې  د  وخت  هېڅ  جرګو  افغانستان 
ورکړې، همېشه یې وینې درولې او د روغې الره یې برابره 
کړې. تاسې ټول جرګه ماران یي او تاسې د ټول افغانستان 
یو  او هر  یاست  افغانستان آواز  د  یو  استازیتوب کوئ.هر 

هم د افغانستان استازی یاست.
ندارد و دارای موقف  به ترجامن  نیاز  امروز  افغان  زن   •

واحد ملی و اسالمی می باشد.
• امروز انتخاب به دست طالبان است، امروز طالبان نشان 
بدهند که از آتش بس رستارسی ترس ندارند و خواهش 
لویه جرگه را به آتش بس رستارسی و خدمات رستارسی 
واقعیت  یک  بحیث  را  طالبان  افغانستان  مردم  کنند.  قبول 
مردم  وحدت  و  تنوع  باید  طالبان  اکنون  دارند،  قبول 

افغانستان را بپذیرند.
• ملت جرب ته نه تسلیمېږي خو مينه ورباندې ډېر اثر لري، 
هر وارې چې طالبانو اوربند کړی، دې ولس څنګه په غېږ 
کې اخېستي. اول تاریخي اوربند کې چا تصور کوالی شو 
چې دوی رايش او ټول خلک به وررسه وغږېږي او یو بل 

رسه به مېشته اوسو؟
• جرئت بزرگ و جهاد اکرب در صلح است، جنگ غیر 
از بدبختی، درد و رنج چیز دیگری را به ارمغان منی آورد.

• جامعه بین املللی برای ما وضاحت دادند که موافقت 
هدف  یک  باالی  آیا  این که  و  ندارند  طالبان  با  پنهانی 
دموکراتیک،  آزاد،  مستقل،  افغانستان  یک  که  مطلوب 
با دنیا باشد و ظرفیت  متحد و واحد در صلح بین خود و 
حفظ و توسعۀ ارزش ها و دستآوردهای دو دهه گذشته را 
داشته باشد، در کنار ما قرار خواهند داشت، با یک صدا 

پاسخ دادند که با شام هستیم.
• هیڅوک له تاسې قدرمنو خویندو وروڼو نه طالبان بهرت 
نه پېژين. تکراروم یې، هیڅوک له تاسې خویندو ورونو نه 
طالبان بهرت نه پېژين، خو تاسې بیا هم سولې باندې ټینګار 
وکړ او د سولې الره مو غوره کړه. مانا یې دا ده چې تاسې 
اعتامد لرئ چې انشالله و تعالی طالبان به هم سوله وکړي. 
او دا یو ډېر لوی اعتامد دی چې تاسې په راتلونکي باندې 
کړی دي. یو نفر به دې تاالر کې نه وي چې غواړي وینه 
دوام وکړي. موږ ټول ټوکر ټوکر یو له وینې نه. او نن مو د 
به لېري  انشاالله و تعالی ټول خنډونه  پیغام راکړی،  سولې 

يش.
و  جرئت  با  را  خود  راه  ما  که  است  واضح  رضورت   •
دوباره  آمد،  خطرات  هم  باز  اگر  و  کنیم  تعقیب  آگاهی 

بحث ملی خود را آغاز می کنیم.
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اسرتاتیژی و اصول سیاست خارجی افغانستان از دید رئیس جمهور

از  افغانستان  خارجی  سیاست  اصول  و  اسرتاتیژی  مطلب 
اساسی و دیدگاه رئیس جمهور محمد ارشف  قانون  منظر 
غنی به تاریخ ۲۳ دلو سال ۱۳۹۵، از جانب ریاست عمومی 
به  افغانستان،  اسالمی  جمهوری  ریاست  مقام  عالی  دفرت 
نرش رسیده بود، بخش های مهم این مطلب که در برگیرنده 
نکات اساسی در معرفی سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
خوانندگان  آگاهی  و  مطالعه  جهت  باشد،  می  افغانستان 

محرتم مجلۀ ستوری مجددا، به نرش می رسد.
رئیس جمهور کشور با توجه به این واقعیت که افغانستان در 
قلب آسیا قرار گرفته و تاریخ، این رسزمین را به نقطه اصلی 
است،  ساخته  مبدل  رقیب،  افکار  و  قدرت ها  میان  تقاطع 
معتقد است که، سیاست خارجی کشور ما به شکل طبیعی 
با  همچنان،  و  است  خورده  پیوند  مان  داخلی  سیاست  با 
حلقه  پنج  تقاطع  محل  در  افغانستان  که  نکته  این  درک 
این  بر  باورمند  جمهور  رئیس  دارد،  قرار  بین امللل  روابط 
مساعد  بسرت  ایجاد  ما  خارجی  سیاست  هدف  که  است 
برای همکاری بین دولت ها، سازمان ها، قدرت ها و شبکه ها 
سیاست  اسرتاتیژی  ایشان،  دیدگاه  به  مطابق  بنابر  است، 

خارجی افغانستان به پنج حلقه زیرین تقسیم شده است:
حلقه اول: شش کشور همسایه؛

حلقه دوم: جهان اسالم؛

و  اسرتالیا  جاپان،  اروپا،  امریکای شاملی،  سوم:  حلقه 
کشورهای عضو ناتو و آیساف؛

حلقه چهارم: آسیا؛
سازمان  انکشافی،  بین املللی  پنجم:سازمان های  حلقه 
مدنی  جامعه  ملیتی،  چندین  رشکت های  متحد،  ملل 

بین امللل و سایر سازمان های غیرحکومتی.)۱(

و  تعمیق  مبنای  بر  که  کشور  خارجی  سیاست  اسرتاتیژی 
توسعه ارتباطات و همکاری با این پنج حلقه طراحی شده 
است، ناشی از پیچیدگی است که »زاده تاریخ می باشد و 
باید آن را به گونه ی اصولی،  دستگاه سیاست خارجی ما 
اما عمل گرایانه رهربی و مدیریت کند«.)۲( افغانستان برای 
برقراری همکاری، تقویت و توسعه آن در سیاست خارجی 

خویش اصولی دارد که در ذیل به آن اشاره شده است:
۱- اصل همگرایی در منطقه:

تقویت  اصل  بر  است  مبتنی  افغانستان  خارجی  سیاست 
»موقعیت  که  این  دلیل  به  منطقه یی؛  همکاری های 
میان آسیای  انرصاف ناپذیر  مثابه معرب  به  ما،  جئوپولیتیک 
و  سو،  یک  از  رشقی  جنوب  و  جنوبی  آسیای  و  میانه 
مساعدترین  دیگر،  جانب  از  خاورمیانه  با  ما  همسایگی 

موقعیت را برای ما فراهم آورده است.
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 قاره آسیا، گذره گاه اصلی رقابت ها در قرن بیست و یکم 
مانند نفت و  قاره،  این  منابع وسیع طبیعی در  بود.  خواهد 
گاز و آب آشامیدنی و همچنین رسمایه گذاری های بزرگ، 
رقابت های  و  فرصت ها  تکنالوژی،  رسیع  رشد  با  همراه 
روی  همین  از  شده اند.)3(  موجب  قاره  این  در  را  سختی 
»رویکرد ما در قبال همکاری منطقه یی از طریق انکشاف 

کالسرتها است«.)۴(
همچنین در نگرش سیاست منطقه یی افغانستان، »همگرایی 
امور  و  است  الزامی  امر  یک  صلح،  خاطر  به  منطقه یی 
شبکه های  جانب  از  ملی مان  امنیت  و  زندگی  روزانه ی 
تهدید  مورد  منی شناسند،  را  مرزی  هیچ  که  خشونت بار 
زندگی  که  فرصت هایی  و  موانع  لحاظ  بدین  دارد.  قرار 
رهربان  توامنندی  واسطه  به  می زنند،  رقم  را  ما  شهروندان 
حکومت ها، جامعه تجاری و جامعه مدنی در شکل یافنت 
فضای همکاری و هامهنگی منطقه یی، تعریف می گردد. 
بنابراین، افغانستان معتقد است که رهربان منطقه مسؤولیت 
دارند تا میدان بازی در میان ملت ها را از رقابت به همکاری 

تغییر دهند .)5(
الزامی  شدیداً  امر  یک  عمیق  »همگرایی  دیگر،  بعد  در 
از  می باشد.«)6(  رفاه  به  منطقه  کشورهای  رسیدن  خاطر  به 
افغانستان از سال ۱۹۷۸ میالدی درگیر جنگ  آنجایی که 
بوده است، اکنون مصمم به ایجاد یک حلقه ی نجیبه صلح، 
همواره  رئیس جمهور  و  است)7(  منطقه  در  رفاه  و  ثبات 
اعالم کرده است که »به عنوان رئیس جمهور افغانستان، در 
منطقه  رفاه«)8(  و  صلح  منظور  به  عمیق  همگرایی  راستای 

متعهد است.
2- اصل عدم مداخله در امور کشورهای دیگر:

سیاست خارجی افغانستان در برابر همسایگان، کشورهای 
منطقه و جهان، بر اصول حسن همجواری، عدم مداخله در 
امور داخلی یکدیگر و احرتام به حق حاکمیت ملی استوار 
به  ما،  منطقه گرایی  رویکرد  بر  افزون  سیاست،  این  است. 
دلیل نزدیکی و تأثیرات بسیار مستقیم، بر مسایل سیاسی، 
برخوردار  ساختاری  خاص  اهمیت  از  امنیتی  و  اقتصادی 
می باشد. تا جایی که مربوط به افغانستان می شود، ما خود 
را در راستای منافع ملی خود، ملزم به ادامه و تقویت فضای 

به وجود آمده ی کنونی می دانیم.
رعایت  در  منطقه   کشورهای  از  برخی  برعکس،  متأسفانه 
این اصل در قبال افغانستان صادق نبوده اند و آن گونه که 

افغانستان  به  خاک شان  از  تروریست ها  ورود  راه  می باید، 
نشست  یک  در  رئیس جمهور  که  چنان  نگرفته اند.  را 
مورد خطاب  را  این کشورها  به رصاحت رسان  منطقه یی، 
قرار داده و تأکید کرد که »شامر قابل مالحظه تروریست ها 
از کشورهای شام وارد افغانستان شده و با استفاده از خاک 
سایر  و  شام  کشورهای  بی ثبات سازی  خاطر  به  افغانستان 

کشورهای منطقه فعالیت می منایند«. )9(
که  می گردد  مهلک تر  زمانی  مسؤولیت ناپذیری  این 
برای  پناهگاه ها  و  منابع  منودن  فراهم  با  دولتی  عنارص 
نیابتی  گونه  به  را  آنان  آن ها،  متویل  و  غیردولتی  عنارص 
گیرند. کار  به  دولت ها  سایر  برابر  در  رقابت های خود  در 
منطقه،  در  اسرتاتیژیک  تهدید  این  از  برای جلوگیری   )10(

افغانستان معتقد است که اختالفات سیاسی از راه سیاسی 
امور سایر کشورها  به  نباید هیچ کشوری،  حل گردد)11( و 

مداخله کند.
3- اصل تقویت روابط با کشورهای اسالمی:

نزدیکی  بر  افغانستان،  سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
و تقویت پیوند بین کشورهای اسالمی با توسل به مناسبات 
تاریخی و متدنی که  پیوند  استوار است.  دو و چندجانبه 
گونه ای  به  که  است  واقعیتی  داریم،  اسالمی  کشورهای  با 
نامتغیرهای سیاست خارجی کشور  اجتناب ناپذیر یکی از 
متدن  با  جدایی ناپذیر  پیوند  بنابراین،  است.  ساخته  را  ما 
اسالمی یکی از عوامل پایدار سیاست خارجی ما خواهد 

ماند.
در همین رابطه، رئیس جمهور کشور به این نظر است که 
با  در حال ظهور  اجامع جدیِد  وارد یک  باید  »افغانستان 
جهان اسالم گردد، اجامعی که به عدم تساهل و تسامح، 
بنیادگرایی و جنگ »نه« می گوید«)12(. در پی همین منش 
بار شورای علامی جهان  اولین  برای  که  بود  اسرتاتیژیک 
صادر  تروریسم  محکومیت  جهت  در  اعالمیه ای  اسالم 
درک  راستای  در  تاریخ،  در  مثبت  نقطه  »یک  که  منود 

کاستی دولت های اکرثاً مسلامن«)13( محسوب می شود.
۴- اصل تعامل دوستانه با قدرت های بزرگ:

سیاست خارجی جمهوری اسالمی افغانستان، جهت گیری 
چند  و  دو  روابط  در  را  تنش  از  اجتناب  و  تنش  کاهش 
افغانستان  که  دارد  تالش  دارد. حکومت  بین املللی  جانبه 
جهانی  قدرت های  بین  تنش های  و  رویاروی ها  از  را 
افغانستان،  خارجی  سیاست  دارد؛  نگه  دور  منطقه یی  و 
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از تحکیم  این سیاست  سیاست خارجی چندجانبه است. 
گسرتده  همکاری های  بر  مبتنی  جهانی  امنیتی  نظام  یک 
در  بنابراین،  می کند.)۱۴(  حامیت  چندجانبه  و  بین املللی 
سیاست خارجی افغانستان تا جایی که امکان داشته باشد، 
منطقه یی  و  جهانی  قدرت های  با  روابط  در  توازن  حفظ 

پیگیری می شود.
5- اصل پیوند سیاست خارجی با برنامه های اقتصادی:

کرده  تأکید  همواره  افغانستان  اسالمی  جمهوری  رئیس 
است که »می خواهیم از متام دارایی های مهم خویش در 
راستای ایجاد بسرت اقتصادی بهره گیریم که هم در بخش 
ما  نیازهای  پاسخگوی  فقرزدایی،  زمینه  در  هم  و  امنیت 
باشد و در این اصل، گفتامن در مورد صلح، ثبات و رفاه با 
کشورهای همسایه نیز شامل است«. )15( همچنین، حکومت 
ماملک  و  همسایه  کشورهای  با  که  می خواهد  افغانستان 
این  آن،  اساس  بر  تا  آورد  وجود  به  را  اجامعی  عربی، 
ذهنیت به وجود آید که یک افغانستان باثبات و صلح آمیز 
برای امنیت و رفاه منطقه و ظهور یک اقتصاد قوی قاره یی 

در آسیا، رضوری پنداشته می شود. )16(
منطقه،  در  اقتصادی  شبکه های  ایجاد  افغانستان،  باور  به 
روابط  و  است  دیگر  نابسامانی های  از  بسیاری  حل  کلید 
شبکه یی  تأثیر  ایجاد  »باعث  یکدیگر،  با  کشورها  حسنه 
می گردد، اما زمانی که این شبکه ها با همدیگر وصل شوند، 
می تواند  که  می کند  ایجاد  را  مرکب  انکشافی  تأثیر  یک 
همین  به  دهد«.)17(  ترقی  و  رفاه  به  فقر  از  را  منطقه  مردم 
اسرتاتیژی  به  وابسته  افغانستان  اقتصادی  اسرتاتیژی  دلیل، 
کشورهای  و  همسایه ها  با  روابط  ایجاد  برای  آن،  سیاسی 

دیگر می باشد. )18(
6- اصل احرتام متقابل:

افغانستان »به سیاست خارجی خود به مثابه مجموعه ای از 
دارد  بستگی  آن  حدود  و  گسرتدگی  که  می نگرد  روابطی 
به عنوان یک کشور  ما  به حق  متقابل و احرتام  اعتامد  به 
و  ملی  منافع  مطابق  را  خود  تصامیم  که  حاکمیت  دارای 
از  می کند.)19(  اتخاذ  جهان  و  منطقه  منافع  درنظرداشت  با 
مبنای  »بر  دیگر،  کشورهای  با  افغانستان  همکاری  ایرنو، 
است«. استوار  متقابل  احرتام  و  سازنده  های  گفت وگو 
از کشورهای  متقابل،  بر اساس اصل حقوق  افغانستان   )20(

همسایه، منطقه و جهان نیز انتظار دارد که در همکاری شان 
روابط اصولی را مراعات کنند؛ یعنی رابطه دولت با دولت.

)21( طبق تعهدات افغانستان به همین اصل، هرگز به کسی و 

یا هیچ گروهی اجازه نخواهد داد تا از قلمروش علیه دولت 
یا سازمان مرشوع دیگر استفاده کند و در مقابل، طبق اصل 
نیز  دیگران  از  متقابل،  حقوق  و  ملی  حاکمیت  به  احرتام 

عین توقع را دارد. )22(
7- اصل مشارکت در نظام بین امللل:

افغانستان به عنوان بخشی از خانواده جهانی و بین املللی، 
بوده  متعهد  خویش  جهانی  مسؤولیت های  و  وظایف  به 
همکاری های  برای  زمینه  آوردن  وجود  »به  اصل  به  و 
همین  طبق  و  است  پایبند  و  باورمند  عمیقاً  بین املللی«)23( 
یکجای  بین املللی  منافع  با  را  خود  ملی  »منافع  نگرش، 

ساخته است«. )۲۴(
رئیس جمهور، در کنفرانس های بزرگ منطقه یی و جهانی 
حکومت  و  »مردم  که  است  کرده  اعالم  رصاحت  به 
افغانستان این تعهد و اراده را دارند که گذشته را عقب زده 
و قراردادهایی مبتنی بر ارزش ها را با همکاران بین  املللی 
افغانستان  مسؤولیت پذیری  نشانگر  که  ببندند«)25(  خویش 
سیاست  طبق  افغانستان  زیرا  می باشد.  جهانی  حوزه  در 
و  طرف  یک  از  خطرات  که  است  معتقد  خود،  خارجی 
همه جانبه ی  همکاری  ایجاب  دیگر،  طرف  از  فرصت ها 
مشرتکی  خطرات  با  دنیا  و  می کند  را  جهانی  و  منطقوی 

مواجه است. )26(
8- اصل همکاری مشرتک در دفع تهدیدات و چالش ها:
خطرات  دفع  طریق  از  جمعی  امنیت  اصل  به  افغانستان 
با  مشرتک  مبارزه  اصل  مبنای  بر  جهانی،  و  منطقه یی 
تهدیدهای جدی و احتاملی باور دارد؛ زیرا، چالش هایی 
که جهان با آن روبه رو است، زنجیره یی، پیچیده و وابسته 
به همدیگر بوده که نیاز به وحدت عمل در سطح جهانی 
دارد.)27( در همین راستا رئیس جمهور افغانستان در یکی از 
اجالس های شانگهای وضاحت داد که »از متامی اعضای 
با  تا  می مناییم  دعوت  شانگهای  همکاری های  سازمان 
در  اجامع  یک  آوردن  وجود  به  و  مشکل  تعریف  در  ما 
عرصه های استخباراتی، امنیتی و سیاسی و ابعاد ناشی از آن 

منجمله تروریزم یکجا شوند«. )28(
به صورت  نظم جهانی  برابر  »تهدیدها در  مسلم است که 
افزایش می باشد  به  به صورت اخص، رو  کل، و دولت ها 
همواره  تهدیدها  این  برابر  در  پاسخ  متأسفانه  ولی 
این  از  افراطیت  و  تروریستی  سازمان های  است،  پراکنده 
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ناهامهنگی در جهت ایجاد یک سیستم منظمی که آنها را 
در ایجاد یک نظام افراطی و در حال تغییر قادر می سازد، 
بهره برداری کرده اند)29( و در فرجام گفته می توانیم که این 

تهدیدات مشرتک، تالش مشرتک می طلبد«. )30(
9 - اصل حامیت و حفاظت از حقوق برش:

»متعهد  خود،  داخلی  و  خارجی  سیاست  در  افغانستان 
و  بوده  قانون  حاکمیت  و  بین املللی  کنوانسیون های  به 
نیز  ما  اساسی  قانون  در  که  برش  حقوق  جهانی  اعالمیه  از 
حقوق  تأمین  به  مکلف  را  حکومت  و  گردیده  تسجیل 
زیرا  می کند؛)31(  حامیت  جداً  است،  منوده  شهروندی 
بهای  ما،  اساسی  قانون  نص  و  ما  اسالمی  »ارزش های 
ارزنده ای برای حقوق برش قایل شده. در دین مبین اسالم 
و در قانون اساسی ما زیادترین احرتام برای برش، به حیث 
برش گذاشته شده است«)32( و افغانستان در سیاست خارجی 
و داخلی خود از این اصل تبعیت و بر رعایت و تطبیق آن 

تأکید دارد.

منابع:
1 - http://ocs.gov.af/dari/997
2 - http://ocs.gov.af/dari/997
3 - http://ocs.gov.af/dari/3362
هامن- 4
5 - http://ocs.gov.af/dari/1025
6 - http://ocs.gov.af/dari/1025
7 - http://ocs.gov.af/dari/1025
 هامن- 8
9 - http://ocs.gov.af/dari/1076
10 - http://ocs.gov.af/dari/1025
11 - http://ocs.gov.af/dari/1025
12 - http://ocs.gov.af/dari/1033/
13 - http://ocs.gov.af/dari/1033
14-http://www.afghanemb-canada.net/public-affairs-af-
ghanistan
15 -http://ocs.gov.af/dari/2987
16 -http://ocs.gov.af/dari/2987
هامن- 17
18 -http://ocs.gov.af/dari/1085
19 -http://ocs.gov.af/dari/997
20 -http://ocs.gov.af/dari/997
21 -http://ocs.gov.af/?s=dari&c=statements_dr&pg=5
22 -http://ocs.gov.af/dari/997
23 -http://ocs.gov.af/dari/2987
24-http://ocs.gov.af/?s=dari&c=statements_dr&pg=5
25 -http://ocs.gov.af/dari/2987
26 -http://ocs.gov.af/dari/2978
27 -http://ocs.gov.af/dari/3627
28 -http://ocs.gov.af/dari/2659/2130
29 -http://ocs.gov.af/dari/1077
30 -http://ocs.gov.af/dari/1076
31 -http://ocs.gov.af/dari/1033
32 -http://ocs.gov.af/dari/2997

شش کشور همسایه

جهان اسالم

امریکای شاملی، اروپا، 
جاپان، اسرتالیا و کشورهای 

عضو ناتو و ایساف

آسیا

سازمان بین املللی انکشافی، 

سازمان ملل متحد، جامعه مدنی 

بین امللل و سایر سازمان های 

غیرحکومتی 
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تالش های وزارت امور خارجه در جهت تقویت اجامع و جلب حامیت کشور ها و 

سازمان های منطقه ای و جهانی پیرامون صلح در افغانستان

مشورتی  املللی  بین  نشست   ،۱۳۹۹ رسطان   ۱۹ تاریخ  به 
به  افغانستان  صلح«  برای  اجامع  »تقویت  عنوان  تحت 
ابتکار دولت جمهوری اسالمی افغانستان و با حضورداشت 
بین  سازمانهای  و  افغانستان  متحد  کشورهای  منایندگان 
املللی به شمول سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان 

ناتو به شکل متاس ویدیویی برگزار گردید.
ارشف  محمد  جاللتآمب  کنفرانس  آغازین  سخرنان 
بوده و مدیریت  افغانستان  غنی، رئیس جمهوری اسالمی 
وزارت  رسپرست  امتر،  حنیف  محمد  آقای  را  کنفرانس 
امور خارجه جمهوری اسالمی افغانستان بر عهده داشت. 
سخرنانی پایانی کنفرانس را جناب داکرت عبدالله عبدالله، 
اسالمی  جمهوری  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رئیس 

افغانستان ارایه کرد.
اشرتاک کننده گان از کوشش های دولت افغانستان برای 
رهایی زندانیان طالبان برای رسیدن به هدف صلح قدردانی 
خشونت  سطح  کاهش  خواستار  آن ها  همچنین  کردند. 
برشدوستانه  بس  آتش  ملکی،  تلفات  به  دادن  خامته  ها، 

رستارسی و رشوع مذاکرات صلح بین االفغانی شدند.
حارضین در نشست در زمینه مذاکرات صلح بین االفغانی 
خواهان رشیک ساخنت موثر و فعال زنان شده و یک بار 
در  تعهدات خویش  به  تا  طالبان خواستند  گروه  از  دیگر 
زندانیان  زمینۀ کاهش چشمگیر سطح خشونت ها، آزادی 

دولت و آمادگی برای آغاز مذاکرات صلح عمل کند. به 
بر حفظ  کننده گان  اشرتاک  مذاکرات صلح،  نتیجه  عنوان 
و تقویت نظام جمهوری اسالمی، ارزش ها و دستاوردهای 
به دست آمده در طول دو دهه گذشته و رسیدن به صلح 

پایدار تاکید کردند.
حاکمیت  دارای  متحد،  افغانستان  از  کنندگان  اشرتاک 
ملی، متامیت ارضی، صلح پایدار و از تالش های دولت 
و  کرده  حامیت  ژنیو  کنفرانس  برگزاری  برای  افغانستان 

از  بعد  افغانستان  بازسازی  به  کمک  برای  آمادگی  اعالم 
از  مذاکرات صلح کردند. همچنین  روند  نتیجه رسیدن  به 
افغانستان خواستند تا در زمینه حکومتداری خوب  دولت 

به تعهدات بین املللی خویش عمل کند.
و  همدلی  حامیت،  ضمن  پایان  در  کنندگان  رشکت 
نشست  در  گرفته  صورت  های  بحث  پیرامون  هامهنگی 

که  افغانستان  آبادی  و  صلح  تحقق  برای  حامیت 
برای حامیت سیاسی و  تعهد کشور ها و سازمان ها 
ژینو  کنفرانس  در  افغانستان  صلح  روند  اقتصادی 
مرشوط به دورمنا و حفظ ارزش های کلیدی صلح، 
دوجانبه،  تعهدات  اجرای  خوب،  داری  حکومت 
در  ملی  مصالحه  عالی  شورای  و  کابینه  تکمیل 

افغانستان می باشد؛ 
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 ۱۶ تاریخ  به  افغانستان  صلح  اجامع  مشورتی  منطقه ای 
بین املللی  نشست  برگزاری  از  خرسندی  و   ۱۳۹۹ رسطان 

آن، خواهان تکرار همچو  نشست ها شدند.
نتایج این مجالس:

در مجموع نتایج چنین نشست های، موفقیت بزرگی برای 
راستای  در  کشور  دیپلامسی   دستگاه  و  افغانستان  دولت 
این  فراراه  چالش های  و  موانع  برداشنت  و  صلح  تحکیم 

پروسه تلقی می شود. 
در این دور از نشست ها »تقویت اجامع برای صلح« روی 

8 مورد اجامع نظر ایجاد شد:

اول:
ستایش و متجید از کوشش های صادقانه دولت افغانستان 
برای  آمادگی  و  زندانیان  رهایی  صلح،   تامین  راستای  در 

مذاکره؛
دوم:

برقراری  برای کاهش خشونت و  تقبیح خشونت و مطالبه 
آتش بس؛

سوم:
مطالبه و خواست برای آغاز مذاکرات بین االفغانی: در این 

خصوص قابل تذکر است که 12 کشور) ده کشور منطقه 
قزاقستان،  ترکمنستان،  ازبکستان،  اروپایی(  کشور   2 و 
ناروی  جاپان،  اندونیزیا،  قطر،  ایران،  ترکیه،  روسیه،  چین، 
و جرمنی آمادگی کشورهای شان را برای میزبانی نشست 

های مذاکرات صلح افغانستان اعالم داشتند؛
چهارم:

حامیت از دستاوردهای 19 سال گذشته و گسرتش هر چه 
بیرش آن ها از جمله حقوق و آزادی های مردم، حقوق برش، 
قانون  در  که  های  ارزش  مردم ساالری. متام  های  ارزش 

اساسی کشور انعکاس یافته است؛

پنجم:
قیمت جنگ و سود صلح: صلح تنها برای ثبات، امنیت و 
رفاه افغانستان با اهمیت نیست بلکه برای همه منطقه مهم 
افغانستان،  در  ثبات  و  صلح  مثبت  تأثیرات  دامنه  و  است 

کشورهای فرا منطقه را نیز در بر می گیرد؛
ششم:

 روند همه شمول صلح که باید حضور متام مردم افغانستان؛ 
مخصوصاً زنان، جوانان، علامی کرام و اقشار آسیب پذیر 

در آن وضاحت داشته باشد؛
هفتم:

تعهد  که  افغانستان  آبادی  و  صلح  تحقق  برای  حامیت 
اقتصادی  و  سیاسی  حامیت  برای  سازمان ها  و  ها  کشور 
به  مشــــــروط  ژینو  کنفرانس  در  افغانستان  صلح  روند 
حکومت  صلح،  کلــــــیدی  های  ارزش  حفظ  و  دورمنا 
داری خوب، اجــــــرای تعهدات دوجــــــانبه، تکمــیل 
افغانستان  در  ملی  مصــالــحه  عــالی  شــورای  و  کابینه 

می باشد؛ 
هشتم:

یادشده،  تعهدات  شدن  اجرایی  تا  مشورتی  مجلس های 
در  امنیت  و  صلح  فضای  ایجاد  جنگ،  ختم  آتش بس، 

افغانستان ادامه یابد.

دارای  متحـد،  افغانسـتان  از  کننـدگان  اشـرتاک 
حاکمیـت ملـی، متامیـت ارضـی، صلـح پایـدار و 
برگـزاری  بـرای  افغانسـتان  دولـت  هـای  تـالش  از 
آمادگـی  اعـالم  و  کـرده  حامیـت  ژنیـو  کنفرانـس 
بـه  از  بعـد  افغانسـتان  بازسـازی  بـه  کمـک  بـرای 
کردنـد.  صلـح  مذاکـرات  رونـد  رسـیدن  نتیجـه 
در  تـا  خواسـتند  افغانسـتان  دولـت  از  همچنیـن 
زمینـه حکومتـداری خوب بـه تعهدات بیـن املللی 

کنـد. عمـل  خویـش 

دولـت  هـای  کوشـش  از  گان  کننـده  اشـرتاک 
بـرای  طالبـان  زندانیـان  رهایـی  بـرای  افغانسـتان 
رسـیدن به هدف صلـح قدردانی کردنـد. همچنین 
آن هـا خواسـتار کاهش سـطح خشـونت هـا، خامته 
تلفـات ملکـی، آتـش بـس برشدوســـتانه  بـه  دادن 
رستـارسی و رشوع مذاکـرات صلـح بیـن االفغانـی 

شـدند.
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دست آوردهای سفر وزیر خارجۀ افغانستان به اوزبیکستان

خارجه  امور  وزارت  رسپرست  امتر،  محمد  حنیف 
معاون  زاکوف،  عمر  رسمی  دعوت  بر اساس  افغانستان، 
بلند پایه  هیات  یک  راس  در   ، اوزبیکستان  صدراعظم 
ترانسپورت،  ادارات  و  وزارت خانه ها  از  متشکل  دولتی 
صنعت و تجارت، فواید عامه، اداره خط آهن افغانستان و 
رشکت برشنا به تاریخ ۷ و ۸ سنبله ۱۳۹۹ به شهر تاشکند 
ادامه  در  مذکور  سفر  کرد.  سفر  اوزبیکستان   جمهوری 
ویدیو کنفرانس مورخ ۱۸ اسد  ۱۳۹۹ آقای امتر با مقامات 
در  کشور  دو  جمهوری  رؤسای  صحبت های  و  ازبیک 
تقویت روابط سیاسی  به هدف  قالب »دیپلامسی عیدی« 
– امنیتی، تجارتی، ترانسپورتی، ترانزیتی و فرهنگی صورت 
گرفت. در جریان این سفر، رسپرست وزارت امور خارجه 
زاکوف  عمر  صدراعظم،  عارف اوف  عبدالله  با  افغانستان 
معاون صدراعظم و وزیر رسمایه گذاری و تجارت خارجی، 
ویکتور محمودوف مشاور امنیت ملی، عبدالعزیز کاملوف 
آن  مقیم  افغان  تاجران  و  اوزبیکستان  خارجه  امور  وزیر 
وزیر  پایان سفر  در  است.  داشته  دیدارهای رسمی  کشور 
گفت:  افغانستان  هیات  به  خطاب  افغانستان  خارجه  امور 
کلید  اوزبیکستان  و  افغانستان  روابط  در  نوین  »صفحه 
خورد و ما باید به جای گپ بیش تر، حرکت بیش تر را در 
روابط خویش با تاشکند داشته باشیم«. من در این نوشته 
به تبیین مهم ترین فرصت ها و چالش ها در روابط کابل – 

تاشکند با توجه به محتویات و موضوعات مطرح شده در 
سفر متذکره برای آغاز فصل اسرتاتژیک میان افغانستان و 

اوزبیکستان خواهم پرداخت.
سال  از  اوزبیکستان  و  افغانستان  میان  دیپلامتیک  روابط 
۱۹۹۱م آغاز یافته است. این روابط در جریان بیست وهشت 
سال گذشته با فراز و نشیب هایی سپری گشته و شاهد سه 
 De( مرحله مهم بوده است: وهله نخست، شناسایی دایمی
Jure( از ۱۹۹۱ الی ۲۰۰۱م. وهله دوم، آغاز همکاری های 
وهله  اوزبیکستان،  نگران های  و  ترس  با  تاشکند   – کابل 
عرصه های  در  همکاری ها  نو  فصل  زدن  کلید  سوم، 
مختلف با چشم انداز کالن منطقه ای رییس جمهور غنی و 
سیاست های باز میرضیایوف رییس جمهوری اوزبیکستان 
با  اکنون  تا  و  شده  آغاز  ۲۰۱۶م  از  سوم  مرحله  است. 
مهم ترین  است.  بوده  همراه  چشم گیری  پیش رفت های 
بر اساس  که  تاشکند  و  کابل  میان  همکاری  عرصه های 
در  اوزبیکستان   و  افغانستان  جمهور  رییسان  دیدگاه های 
بازه ی زمانی ۲۰۲۰  با   »Road Map قالب یک »نقشه راه
الی ۲۰۲۱ از سوی وزارت امور خارجه کشور تدوین شده 
مقامات  به  تاشکند  به  امور خارجه  وزیر  در سفر  و  است 
ارشد ازبیک جهت نهایی سازی تسلیم گردید، قرار ذیل اند:

الف: مسایل سیاسی – امنیتی
عرصه های  در  روابط  بیش تر  هر چه  توسعه  اصلی  مبانی 
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مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی میان افغانستان 
و اوزبیکستان ، اراده محکم سیاسی و انگیزه مثبت رییسان 
آینده  مشرتک،  »منافع  اصول  بر اساس  کشور  دو  جمهور 
مشرتک و احرتام متقابل« است. تا اکنون حدود شش بار 
رهربان دو کشور در طول پنج سال گذشته دیدار کرده و 
و  تلفنی  متاس های  کنفرانس،  ویدیو  طریق  از  بار  ده ها 
دو  میان  روابط  تقویت  هدف  به  دولتی  رسمی  مکاتبات 
کشور با هم صحبت کرده اند. بر مبنای دیدگاه اسرتاتژیک 
رییس جمهور غنی و سیاست منطقه ای اقتصادی افغانستان، 
افغانستان در چارچوب مکانیزم های  ارشد دولت  مقامات 
برنامه های  اِعامل  به  اقتصادی  و  امنیتی  سیاسی،  مختلف 
سطح  در  روابط  تقویت  پرداخته اند.  کشور  دو  مشرتک 
منطقه،  و  افغانستان  در  ثبات  و  صلح  تامین  اسرتاتژیک، 
تداوم همکاری های منطقه ای، مبارزه مشرتک با چالش های 
تروریسم، افراط گرایی و مواد مخدر از اصلی ترین اجندای 
سیاسی – امنیتی میان کابل و تاشکند است. آقای امتر در 
دیدارش با  وزیر امور خارجه اوزبیکستان  ضمن قدردانی از 
تالش های آن کشور برای تامین صلح و حامیت از موقف 
دولت جمهوری اسالمی افغانستان و حفظ دست آوردهای 
۱۹ سال گذشته در روند صلح، بیان داشت که اراده قوی از 
جانب افغانستان برای گسرتش روابط با اوزبیکستان  وجود 
دارد. آقای کاملوف، وزیر خارجه اوزبیکستان ، اظهار کرد 
کشورش  خارجی  سیاست  در  مهم  جایگاه  افغانستان  که 
و  افغانستان  صلح  روند  در  کمک  آماده  تاشکند  و  دارد 
وزیر  می باشد.  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  از  میزبانی 

امور خارجه افغانستان در مالقاتش با ویکتور محمودوف، 
مشاور امنیت ملی اوزبیکستان ، بر تقویت همکاری ها در 
مواد  قاچاق  و  تروریسم  مشرتک  تهدیدات  با  مبارزه  امر 

مخدر در چارچوب مکانیزم همکاری های امنیتی میان دو 
کشور تاکید کرده است.

ب: مسایل تجارتی و اقتصادی 
اقتصادی  و  تجارتی  مهم  رشکای  از  یکی  افغانستان 
اوزبیکستان  در چند سال اخیر است. حجم تجارت میان 
دو کشور در سال ۲۰۱۹م حدود ۶۱۵ میلیون دالر بوده و 
قرار است این رقم با توجه به حفظ  اصل »بالنس تجارت 
در  دالر  میلیارد  یک و نیم  رقم  تا  کشور  دو  میان  مثبت« 
دولت  بلند پایه ی  هیات  اخیر  سفر  در  یابد.  افزایش  سال 
تقویت  روی  امتر،  محمد حنیف  ریاست  به  افغانستان 
اقتصادی، جلب رسمایه گذاری های  بیش تر همکاری های 
مهم  موافقت نامه های  نهایی سازی  اوزبیک،  تاجران 
تجارتی – ترانزیتی، ایجاد سهولت های بیش تر تجارتی و 
حل مشکالت تاجران افغان مقیم اوزبیکستان  در سطوح 
اوزبیکستان   ارشد  مقامات  با  تخنیکی  و  سیاسی  مختلف 
صحبت های مفصل صورت گرفته است. وزیر امور خارجه 
متامی  افغان  تاجران  با  جلسه ای  در  هم چنان  افغانستان 
مشکالت آن ها را استامع کرده و پس از دریافت مشکالت 
کتبی بازرگانان افغان، اظهار داشته است که هدف اصلی 
سفر این هیات به اوزبیکستان، توسعه و گسرتش مناسبات 
است.  اوزبیکستان  با  مختلف  عرصه های  در  اقتصادی 
با  افغان  تاجران  رفع مشکالت  که جهت  سپرد  وعده  وی 
در  نیز  و  می کند  صحبت  اوزبیکستان  عالی رتبه  مقامات 
برگشتش به کابل، تالش ها را جهت رفع مشکالت تاجران 
افغان بسیج می کند تا زمینه همکاری های خوب تر تجار ی 

میان دو کشور مساعد شود.
نهایی سازی  روی  تخنیکی  بحث های  متذکره  سفر  در 
چهار موافقت نامه مهم تجارتی – ترانزیتی میان دو کشور 
)موافقت نامه سه جانبه ترانزیتی افغانستان – اوزبیکستان  و 
قزاقستان، قرارداد تشویق و حامیت متقابل رسمایه گذاری 
و  جاده ای  حمل و نقل  موافقت نامه  کشور،  دو  میان 
قرار شد  و  ترجیحی( صورت گرفت  تجارت  موافقت نامه 
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به  متذکره  حقوقی  اسناد  ممکن  فرصت  زودترین  به  تا 
با هیات  امضا برسد. صدراعظم اوزبیکستان  در دیدارش 
برای  نزدیک  آینده های  در  که  سپرد  وعده  افغانستان 
تاجران افغان سهولت های ویزه یک ساله، حق اقامه و خرید 
جایداد را فراهم می کند. هم چنان ایشان اظهار داشت که 
قرار است اوزبیکستان  حدود ۳۵ میلیون دالر دیگر را نیز 
برای ایجاد سهولت های بیش تر تجاری در »کارگو سنرت« 

شهر ترمذ والیت رسخان دریای آن کشور هزینه کند.
مسایل ترانزیتی – ترانسپورتی

ترانزیتی  مرکز  عنوان  به  افغانستان  جیوپولیتیک  جایگاه 
منطقه ای، نقطه ی وصل کشورهای آسیای مرکزی، جنوبی 
منطقه  کشورهای  متامی  را  نقش  این  است.  خاورمیانه  و 
به شمول اوزبیکستان  درک کرده و عمالً در مرحله اجرا 
آهن  خط  مهم  پروژه  دو  احداث  روی  کار  است.  شدن 
 – هرات   – مزاررشیف  و  پیشاور   – کابل   – )مزاررشیف 
چابهار و کندهار( از اولویت های عمده سیاست ترانزیتی 
جریان  در  است.  اوزبیکستان   با  افغانستان  ترانسپورتی  و 
پروژه های  تخنیکی  جزییات  روی  افغانستان  هیات  سفر 
منطقه ای  اتصال  کشور،  دو  مربوطه  ادارات  میان  مذکور 
از  ترانزیتی  و  ترانسپورتی  بهرت  فرصت های  شناسایی  و 
بحث  آن  از  فراتر  و  منطقه  کشورهای  به  افغانستان  طریق 

شد. اوزبیکستان  عالقه مند است که از طریق افغانستان به 
بندر چابهار ایران و از مسیر تورخم به پاکستان وصل شود. 
در صورت احداث خطوط آهن مذکور، افغانستان ضمن 
تبلور جایگاه ترانزیتی منطقه ای اش، عواید رسشار مالی نیز 
انتقال  برای  بیش تر  و سهولت های  آورد  به دست خواهد 
اموال تاجران افغان با کم ترین فرصت زمانی و پایین ترین 
پروژه ها،  امنیت  تامین  مالی مساعد می گردد. بحث  هزینه 
ایجاد منابع متویل مالی و صعب العبور بودن برخی مناطق 
افغانستان از چالش های عمده تخنیکی پروژه های مذکور 
مشکالت  رفع  تالش  در  شدت  به  جانب  دو  هر  که  بوده 

مذکور اند.
مسایل انرژی

موضوعات انرژی یکی از عرصه های مهم همکاری میان 
افغانستان و اوزبیکستان  است. کابل در صدد این است که 
ضمن استفاده از انرژی اوزبیکستان  برای مصارف داخلی 
شهروندان کشور، برق مازاد آن کشور را از طریق سیستم 
انتقال  نیز  آسیا  جنوب  کشورهای  به  افغانستان  داخلی 
اوزبیکستان   از  انرژی  خرید  قرارداد  امضای  ارزش  دهد. 
دالر  میلیون   ۱۰۸ حدود  افغانستان  برای   ۲۰۲۰ سال  در 
برقی  تجهیزات  خرید  قسمت  در  افغانستان  است.  بوده 
برق  خطوط   )Synchronization( سینکرونایزیشن  و 
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تاشکند  با  نیز  ترکمنستان  و  اوزبیکستان   تاجیکستان، 
همکاری دارد. پروژه ۵۰۰ کیلووات رسخان – پلخمری از 
با اوزبیکستان   بزرگ ترین پروژه های انرژی برق افغانستان 
است. این پروژه با حامیت مالی بانک انکشاف آسیایی به 

ارزش حدود صد میلیون دالر امریکایی توسط اوزبیکستان  
احداث می گردد. در سفر هیات افغانستان به تاشکند روی 
تخنیکی  بحث های  انرژی  همکاری های  موارد  متامی 
مفصل صورت گرفت و »قرارداد ده ساله خرید انرژی برق 
از اوزبیکستان « نیز میان رشکت برشنا و شبکه ملی انرژی 
اوزبیکستان  به امضا رسید. قرار است تا سه ماه دیگر بعد 
از مذاکرات تخنیکی موافقت نامه احداث پروژه رسخان – 

پلخمری نیز امضا شود.
مسایل فرهنگی 

مشرتک  ارزش های  کشور،  دو  مردمان  میان  روابط  بنیاد 
فرهنگی افغانستان و اوزبیکستان  همچون نوایی، گوهر شاد 
بیگم، امیر تیمور، البیرونی، ظهیرالدین بابر، ابوعلی سینای 
و  است  دیگر  ادبی  و  فرهنگی  شخصیت  ده ها  و  بلخی 
اکنون حدود ۱۷۰ محصل افغان در اوزبیکستان  مرصوف 

تحصیل اند.
 در سفر اخیر هیات افغانستان به تاشکند، آقای عبدالعزیز 
گفت:   ، اوزبیکستان  خارجه  امور  وزیر  کاملوف، 
فرهنگ  رسزمین،  دو  مردمان  وصل  عامل  »اصلی ترین 

مشرتک ما است«. او در پاسخ آقای امتر گفت: 
به  هرات  تیموریان  مصالی  گذشته  در  چنان چه  »دقیقاً، 
مالقات های  جریان  در  بود«.  دوران  آن  آکسفورد  عنوان 
امنیت  مشاور  با  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  رسپرست 
تقویت  روی   ، اوزبیکستان  خارجه  امور  وزیر  و  ملی 
دو  میان  آموزشی  و  فرهنگی  بیش تر همکاری های  هرچه 
کشور نیز تاکید صورت گرفت و توافق به عمل آمد تا به 
هدف گسرتش همکاری های فرهنگی به شمول تجلیل از 
تاریخی  آثار  احیای  و  کشور  دو  فرهنگی  شخصیت های 
برنامه  چارچوب  در  اوزبیکستان   و  افغانستان  مشرتک 

مشخص، همکاری ها صورت گیرد.

نتیجه گیری 
افغانستان در روابطش با اوزبیکستان  در بهرتین وضعیت 
از همکاری ها قرار دارد. کلید موفقیت این روابط در عزم 
زمینه  که  نهفته  کشور  دو  جمهور  رییسان  سیاسی  اراده  و 
را به روی متامی عرصه های همکاری متقابل فراهم کرده 
تجارتی،  عرصه های  در  همکاری  فرصت های  است. 
میان  فرهنگی  و  صحی  زراعتی،  تزانزیتی،  ترانسپورتی، 
هر  از  بیش تر  کیلومرت   ۱۳۷ حدود  مرز  با  همسایه  دو 
موضوعی  چالش های  است.  شده  مساعد  دیگر  زمان 
متقابل  نیت  حسن  و  منی شود  دیده  کشور  دو  روابط  در 
چالش های  برخی  اما  است؛  روابط  این  متام منای  آیینه 
اقتصادی   – تجارتی  همکاری های  زمینه های  در  تخنیکی 
میان کابل – تاشکند موجود است که وزارت امور خارجه 
در  کشور  سکتوری  ادارات  با  هم آهنگی  در  افغانستان 
سفر  است.  مذکور  تخنیکی  موانع  کردن  برطرف  تالش 

به  روایت  همین  راستای  در  نیز  افغانستان  هیات  اخیر 
اوزبیکستان  صورت گرفت که توافقات تذکر رفته میان دو 
اراده  و  نیت  متقابل، حسن  از درک  باالیی  جانب، سطح 
سیاسی مقامات دو کشور از دست آوردهای مهم این سفر 
عنوان می شود. دو کشور راه درازی در پیش رو دارند و 
چشم انداز  با  آینده ای  تاشکند،   – کابل  مداوم  تالش های 
در  را  اسرتاتژیک  عمیق تر  همکاری های  و  توسعه  صلح، 

منطقه رقم خواهد زد.

صفحه نوین در روابط افغانستان و اوزبیکستان کلید 
خورد و ما باید به جای گپ بیش تر، حرکت بیش تر 

را در روابط خویش با تاشکند داشته باشیم.

قرارداد ده ساله خرید انرژی برق از اوزبیکستان نیز 
اوزبیکستان  انرژی  ملی  شبکه  و  برشنا  میان رشکت 
از  بعد  دیگر  ماه  سه  تا  است  قرار  رسید.  امضا  به 
پروژه  احداث  موافقت نامه  تخنیکی  مذاکرات 

رسخان – پلخمری نیز امضا شود.
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اولین نشست گروه کاری سه جانبه افغانستان - امریکا - ازبیكستان

به تاریخ 31 رسطان 1399، نخستین نشست سه جانبه گروه 
معین  میزبانی  به  اوزبیکستان،  و  امریکا  افغانستان،  کاری 
وزارت امور خارجه اوزبیکستان و اشرتاک معینان وزارت 
افغانستان  اسالمی   جمهور  تجارت  و   خارجه  امور  های 
برگزار  از طریق ویدیو کنفرانس  امریکا،  ایاالت متحده  و 

گردید.
وزارت  اقتصادی  های  همکای  معین  ناب  میرویس  آقای 
منایندگی  به  اش  افتتاحیه  سخرنانی  در  خارجه  امور 
نشست  کنندگان  برگزار  از  سپاس  ابراز  با  افغانستان،  از 
به  امریکا  متحده  ایاالت  های  همکاری  از  قدردانی  و 
افغانستان در عرصه های مختلف و حامیت از روند تقویت 
و گسرتش همکاری های اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان 
اظهار  دانسته،  حیاتی  و  مهم  را  اوزبیکستان  و  افغانستان 
تاشکند  و  کابل  مشرتک  های  تالش  با  که  کرد  امیدواری 
اهداف  تحقق  شاهد  امریکا،  متحده  ایاالت  حامیت  و 

مشرتک سه کشور در منطقه خواهیم بود.
در ادامه نشست، موضوعات مرتبط به توسعه همکاری های 
اقتصادی، تجارت و ترانزیت، رسمایه گذاری و گمرکات، 
انتقال انرژی و ساخت راه های آهن، تعلیم و تربیه، صحت 
و زراعت، از جانب منایندگان نهادهای مربوطه سه کشور، 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در نشست سه جانبه وزرای امور خارجه سه کشور، توافق به 
عمل آمده بود تا با تشکیل گروه های کاری  سیاسی، امنیتی 
و اقتصادی، موضوعات مطرح شده در راستای همکاری 

منظور،  همین  به  شود.  پیگری  بالرتتیب  جانبه  سه  های 
نشست گروه کاری اقتصادی، به میزبانی اوزبیکستان برگزار 

گردید.
کشورهای  توجه  محراق  در  افغانستان  فعلی  رشایط  در 
همسایه، منطقه و جهان قرار دارد و بانقش مرکزی که در 
باشد،  داشته  می تواند  آسیا  اقتصادی   – سیاسی  تحوالت 
حالی  در  این  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  پیش  از  بیش 
و  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  زعامت  که  است 
نیز بیش از هر زمان دیگر فعال  دستگاه دیپلامسی کشور 
بوده و در جهت گسرتش روابط همه جانبه تالش می کند. 

تا  مشتاق اند  افغانستان  از  بیش تر  میانه  آسیای  کشورهای 
کنند  تأمین  آسیا  جنوب  طریق  از  جهان  با  را  خود  پیوند 

بتواند نقش خود  افغانستان  این وقتی تحقق می یابد که  و 
جنوب  و  مرکزی  آسیای  میان  در  پیوند  حلقۀ  منحیث  را 
این  از  تالش های  شک  بدون  کند.  ایفا  خوبی  به  آسیا 
دست می تواند در راه توسعۀ مناسبات سیاسی – اقتصادی 
نقش  ساخنت  برجسته  و  منطقه  کشورهای  با  افغانستان 

محوری کشور ما در تعامالت منقطه ای موثر واقع شود.   

معیـن همـکاری هـای اقتصـادی اظهـار امیـدواری 
تاشـکند  بـا تـالش هـای مشـرتک کابـل و  کـرد کـه 
تحقـق  شـاهد  امریـکا،  متحـده  ایـاالت  حامیـت  و 
اهـداف مشـرتک سـه کشـور در منطقـه خواهیـم بـود.
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تیوری صلح وچگونگی روند مذاکرات

نجیب اهلل صافی  

n.safi@mfa.af

چکیده:
این منت به هدف سهم گیری در یک تالش ارزنده و با داشنت 
حس مسولیت پذیری، به عنوان یک شهروند متعهد به منافع 
ملی، مبنی بر درک عمیق از وضعیت حساس سیاسی کشور 
تهیه شده و در جهت توضیح تئوری صلح و چگونگی آغاز 
مسئله  این  فراراه  مشکالت  پیشبینی  و  بین االفغانی  مذاکرات 
مهم ملی و ارایۀ راه حل آن، برای خوانندگان مجله ستوری 
وزارت امور خارجه باالخص برای آن عده از دیپلوماتانی که 
در استقامت وظیفوی شان، با مسئله صلح در داخل و خارج 
از کشور رسو کار دارند، ترتیب شده است. مسئله صلح در 
اکادمیک  علمی/  تیوری  و  پدیده  یک  عنوان  به  نوشته  این 
مورد بحث قرار گرفته و متعاقباً با واقعیت های جامعه افغانستان 
و منطقه در عمل وفق داده شده است که با ریشه یابی اصل 
مسئله و با پیش بینی و چگونگی عملکرد حکومت و مردم در 
برخورد با این موضوع با پیشنهادات و راه حل های مشخص 

و معین ختم می گردد. 
طالبان،  حکومت،  افغانستان،  صلح،  کلیدی:  واژه های 

مذاکرات.
مقدمه:

بین املللی  جامعه  و  زمان  دیر  از  افغانستان  سیاسیون  و  مردم 
این  به   ۲۰۱۴ سال  الی   2001 سال  از  جنگ  سال   13 در 
طریق  از  را  افغانستان  معضلۀ  منی توان  که  رسیدند  نتیجه 
نظامی حل و فصل کرد و باید برای آن یک راه حل سیاسی 
جستجو شود؛ تا باالخره جامعه بین املللی در دسامرب 2014 
خارج  افغانستان  از  را  شان  امنیتی  نیروهای  تعداد  بیشرتین 
 )None Combat Mission( ساخته و ماموریت غیر نظامی

بار  اولین  برای  در عین حال،  آغاز کردند.  از سال 2015  را 
به  افغانستان و طالبان  روند مذاکرات مستقیم میان حکومت 
همکاری کشور های ایاالت متحده امریکا، چین و پاکستان 
)Quadrilateral Coordination Group )QCG( در سال 
محدود،  مالقات  چند  بعد  زود،  بسیار  که  شد  مطرح   ۲۰۱۵
مرگ  با  بعداً  و  عمر(  محمد  )مال  طالبان  رهرب  مرگ  خرب  با 
جانشین وی مال محمد اخرت منصور و زندانی شدن مال برادر 

توسط پاکستان، این روند به کلی متوقف شد. 
اما دولت جمهوری اسالمی افغانستان، همواره بنابر خواست 
برای  کشور،  کشیده  رنج  ملت  و  مردم  دیرینه  آرزو های  و 
رسیدن به یک صلح پایدار، تالش های خود را در این عرصه 
ادامه داده که به گونه مثال می توان از امضای توافقنامۀ صلح 
با حزب اسالمی در سال ۲۰۱۶ یاد کرد. برعالوه ایجاد پروسۀ 
کابل و پیشنهاد آغاز مذاکرات بدون قید و رشط با طالبان در 
دومین کنفرانس پروسه کابل،آزادی زندانیان طالب، حذف 
امنیت  شورای  سیاه  لیست  از  طالب  رهربان  از  بعضی  نام 
خروج  روی  بحث  برای  دولت  آمادگی  متحد،  ملل  سازمان 
نیروی های بین املللی، برگزاری کنفرانس علامی کشورهای 
یک جانبه  آتش بس  اعالن  اندونیزیا،  و  سعودی  در  اسالمی 
را  طالبان  که  بود  تالش های  غیره….  و  عید  ایام  در  دولت 
واداشت تا با دولت وارد مذاکره شوند. اما حاال از همه مهم تر 
سوال این است که منبعد چی باید کرد؟ و چطور می توان این 
روند متزلزل مذاکرات را با درک وضعیت حساس سیاسی و 
موارد  به  پرداخنت  برای  موفقیت رساند؟  به  امنیتی در کشور 
فوق، نخست در رابطه به صلح پایدار و مخاصامت از دید 
مطالعات صلح و منازعه برخورد تیوریکی و علمی خواهیم 
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داشت و بعداً با درک واقعیت های جامعه، موضوع را مرحله 
به مرحله با بحث روی مشکالت داخلی و خارجی )اهداف 
دنبال  مخترص،  نتیجه گیری  و  منطقه(  کشورهای  عملکرد  و 

می کنیم. 
صلح و منازعه چیست؟

و  آرامش  معنی  به  لغت  در  صلح   :Peace یا  صلح  تعریف 
سکون می باشد و در اصطالح به نبود جنگ و خشونت در 
یا یک قلمرو مشخص گفته می شود که در آن  یک جامعه 
حقوق همگانی حضور و عدالت اجتامعی تأمین باشد و همه 
بتوانند بدون نگرانی روحی باهم زیست داشته و به مراودات 

روزمره بپردازند. صلح را می توان به دو نوع تقسیم کرد : 
به  در آن خشونت  که   Negative Peace یا  منفی  1- صلح 

کم ترین مرحله آن رسیده باشد.
2- صلح مثبت یا Positive Peace که در آن خشونت وجود 

ندارد و عدالت اجتامعی برای همه تأمین است. 
 :Conflict تعریف منازعه یا

یا برخورد  منافع و  در کلامت ساده می توان گفت که تضاد 
به خاطر نیازمندی ها، ارزش ها، اهداف و اعتقادات را منازعه 
گویند و این تصادم یا تضاد ممکن میان افراد و یا دول باشد. 

منازعات در مجموع به دو نوع تقسیم می شوند:
1- منازعات بدون خشونت

2- منازعات با خشونت که می تواند خشونت مستقیم و یا غیر 
مستقیم باشد. 

اما این جا چون بحث روی مسئله افغانستان مطرح است، پس 
بیشرت روی منازعه ای که با خشونت همراه است و به جنگ 
مبدل شده، مترکز خواهد شد؛ لیکن نباید منازعه را با جنگ 
یا War مغالطه کرد. در اصل جنگ به تقابل گرم طرف های 
درگیر که ممکن گروهی از مردم یا دولت ها باشند، روی حفظ 
منافع، با استعامل قوه و خشونت همراه باشد، گفته می شود. 

یعنی هر منازعه منیتواند جنگ باشد. )صافی، 2015(
 Peace and Conflict( دانشمندان مطالعات صلح و منازعه
طریق  از  پایدار  صلح  به  رسیدن  خاطر  به   )Studies
مساملت آمیز، تیوری های مختلفی را برای محار کردن جنگ 
پیشنهاد می کنند؛ ولی در این منت روی شناخت مثلث منازعه 
یا )Conflict Triangle( بحث خواهیم داشت و این بحث 
توسط پروفیسور وجامعه شناس مشهور نارویژی به نام جان 
گلتونگ یا Johan Galtung که بنیانگذار مطالعات صلح و 

منازعات در قرن 19 میالدی می باشد، مطرح شده است. 
بر این عقیده بود که وقتی ما می توانیم به تحکیم  موصوف 
صلح پایدار برسیم که از منازعه و عوامل آن شناخت کامل 
و روشن داشته باشیم. وی این قضیه را از سه زاویه مختلف 

به منظور حل و شناخت منازعه مورد مطالعه قرار می دهد تا 
جلوگیری،  هامنا  که   Normative Aim یا  اصلی  هدف  به 
دست  می باشد،  خشونت  به  شدن  فایق  و  کاهش  مدیریت، 

یابد:
 :Direct Violence 1- خشونت مستقیم

که  قوه ای  از  استفاده  و  گرم  درگیری های  موجودیت  یعنی 
مثالً  می شود.  درگیر  جناح های  خسارات  و  تلفات  به  منتج 
این  که  خشونت زا  مسلحانه  حمالت  یا  و  مستقیم  عام  قتل 

خصوصیت را عمالً در جنگ افغانستان شاهد هستیم.
 Structural شده  سازماندهی  یا  ساختاری  خشونت   -2
مستقیم.  غیر  خشونت  یعنی  ساختاری  خشونت   :Violence
به علت های که منی توان جلو آن  از قبیل واردآمدن تلفات 
سوی  سیاسی،  رسکوب  اقتصادی،  استثامر  مثالً  گرفت.  را 
تغذی عمدی و غیره... که این موارد در معضله افغانستان بنابر 
عملکردهای  از  پشتیبانی  در  همسایه  کشورهای  مداخالت 
دیده  دولتی  نهادهای  ساخنت  ضعیف  و  طالبان  این چنینی 

می شود. 
 :Cultural Violence 3- خشونت فرهنگی

یا  کشور  یک  فرهنگی  ارزش های  دادن  قرار  فشار  تحت 
طور  به  جامعه  از  خاصی  کتلۀ  یک  وعنعنات  رسوم  تهدید 
اقوام  قراردادن  فشار  تحت  مانند  مستقیم،  غیر  یا  و  مستقیم 
مذهبی  قرش  یک  مسلامنان  بردن  بین  )از  مذاهب  خاص، 
بین  از  میان مذاهب شیعه و سنی(،  انداخنت  تفرقه  یا  جامعه 
بردن نشانه های فرهنگی و اجتامعی بعضی از اقلیت ها که در 
آثار و آبدات تاریخی و فرهنگی یک قوم یا مذهب وجود 
بردن  بین  از  مثل  کشور  یک  تاریخ  تهدید  یا  باشد.  داشته 
متأسفانه  موارد.  غیره  و  اجباری  مهاجرت های  بودا،  مجسمه 
صورت  افغانستان  در  گذشته  سال  چهل  در  موارد  همه  این 

گرفته است. 
بدین اساس گفته می توان که جنگ افغانستان بر مبنای نظریه 
پس  می باشد؛  عیار  متام  جنگ  یک  گلتونگ،  پروفسور 
 Peace یا منازعات  مباحث مطالعات صلح و حل  به  مطابق 
and Conflict Resolution وی پیشنهاد می کند که به خاطر 
دو  از  مذاکره  میز  به  جنگ  درگیر  طرف های  کردن  حارض 

عامل عمده می توان استفاده کرد:
 Pull Factors ۱- عوامل سوق دهنده یا عوامل غیر مستقیم

 Push Factors ۲- عوامل وادار کننده
 Military نظامی  مطالعات  بحث  در  بیشرت  دوم  مورد 
شود  گفته  است  الزم  این جا  در  می باشد.  مطرح   Studies
که در مطالعات نظامی بیشرت روی برد جنگ بحث می شود 
نه دریافت راه حل آن؛ پس برای کاهش جنگ و خشونت 



 Peace and که موضوع  مطالعات صلح و حل منازعات یا
Conflict Resolution می باشد، منت حارض با در نظر داشت 
فرصت پیش آمده و درک الزم از وضعیت کنونی برای صلح، 

به دور از بحث نظامی دنبال می شود. 
حال  به  تا  افغانستان  حکومت  که  گفت  باید  خوشبختانه 
هم زمان  صورت  به  فوق الذکر  عامل  دو  هر  از  توانسته است 
فشارهای  آوردن  یک طرف  از  کند.  استفاده  مخالفین  علیه 
مقدمه  در  که  سوق دهنده  عوامل  از  استفاده  با  غیرمستقیم 
نظامی  حمالت  از  استفاده  با  دومی  و  بعمل آمد  ذکر  آن  از 
زمینی و هوایی به عنوان عوامل وادار کننده که به نحوی باعث 

رجوع طالبان به میز مذاکره شده است.
طوری که در باال ذکر گردید، بحث با موفقیت کم در این جا 
ختم منی شود! مراحل بعد از این بسیار مهم است که چطور 
در  است  الزم  پس  رسید؟  پایدار  صلح  یک  به  می توان 
با استفاده از نظریه  آغاز صلح پایدار را رشح داده و سپس 
روند  راه  فرا  چالش های  و  منازعه  گلتونگ،  جان  پروفیسور 
نتیجه  به یک  با فرصت های آن، غرض رسیدن  مذاکرات را 

عملی، ارزیابی کرد. )گولتنگ، 1996(

صلح پایدار یا Sustainable Peace چیست؟
 Peace and Conflict( منازعه  و  صلح  مطالعات  در 
رفاه  مهم  عامل  منحیث  پایدار  صلح  مفهوم   ،)Studies
عمومی و همگانی به هدف ساختار یک دولت کارا و با ثبات 
برای طرف های درگیر مطرح می باشد. در صلح پایدار توجه 
به سه اصل یا فکتور الزمی می باشد و در اصل موضوع صلح 
آوردن  ولی  است،  مطرح  پسا منازعه  در حالت  بیشرت  پایدار 
هدف  که  است  رضور  خاطری  به  منت  این  در  مبحث  این 
)موقتی  منفی  صلح  نه  باشد  پایدار  و  مثبت  صلح  ما  نهایی 
همسایه  از کشورهای  بعضی  متأسفانه خواست  که  نسبی(  و 

همین است که خواب دوباره حاکم شدن بر ما را می بینند:
:Nurturing 1- پرورش و انکشاف روانی اذهان

لحاظ  از  صلح  برای  تا  است  رضور  بسیار  مرحله  اولین  در 
همه  افغانستان  مسئله  در  و  گیرد  صورت  تبلیغ  و  کار  روانی 
سطح  )به  جنگ  و  منازعه  در  ذینفع  و  ذیدخل  جوانب 
نیازمندی  ثبات فکری غرض درک  به یک پختگی و  ملی( 
لحاظ  از  )یعنی  برسند  جامعه  در  ارزش  یک  منحیث  صلح 
متعهدین  افغانستان،  مردم  و  حکومت  شمول  به  همه  فکری 
برد  برد  حالت  در  روند  این  در  را  خود  طالبان  و  بین املللی 
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آیا  ببینند. هنوز هم سوال است که   )win win satiation(
طالبان و حامیان شان به روند مذاکرات معتقد هستند یا خیر؟ 
اجامع  یک  به  مذاکرات  آغاز  برای  افغانستان  دولت  آیا  و 
حکومت  که  گفت  باید  این جا  در  نه؟  یا  است  رسیده  ملی 
افغانستان  ملت  منتخب  ارگان  یگانه  منحیث  افغانستان 
صالحیت انجام مذاکره با طالبان را دارد؛ ولی به خاطر رسیدن 
به یک صلح پایدار، حکومت باید از رسیدن به اجامع ملی و 
حل اختالفات سیاسی داخلی اطمینان حاصل کند و برای این 
موضوع به تالش های زیاد و آنی رضورت است تا از فرصت 

پیش آمده با یک موقف قوی سیاسی، نفع بیشرت بربد. 
:Empowerment 2- توامنند سازی یا

پایدار  صلح  و  داخلی  امنیت  یک  به  رسیدن  برای  باید 
روی نهاد های اجتامعی و اساسی جامعه کار صورت گیرد. 
از جامعه مدنی،  پشتیبانی  نهادهای دموکراتیک،  از  حامیت 
آزادی بیان، آزادی  رسانه ها، تالش برای باورمند سازی مردم 
به دموکراسی، دادن تعریف مشخص از منافع و اهداف ملی 
کشور، تعریف مشخص از دشمنان وغیره.. از اهمیت خاصی 
برخوردار است. در این مرحله حکومت افغانستان تا اندازه ای 
موفق بوده و توانسته است تا برای تعدادی از مردم افغانستان 
به  از حقوق حقه شان  دفاع  به خاطر  تا  فراهم سازد  فرصت 
به  باید  منبعد  فرصت ها  این  ولی  برسند؛  باال  ظرفیت  یک 
شکل متوازن در رستارس افغانستان و برای همه به طور یکسان 
مساعد شود، که این امر می تواند، باورمندی و رابطه مردم با 

دولت را بیشرت سازد.
:Communications 3- تأمین ارتباطات یا

)که  جامعه  اقشار  همه  با  دولت  مستقیم  ارتباطات  برقراری 
موضوع اجامع ملی در این مرحله می تواند مطرح شود( و هم 
غرض جلوگیری از مداخالت بیرونی و دسرتسی به معلومات 
موثق و دست اول رضوری است. برعالوۀ  این امر، می توان 
از حکومت  نهادهای خارج  و  نفوذ  با  افراد  طلبی  قدرت  از 
جلوگیری کرد و همه را  به طرف صلح پایدار سوق داد. در 
ضمن برقراری ارتباطات مستقیم و مستمر با طرف های ذیدخل 
)stakeholders(  نیز مهم است و در این عرصه وزارت امور 
با  ارگان های ذیدخل دیگر می تواند  با  خارجه در همکاری 
گزینش افراد مسلکی و نخبه در داخل و خارج کشور، بیشرت 
تالش را انجام دهد. الزم به تذکر است که در این دو بخش 
باید قوی تر عمل کند تا دستان مداخله گران در امور  دولت 
داخلی کوتاه و ضمناً معلومات مفید منحیث قوی ترین منبع 
برای مذاکرات موفقانه، جمع آوری گردد.  قدرت، وقتاً فوقتاً 
با وجود متام این همه موارد، ضمن این که ما به اجامع ملی 
به رهربی دولت منتخب جمهوری اسالمی افغانستان نیازمند 

هستیم، نباید دید و رویکرد کشورهای همسایه و منطقه را در 
گرفت.  نادیده  افغانستان  مسئله  در  داخلی  مشکالت  پهلوی 

)گولتنگ و دیرتیچ، 2013(
مشکالت و نیازمندی های داخلی و خارجی حکومت در 

مذاکرات صلح
اول مشکالت داخلی: 

نیازمندی به اجامع ملی کشور تحت رهربی حکومت منتخب 
ملی غرض تقویت موقف سیاسی و مرشوعیت در مذاکرات، 
جلوگیری از دامن زدن به مشکالت و شکاف های اجتامعی 
توسط بعضی از سیاسیون غرض بدست آوردن سهم بیشرت در 
قدرت، نیاز به تقویت عملکرد و البیگری دستگاه دیپلوماسی 
موقف  از  کشورها  حامیت  جلب  غرض  سفارت خانه ها  و 
سخت  موقف  بر  الزم  فشار  صلح،  مذاکرات  در  حکومت 
 18 در  اکرثاً  که  دموکراتیک  ارزش های  به  رابطه  در  طالبان 
دید  تفاوت  سازی  یکسان  است،  آمده  بدست  گذشته  سال 
طالبان در سطح رهربی و تصمیم گیری با خواست های  افراد 
اول و عملیاتی آن ها، داشنت تجربه کافی و فن مذاکره  رده 
هیأت اعزامی حکومت، موجودیت میکانیزم پیش برد روند 

مذاکرات به طور هامهنگ و یک صدا و غیره.
با وجود این همه مشکالت و نیازمندی ها، راه بیرون رفت آن 
ناممکن نیست و رصفاً الزم است تا حکومت بعضی رهربان و 
سیاسیون را در صورت مستحق بودن شان راضی و بعضی ها 
را مجبور به گذشنت از منافع شخصی شان سازد؛ اما مشکالت 
جدی  به طور  که  است  منطقه ای  و  خارجی  عوامل  اساسی 
مستلزم توجه می باشد. )وزارت دولت در امور صلح، 2020(

دوم مشکالت خارجی:
پنتاگون  با  استخبارات  اداره ملکی و  میان  اختالفات موجود 
یعنی  افغانستان.  از  نیروهای شان  امریکا در موضوع خروج 
از  بخشی  می تواند  موضوع  این  امریکا،  ملکی  ادارۀ  برای 
ای  آی  سی  و  پنتاگون  برای  ولی  باشد؛  انتخاباتی  کمپاین 
پذیرفنت شکست با بیلون ها دالر مرصف و کشته شدن هزاران 
تن از عساکر شان قابل قبول نیست، احتامل ملغی قراردادن 
توافقنامه امضا شده با طالبان با در نظر داشت  این که توافقات 
تشدید  و  ادامه  به خاطر  یعنی هم  است،  مرشوط و حساس 
خشونت از سوی طالبان احتامل فسخ آن وجود دارد و هم 
به خاطر دنبال کردن  امریکایی ها که ممکن است  از جانب 
اهداف اسرتاتیژیک شان در جنوب آسیا و منطقه )و از لحاظ 
 CIA اقتصادی و نظامی با چین، روسیه و ایران( بنابر خواست
انتخابات شان فسخ گردد. عامل  از  بعد  یا  و  قبل  پنتاگون  و 
مشکل  به  مذاکرات  در  را  حکومت  می تواند  که  دیگری 



با طالبان است  مواجه سازد، داشنت روابط کشورهای منطقه 
که برخی از آن ها مخالف حضور امریکایی ها در افغانستان 

نیز می باشند.
نقش و دید کشورهای منطقه به روند صلح افغانستان:

کشورهای مهم منطقه را می توان از دید سیاسی و اقتصادی به 
دو کتگوری در موضوع صلح افغانستان تقسیم کرد.

اول: کشور های که در صلح افغانستان دنبال اهداف سیاسی 
و اقتصادی منفی هستند.

دوم: کشورهای که در صلح افغانستان دنبال منافع و اهداف 
سیاسی و اقتصادی مثبت می باشند. 

پاکستان  است.  شامل  ایران  و  پاکستان  اول،  کتگوری  در 
سیاست  در  هرگز   همسایه،  نزدیک ترین  و  اولین  عنوان  به 
و  نکرده  وارد  تغییرات  افغانستان  قبال  در  خود  دوپهلوی 
همیشه به دنبال اهداف اسرتاتیژیک خود می باشد. این کشور 
افراطی  نظام  افغانستان یک  در  تا  است  کرده  همواره تالش 
طریق  آن  از  تا  باشد  قدرت  در  پاکستان  به  وابسته  و  هم سو 
پالیسی های  نفوذ هندوستان را بگیرد، در تدوین  بتواند جلو 
طبیعی  منابع  باشد،  داشته  نفوذ  افغانستان  خارجی  و  داخلی 
ترانزیت  راه  از  استفاده کند،  و آب های کشور را خودرسانه 
تجارتی برای صادرات تولیدات خود، بهره برداری نامحدود 
دیورند  فرضی  کابل، موضوع خط  در  و دولت حاکم  کرده 
خروج  با  می خواهد  پاکستان  عین حال  در  بگیرد.  نادیده  را 
نیروهای خارجی، از اهداف اسرتاتیژک امریکا در منطقه به 
در  برآن  مزید  کند.  استفاده  خود  نفع  به  متعهد  یک  عنوان 
از یک سو می خواهد کمک های  افغانستان،  موضوع صلح 
امریکا و کشورهای عربی را منحیث تسهیل کننده مذاکرات 
به خود جلب کرده و از طرف دیگر اعتبار از دست داده خود 
را در برابر غرب و امریکا دوباره احیا کند. بنابراین، حکومت 
افغانستان به صورت قطع در انتخاب یک تیم متعهد و آگاه،  

در مذاکرات با طالبان، دقت خاص خواهد داشت. 
کشور ایران منحیث یک همسایه کلیدی در چند سال اخیر با 
طالبان رابطه داشته؛ اما این رابطه، تاکتیکی و موقتی می باشد 
خاطر  به  طالبان  از  ایران  حامیت  دایمی.  و  اسرتاتیژیک  نه 
آب های  مدیریت  از  جلوگیری  امریکایی،  نیروهای  خروج 
مرزی توسط افغانستان و ترس از مبدل شدن این کشور به راه 
با آسیای مرکزی است.  نقطۀ وصل آسیا جنوبی  و  ترانزیت 
حامیت  با  سنی  طالبان  تا  منی خواهد  ایران  زمان،  درعین 
کشورهای عربی خاصتاً سعودی به کامیابی اسرتاتیژیک در 
افغانستان دست یابد. پس الزم است تا روی چگونگی روابط 
با ایران در رشایط پس از صلح و حتی در حال حارض تجدید 
نظر شود تا از تالش های شان برای نفوذ بیشرت در افغانستان 

جلوگیری گردد.
طرفدار  که  روسیه  و  چین  مثل  های  کشور  دوم:  کتگوری 
آمدن صلح با خروج نیرو های امریکایی در افغانستان هستند 
ولی در عین حال به خاطر تهدیدات امنیتی ناشی از حضور 
خط  اطراف  در  داعش  خصوص  به  تروریستی  گروه های 
به یک بارگی  نیروهای خارجی  دیورند، منی خواهند  فرضی 
و بدون دریافت یک راه حل اساسی خارج شوند و افغانستان 

دوباره به مرکز تروریزم مبدل شود. 
هم چنان روسیه و چین از مذاکرات رسی طالبان با امریکایی ها 
در  دایمی  پایگاهای  قبال  در  توافقات  احتامل  خاطر  به 
افغانستان، هراس دارند. کشور چین که با تهدید بالقوه جنبش 
با  منی خواهد  است،  مواجه   ETIM رشقی  ترکستان  اسالمی 
فرصت  افغانستان  از  بین املللی  نیروهای  یک بارگی  خروج 
شده  مساعد  تروریستی  گروه های  و   ETIM روابط  تقویت 
و شاهد تشدید فعالیت های شان در ایالت سنگیانگ به نفع 

ایغورها باشد. 
به  را  ثبات  و  صلح  با  افغانستان  یک  چین  کشور  ضمن  در 
پروژه  )مثل  طبیعی  منابع  استخراج  و  گذاری  رسمایه  خاطر 
مس عینک( غنیمت دانسته و با درک موقعیت اسرتاتیژیک 
و  ممد  که  کننده  وصل  و  ترانزیت  راه  حیث  به  افغانستان 
یک  و  راه  )یک  بزرگ  منطقه ای  پروژه های  کنندۀ  تکمیل 
خود  سود  به  می باشد،  نیز  کشور  آن  ابریشم(  راه  بند-  کمر 

می داند ) دفرت شورای امنیت، 2020-2019(

نتیجه گیری و پیشنهادات
دسرتسی به صلح یک هدف درجه اول و جز اساسی منافع 
ملی هر کشور است و برای رسیدن به صلح پایدار و مثبت، 
جمهوری  منتخب  حکومت  نخست  قدم  در  تا  است  الزم 
افغانستان اشخاص متعهد و آگاه جامعه را به حیث  اسالمی 
و  حقوق  از  دفاع  توانایی  که  کند  انتخاب  کننده  مذاکره 
امتیازات حکومت و مردم را داشته باشند. اما بهرت است قبل 
از آن، از منافع و اهداف ملی کشور که مستقیم به رسنوشت 
ملت ارتباط دارد، یک تعریف واضح صورت گیرد تا بر مبنای 
تعیین  قبل  از  وظایف  الیحه  با  بتوانند  کنندگان  مذاکره  آن 
خاطر  به  و  شان،  مکلفیت های  و  صالحیت ها  حدود  شده، 
حفظ ارزش های ۱۸ ساله )حفظ نظام جمهوریت با مترکز 
قدرت مرکزی، حفظ آزادی های فردی با تساوی حقوق زن 
امنیتی  نیروهای  رسانه ها،  حفظ  و  بیان  آزادی  حفظ  مرد،  و 
کشور )اردو ملی٫ پولیس ملی و امنیت ملی(٫ حفظ حاکمیت 
تدوین  در  استقاللیت  با  ارضی  متامیت  و  ملی  تام  و  عام 
کنند.  بهرتین وجه منایندگی  به  و خارجی،  داخلی  سیاست 

دور جدید شماره اول سرطان، اسد و سنبله FILE-ALT 1399 فصلنامه ستوری

۱۸
Storai



فصلنامه ستوری FILE-ALT دور جدید شماره اول سرطان، اسد و سنبله 1399
۱۹

Storai

دولت برعالوه باید بخاطر تجدید نظر روی بعضی موارد که 
آمادگی های  می باشد،  آن  در  هم  جامعه  صالح  و  خواست 
الزم را برای برگزاری لویه جرگه به عنوان عالی ترین مرجع 
تصمیم گیری داشته باشد که این امر انجام گردیده و ممکن 
به صالح و مشوره و یا تعدیل بعضی مواد در قانون اساسی و 

تصمیامت مهم در راستای مذاکره با طالبان، نیاز شود. 

باشد  مذاکره  قابل  موارد  کدام  که  ارزش ها  تفکیک  برای   
هانس  شیوۀ  از  می توان  نباشد،  مذاکره  قابل  موارد  کدام  و 
روابط  بخش  در  تبار  آملانی  آمریکایی  دانشمند  مورگنتا 
سیاست  علم  پدر  به  مشهور  که  سیاسی  علوم  و  بین املللی 
خارجی هم  یاد شده استفاده کرد و اهداف ملی را به اهداف 
مثال  طور  به  کرد.  بندی  تصنیف  سوم  و  دوم  اول،  درجه 
اهدافی که می توانند بعد از منافع ملی )موضوع خط فرضی 
دیورند و یا حفظ جمهوریت( در ردیف اهداف درجه اول 
با  که  مدیریت آب ها(  یا  معادن کشور  )استخراج  گیرد  قرار 
منافع ملی قابل مذاکره منی باشد تفکیک شود. اهداف درجه 
دوم و سوم که نسبتا در مقایسه با منافع و اهداف درجه اول 
قابل  موارد  و  مذاکرات  اجندای  می باشند جز  اهمیت تر  کم 
بحث درنظر بگیرند. در ضمن وضاحت بیشرت از خط و مش 
سیاسی می تواند مردم افغانستان را به طرف ملت شدن و نظام 
دیگر  جانب  از  و  دهد  سوق  شدن  ملت  دولت  سوی  به  را 
واضح  پیام  یک  طالبان  شمول  به  افغانستان  دشمنان  بقیه  به 
این  برساند.  افغانستان  مردم  ملی  اتحاد  و  از وحدت  قوی  و 
پیش فرض ها فرصت رسیدن به هدف نهایی را که دسرتسی به 

صلح پایدار است، بیشرت می سازد.
بعضی  روی  مرکزی  حکومت  تا  است  نیاز  راستا  همین  در 
ابزار های غیرمستقیم ولی تاثیر گذار، از قبیل تشویق تظاهرات 
با استفاده از فعاالن جامعه مدنی در داخل و خارج از کشور، 
باال ذکر شد(، تشدید  )تحت شعار حفظ ارزش های که در 
البی گری از طریق منایندگی های سیاسی به منظور تشویق و 
ترغیب اجامع منطقه ای و بین  املللی )در حامیت از موقف 

دولت افغانستان(، رسمایه گذاری و برنامه ریزی کند. هم چنان 
از طریق سازمان  های بین املللی باالخص شانگهای، سازمان 
همکاری کشورهای اسالمی)OIC(، و سازمان ملل متحد که 
شود  استفاده  می باشند،  برخوردار  خاص  نهایت  اهمیت  از 
به  متکی  خارجی  سیاست  رویکرد  از  تا  است  الزم  حتی  و 
صورت  بیشرت  مترکز  دوجانبه  به  نسبت  جانبه  چند  عملکرد 

گیرد. 
چین،  جاپان،  مثل  دوست  کشورهای  از  باید  آن هم  با  ولی 
کشورهای  ترکیه،  قطر،  امارات،  سعودی،  هندوستان، 

آسیای میانه و متعهدین غربی استفاده مثمر شود. 
در اخیر باید افزود که الزم است تا در بعضی موارد که منافع و 
اهداف ملی کشور )خطوط رسخ و غیر قابل مذاکره( است از 
قبیل: )خط فرضی دیورند، مدیریت آب ها، نیروهای امنیتی 
دموکراتیک،  ساله   19 ارزش های  جمهوری،  نظام  کشور، 
قانون اساسی وغیره...(، نظر طالبان در جریان مذاکرات اخذ 
و در توافقنامۀ که احتامالً با حکومت ج.ا.افغانستان به امضأ 
برسد، درج گردد. در این مورد الزم است تا یک تیم تخنیکی 
طالبان،  با  توافقنامه  مقدماتی  مسودۀ  تهیه  روی  بین الوزارتی 
در  و  فعال شود  امور خارجه،  وزارت  مستقیم  تحت رهربی 
به خاطر دفع  امنیتی کشور  نیروهای  تا  عین حال الزم است 
تهدیدات طالبان، جهت امتیاز گیری شان در مذاکرات آماده 
از عوامل  نیاز  و در صورت  باشند  پاسخ گویی الزم  نوع  هر 

وادار کننده یا push factors نیز استفاده کنند.
برای  سال  چهل  از  بعد  که  فرصتی  این  از  باید  نهایت  در 
 Sustainable and Positive( رسیدن به صلح پایدار و مثبت
رنج  ملت  این  نجات  منظور  به  است،  بدست آمده   )Peace
نیاکان خود  دیده و غم کشیده استفاده کرد و مثل اجداد و 
یک بار دیگر تاریخ را با رستارسی ساخنت صلح و ثبات در 

کشور، به دست خود نوشت.

منابع:
https://www. :1- گزارشات، دفرت شورای امنیت افغانستان

.2020-2019 ،/nsc.gov.af
)تیزس  افغانستان  پروسه صلح  الله، 2015،  نجیب  2-صافی، 

ماسرتی(، چاپ اول، اوتاوا- کانادا.
چاپ  آمیز،  صلح  معنی  به  صلح   ،1996 جان،  3-گولتنگ، 

اول، نرش سج، ناروی.
صلح،  تحقیقات  قدم  پیش   ،2013 دیرتیچ،  و  گولتنک   -4

چاپ اول، نرش سپرینگ، سویس.
https:// امور صلح:  5- گزارشات کاری، وزارت دولت در 

.2020 ،smp.gov.af/dr



اهمیــت اقتصــادی- تجارتــی بنــادر »چابهــار« 

و »گــوادر« بــرای افغانســتان
اسداهلل فرامرز 

a.faramarz@mfa.af

چکیده: 
افغانستان به لحاظ موقعیت جغرافیای و موقعیت اسرتاتیژیک 
خود به عنوان نقطه اتصال کشورهای آسیای مرکزی وآسیای 
جنوبی حیثیت "قلب آسیا" را به خود اختصاص داده است، 
و از این منظر حایز اهمیت سیاسی- اقتصادی در سطح منطقه 

می باشد. 
تا حدی کشورهای  و  ابرقدرت جهانی  هر  تاریخ  امتداد  در 
افغانستان  طریق  از  تا  اند  کوشیده  خود  نوبه  به  نیز  همسایه 
دسرتسی به دیگر کشورهای مجاور، آسیای جنوبی و آسیای 
نقطه  و  کریدور  عنوان  به  افغانستان  لذا  باشند.  داشته  میانه 
اهمیت  از  مرکزی  آسیای  و  آسیا  جنوب  کشورهای  اتصال 

ویژه ای برخوردار است.
اقتصاد و تجارت اگر نگویم در همه ابعاد زندگی اجتامعی؛ 
امنیتی  اجتامعی،  زیربنای  معیشتی  موارد  اکرث  در  دست کم 
اقتصادی- اهمیت  مقاله  این  در  شود.  می  شمرده  سیاسی  و 
تجارتی بنادر گوادر و چابهار محراق بحث می باشد و تالش 
گوادر  و  چابهار  اقتصادی  و  تجاری  اهمیت  تا  است  شده 
مقایسه و برجسته گردد، اما هراز گاهی که سخن از تجارت 
قرار می  املللی مطرح بحث  بین  و  ملی  اقتصاد در سطح  و 
به ویژه روابط تجارتی  گیرد؛ به خودی خود روابط کشورها 

کشورهای ذیدخل مورد توجه و کنکاش قرار می گیرند. 
در این نوشتار پیش از اینکه به این فرضیه -اهمیت اقتصادی-
افغانستان- پرداخته  برای  » گوادر«  بنادر »چابهار« و  تجارتی 
به روابط  بنابر رضورت تحلیل موضوع، نگاه کوتاهی  شود، 

افغانستان-ایران و روابط افغانستان-پاکستان شده است.

واژه های کلیدی: 
افغانستان- روابط  افغانستان-ایران،  روابط  گوادر،  چابهار، 
موقعیت  تجارتی،  بدیل  راه  اقتصادی،  اهمیت  پاکستان، 

اسرتاتیژیک. 
روابط افغانستان و ایران

دارای  فرهنگی  دینی-  اجتامعی،  لحاظ  به  ایران  و  افغانستان 
وجوه اشرتاک زیادی اند، که در امتداد تاریخ روابط پر فراز 
و فرودی داشته اند، اما آنچه مهم می مناید؛ مسلامً همسایه 
نقش  روابط  تنظیم  چگونگی  در  که  کشورهاست  بودن 
ارشف  جمهور  رئیس  همچانی که  مناید.  می  ایفا  را  اساسی 
غنی نیز کشورهای همسایه را به لحاظ با اهمیت بودن شان در 

حلقه اول سیاست خارجی کشور قرار داده است.
با داشنت نزدک به 950 کيلومرت مرز مشرتک در غرب   ایران 
افغانستان از نگاه اقتصادی-تجارتی برای افغانستان از اهمیت 
خاصی برخوردار است. انگلیس ها در زمان استعامر و تسلط 
تعیین  ایران  و  افغانستان  میان  را  خطوطی  افغانستان  در  شان 
اینکه  تا  به همراه بود؛  با مناقشه و اختالفاتی  کرده بودند که 
در سال ۱۳۱۲ خورشیدی قراردادی میان فیض محمد خان، 
سفیر  اسفندیاری  و محمدتقی  افغانستان  امورخارجه  وزیر 
ایران در کابل، به امضا رسید. در این قرارداد حل اختالفات و 
تحدید کامل مرز دو کشور را به حکمیت دولت ترکیه سپرد 
و طرفین موافقت کردند که هر نظری را که دولت ترکیه اعالم 
میان  فعلی  مرز  کنند.  عمل  آن  به  و  بدانند  قطعی  نظر  کند، 
حکم  و  مناینده  آلتای،  فخرالدین  توسط  ایران  و  افغانستان 
ترکیه در مورد حل اختالفات مرزی میان افغانستان و ایران که 
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در سال 1314 خورشیدی گامشته شده بود، مورد پذیرش و 
تائید طرفین قرار گرفت. آقای آلتای پس از مطالعات محلی 
بودند  گذاشته  او  اختیار  در  کشور  دو  که  اسنادی  بررسی  و 
مطالعه و در باره ی بافت جغرافیایی و تاریخ منطقه، رأی خود 
را در ماه ثور ۱۳۱۴ ابالغ کرد که مورد پذیرش دو دولت قرار 
گرفت و مجلس شورای ملی نیز در سیزدهم مهر ۱۳۱۴ آن 

را تأیید کرد.
حکومت  دوره  در  ایران  و  افغانستان  روابط  به  نگاهی 

وحدت ملی 
در این دوره روابط افغانستان با ایران با فراز و فرود پیچیده تری 
نسبت به دروان ماقبل خود همراه بوده است. ایجاد بندهای 
آبی و افتتاح بند سلام به کمک هندوستان در افغانستان باعث 
رنجش خاطر کشورهای همسایه از جمله ایران گردید. »افتتاح 
بند سلام در هرات، باعث وخیم شدن رابطه افغانستان با ایران 
شد. بعد از سقوط والیت فراه وزیر دفاع افغانستان، بدون ذکر 
کشور خاص گفت که جنگ فراه جنگ آب است. همچنان 
حسن روحانی طی یک سخرنانی خویش بیان منود که ایران، 
ایران  به  که  افغانستان  آب  بندهای  اعامر  مورد  در  منیتواند 
جریان دارد، بی تفاوت باشد که این سخنان، شدیداً از طرف 
مناینده گان مجلس افغانستان تقبیح شد و باعث واکنش تند 
افغان ها در شبکه های اجتامعی گردید.« )حکیمی، 2019( 

با وجود سابقه  افغانستان-ایران در معادالت اقتصادی  روابط 
طوالنی هنوز دارای بیالنس مشخصی نبوده و کمرت دوسویه 
بوده است. با دستور کار قرار دادن دیپلامسی که در دوران 
حکومت وحدت ملی در جریان است، احساس می شود که 
این روابط یک سویه تجارتی جای خود را به یک بیالنس 
نجم  آقای  چنانچه  کرد.  خواهند  تعویض  طرفه  دو  متعادل 
تصدی  زمان  در  تهران  در  افغانستان  دیپلامتان  از  یکی  پور 
گفتگو  یک  طی  خورشیدی   1396 سال  در  شان  وظیفه 
روابط  مورد  در  تهران  در  افغان)آوا(  صدای  خربگزاری  با 
اقتصادی افغانستان و ایران ظهار منوده بود که روابط تجاری 
تغییر  بیالنس  این  است  الزم  که  است  طرفه  یک  کشور  دو 
است؛ ۹۸ درصد  تجاری دو کشور یک طرفه  »روابط  کند. 
صادرات و ۲ درصد واردات. ما تالش داریم که این بیالنس 
تغییر کند. وقتی شام به کشوری ۹۸ درصد صادرات دارید و 
اجازه واردات از آن کشور را منی دهید، حتی اجازه ترانزیت 
و  منی شود  داده  کشورها  برخی  به  افغانستان  اموال  مستقیم 
سخت گیری می شود؛ حساسیت هایی ایجاد می شود که باید 
حل شود. اولویت ما در سفارت، مبادالت و منافع دو سویه 

است که ماندگار می باشد.« )آوا، 1396(  
به  دالر  میلیون   500 از  بیش  حدود  در  حال  تا  ایران  کشور 

انکشاف  برای  که  است  کرده  کمک  افغانستان  بازسازی 
شکی  جای  هیچ  شود.  می  تلقی  مهم  افغانستان  اقتصادی 
برای  ایران  چابهار  تجارتی  بندر  افتتاح  و  ایجاد  که  نیست 

برای  ایران،  چابهار  »بندر  دارد.  اقتصادی  اهمیت  افغانستان 
انکشاف اقتصاد افغانستان بسیار حیاتی است؛ چون افغانستان 
یک کشور محاط به خشکه است و قبال جهت دسرتسی به 
افتتاح  با  اما  بود؛  پاکستان  کشور  به  متکی  بحری،  آب های 
بندر چابهار ایران، افغانستان دیگر وابسته به پاکستان نیست.« 

)حکیمی، 2019(  
روابط افغانستان و پاکستان: 

در  "پاکستان"  نام  به  جغرافیایی  محدوده  گیری  شکل 
برتانوی  هند  بدنه  از  جدایی  از  پس  افغانستان،  همسایگی 
در سال 1947 میالدی صورت گرفت، که به لحاظ موقعیت 
جغرافیایی در جنوب رشقی افغانستان با داشنت حدود 2500 
همسایه  کشورهای  مهمرتین  از  یکی  مشرتک  مرز  کیلومرت، 

افغانستان به شامر می آید. 
اسرتاتیژیک  و  مهم  کشور  یک  افغانستان  برای  پاکستان 
و  سیاسی-امنیتی  تاریخ  امتداد  در  که  شود،  می  محسوب 
اقتصادی، دچار تنش و با فراز و نشیبی به همراه بوده است: 
»بعد از جدا شدن پاکستان از هند درگیری دو کشور بر رس 
با  خود  جنوبی  مرزهای  در  واقع  در  پاکستان  مرزی،  مناطق 

افغانستان نیز دچار مشکل بوده است.« )محب، 1391(  
بناً طبیعی است که هرگاه طول مرزهای مشرتک میان کشورها 
بیشرت  نیز  مرزی  اداره  تناسب مشکالت  به هامن  باشد،  زیاد 
انتظار می رود طرفین از حالت نگاه "عمق  اما  خواهند بود، 
یک  عنوان  به  مرزها  طول  به  و  منوده  گذر  اسرتاتیژیک" 

"فرصت اقتصادی" نگاه کنند، تا یک "تهدید امنیتی". 
عمق  "نظریه  روس ها  علیه  افغانستان  مردم  جهاد  دوره  در 
اسرتاتیژیک" وارد سیاست های ارتش پاکستان شد و تا حاال 
دنبال می شود، اما انتظار می رود که این سیاست به پایان عمر 
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اش نزدیک شده باشد؛ و نوع نگاه ها بیشرت اقتصادی محور 
خواهد شد تا امنیتی محور. پاره ای از پژوهش آقای گریت 
پرایس پژوهشگر در مرکز پژوهشی سلطنتی بریتانیا یا چهتم 
هاوس در مورد آینده نامعلوم پاکستان و افغانستان نوشته است 
بیانگر این است که »سیاست پاکستان در ارتباط با افغانستان 
در حال دگرگونی است. بخش از این تحول، نیاز پاکستان به 
این دگرگونی است. درحالی که سیاست آمریکا در ارتباط به 
پاکستان در حال تغییر است و اقتصاد این کشور در بدترین 
حالت قرار دارد، نیاز به تغییر در سیاست پاکستان در ارتباط با 
افغانستان را حتا ارتش پاکستان هم حس کرده است، به همین 
با هند  به روی تجارت جدی  را  پاکستان درهای خود  دلیل 
باز کرده است و همچنین، همین عامل سبب شده که امروز 
پاکستان ارصار دارد که دیگر دنبال "عمق اسرتاتیژیک" در 
افغانستان نیست.« )پرایس، 2012(  بخش دیگری از پژوهش 
پاکستان  های  امیدواری  و  ها  نگرانی  مورد  در  پرایس  آقای 
با  پاکستان  »نگرانی  مدعاست:  این  بر  مضاعف  دلیل  نیز 
است  نگران  پاکستان  است؛  متفاوت  کامالً  غرب  نگرانی 
که  پاکستانی  بلوچ  شورشیان  از  افغانستان  با  همراه  هند  که 
است  نگران  پاکستان  کند؛  حامیت  هستند،  افغانستان  در 
هم  شهرهای  در  هند  های  کنسولگری  گشایش  پِس  در  که 
باشد.  نهفته  پنهانی  های  انگیزه  پاکستان،  با  افغانستان  مرز 
پاکستان  امیدوارکننده در روابط آینده  از سناریو های  یکی 
و افغانستان این است که پاکستان سیاست خارجی خود در 
ارتباط با افغانستان را، بر اساس فرصت های اقتصادی تنظیم 
کند، نه نگرانی های امنیتی. اگر افغانستان باثبات باشد، هر دو 
کشور می توانند از داد و ستد تجاری با هند بهره مند شوند.« 

)پرایس، 2012( 
اقتصادی  سیاسی-  موضوعات  با  مرتبط  پاکستان  نگاه  تغییر 
امیدوار  اقتصادی  فرصت های  و  پاکستان  و  افغانستان  میان 
کننده به نظر می رسد. از طرفی هم هند، برای انتقال و وارد 
از  آسیا  جنوب  کشورهای  و  افغانستان  از  خام  مواد  منودن 
طریق پاکستان با هزینه کمرتی واردات داشته باشد. هند مواد 
خام افغانستان و گاز آسیای مرکزی را از راه پاکستان با هزینه 
بسیار کمرت، می تواند به دست آورد. »با در نظر داشت روابط 
حسنه ای که میان پاکستان و هند در حال شکل گیری است، 
این سناریو بسیار هم غیر عملی به نظر منی رسد. با این حال، 
متایلی برای با ثبات ساخنت افغانستان در منطقه محسوس می 
شود. هیچ یک از همسایگان افغانستان، از جمله چین، متحد 
پاکستان  نیستند؛  طالبان  بازگشت  خواهان  پاکستان،  نزدیک 

انگیزه های بهرتی برای تغییر روش دار.« )پرایس، 2012(  

انتظار می رود این تغیر نگرش ها نسبت به قضایای افغانستان 
و پاکستان جنبه ی عملی پیدا مناید و برای روابط حسنه میان 
امنیتی،  طرفین به عنوان یک پارادوکس اقتصادی و سیاسی 

باقی منانند. 
بندر گوادر: 

بندر گوادر پاکستان برای نخسنت بار در 1954 میالدی طرح 
و مورد بحث قرار گرفت، این بندر با قرار داشنت در جنوب 
بلوچستان به لحاظ موقعیت جغرافیایی بسیار حساس وحایز 
به عنوان  بندر چابهار  با  بندر گوادر  اهمیت است که فاصله 
باشد، در  کیلومرت می  از سد)100(  رقیب اش، حدود کمرت 
شهر  بزرگرتین  عنوان  به  کراچی  بندر  با  آن  فاصله  حالیکه 

تجاری پاکستان بیش از 500 کیلومرت می باشد. 
منطقه  کشورهای  برای  تجارتی  دهلیز  این  از  بهینه  استفاده 
مفید واقع خواهد شد، اما در طرح کریدور اقتصادی چین-
پاکستان، که طرح مشرتک هردو کشور می باشد؛ جلب توجه 
و روابط حسنه با کشورهای سوم نیز از موضوعاتی است که 

چین و پاکستان به نحوی از انحا نیازمند آن می باشند.
برای  را  فردی  به  منحرص  رشایط  گوادر  جغرافیایی  موقعیت 
می  فراهم  میانه  آسیای  منطقه  به  دسرتسی  دلیل  به  پاکستان 
قرار  پاکستانی  مقامات  توجهی  بی  مورد  در گذشته  که  کند 
گرفته بود، اما از رشوع اولین سال قرن 21 با رایزنی مقامات 
بندر  این  در  رسمایه گذاری  به  عالقمند  چینی ها  پاکستانی، 
شدند. »درواقع یکی از سیاست های پاکستان، برقراری خط 
لوله گاز از ترکمنستان و از مسیر افغانستان به بندر گوادر است 
که باعث کوتاه شدن مسیر و انتقال انرژی از آسیای مرکزی 
به آسیای شامل رشقی از جمله ژاپن و نیز اروپا خواهد شد.« 

)باقرنیا، ۱۳۹۷(. 
قراردادهای  با رسمایه گذاری های مستقیم در گوادر و  چین 
قدرت  به  تبدیل شدن  به خاطر  آن  اجرای  به  مربوط  بزرگ 
شاهراه  به  چین  شدن  تبدیل  نیز  و  جهان  اقتصادی  برتر 
اقتصادی دنیا، در چارچوب " یک راه یک کمربند"  ریسک 
برداری  بهره  و  استفاده  داده است. در صورت  انجام  بزرگی 
آنجا  از  و  تا چمن  بندر  این  از طریق  از گوادر کاالهای که 
کیلومرت  یک هزار  حدود  شود،  می  داده  انتقال  افغانستان  به 
فاصله را در بر می گیرد که این کوتاه ترین راه در منطقه برای 
قندهار  و  کابل  به  آبی  بندر  هر  از  افغانستان  کاالهای  انتقال 
است. »بندرگوادر در مناسبات تجاری افغانستان نسبت به چا 
بهار موثرتر، مصون تر و وابستگی تاجران افغان را نسبت به 
دیگر مسیر ها کم می سازد وبدیل خوب است برای رسیدن 

به آب های جهانی.« )سحر، 2020( 
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شدن  متصل  جستجوی  و  تالش  در  افغانستان  آنجایی که  از 
تواند  می  گوادر  بندر  باشد،  می  و  بوده  بحری  های  راه  به 
را  افغانستان  که  باشد  تجارتی  اقتصادی-  راه های  از  یکی 
طریق  از  افغانستان  سازد،  می  وصل  جهان  آزاد  آب های  به 
بازارهای  در  میتواند  آسانی  به  را  بندر محصوالت خود  این 
خارجی عرضه کند. استفاده بهینه از بندر گوادر بخاطر رشد 
و ازدیاد صادرات ومحصوالت افغانی به بازارهای خارجی و 
بعضی از بزرگرتین مارکیت های دنیا مثل چین با 1٫2 میلیارد 
نفوس وهند با 1٫1 میلیارد نفوس یک امر معقول خواهند بود. 
و از طرفی پاکستان هم قادر خواهد بود تا از طریق افغانستان، 
افغانستان  شامل  کشورهای  و  مرکزی  آسیای  بازارهای  به 

دسرتسی پیدا کند. 
از طرف دیگر، وابستگی های اقتصادی-تجارتی افغانستان به 
پاکستان و نیز تحت کنرتول داشنت مسیرهای ترانزیتی توسط 
پاکستان؛ از گذشته تا کنون زیان های زیاد اقتصادی-سیاسی 
برای افغانستان خلق منوده است. با  وجودی که این دو کشور 
ایجاد  بر  مبنی  ترانزیتی  موافقت نامه مشرتک  سال ۲۰۱۲  در 
به  دو کشور  بین  ترانزیت  و  تجارت  برای  سهولت های الزم 
امضا رساندند، اما پس از این موافقت نامه، کوچکرتین اقدام 
پاکستان  جانب  از  الزم  تسهیالت  کردن  فراهم  راستای  در 
انجام نشد و پاکستان همچنان به ایجاد موانع در مسیر تجارت 

افغانستان ادامه داد. 
افغانستان در مورد جایگاه اسرتاتیژیک  آنچه که دولتمردان 
آسیای  کشورهای  میان  حایل  کشور  عنوان  به  افغانستان 
از  و  غرب  به  رشق  اتصال  نقطه  و  میانه،  وآسیای   جنوبی 
شامل به جنوب به آن پرداخته اند؛ جستجوی راه های متعدد 
مبنی بر اتصال افغانستان به آب های آزاد جهان و به حداقل 
جهت  بدیل  راه های  طریق  از  تجارتی  آسیب های  رساندن 
مواد وارداتی و صادراتی بوده است؛ چنانچه آقای میرویس 
ناب، فعلن معین اقتصادی وزارت امورخارجه، قبلن در زمان 
ترکمنستان،  در  افغانستان  سفیر  عنوان  به  اش  وظیفه  تصدی 
در سخنان  همسایه  با کشورهای  افغانستان  تجارت  مورد  در 
خویش تاکید منوده است که »کشورهای آسیای میانه بدیل 
پاکستان  با  مقایسه  در  خوراکی  مواد  واردات  برای  خوبی 
است. ما همواره با پاکستان مشکالت داشته ایم و این کشور 
همواره موضوع ترانزیتی را به عنوان آله فشار سیاسی در برابر 
افغانستان استفاده کرده است، ما به عنوان کشوری که بهرتین 
موقیعت برای وصل شامل به جنوب و رشق به غرب را درایم، 
از این مزیت بیشرتین استفاده اسرتاتیژیک را کنیم و امسال 
توانستیم اتکا برای تامین منافع و واردات مواد خوراکی را از 

آسیای میانه کنیم و مترکز کمرت برای خرید گندم از پاکستان 
کنیم، در حال حارض مقداری زیادی گندم را از ترکمنستان 
وارد منوده ایم و چندین راه مواصالتی با کشورهای آسیای 

میانه داریم که واردات انجام دهیم«. )آریانا نیوز، ۱۳۹۵( 
بندر گوادر به عنوان کریدور پاکستان-چین با همه مزایای که 
باعث  که  دارد  همراه  به  نیز  دارد، چالش های  پاکستان  برای 
وابستگی بیش از حد پاکستان به چین و به خطر افتادن امنیت 
ملی و هرج و مرج بلوچان ساکن در پاکستان در مخالفت با 
بندر  این  توسعه  از چالش های  »یکی  چینی ها خواهند شد. 
و  حد  از  بیش  وابستگی  پاکستان،  چین-  کریدور  پروژه  و 
بدهی روزافزون پاکستان به چین است. طبق گزارشی تا سال 
2048، ممکن است تعداد چینی های ساکن از تعداد بلوچ ها 
بیشرت  به تسلط  بیشرت گردیده و منجر  پاکستان  بلوچستان  در 
امنیت  افتادن  خطر  به  و  اختالفات  بروز  صنایع،  بر  چینی ها 
نگرانی  همچنین  گردد.  ]پاکستان[  کشور  اقتصادی  و  ملی 
دیگر این است که با توسعه این منطقه امکان هجوم جمعیت 
زند.«  بر هم  را  تعادل جمعیتی  و  یافته  افزایش  استان  این  به 

)باقرنیا، ۱۳۹۷ ( 
بندر چابهار: 

مجاورت  و  ایران  رشقی  جنوب  در  گرفنت  قرار  با  چابهار 
اقیانوسی  بندر  تنها  هند  اقیانوس  به  نزدیکی  و  دریای عامن 
منطقه  سطح  در  اقتصادی-سیاسی  لحاظ  به  که  است  ایران 
ایران  چابهار  بندر  موجودیت  باشد.  می  ویژه  اهمیت  حایز 
در همسایگی بندر گوادر پاکستان، منحیث رقیب اقتصادی، 
و  باشد  می  درنگ  و  بحث  قابل  یکدیگر  وامنیتی  سیاسی 
ایجاد بندر چابهار برای افغانستان به عنوان الرتنتیف اقتصادی 
منطقه  سطح  در  سیاسی  و  اقتصادی  ویژه  اهمیت  وتجارتی 
دارد. اینکه چابهار از تحریم ها توسط ایاالت متحده آمریکا، 
مورد معافیت قرار گرفته است؛ نتیجه رایزنی ها و تالش هایی 
ادا  را  خویش  سهم  راستا  این  در  افغانستان  دولت  که  است 
منوده است. »رئيس جمهور افغانستان شخصا موضوع بندر 
چاربهار را از مسیر دیپلامتیک با مسئوالن دولت آمریکا در 
بندر عمال مثره  تالش دولت  میان گذاشت، که معافیت این 

افغانستان بوده است.« )دویچه وله، 2018( 
بر  هند  و  ایران  افغانستان،  میان  جانبه  سه  موافقتنامه  امضای 
مدعاست  این  بر  دلیل  چابهار  تجارتی  بندر  افتتاح  و  ایجاد 
باشد.  اقتصادی-تجاری  خوب  بدیل  تواند  می  چابهار  که 
»چابهار، در مقایسه با بندر عباس ۹۰ کیلو مرت و در مقایسه 
نزدیک  افغانستان  مرکز  به  مرت  کیلو   ۷۰۰ کراچی  بندر  به 
یا   ۵۰۰ بین  مسیر،  این  از  اموال  کانتیرن  هر  هزینه  و  بوده  تر 
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۱۰۰۰ دالر کاهش خواهد یافت. از این منظر، چابهار، ارزان 
ترین و نزدیک ترین مسیر ترانزیتی برای دسرتسی افغانستان 
ترانزیت  مسیرهای  به  شدن  وصل  و  املللی  بین  آب های  به 
تجارت  میزان  موجود،  آمارهای  اساس  به  است.  جهانی 
سهم  که  می رسد  دالر  میلیارد   ۲ به  ساالنه  ایران  با  افغانستان 

افغانستان تنها ۵۰ میلیون دالر است.« )فرزام، 1395( 
هرسه  جمهور  روئسای  توسط  چابهار  توافقنامه  امضای  با 
در  افغانستان  گذاری  رسمایه  هند؛  و  ایران  افغانستان،  کشور 
چابهار تا حدی زیادی عمل گرایانه خواهد بود. افغانستان به 
راه های تجارتی بیشرتی جهت صادرات محصوالت داخلی 
مختلف،  فصل های  در  ارتزاقی  و  خوراکی  مواد  نیازهای  و 
مسیرهای چندگانه  وجود  بناً  دارد.  نیاز  متفاوت  مسیرهای  از 
برای به توازن نگه داشنت نرخ در بازار برای افغانستان حیاتی 
به نظر می رسد. آقای نجم پور یکی از دیپلامتان افغانستان 
اشاره  با  تهران  در  افغان  صدای  خربگزاری  با  گفتگویی  در 
زمان  در  افغانستان  برای  چابهار  پروژه  اقتصادی  اهمیت  به 
تصدی وظیفه اش، یادآور شده بود که ایران برای افغانستان 
یک مسیر عمده ترانزیتی و رشیک اول اقتصادی می باشد. 
ایران برای ما یک مسیر عمده ترانزیتی و رشیک  »در واقع 
پاکستان شده و صادرات  است که جایگزین  اقتصادی  اول 
نیم تا سه میلیارد دالر است.  افغانستان، دو و  به  ایران  ساالنه 
و  شود  داده  اسکله هایی  مختلف  کشورهای  به  است  قرار 
افغانستان عالقمند است که در آنجا اسکله داشته باشد و در 

حد توان و امکانات رسمایه گذاری کند". )آوا، 1396( 
خواست  است؛  طرفین  برای  اتصال  نقطه  یک  چابهار  بندر 
کشور هند این است که از طریق چابهار براي كاالهاي خود 
نظر  مورد  نفت  حدی  تا  و  كند  پيدا  بازار  ميانه  آسياي   در 
به  شان  نفت  فروش  برای  ایران  مناید،  تامین  نیز  را  خویش 
و  است،  نیازمند  کشورها  دیگر  و  افغانستان  مانند  خریداران 
با استفاده از فرصت های پیش آمده؛ جهت تامین  افغانستان 
و ذخایر  فروش محصوالت  و  داخلی  نیازمندی های  و  نفت 
زیر زمینی شان نیاز به یک دهلیز تجارتی مانند چابهار دارد. 
»برآوردها نشان میدهد که افغانستان سه تریلیون دالر ثروت 
دست نخورده دارد که میتواند برای افزایش عواید دولت از 
آنها استفاده شود. بندر چابهار از این لحاظ یک پروژه حیاتی 
برای افغانستان است که امکان انتقال کاالهای افغانستان را به 
رشق میانه و اروپا و زمینه واردات کاالهای حیاتی به افغانستان 

را میرس مینامید.« )متفی و دیگران، 1397( 
تأمني  خاطر  به  يكديگر  به  كشور  سه  وابستگي هاي  بناً 
در  شوند.  نزدیکرت  باهم  که  است  شده  باعث  نيازهاي شان 

موافقتنامه که میان افغانستان و ایران در کابل به امضا رسیده 
ومحوطه  بندر  اين  مجاور  زمني هاي  از  هكتار  پنجاه  است؛ 
با  تجارت  وتسهيالت  تأسيسات  ايجاد  براي  بندرگاه  خود 

افغانستان اختصاص يافته است. 
نوع  سیاسی-اقتصادی  نگاه  از  یک،  و  بیست  قرن  رشوع  با 
نگاه ها به قضایا تا حدی دچار تغییر گردیده است. حکومت 
تحت اداره باراک اوباما با شعار "سیاست چینج" به پیروزی 
رسید. بعداز یازدهم سیپتامرب؛ اگر نگویم در جهان، کم از کم 
در افغانستان فضای سیاسی به زاویه 180 درجه ای تغیر کرد. 
چین به عنوان دومین اقتصاد جهان و اولین اقتصاد بزرگ در 
به  که  است  امیدوار  گوادر  در  گذاری  با رسمایه  آسیا  سطح 

بازار و شاهراه تجارت جهان مبدل شود.
استفاده  با  افغانستان  همسایه  کشورهای  بعضی  آنجاییکه  از 
از فضای نا مناسب امنیتی به نحوی کوشیده اند که موقعیت 
اسرتاتیژیک افغانستان را به عنوان "شاهراه ترانزیت آسیایی" 
آسیای  و  مرکزی  آسیای  کننده  متصل  ترین  هزینه  کم  که 
صورت  مطالعات  »طبق  بربند.  سوال  زیر  باشد،  می  جنوبی 
تأثیرات  به  راجع  آسیایی  انکشاف  بانک  توسط  گرفته 
اقتصادی کریدورهای جاده ای بین آسیای مرکزی و آسیای 
کیلومرت   ۱۳۵۸۶ صورتیکه  در  افغانستان،  طریق  از  جنوبی 
بین  منطقه ای  تجارت  برای  نیاز  مورد  جاده ای  کریدورهای 
آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و از جمله ۳۶۵۷ کیلومرت آن 
در داخل خاک افغانستان تکمیل گردد، تجارت منطقه ای به 
به میزان  ترانزیتی در کل منطقه  میزان ۱۶۰ فیصد و تجارت 
از اصلی ترین  ایران یکی  یافت.  افزایش خواهد  فیصد   ۱۱۱
می کند  ادعا  همواره  و  می باشد  منطقه  در  افغانستان  رقبای 
پروژه های  موفق  انجام  برای  مناسب تری  بسرت  خاکش  که 
منطقه ای فراهم خواهد کرد، که جنگ و ناامنی در افغانستان 
اهمیت  از  و  کرده  آسان تر  ایران  برای  را  رقابت  می تواند 
بکاهد.«)امینی،  منطقه ای  اتصال  شاهراه  به عنوان  افغانستان 
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طبیعی است که کشورها برای بقای سیاسی، امنیتی اقتصادی 
و  متغیرها  دیگر  از  بیشرت  زیربنا؛  عنوان  به  اقتصادی  بعد  به 
روابط  مالحظات  در  که  آنچه  باشند.  داشته  می  توجه  ابعاد 
به  پسین  های  سال  در  طرفین  توسط  پاکستان  با  افغانستان 
به  روابط  ادامه  بیشرت چگونگی  است  داده شده  اهمیت  آن 
صورت عام، و روابط اقتصادی به صورت خاص مطرح بحث 

بوده است. 
خارجی،  سیاست  منشور  طرح  در  غنی  جمهور  رئیس 
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کشورهای همسایه را در اولویت پنج حلقه سیاست خارجی 
و  تاکید  که  است  واقعیت  یک  این  است.  داده  قرار  کشور 
دوره  این  در  اقتصادی  بناهای  زیر  بر  جمهور  رئیس  مترکز 

بیشرت از هر زمان و زمام دار ماقبل شان بوده است. 
از  بیش  بحری  آب های  به  افغانستان  دسرتسی  نتیجه  در 
گفتگوی  از  حتا  بعضاً  و  است  شده  ممکن  دیگر  زمان  هر 
دیپلامسی به حالت اجرایی در آمده است. امضای موافقتنامه 
تجارتی  بندر  ایجاد  بر  هند  و  ایران  افغانستان،  جانبه  سه 
به  افغانستان  اتصال و دستیابی  افتتاح راه الجورد،  "چابهار"، 
بر این مدعا  راه های بحری دیگری مانند "گوادر" شواهدی 
است که هرکدام به نوبه خود برای افغانستان ارزشمند بوده و 

حایز اهمیت ویژه می باشند. 
از آنجایی که افغانستان کشوریست محاط به خشکه؛ بناً برای 
محصوالت  فروش  جهت  جهان  آزاد  آب های  به  دسرتسی 
داخلی به کریدورهای مانند چابهار و گوادر نیازمند می باشد. 
افغانستان اهمیت اقتصادی و سیاسی دارند  و آنچه که برای 
ترانزیت  و  تجارت  شاهراه  عنوان  به  افغانستان  که  است  این 
آسیایی و پل اتصال منطقه ایی قابل درک است و افغانستان 
خطوط  و  آهن  خطوط  جاده ای،  مسیرهای  رصفه ترین  با 
این  با  بین آسیای مرکزی و جنوبی است.  برق  و  انتقال گاز 
افغانستان در سطح منطقه، توازن  وجود، نیک این است که 
اقتصادی را در نظر خواهند گرفت؛ زیرا هیچ بندری تجارتی 
منی توانند به گونه ی کامل الرتناتیف همدیگر قرار گیرند، که 
بنادر "چابهار" و" گوادر"  نیز از این امر مستثنا نخواهند بود؛ 
اما در تنگناهای زمانی و اقتصادی میتوان از وجود یکی برای 
دیگری به عنوان الرتنتیف اقتصادی-تجارتی و حتا ابزار فشار 

تجارتی نیز از آن استفاده منود. 
به نظر نویسنده _که مدتی در حوزه پاکستان به عنوان کارمند 
خواهد  نیک  است_  منوده  وظیفه  ایفای  سیاسی)دیپلامت( 
افغانستان توسط مقامان و مجریان  بود که روابط پاکستان و 
اصلی سیاست در کشور بر اساس ماده هشتم قانون اساسی 
-که بر پنج اصل استوار می باشد- و منشور سیاست خارجی 
اساسی-  حلقه  پنج  دارای  -که  غنی  ارشف  جمهور  رئیس 
رسمی  ارگان  مجریان  توسط  و  شده  بازتعریف  باشند،  می 
باشد،  می  خارجه  امور  وزارت  هامنا  که  دیپلامسی  دستگاه 
دیپلامتیک  و  سیاسی  کارمندان  تا  شود  گذاشته  منایش  به 
از  ومنسجم  واضح  برداشت  یک  کشور،  خارجه ی  وزارت 
سیاست خارجی کشور را در ماموریت های خارجی شان با 
خود حمل کنند، و از طرف دیگر آینده درخشان افغانستان 
با قد کشیدن نسل سوم وطن دچار دگرگونی سیاسی و امنیتی 

نشوند. و من الله توفیق. 
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روابط افغانستان با جمهوری عربی مرص

شفیق احمد ستاک

s.sitak@mfa.af

چکیده:
این مقاله روابط افغانستان با جمهوری عربی مرص را از زمان  
امضای پیامن دوستی میان کابل و قاهره در عهد امان الله خان 
تا دور دوم ریاست جمهوری محمد ارشف غنی، به بحث و 
منابع دری فارسی،  از  این مقاله،  بررسی می گیرد. در تحریر 
روابط  آن،  که طی  آمده  به عمل  استفاده  انگلیسی  و  عربی 
مختلف،  های  دوره  به  مرص  با  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
تقسیم گردیده و به نقش سازندۀ پوهنتون یا دانشگاه األزهر 
کابل  میان  دوستانه  عالئق  و  روابط  دامنۀ  گسرتش  در  مرص 
بسیار کم  این مقاله، معلومات  اشاره شده است. در  قاهره  و 
سالهای  در  مرص  با  افغانستان  عالئق  و  مناسبات  پیرامون 
به  کابل  در  طالبان  ادارۀ  و  کمونیستی  های  رژیم  حاکمیت 
حکومت  دوران  در  دوکشور  روابِط  زیرا  می رسد،  مشاهده 
های ترکی، امین، کارمل و داکرت نجیب و نیز در ایام حاکمیت 
طالبان، از اوج عزت به حضیض ِذلّت سقوط کرده و تا آغاز 
افق  میالدی   2001 سال  در  کرزی  حامد  جمهوری  ریاست 

این روابط، روشن نبوده است.
کنفرانس  سیاسی،  روابط  افغانستان،  کلیدی:  های  واژه 

غیرمتعهدها، بیزانس، پیشینۀ تاریخی.
مقدمه:

آفریقا  قاره  شامل  در  است  کشوری  مرص،  عربی  جمهوری 
که از غرب با لیبیا، از جنوب با سودان و از رشق با فلسطین  
مرز مشرتک دارد. مرص از متدنی غنی و چندین هزار ساله 
را می توان در آیات و  تاریخی آن  پیشینۀ  و  بوده  برخوردار 
یوسف  پیامربانی همچون  مورد  در  قرآن کریم  داستان های 
و موسی علیهم السالم و ُحّکام ظاملی مانند فرعون جستجو 
فرهنگی،  غنای  و  تاریخی  قدامت  همین  روشنایی  در  کرد. 

اکرثیت مرصی ها کشور خود را بنام » أم الدنیا = مادرجهان« 
یاد می کنند.

گوناگونی  شاهان  سلسله  مسیح،  میالد  از  قبل  سال  صدها 
که  می کردند  حکومت  کشور  آن  در  مرص  بومی  مردمان  از 
آخرین آن ها در سال 341 ق.م، بدست فارس ها سقوط کرد. 
مقدونی،  اسکندر  توسِط  فارس  امپراطوری  از شکست  پس 
حکمروایی  مرص  بر  بیزانس  شاهان  و  رومی ها  یونانی ها، 
زبان  و  اسالم  آوردن  با  که  بودند  اعراب  این  اما  می کردند. 
عربی به مرص در قرن هفتم، زمام امور در این رسزمین را در 
شش قرن بعدی بدست گرفتند. ایجاد کانال سوئز در 1869، 
عنوان  به  جهان  ژتوپولیتیک  معادالت  در  را  مرص  جایگاه 
همزۀ وصل میان قاره های آمریکا، اروپا و آسیا، باال برد. پس 
از سقوط امپراطوری عثامنی، بریتانیا در سال 1882 مرص را 
تحت کنرتول خود درآورد، اما در 1952 مرصی ها توانستند  
بدست آورند  انگلیس ها  از  مجدداً  را  شان  کامل  استقالل 

 .)2020 ,The World Fact Book(
آغاز روابط افغانستان و مرص، دوران امان الله خان و نادرشاه:
در سال های پسین قرن 19، افغانستان و مرص، هردو زیر نفوذ 
و  داشته  قرار  بریتانیا  جویانۀ  برتری  سیاست های  و  انگلیس 
هیچ گونه مناسبات رسمی میان کابل و قاهره وجود نداشت. 
مطلب  همین  به  تنها  افغانستان،  از  اکرث  مرصی ها  معلوماِت 
خالصه می شد که این کشور،  زادگاه سید جامل الدین افغان 
تالش های  بذل  و  نظریات  ارائه  با  که  روشنفکری  است، 
بر  مبارزه  و  اسالمی  جوامع  حدت  و  راستای  در  چشمگیر 
عنوان  به  مرص،  کردۀ  تحصیل  قرش  میان   در  استعامر،  علیه 
شده  شناخته  حدی  تا  مسلامن،  روشنفکر  و  دانشمند  یک 
سال ها  که  جامل الدین  سید  بنابراین،   .)2012 بود)آداِمک، 

دور جدید شماره اول سرطان، اسد و سنبله FILE-ALT 1399 فصلنامه ستوری

۲۶
Storai



فصلنامه ستوری FILE-ALT دور جدید شماره اول سرطان، اسد و سنبله 1399
۲۷

Storai

قبل از آغاز روابط دیپلوماتیک میان کابل و قاهره، به مرص 
آن کشور  مردم  به  افغانستان  از  زیبایی  تصویر  و  منوده  سفر 
ارائه داده بود را می توان اولین سفیر غیر رسمی افغانستان در 

مرص توصیف کرد.
افغانستان  با  که  می باشد  عربی ای  کشور  اولین  مرص  هرچند 
روابط دیپلوماتیک برقرار کرده است، تا دسامرب 1927 هیچ  
زمانی که  اما   نداشت.  وجود  دوکشور  شاهان  میان  ارتباطی 
بنابر دعوت ملک فؤاد پادشاه وقت مرص در  امان الله خان، 
حین بازگشت از سفر شش ماهۀ اروپایی خود، رسامً از قاهره 
بازدید کرد، سنگ بنای پیامن دوستی میان افغانستان و مرص 
در 30 ماه می سال 1928 میالدی، گذاشته شد )سپوتنیک، 

.)2019
امان الله خان در جریان اقامت خویش در قاهره، با عبدالخالق 
ثروت پاشا، نخست وزیر مرص و مصطفی نحاس رهرب ملی 
گرای آن کشور دیدار کرد. وی در جریان یک سخرنانی، از 
کارکردها وتالش های سید جامل الدین افغانی و سعد ذغلول 
رهرب جنبش ضد استعامر انگلیس پس از جنگ اول جهانی، 
شاه  هنگامی که  بنابراین،  آورد.  عمل  به  ستایش  و  قدردانی 
پایان گذاشت،  نقطۀ  از مرص  به دیدار ده روزه اش  امان الله 
هردو کمیشرن عالی انگلیس در قاهره ، لورد جورج امربوس 
خان،  امان الله  رفنت  از  مرص  پادشاه  فؤاد  ملک  و  لوید  
خان  امان الله  حال،  همین  در   .)1928 )لوید،  شدند  خرسند 
به امضای پیامن دوستی با مرص و گشایش سفارت افغانستان 
در قاهره، اهمیت فوق العاده ای قایل بود و می خواست هیئتی 
مرص  پایتخت  به  کابل  والی  خان،  احمد  علی  ریاست  به  را 
میل کشتی  برخالف  بعدی  بادهای حوادث  اما  دارد.  گسیل 
تبادلۀ  رغم  به  و  گرفت  وزیدن  خان  امان الله  سیاست های 
اسناد مصدقه معاهدۀ دوستی میان طرفین، به تاریخ ۲۴ جدی 
1307 حکومت شاه امان الله در کابل سقوط کرد و تا زمان 
سلطنت محمد نادر شاه، موضوع گشایش منایندگی سیاسی 
افغانستان در مرص، به باِد فراموشی سپرده شد )فاضل، 1397(.
درسال 1930 میالدی، محمد صادق مجددی به عنوان وزیر 
در  را  افغانستان  سفارت  مرص،  در  نادرشاه  حکومت  مختار 
افتتاح کرد. اما گشایش سفارت جمهوری عربی  قاهره رسامً 
مرص در افغانستان هفت سال متام را در بر گرفت تا این که در 
پیشتاز  سیاستمداران  از  یکی  عزام  عبدالرحمن  آقای   1937
حزب وفد، به حیث منایندۀ سیاسی غیر مقیم مرص در کابل 
تعیین گردید. در همین رابطه، یک دیپلومات انگلیسی چنین 
اظهارنظر کرده بود که »ایجاد منایندگی سیاسی مرص در کابل 
است،  اسالمی  احساسات  به  مربوط  موضوع  یک  احتامالً 
افغانستان  در  منافعی  هیچ گونه  مرص  کنونی  رشایط  در  زیرا 
میان  مالحظه ای،  قابل  تجاری  ستد  و  داد  چنان که  ندارد«، 

کابل و قاهره وجود نداشت و واردات افغانستان از مرص در 
سال 1937، از ۲۴۶ روپیه بیشرت نبود. ) گزارش ساالنۀ منایندۀ 

تجارتی هند، کابل، 20 جوالی 1938(. 

جمهوری  وریاست  ظاهرشاه  حکومت  عهد  در  روابط 
رسدار محمد داود:

افغانستان  در  مرص  سفارت  تأسیس  در  ساله  چندین  تأخیر 
ظاهرشاه  حکومت  زیرا  گردید،  کابل  ناخوشنودی  باعث 
و  اسالمی  مهم  کشور  یک  عنوان  به  مرص  تا  داشت  انتظار 
عربی در یک اقدام متقابل، منایندگی سیاسی اش را در کابل 
ایجاد کند. بنابراین، وزارت خارجه افغانستان تصمیم گرفت 
تا با استفاده از اصل تعامل باملثل، محمد صادق مجددی را 
در اوایل سال ۱۳۱۴ خورشیدی به عنوان وزیرمختار از قاهره 
پیشربد  تا ضمن  او هدایت دهد  به  و  به حجاز گسیل داشته 
رسزمین  در  افغانستان  سیاسی  منایندگی  در  محوله  امور 
افغانستان در  از سفارت  امروزی(  حرمین رشیفین )عربستان 

مرص نیز رسپرستی کند ) فاضل، 1397(.
شاهد  متامدی  سالیان  طول  در  مرص  با  افغانستان  مناسبات 
فراز و فرودهایی بوده است، هرچند از دوران سفارت آقای 
مرص  در  افغانستان  سفیر  حیث  به  سلجوقی  صالح الدین 
یادآوری  قاهره  و  کابل  روابط  عسل  ماه  عنوان  به  می توان 
در  را  خود  منایندگان  دوکشور  هر   ،1955 اپریل  در  کرد. 
عدم  )کشورهای  افریقا  و  آسیا  غیرمتعهدهای  کنفرانس 
در  که  کنفرانسی  کردند؛  اعزام  باندونگ  منعقدۀ  انسالک( 
نتیجۀ تالش های مشرتک جامل عبدالنارص، جواهر لعل نهرو، 
جمهوری  رییس  سوکارنو،  و  بروز(  )جوزیپ  تیتو  مارشال 
شده  اندازی  راه  بغداد  پیامن  به  واکنش  در  اندونیزیا  وقِت 
اشرتاک  از  و مرص پس  افغانستان  میان  دامنۀ همکاری  بود. 
منایندگان دو کشور در کنفرانس فوق الذکر، گسرتش یافت. 
حوادث و تحوالت بعدی در منطقه و جهان منجر به نزدیکی 
درهمین  شد.  شوری  جامهیر  اتحاد  بالک  با  قاهره  و  کابل 
با  که  کشوری  پاکستان،  ساخنت  مسلح  افغانستان  خصوص، 
ملی خود  امنیت  به  تهدیدی  را  داشت  مرزی  اختالفات  آن 
پیامن  در  عراق  مشارکت  مرص،  رهرب  نارص  جامل  و  دانسته 
ادعای رهربی  و  برای وحدت جهان عرب  را خطری  بغداد 
اعراب از سوی دولت مرص تلقی می کرد )آداِمک، 2012(. 



میان  دیپلوماتیک  فعالیت های  در روشنایی همین تحوالت، 
افغانستان و مرص افزایش یافت. جامل عبدالنارص و معاونش 
انورالسادات در سال 1955 از کابل بازدید کرده و درحاشیۀ 
صدراعظم  داود  محمد  رسدار  و  شاه  ظاهر  محمد  با  دیدار 
پوهنتون/  در  افغانی  جامل الدین  سید  آرامگاه  از  افغانستان، 

دانشگاه کابل نیز بازدید به عمل آوردند )فاضل، 1397(.
 درهمین حال، معاهدات فرهنگی میان کابل و قاهره در 1956 
در  افغانستان  نظامی  هیأت  یک  و  رسید  امضاء  به   1958 و 
اگست 1959 از جمهوری متحدۀ عربی که متشکل از مرص 
و سوریه در آن زمان بود، دیدن کرد. در اکتوبر 1960 محمد 
ظاهر شاه برای بازدید از مرص، وارد قاهره شد و افغانستان از 
مواضع دولت مرص در نشست ها و کنفرانس های بین املللی 
رسنوشت  تعیین  حق  از  که  کشورهایی  با  و  کرده  حامیت 
وخود مختاری ملت فلسطین دفاع می کردند، هم نوا و هم صدا 
کنندگان  دریافت  فهرست  در  هردو  قاهره،  و  کابل  گردید. 
اضافه  سابق  شوروی  اتحاد  اقتصادی  و  نظامی  کمک های 
شدند؛ کمک هایی که پس از به قدرت رسیدن خروسچف  
اتحاد  و سیاست های  اسرتاتیژی  تطبیق  منظور  به  در مسکو، 
سال  از  جهان سوم  کشورهای  در دسرتس  شوروی  جامهیر 

1956 به بعد، قرار می گرفت )گوان فو، 1983(.
بویژه  میان اعراب و ارساییل،  با شعله ور شدن آتش جنگ 
با  تلفونی  متاس  یک  طی  ظاهرشاه  محمد   ،1967 سال  در 
تا  خواست  وی  از  مرص  جمهوری  رئیس  عبدالنارص  جامل 

آمادگی خود را پیرامون دریافت چندین فروند جنگندۀ میگ 
به عنوان کمک از افغانستان، ابراز مناید )الربیعی، 2018، ص.322(.

امضای توافقات در مورِد همکاری های فرهنگی میان کابل و 
قاهره زمینۀ آمدن استادان و متخصصین مرصی به افغانستان 
باتجربۀ  استادان  از  تعدادی  نتیجه،  در  ساخت.  مساعد  را 
فاکولتۀ رشعیات  در  به خصوص  کابل،  پوهنتون  در  مرصی 

این دانشگاه تدریس را آغاز کردند.
 به قوِل شادروان دکتور محمد امان صافی که دکتورای خود 
را در زبان عربی از جامعةاألزهر گرفته و بیش از یک و نیم 
و  کرده  تدریس  جده  در  عبدالعزیز  ملک  دانشگاه  در  دهه 
آثار زیادی از شعراء و ادبای پشتو به خصوص دیوان رحامن 
بابا را به عربی ترجمه کرده است، استادان و شیخ های ازهری 
مرص از کار و فعالیت در پوهنتون کابل و زندگی در پایتخت 
افغانستاِن قبل از جنگ، خیلی ها خرسند بوده و بعضی از آنان 
نظر خود را به لهجۀ عامیانه مرصی چنین ابراز می کردند»واللِه 
که  سوگند  خدا  به  الجنة«   فی  نحن  والله   = الگنة  فی  اِحنا 
دانشجویان  از  شامری  حال،  همین  در  هستیم.  جنت  در  ما 
افغان، از جمله صبغت الله مجددی، برهان الدین ربانی، عبد 
الرّب رسول سیاف و موسی توانا برای ادامۀ تحصیل رهسپار 
قاهره گردیدند و در دانشگاه ازهر مشغول کسب علم و دانش 
پرورش  و  آموزش  دامنۀ  گسرتش  باعث  که  تحولی  شدند، 
گردید  افغانستان  در  باال  سطوح  و  لیسانس  مقاطع  در  بویژه 

)الربیعی، 2017(. 
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روابط مرص وافغانستان پس از کودتای ثور 1357:
دوستانه  مناسبات  کابل،  در  کمونیستی  کودتای  دنبال  به 
ناگهانی  طور  به  مرص  عربی  جمهوری  و  افغانستان  میان 
روس ها  نظامی  تجاوز  از  پس  شد.  نابسامانی  دست خوش 
افغان  مجاهدین  از  آشکار  صورت  به  مرص  افغانستان،  به 
سوی  از  افغانستان  اشغال  از  پس  روز  چند  و  کرد  حامیت 
اتحاد شوری، بطرس غالی  وزیرخارجۀ مرص در دیداری با 
که  یادآورشد  قاهره  در  شوروی  سفیر  پولیاکوف،  والدیمیر 
را محکوم  افغانستان  در  اتحاد شوروی  مداخلۀ  دولت مرص 
امور کشورهای دیگر  استیالء و مداخله در  کرده و سیاست 
مداخلۀ  به  اعرتاف  ضمن  پولیاکوف   آقای  منی پذیرد.  را 
مستقیم کشورش در افغانستان به موافقتنامۀ امضاء شده میان 
مسکو و کابل استناد کرده، خاطرنشان کرد که ارسال نیروهای 
گرفته  صورت  کابل  بنابر درخواست  افغانستان،  به  روسی 
است. چند ماه بعد، دولت مرص یک هیأت مجاهدین افغان 
فابریکه های  از  یکی  به  بود،  قاهره  از  بازدید  حال  در  که  را 
تولید موشک های ضد تانک برده و در بارۀ مراحل تولید این 
موشک ها، به هیأت متذکره، معلومات ارائه کرد و تعدادی از 

این راکت ها را نیز به آنان، هدیه داد )الربیعی، 2017(.
روابط  از رسگیری  برای  نجیب الله  داکرت  پیشنهاد  در 1990، 
با قاهره از سوی مرص پذیرفته نشد. با سقوط کابل در اپریل 
رسمیت  به   را  مجاهدین  موقت  حکومت  قاهره   ،1992
شناخت و معین وزارت امور خارجه مرص آقای مخلص جوبا 
را با یک پیام تربیکیه به مناسبت پیروزی مجاهدین و وعدۀ 
اپریل  در  فرستاد.  کابل  به  افغان ها،  برای  بیشرت  کمک های 
اخوان املسلمین  جنبش  اعضای  از  مشهور  مصطفی   ،1993
اهداف  هرگونه  داشنت  از  اما  داشت،  دیدار  کابل  از  مرص 

مخفی و پشت پرده انکار کرد )آداِمک، 1998(. 
از  شوروی  نیروهای  عقب نشینی  و  کمونیزم  شکست  با 
افغانستان، تاریخ مرصف مبارزین آزادی خواه افغان و جوانان 
عربی که برای جهاد برعلیه ارتش رسخ، از کشورهای مختلف، 
به  فرا رسید. مجاهدینی که  بودند،  افغانستان رسازیر شده  به 
 The Romantic« قول یکی از استادان آمریکایی ما در پشاور
20th Century« توصیف می شدند، دیگر   Heroes of the
انظار اکرثیت رهربان دول عربی و کشورهای غربی، آن  در 
»قهرمانان خیالی و رومانتیک قرن بیستم« نه بلکه تروریستانی 
بودند که بقای رژیم های حاکم در کشورهای خود و منافع 
پنجاه  مواجه می کردند؛ چنان چه  با خطر  را  منطقه  غرب در 
تن از جوانان مرصی که در جهاد افغانستان مشارکت داشتند، 
هنگام بازگشت به کشورشان از طریق لیبیا، از سوی نیروهای 
امنیتی مرص در مرز، بازداشت گردیدند )روزنامۀ األهرام، 12 مارچ 1993(. 

روابط در دوران حکومت های برهان الدین ربانی و طالبان:
استادبرهان الدین ربانی در دوران ریاست جمهوری خویش، 
از مرص دیدار کرده و برای بخشیدِن جان تازه درکالبد مناسبات 
میان کابل و قاهره، تالش هایی را مبذول داشت. در سال های 
حکومت استاد ربانی، روابط افغانستان با مرص دوستانه بود. 
از  استفاده  با  کام فی السابق  افغان،  دانشجویان  و  محصلین 
بورسیه های تحصیلی در دانشگاه ازهر و پوهنتون های قاهره 
به تحصیل و کسب دانش  پایتخت مرص،  و عین شمس در 

می پرداختند. دولت مرص، برهان الدین ربانی را حتی پس از 
سقوط کابل به دست طالبان به عنوان رئیس جمهوری قانونی 
فروپاشی  از  می شناخت، چنان که پس  به رسمیت  افغانستان 
 ،1992 سال  در  مجاهدین  پیروزی  و  نجیب  داکرت  دولت 
گردید  آغاز  مجددا  قاهره  و  کابل  میان  دیپلوماتیک  روابط 
افغانستان در مرص  به حیث سفیر  و محمد صدیق سلجوقی 

گامشته شد )فاضل، 1397(. 
روابط  هیچ گونه  و مرص  افغانستان  طالبان،  ایام حکومت  در 
سیاسی نداشتند. جمهوری عربی مرص، اداره طالبان در کابل 
امارات  و  سعودی  عربستان  مانند  و  نشناخته  رسمیت  به  را 
متحده، سفرا و دیپلومات های دولت برهان الدین ربانی را از 

قاهره اخراج نکرد.
مناسبات در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی و ارشف 

غنی:
در دوران حکومت های حامدکرزی  و محمد ارشف غنی در 
افغانستان، افق روابط سیاسی و دیپلوماتیک میان قاهره و کابل 
خیلی ها صاف و روشن بوده و هر دو رهرب در جهت تحکیم 
پایه های عالیق و مناسبات برادرانه با مرص، گام های ملموسی 
اقتصادی  مجمع  اجالس  حاشیۀ  در  چنان چه  برداشته اند؛  را 
جهان در شهرک سیاحتی رشم الشیخ، حامد کرزی با حسنی 
تا  از وی خواست  دیدار کرده،  مبارک همتای مرصی خود 
کشورش در بازسازی افغانستان، نقش فعال تری ایفا کند. در 
برای  عملی  آموزش های  و  تربیه  مرص  دولت  رابطه،  همین 
قاضیان افغان را در کانون توجه خود قرار داد. مرص همچنان 
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ساله   همه  افغانی،  دانشجویان  برای  را  تحصیلی  بورس  ده ها 
وحدت  حکومت  دوران  در   .)1387 )عامر،  می کند  اِعطا 
ملی به رهربی محمد ارشف غنی، فعالیت های سفارت مرص 
در افغانستان قابل توجه بوده و آقای هانی صالح، شارژدافر 
افغانستان  بلندپایۀ  مقامات  و  رهربان  با  کابل،  در  آن کشور 
بار مالقات کرد. طرفین پیرامون مسائل مورد اهتامم  چندین 
در  مرص  تجارب  از  افغانستان  استفاده  امکان  و  مشرتک 
روابط  تقویت  و  باستان شناسی  نساجی،  زراعت،  زمینه های 
تجارتی و همکاری های اقتصادی میان کابل و قاهره به طور 
در   .)2018 )سپوتنیک،  کرده اند  نظر  تبادل  و  بحث  مداوم 
همین حال، کار وفعالیت آموزشی انستیتوت االزهر در کابل 
کامکان ادامه داشته و یکی از استادان ورزیدۀ نهاد تعلیمی 
یادشده، در کورس زبان عربی که برای کارمندان وزارت امور 
گردیده  دایر  وزارت  این  دیپلوماسی  انستیتوت  در  خارجه 
بود، تدریس می کرد. آقای هانی صالح که بعدها سفیر مرص 
وزارت  دیپلوماسی  انستیتوت  به  بار  چند  شد،  افغانستان  در 
خارجه آمده و به کارمندان این وزارت، پیرامون مسایل مورد 
اهتامم مشرتک و برنامه های تحصیلی مرص برای دانشجویان 

افغانی سخرنانی کرده است.
نتیجه گیری:

جمهوری عربی مرص یکی از کشورهای مهم جهان عرب و 
افغانستان عالیق  با  تاریخ،  درازنای  در  که  است  آفریقا  قاره 
و روابط حسنه داشته و در ساحات مختلف به خصوص در 
زمینه های فرهنگی و تحصیلی کمک های قابل توجهی را در 

اختیار افغانان قرار داده است. 
بود،  نخستین سال های سلطنت ظاهرشاه  مرص در 1937 که 
افغانستان  در  تأسیس کرد؛ هرچند  کابل  را در  سفارت خود 
آن روز، قاهره منافع سیاسی و اقتصادی قابل توجهی نداشت 
و واردات افغانستان از مرص در سال 1937، از ۲۴۶ روپیه در 
سال فراتر منی رفت؛ اما در افغانستان امروز، به  خصوص پس 
از ظهور پدیده هایی همچون طالبان، القاعده و داعش، قاهره 
می تواند اهداف استخباراتی و امنیتی خود را در منطقه داشته 
باشد، چنان که  مسئلۀ »افغان العرب« یا اعراب و مرصی هایی 
روی کار  از  پس  و  داشتند  مشارکت  افغانستان  جهاد  در  که 
آمدن حکومت طالبان، در صفوف القاعده فعالیت کرده اند، 
اسباب تشویش و نگرانی رهربان مرصی را فراهم کرده و آن 
کشور را تشویق می کند تا در کابل حضور فعال و پر رنگ 
دنبال  نزدیک  از  را  منطقه  و  افغانســـــتان  اوضاع  و  داشته 

کنند.
به رغم آن که روابط میان کابل و قاهره در بیش از 90 سال 
گذشته شاهد فراز و فرودهایی بوده و یکی دو بار به حالت 
این مناسبات وعالیق دوستانه،  اما نخِل  تعلیق درآمده است؛ 

مردمان  سوی  از  تاریخ،  فصل  چهار  در  و  نخشکیده  هرگز 
مسلامن دو کشور، به صورت درست آبیاری شده است.

عالیق  و  روابط  پایه های  تقویت  با  می تواند  کابل  بنابراین، 
دوستانه با قاهره،  از کمک ها و تجارب مرصی ها در زمینه های 
نظامی  حتی  و  باستان شناسی  فرهنگی،  آموزشی،  حقوقی، 
تجارب  از  بهره گرفنت  چنان که  کند؛  استفاده  کشاورزی  و 
متخصصین مرصی در جهت تطبیق پروژه های توسعوی در 
افغانستان، در مقایسه با استخدام کارشناسان غربی،  به کشور 

ما، مقرون به رصفه خواهد بود.

منابع: فارسی، عربی و انگلیسی

السوفيتي  األحتالل  من  العرب  موقف   ،)2017( م.  ف.  م.  الربيعي،   •
ألفغانستان 1989-1979، تاريخ مشاهدۀ صفحه: ۵ اسد 1399. 

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=131438
اململكة  موقف  و  السعودية   – األفغانية  العالقات  م.  ف.  م.  الربيعي،   •
العربية السعودية من الخالف األفغاين-الباكستاين حول قضية البشتونستان 

تاریخ مشاهده: 2 اسد 1399. 
 https://www.bbc.com/persian/afghanistan 
• سپوتنیک )2018(، گزارش وزارت خارجۀ مرص، مؤرخ -13-8 2018، 

تاریخ مشاهدۀ صفحه: 7 اسد، 1399. 
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201808131034566982%  

• عامر، ح. )1387(، تالش برای اصالح تصویر منفی اعراب از افغانستان، 
تاریخ مشاهدۀ صفحه: 7 اسد 1399.

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/story/2008/05/
printable/080519
• فاضل، ف. ر. )1397(،  افغانستان و مرص، 90 سال رابطه دیپلوماتیک، 

بی بی سی فارسی، تاریخ مشاهده: 2 اسد 1399.
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-44347250 
• Adamec L. W., “EGYPT x. Relations with Afghanistan,” 
Encyclopedia Iranica, VIII ]3[, pp. 266-267, x )accessed on 
July 21, 2020(. http://www.iranicaonline.org/articles/egypt
• Guan-Fu, G. )1983(, Soviet Aid to the Third World, an 
Analysis of its Strategy, Soviet Studies, Vol. )accessed on 26 
July, 2020(.  https://www.jstor.org/stable/151493?seq=1 
• Lloyd, G.A. )1938(, National Archives of India, Foreign 
and Political Department ]N.A.I.[, Secret File no. 46-F, Let-
ter from Lloyd to Sir Austen Chamberlain, 5 January 1928.
• National Archive of India )1938(, Confidential Annual 
Report, Indian Trade Agent, no. R-7/9, Kabul, 20 July 1938.
• The World Fact Book, )2020(, Egypt Introduction, Back-
ground, )accessed on July 28, 2010(.
• https://www.cia.gov/library/publications/the-world-fact-
book/geos/eg.html



فصلنامه ستوری FILE-ALT دور جدید شماره اول سرطان، اسد و سنبله 1399

۳۱
Storai

تأسیس روابط سیاسی میان افغانستان و کشورهای دوست در طی ماه های 

رسطان، اسد و سنبله

اول رسطان 1300، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و ایران

۴ رسطان 13۴0، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و کویت

10 رسطان 13۴0، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و نيپال

12 رسطان 1357، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و اسپانیا

22 رسطان 1371، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و تاجیكستان

23 رسطان 133۴، عضویت افغانستان در بانك جهانی و صندوق وجهی بین املللی پول

26 رسطان 1307، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و فنلند

10 اسد 1350، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و لیبیا

12 اسد 1369، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و كوملبیا

3 سنبله 1313، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و هنگری 

8 سنبله 1370، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و آذربایجان

9 سنبله 1351، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و بحرین

22 سنبله 13۴5، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و برازیل

23 سنبله 1353، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و ویتنام

2۴ سنبله 13۴3، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و چیلی

29 سنبله 1383، تأمین روابط سیاسی میان افغانستان و سلوانیا



معرفی کتاب و نویسنده:

دکتور عبدالغفور آرزو

بحران آب
و دیپلامسی خاموش

بحران آب و دیپلامسی خاموش عنوان کتاب تحقیقی است 
که توسط دکتور عبدالغفور آرزو نویسنده، شاعر و دیپلامت 
باتجربه کشور تالیف شده است. این کتاب در هفت بخش 
و 215 صفحه تدوین گردیده که در بحش اول آقای آرزو 
نیم نگاهی به جغرافیای سیاسی تاجیکستان داشته و در بخش 
به بحث و بررسی گرفته  دوم جغرافیای طبیعی این کشور را 
است. در بخش سوم ذخایر نیروی هایدرولیک تاجیکستان 
کتاب، آب  بخش چهارم  در  و  معرفی شده  ناموار  به شکل 
سخرنانی ها  و  نشست ها  منظر  از  آن  فراملی  کنش های  و 
زیر  مختلفی  مطالب  پنجم  بخش  در  است.  یافته  انعکاس 
عناوین فرصت ها و تهدیدها، در بخش ششم، آسیای میانه و 
چالش ها و در بخش هفتم نقش آمودریا در رفع چالش ها به 

صورت موشکافانه ای به کاوش گرفته شده است.
این  نام  »چرا  می نگارد:  اثر  این  ابتدای  در  آرزو  دکتور 
پاسخ  است؟  خاموش  دیپلامسی  و  آب  بحران  مجموعه 
قرن  در  آب  آفرین  بحران  و  برجسته  نقش  است:  روشن 
21، این قرن را تبدیل به قرن تشنگی و عطش کرده است.« 
این کتاب  به خوبی منایان است که  استهالل،  برائت  این  با 
نسل  برای  آن  مطالعۀ  و  دارد  گفنت  برای  زیادی  حرف های 
سیاسی  علوم  رشته های  محصلین  و  کشور  دیپلامتان  جدید 
توصیه می شود. در ضمن این کتاب منبع خوبی در مطالعات 

آب برای متخصصین این حوزه خواهد بود. 
این کتاب در تاجیکستان و ایران نیز به چاپ رسیده است.

نام آشنایی  دکرت عبدالغفور آرزو شخصیت علمی و سیاسی 
قلم فرسایی  عمر  یک  نظم  و  نرث  عرصۀ  در  که  کسی  است. 
فرهنگی  و  علمی  جامعۀ  تقدیم  را  بی شامری  آثار  و  داشته 
غنی  ارشف  محمد  جاللتآمب  چنان چه  است؛  کرده  کشور 
رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان اخیراً در رابطه با 

شخصیت های شاعر و آگاه کشور فرمودند: 
»امروز کشور ما  پر از جنب و جوش شاعری، رمان نویسی، 
فرهنگی  گفتامن  ِاین  است.  ادبی  نقد  و  کوتاه  داستان 
جریان سازترین گفتامن است. در این روند فرهنگی دو شاعر 
داریم.  پشتو  و  درى  زبان  در  حامسی(  شاعر  )دو  برجسته 
چنان  نویسنده  دو  این  ادبی  لیوال.آثار  داکرت  و  آرزو  داکرت 
ماندگار است که به باور من مردم ما در ۴۰۰ سال آینده نیز 

این آثار را گرامی می دارند و می خوانند.«
نرش  و  و  چاپ  فرهنگی  فعالیت های  کنار  در  بر آن  عالوه 
ده ها کتاب و مقاله در عرصه ادبیات و فرهنگ، کتاب های 

چون: 
1. سیاست خارجی افغانستان در قرن بیست و یکم؛

2. افغانستان و جامعه جهانی؛
3. چگونگی هویت ملی افغانستان؛

۴. دکرتین سیاست خارجی و سیاست های راهربدی؛
5. تداوم سیاست خارجی و چالش های مرحله گزار؛

6. نو اندیشی و دیپلوماسی مدرن افغانستان؛ 
و  رسیده  چاپ  به  سیاست  علم  عرصه ی  در  آرزو   دکرت  از 
در خدمت دانش پژوهان و اهل مطالعه کشور، قـــرار گرفته 

است. 
و  نهادها  از  سپاسنامه  دریافت چندین  به  افزون  آرزو  داکرت 
به  کوهدامنی،  خان  میربچه  غازی  مدال  مختلف،  مراجع 
عنوان نویسنده برتر) کابل، حمل 1393 خورشیدی( و نشان 
فرهنگی حکیم ابولقاسم فردوسی ) ایران، اردیبهشت 1396 
خورشیدی( را به دست آورده است. دکتور آرزو یک دوره 
است  سال  سه  مدت  و  بوده  تاجیکستان  در  افغانستان  سفیر 
که به عنوان رئیس آرشیف دیپلوماتیک وزارت امور خارجه 

ایفای وظیفه می کند.
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د کتاب او لیکوال پېژندنه

عبیدخان نوري

په افغانستان کې ډیموکرايس ننګونې 
او فرصتونه

لري  نه  تاریخ  اوږد  ډیموکرايس  اوسنۍ  کې  افغانستان  په 
بلکې دا د سپټمرب د یوولسمې له برید وروسته د ډیموکراسۍ 
د  »ډیموکرايس  په  دا  ده.  نوی هڅه  یوه  لپاره  رامینځته کولو 
کې  ځواب  په  یوولسمې  د  سپټمرب  د  کې  لورې«  له  ځواک 
ډیموکراسۍ  د  ادارې  بوش  د  چې  کله  وه،  شوې  څرګنده 
پرمختګ لپاره په ډراماتیک ډول هڅه پیل کړ، چې دا هڅه 
د  شو.  یوځای  رسه  هڅو  مبارزې  نړیوالې  د  رسه  تروریزم  د 
سپټمرب د یولسمې وروسته د رواين شاک او په نړیوال امنیت 
چاپیریال کې د رادیکال بدلونونو شالید په وړاندې، د بوش 
د  اسټراټیژي  جګړه«  وړاندې  په  تاوتریخوايل  »د  د  ادارې 

»استبداد ماتولو« په موخه  غوره کړه. 
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پورې اړوند عمومي مسلو په 
ګوته کولو رسبیره، دغه کتاب ډیرې اسايس او مفصلې مسلې 
لکه: د  دیموکراسی او اقتصادي او ټولنیز پرمختګ، د قانون 
او  ډیموکراسۍ  اړیکې،  منځ  تر  حقونو  برشي  او  حاکمیت 
د  ته  ډیموکرايس  پای کې  په  او  ننګونې؛  او  فرصتونه  هغه  د 

رسېدو الره بیانیوي.
شوی  پېژندل  علمي  او  سیايس  نوری  خان  عبید  شاغلی 
مهم  یې  کې  سیاست  په  افغانستان  د  چې  دی،  شخصیت 

کارونه تر رسه کړي.
نوموري په 1353  م هجري ملریز کال د مرغومی 23 مه نېټه 
د  پرانیستی،  سرتګې  والیت  ننگرهار  د  ولسوالۍ،  نور  دره  د 
لیسانس یی  او  نړیوالو اړیوکو ماسټر، د سویس هېواد څخه 
په   ،)L.L.B( په حقوقو کې او   )B.A( په سیايس علومو کې
پاکستان کې د پنجاب پوهنتون څخه ترالسه کړ. د جرمني د 
بهرنیو چارو وزارت څخه د ډیپلومايس سند د مالیزیا د مالیا 
پوهنتون څخه د ډیپلومايس سند كاري تجربه: 18 کال - په 

جنیوا کې د افغانستان سفارت او منایندګۍ لومړۍ سکرټر او 
رسپرست؛

- په نیویارک کې د افغانستان دایمي منایندګۍ کې د مستشار 
په توګه؛

نړیوالو  او  ملتونو  ملګرو  د  کې  وزارت  چارو  بهرنیو  په   -
کنفرانسونو ریاست معاون او رسپرست په توګه؛ 

حقونو  برشي  د  ملتونو  ملګرو  د  کې  جنیوا  په  نوري  ښاغيل 
په شورا کې »د اګست امته: د ترهګرۍ د قربانیانو د ورځې 
ملانځل« تر عنوان الندې یوه قطعنامه په بریالیتوب رسه تررسه 
کړه. ښاغيل نوري په بریالیتوب رسه د »چاودیدونکي موادو 
ګواښونو رسه جګړه« تر نامه الندې یوه قطعنامه چې د ملګرو 
ملتونو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د امنیت له لید څخه 
د  درلود،  ګډون  هېوادونه   ۱۹۳ پکښې  او  و،  شوې  وړاندې 
بریالیتوب  په  پورې  کال  میالدي  م  تر ۲۰۱۷  م څخه   ۲۰۱۵

رسه ریاست وکړ.
لوړپوري  د  کې  مجمع  عمومي  په  ملتونو  ملګرو  د  نوموړی 
لپاره الره چمتو  د ګډون  استازي  ولسمرشۍ  د  لکه  مقامات 

کړی دی.
ډیموکرايس:  کې  افغانستان  »په  تیزس:  نوري  ښاغلی  د 
نړیوالو  او  ډیپلوماسۍ  د  جینوا  د  چې  فرصتونه«  او  ننګونې 
په  و،  لیکل شوی  لپاره  سند  ماسټرۍ  د  پوهنتون کې  اړیکو 
2015 م میالدي کال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت 
د اسټراټیژیکو مطالعاتو مرکز )CSS( لخوا خپور شو، چې د 

لوستونکو لخوا تود هرکلی وشو.
یاد کتاب په الندې لینک کې په امزون کې هم شتون لري:

نړیوالو  او  ملتونو  ملګرو  د  بهرنیو چارو وزارت کې  په  اوس 
کنفرانسونو رسپرست معاون په توګه دندن تررسه کوي.
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تغییر رویکرد سیاست خارجی پاکستان در قبال 

افغانستان از سیاسی- نظامی به سیاسی-اقتصادی

دکتور عبد الحسیب هاشمی

h.hashimee@mfa.af

مقدمه
افغانستان  اقتصادی  موقعیت  روزافزون  اهمیت  به  توجه  با 
بین کشورهای  در  منطقه ای  راه  عنوان چهار  به  منطقه  در 
به رغم سیاست طوالنی  و  و غربی  ، جنوبی  میانه  آسیای 
اسرتاتژیک«  »عمق  دکرتین  براساس  که  پاکستان  مدت 
برای افغانستان ساخته شده است، اکنون پاکستان به شدت 
نیاز به تغییر در رویکرد سیاست خارجی خویش در قبال 

افغانستان از سیاسی - نظامی به سیاسی - اقتصادی دارد.
نظر  از  پاکستان  خارجی  سیاست  رویکردهای  تحلیل 

کارشناسان افغانستان، دو دیدگاه در زمینه وجود دارد:
در  پاکستان  دیرینۀ  خارجی  سیاست  ادامه  اول،  دیدگاه 
قبال افغانستان و دیدگاه دوم، نیاز پاکستان به آوردن تغییر 
از  افغانستان  قبال  در  خود  خارجی  سیاست  رویکرد  در 

سیاسی-نظامی به سیاسی – اقتصادی. 

دیدگاه اول: 
است  صدد  در  همچنان  پاکستان  دیدگاه،  این  اساس  بر 
سیاست  در  دیرینه  امنیتی   - سیاسی  رویکرد  اتخاذ  با  تا 
در  اسرتاتژیک«  عمق  »نظریه  اجرای  به  خویش  خارجی 
قبال افغانستان توجه داشته باشد. اگرچه، وزیر امور خارجه 
پاکستان، محمود قریشی، اخیراً دکرتین »عمق اسرتاتژیک« 
را رد کرده بود. وی اظهار داشت که ما دیگر به دنبال »عمق 
علیرغم  حال،  این  با  نیستیم.   افغانستان  در  اسرتاتژیک« 
همکاری  خواستار  اخیراً  آمریکا  متحده  ایاالت  اینکه 
پاکستان در روند صلح افغانستان شده است، اما کارشناسان 
به  پاکستانی  مقامات  تالش  هنوزهم  که  دارند  باور  افغان 

صورت غیر رسمی و رسمی برای پیونددهی میان موضوع 
صلح در افغانستان و مسئله کشمیر با هندوستان دیده می 
تنش  افزایش  از  پس  که  اظهاراتی  منونه،  عنوان  به  شود. 
ابطال  با  همزمان  کشمیر  مسئله  بر رس  پاکستان  و  هند  بین 
ماده۳۷۰  قانون اساسی هند برای لغو حاکمیت منطقه جامو 
توسط  کشمیر  در  اضطراری  وضعیت  اعالم  و  کشمیر  و 
سفیر  خان،  مجید  اسد  متعاقباً  شد.  مطرح  هند  مقامات 
بحران  که  بود  گفته  آمریکا،  متحده  ایاالت  در  پاکستان 
کشمیر می تواند بر مذاکرات صلح افغانستان تأثیر بگذارد، 
نیروهای  تا  کند  وادار  را  پاکستان  تواند  می  امر  »این  زیرا 
خویش را از مرزهای غربی خویش با افغانستان به جانب 

مرز های رشقی خویش با هند منتقل کند.«      
در همین حال، رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی 
پاکستانی  مقامات  اظهارات  به  پاسخ  در  زمان  آن  در  نیز 
چنین اظهار نظر کرده بود: »ما از دولت پاکستان می خواهیم 
که موضوع افغانستان و کشمیر را که دو موضوع جداگانه 
داشت:  اظهار  همچنین  وی  ندهند.«  پیوند  هم  با  هستند، 
نگرش  که  می کند  ثابت  مسئله  این  در  پاکستان  »موضع 
پاکستان در مورد افغانستان تغییر نکرده است و آن کشور 
می خواهد از افغانستان به عنوان نقطه اسرتاتژیک خویش 
به اهداف خویش در منطقه استفاده کند.«   برای دستیابی 
از  بهره گیری  با  همچنین  پاکستان  دیدگاه،  این  اساس  بر 
موضع طوالنی مدت خویش هامنا »عمق اسرتاتژیک« در 
قبال افغانستان، به دنبال وادار منودن ایاالت متحده آمریکا 
برای اعامل فشار باالی هند بر روی مسئله کشمیر، در بدل 

همکاری خویش در روند صلح افغانستان است. 



قابل ذکر است که مفهوم »عمق اسرتاتژیک« چیست و چه 
زمانی از آن استفاده می شود؟ این دکرتین کاربرد گسرتده 
ای است  منطقه  معنای  به  و  دارد  نظامی  ادبیات  در  ای 
دور از تهدید پیرشوی نیروهای دشمن برای عقب نشینی 
ارتش و اجرای عملیات نظامی دوباره با یک برنامه ریزی 
نظامی تازه از ارتش بکار رفته است.  بر اساس این دیدگاه، 
برخی از کارشناسان افغان بر این باورند که از نظر تاریخی 
کاربرد این تئوری توسط پاکستان در قبال افغانستان از دو 
توسط   ۱۹۸۰ دهه  در  ابتدأ،  بود:  شده  ریزی  طرح  طریق 
جرنال میرزا اسلم بیگ ، رئیس ستاد پیشین ارتش پاکستان 
پاکستان  نفوذ  حوزه  گسرتش  برای  نظریه  این  شد.  مطرح 
عنوان  به  افغانستان  قلمرو  از  استفاده  برای  افغانستان  در 
یک قلمرو اسرتاتژیک در برابر حمله احتاملی نظامی هند 
پیشنهاد شد. اما دیگران معتقدند که نگاه پاکستان به نظریه 
عمق اسرتاتژیک فراتر از آن در قالب یک منای قطبی از 
کشورهای اسالمی مانند ایران، ترکیه و خاورمیانه و خلیج 
تالش  و  بود  شده  برنامه ریزی  افغانستان  طریق  از  فارس 
برای تشکیل یک قطب )اسالمی( علیه هند )هندوئیسم( 
قطب  این  تشکیل  نظریۀ  حال،  این  با  بود.  گرفته  صورت 

اسالمی در زمینه موفقیت آمیز نبود. 
بر اساس دیدگاه فوق ، کارشناسان همواره معتقد بوده اند 
که هیچ تغییر دیگری جز ترفند جدید در سیاست خارجی 
روند  در  پاکستان  همکاری  و  افغانستان  قبال  در  پاکستان 
صلح افغانستان وجود ندارد. تحلیل گران بر این باورند که 
افغانستان  ، پاکستان به طور مداوم در امور  به همین دلیل 
مداخله کرده است و در تالش است تا یک دولت دوستانه 
و طرفدار پاکستان را در افغانستان به وجود آورد. بر اساس 
 ، گذشته  دهه  چند  طی  خویش  اسرتاتژیک  عمق  تئوری 
آن ها سعی کرده اند در صورت بروز جنگ احتاملی بین 
پاکستان  منافع  برای  افغانستان  خاک  از  پاکستان،  و  هند 
استفاده کنند.  این سیاست پاکستان در قبال افغانستان ریشه 
عنوان  به  افغانستان  با  رفتار  مورد  در  انگلیس  سیاست  در 

بخشی از منطقه امنیتی حائل در جنوب آسیا دارد. 

دیدگاه دوم: 
طبق این دیدگاه، پاکستان باید سیاست خارجی خویش را 
در قبال افغانستان از سیاسی- نظامی به سیاسی - اقتصادی 
تغییر دهد. دالیل مختلفی در عقب این دیدگاه وجود دارد: 
از یک سو ایجاد یک اجامع منطقه ای و بین املللی برای 

مقابله با تروریسم در النه های آن در داخل خاک پاکستان 
باعث فشار و تحریم های اقتصادی علیه پاکستان در سطح 
بین املللی شده است. از جمله کار گروه اقدامات مالی در 
سیاه  لیست  در  را  پاکستان  اخیراً   )FATF( پولشویی  زمینه 
سیستم  که  است  معنی  بدان  این  است.  داده  قرار  خویش 
مالی پاکستان به دلیل ناتوانی و خالء اسرتاتژیک پاکستان 
با تروریسم و پولشویی می تواند تهدیدی برای  در مبارزه 
اخیراً رشد   ، باشد. در همین حال  بین املللی  مالی  سیستم 

اقتصادی پاکستان به شدت در حال کاهش است.
 به عنوان مثال صندوق بین املللی پول اخیراً بیانیه ای صادر 
کرد که به مشکالت جدی اقتصادی، کندی رشد اقتصادی 
است.  پرداخته  پاکستان  در  باال  بدهی  و  پولی  تورم  و 
برای  میالدی  هشتاد  دهه  های  سال  آخر  از  سازمان  این 
مبلغ  دریافت  برای  پاکستان  درخواست  از  بار  سیزدهمین 
۶ میلیارد دالر قرضه گزارش کرده است. همه این ها نشان 
می دهد که پاکستان برای ادامه اقتصاد خود به بودجه بانک 
جهانی و صندوق بین املللی پول شدیداٌ وابسته است ، که 

هر دو تحت مدیریت ایاالت متحده آمریکا نیز هستند. 
انرژی  از کمبود  پاکستان سال هاست که  از طرف دیگر، 
رنج می برد. به عنوان یکی از آرزوهای پاکستان در طی سه 
دهه گذشته، به دنبال برقراری روابط اقتصادی و تجاری با 
کشورهای دارای منابع غنی آسیای میانه به منظور دستیابی 
به انرژی آسیای میانه و در عوض ترانزیت و حمل و نقل 
کاالهای پاکستانی از طریق افغانستان است. به عنوان مثال، 
دوره  در  بوتو  بینظیر  دولت  های  تالش   ، تاریخی  نظر  از 
به صادرات  نیازوف  مراد  ترغیب صفر  برای  طالبان  رژیم 
طریق  از  میانه  آسیای  و  ازبکستان  از  گاز  انتقال  و  انرژی 
به  اخیراً  که  آرزوهایی  کرد.  اشاره  می توان  افغانستان 
ابتکار  با  میانه  آسیای  کشورهای  و  است  پیوسته  حقیقت 
 ،TAPIطبیعی گاز  لولۀ  پروژه  های  نام  با  افغانستان  عمل 

فصلنامه ستوری FILE-ALT دور جدید شماره اول سرطان، اسد و سنبله 1399
۳۵

Storai

اسرتاتژیک«  »عمق  مفهوم  که  است  ذکر  قابل 
این  می شود؟  استفاده  آن  از  زمانی  چه  و  چیست 
دکرتین کاربرد گسرتده ای در ادبیات نظامی دارد 
پیرشوی  تهدید  از  ای است دور  منطقه  معنای  به  و 
نیروهای دشمن برای عقب نشینی ارتش و اجرای 
نظامی  ریزی  برنامه  یک  با  دوباره  نظامی  عملیات 

تازه از ارتش بکار رفته است.
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خط   ،1000  CASA آبی  برق  نیروگاه های  از   استفاده 
پروژه های مشابه دیگری  برق TUTAP و TAP و  انتقال 
با محوریت افغانستان می تواند دروازه های افغانستان را به 

سوی همگرایی منطقه ای باز کند. 

افغانستان  که  پذیرد  می  پاکستان  دولت  حال،  همین  در 
چین  اقتصادی  کریدور  تسهیل  برای  همکاری  پتانسیل 
برای  جاده«  یک  کمربند  »یک  پروژه  آغاز  و  پاکستان  و 
می تواند  افغانستان  دارد.  را  منطقه ای  ادغام  بیشرت  تقویت 
در  منطقه ای  تجارت  چهارراه  عنوان  به  را  خود  نقش 
ابتکار  از  بخشی  که   ، پاکستان  و  چین  اقتصادی  کریدور 
جدید  ابریشم  جاده  ابتکار  یا  جاده«  یک  کمربند  »یک 
است ، ایفا کند. این برنامه شامل یک مسیر تجاری مبتنی 
شامل  و  است  پاکستان  گوادر  بندر  به  چین  از  زمین  بر 

چندین پروژه زیرساختی در پاکستان می شود.  
 اخیراً با رشوع مذاکرات روی توافق نامۀ همکاری بیست 
بیشرت  دیدگاه  این  کارایی  ایران  و  چین  میان  آینده،  سال 
خود را می منایاند. چنانچه شمولیت ایران در چهارچوب 
ابتکار این کمربند احتامالً باعث شود که هند، رقیب دیرینه 
پاکستان، نفوذ خود را در منطقه و افغانستان به چین واگذار 
کند. به عنوان مثال حضور چین در ایران به این معنی است 
که بندر چابهار ایران با بندر گوادر پاکستان که هردو توسط 
چین اداره می شود، برخالف گذشته دیگر رقابت منی کند. 
منطقه  در  پاکستان  حامی  عنوان  به  چین  نفوذ  و  حضور 
اقتصادی  جدید  های  فرصت  یک طرف  از  بخود  خود 
در  هند  نفوذ  و  آورد  ارمغان  به  پاکستان  برای  می تواند  را 
تضعیف  ساله،  بیست  نامه  موافقت  این  انعقاد  با  را  منطقه 
کند؛ از جانب دیگر نظریه عمق اسرتاتیژیک برای سیاست 
ناکارا  و  مفهوم  بی  را  افغانستان  قبال  در  پاکستان  خارجی 

می سازد. 
نتیجه گیری

افغانستان می تواند دسرتسی آسان تر به کاالهای پاکستانی 
به  میانه  آسیای  کشورهای  به  ترانزیت  و  تجارت  برای  را 
اگرچه،  کند.  تسهیل  آینده  در  بالقوه  راهرو  یک  عنوان 
ساده به نظر منی رسد، مگر این که بر چالش های موجود 
چون تروریسم،  موانع و تعرفه های گمرکی غلبه کند و این 
موضوع،  نیاز به همکاری گسرتده منطقه ای ،  به ویژه بین 
افغانستان و پاکستان دارد و در نهایت با توجه به موقعیت 
اتخاذ یک   ، منطقه  در  افغانستان  اسرتاتژیک  و  اقتصادی 
ایجاد  و  افغانستان  دولت  توسط  محور  اقتصاد  سیاست 
نظر  از  را  پاکستان  می تواند  بین املللی  و  منطقه ای  اجامع 

سیاسی و اقتصادی یاری رساند. 
اتخاذ  بر  مبتنی  نیز  پاکستان  اقتصاد  رونق   ، که  آن جا  از 
با  تعامل  در  کشور  آن  اقتصادی  خاص  های  اسرتاتژی 
سیاست  درست  مدیریت  مستلزم  و  منطقه  کشورهای 
تنها  منحیث  می تواند  افغانستان  است،  کشور  آن  خارجی 
را  الزم  زمینۀ  پاکستان،  برای  میانه  آسیای  با  ارتباطی  پل 
فراهم کند و پاکستان نیز در عوض، دسرتسی افغانستان به 
آب های آزاد از طریق بنادر خویش را مساعد سازد.  زمان 
فعلی بیش از هر زمانی دیگر، فرصت مناسبی برای پاکستان 
بجای  را  محور  اقتصاد  خارجی  سیاست  بتواند  تا  است 
نظامی محور در قبال افغانستان اتخاذ کند تا از یک طرف 
خود را از بحران تشدید اقتصادی رهایی بخشد و از طرف 
از تنش های منطقه ای دور نگه دارد.  افغانستان را  دیگر، 
اتخاذ رویکرد و سیاست اقتصاد محور میان دوکشور تنها با 
اقداماتی چون اعتامد سازی، مبارزه مشرتک با افراط گرایی 
مرزها،  گشودن  و  گمرکی  های  تعرفه  رفع  مخدر،  مواد  و 
ترویج تجارت دو جانبه و گسرتش روابط میان مردمان دو 

کشور امکان پذیر است.
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د ترهګرۍ تاریخي او مفهومي جرړې

آرزو نورستانی

a.noorestani@mfa.af

پدیده  نوې  لړ کې ترهګري کومه  په  د برشیت د ژوندانه 
نه ده. تاریخ له داسې ترهګریزو کړنو څخه ډک دی چې 
د بیالبیلو انګیرنو له مخې تررسه شوي دي او د ګڼ شمیر 
او  امنیت  خلکو  د  او  اخیستی  یې  ژوند  انسانانو  ګناه  بې 
نړۍ  نننۍ  په  خو  ده.  کړې  مخ  رسه  ګواښ  له  يې  آزادي 
کې ترهګري د ميل ګواښ پر ځای په نړیوال ګواښ بدله 
او داسې ډار موجود دی چې ددغې پدیدې په  شوې ده 
له ال ګواښ رسه  ټیکاو  او  نړیواله سوله  پراختیا رسه ښايي 
مخ يش. په رصاحت رسه ویالی شو چې په نننۍ نړۍ کې 
د ترهګرۍ سیايس پدیده د سیايس، ټولنیزو، اقتصادي او 
داسې نورو بدلونونو د المل په توګه د پیژندل شویو پدیدو 
په  هویتونو  بیالبیلو  د  جګړې  شوې  سازمان  انقالب،  لکه 
چوکاټ کې، د کودتا، غورځنګونو او دداسې نورو ځای 
ونیيس او په بیالبیلو کچو کې یې د سیايس، ميل او نړیوالو 

ډلو سیايس ژوند له ننګونو رسه  مخ کړی دی.
د ترهګرۍ تاریخي ملنه ډیره پراخه ده او کلنو ته غځیږي 
چې په اړه یې د نړیوالو اړیکو ګڼ شمیر پوهانو او څیړونکو 
څیړنې تررسه کړې دي او ددغې پدیدې د تاریخ او مفهوم 
ددغو  دي.  کړې  وړاندې  کټګورۍ  بیالبیلې  یې  هکله  په 
څیړونکو له منځه یو هم ډیویډ راپوپورټ، نامتو انګلیيس 
څيړونکی او د ترهګریزو مسایلو متخصص دی. راپوپورټ 
ددغې  او  پیژندنې  جرړې  د  ترهګرۍ  د  کې  مقاله  یوه  په 
پدیدې د مفهومي بدلون په هکله د یوه تاریخي پړاو په لړ 

کې نظریه وړاندې کړې ده. 
مډرن  هم  یا  او  ترهګري  نوې  بنسټ  پر  نظريې  د  دده 

تروریزم څلور مهمې څپې لري. 
په  کې   ۱۸۸۰ کال  په  چې  ده  څپه  انارشیستي  لومړی   •
فرانسه کې پیل او تر څلویښتو کلنو پورې یې دوام درلود. 
په لومړۍ څپه کې غالب تکتیک شخيص ترور او قتل وو.

• دویمه د استعامر ضد څپه ده چې په کال ۱۹۲۰ کې پیل 
مهمه  پړاو  ددغه  وموند.  دوام  یې  پورې  تر ۱۹۶۰  او  شوه 
نوموړې دوره  په  او  وو  تعصب  او  تبعیض  قومي  ځانګړنه 

کې ډیری بریدونه پر نظامي تاسیساتو تررسه شول.
رسه  ایدیولوژۍ  مارکسیزم  د  دوره  دریمه  ترهګرۍ  د   •
جوخته رامنځته شوه. پدې دوره کې بریدونه ال پراخ شول، 

او ترهګرو به د الوتکو په تښتولو رسه رعب رامنځته کاوه.
• څلورمه مذهبي څپه ده. دغه دوره د راپوپورټ په وینا 
ډیره خطرناکه ده. ځکه چې ځامنرګي بریدونه پدې څپه 
کې تر ټولو سرته وسیله ده. د څیړونو پر بنسټ، اټکل شوې 
او  دوام ومومي  پورې  کاله  تر ۲۰۲۵  به  ده چې دغه څپه 

د ترهګریـزو بریدونـو خربونـو پـه هکلـه د رسـنیو  
ناآګاهانـه ډول د  پـه  ونـډه چـې  چټـک غربګـون 
ترهګـرو رسه مرسـته کـوي او عامـه افـکار تـر اغیـز 

راويل. النـدې 



نوې دوره به ددې دورې ځای ونیيس. 
په  برشیت  د  پړاوونو  څلورو  شوو  یادو  پورته  هم  څه  که 
څلورم  خو  دي،  کړي  رامنځته  بدلونونه  سرت  کې  ژوندانه 
دی.  مهم  خورا  ټولو  تر  لري،  دوام  دمه  دې  تر  چې  پړاو 
مهمو دالیلو ته په کتو رسه د سپمترب ۱۱مه کوالی شو چې 
څخه  جګړې  نړیوالې  دویمې  د  وګڼو.  پیل  پیړۍ  نوې  د 
سړه  په  رسه  بل  یو  شوروي  او  ایاالتونه  متحده  وروسته، 
جګړه کې بوخت وو او دواړه لورو ځانته ځانګړې انګیرنې 
درلودې. متحده ایاالتونه د رسمایه دارۍ، نړیوالې همکارۍ 
او ډیموکراسۍ په شاخصونو رسه پیژندل کیدل، او مخالف 
دیکتاتورۍ رسه  او  مالکیت  په مترکزپالنې، دولتي  لوری، 
دیوال  برلین  د  کې  کال   ۱۹۸۹ په  چې  کله  کیده.  پیژندل 
ونړیده، د دواړو لورو شته سیاست او روایتونه هم له منځه 
والړل او پوسټ مډرنیسټ نظریه بریالۍ شوه. خو د سپتمرب 
پیښې په رامینځته کیدو رسه یو ځل بیا تیر روایتونه په خورا 
مسیحیت  راغلل. خدای،  ته  بیرته صحنې  ډیر شدت رسه 
په  پام وړ وګرځيدل.  بیا په شدت رسه د  او اسالم یو ځل 
کال ۱۹۹۳  کې، سامویل هانتینګتون خپله مقاله »د متدنونو 
برخورد« تر عنوان الندې چاپ کړه او په ۱۹۹۶ کال کې 
اسامه بن الدن په خپله اعالمیه او مرکو کې په نوې جګړې 

باندې ټینګار وکړ.  
همدا شان هغه ګواښ چې پوسټ مډرنیزم وررسه مخ شو، 
نه د فرانسې د فالسفو او نه د امریکا د سیاستوالو له لورې 
رامنځته شو، بلکې په سپینه ماڼۍکې د جورج بوش او د 

افغانستان د تورې بوړې په غرونو کې د اسامه بن الدن له 
امله رامنځته شو.

دولتونو  د  یوازې  اوس  ترهګري  مخې،  له  روایت  نوي  د 
پر ضد نه ده بلکې د دولتونو رسبیره سازمانونه، ډلې، افراد 
او اشخاص هم پکې شاملیږي. په نننۍ نړۍ کې د نړیوال 
نظام په سیستم کې سرت بدلونونه رامنځته شوي دي چې په 
بیالبیلو ډولونو کې یې د ترهګرۍ پراختیا هم ددې بدلونونه 
له جملې څخه یوه ده. اوس مهال، نړۍ یوازې له یو ډول 
ترهګرۍ رسه مخ نه ده بلکې د ترهګرۍ له بیالبیلو ډولونو 
ترهګري،  لرغونې  ټولو  تر  توګه،  په  بیلګې  د  ده.  مخ  رسه 
جغرافیوي ترهګري ده چې د هیوادونو السته راوړلو لپاره 
کارول کیده. سیايس ترهګري بله منونه ده چې د سیايس 
دولتي  کیده.  اخیستل  ګټه  ترې  لپاره  کیدو  پيل  موخو 
تاوتریخوايل په  ترهګري بل رایج ډول دی چې دولت د 

کار اخیستلو رسه غواړي خپلو موخو ته ورسیږي. 
اوس مهال موږ نوې ترهګرۍ رسه مخ یو چې له امله یې 
ددغو  او  کوي  پورې  الس  تاوتریخوايل  په  خلک  ځینې 
الهی سپیڅيل  او  لپاره مذهبي عقاید  اعاملو د مرشوعیت 
پیغام ته مخه کوي )لکه په امریکا باندې د القاعدې ډلې 
بریدونه( مذهبي ترهګري وه که څه هم د فکري بنسټونو 
له نظره جرړې یې په عرصي او اتلسمې پیړۍ پورې تړلې 
دي، خو کله چې د مډرنیزم په ارکانو کې په شپیتمه لسیزه 
کې د پوسټ مډرنیزم له کبله بدلون رامنځته شو، ترهګرو 
فرصت  ظهور  د  او  يش  راژوندي  بیا  چې  شول  وکوالی 
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ترالسه کړي. پوسټ مډرن ترهګر د خپلو مخکنیو په پرتله 
پر ایدیولوژۍ ډیر ټینګار نه کوي بلکې  ډیری یې مذهبي 
چې  ښکاري  داسې  غځوي.  الس  ته  مسایلو  قومي  او 
پوسټ مډرن ترهګر په دننه او بهر کې هیڅ خنډ نه مني. 
دا ډول ترهګري نړیوالې موخې لري او د نظاميانو په پرتله 
خپل  تل  وي.  موخه  بریدونو  د  ددوی  وګړي  عام  ډیری 

ځای بدلوي او لکه د شاتو مچۍ په شان په کټوه کې عمل 
کوي. د اطالعايت شبکو څخه خورا  ګټه پورته کوي، تل د 
بیا ځان جوړونې په حال کې دي  او که هر څومره زیان هم 
بیرته احیا کوي؛ د رسنیو په اهمیت پوهیږي  وویني، ځان 
له  کوي؛  ترالسه  ګټه  ډیره  څخه  اغیزمنتیا  د  رسنیو  د  او 
نظامي پلوه له وروستیو پرمختګونو څخه ګټه پورته کوي؛ 
او  د مايل رسچینو په برخه کې د قاچاقو څخه کار اخيل 

يش  کوالی  هم  څخه  وسلو  بیولوژیکي  د  ترڅنګ  ددې 
انسانانو ژوند  د  او  استفاده وکړي  هر وخت چې وغواړي 
له ګواښ رسه مخ کړي. پوسټ مډرن ترهګر په پرمختللو 
او مخ پر ودې هیوادونو کې رامنځته کیږي )لکه د سپتمرب 
عربستان  سعودي  مرص،  املان،  د  طراحان  پیښې  ۱۱مې  د 
اوسیدونکي وو(. الندې موارد د پوسټ مډرن ترهګرو د 

رامنځته کیدو دالیل دي:
1. د هیوادونو د غیر مذهبي کولو لړۍ

نفوس  د  کې  پایله  په  او  بیوزيل  فرهنګي  او  اقتصادي   .2
ډیروالی

3. سیايس او ټولنیزې ناخوالې
سوداګرۍ  خرڅالو  د  وسلې  د  او  لړۍ  کولو  نړیوال  د   .4

غوړیدل
5. د ټکنالوژۍ پرمختګ چې د ترهګریزو کړنو د آسانتیا 

المل ګرځيدلی دی
6. د ترهګریزو بریدونو خربونو په هکله د رسنیو  چټک 
غربګون ونډه چې په ناآګاهانه ډول د ترهګرو رسه مرسته 

کوي او عامه افکار تر اغیز الندې راويل.
7. کورين دولت رسه مخالفت او ناخوالې

تاریخچه، جرړې  په کتو رسه، د ترهګرۍ  ته  دغو مواردو 
او د ترهګرۍ غالب بحث موږ د ترهګرۍ پیژندنې رسه مخ 
کوي چې دغه امر د ترهګرۍ د هستې پیژندنې او مفهومي 

تحول رسه مستقیم تړاو لري.

په کال ۱۹۹۳  کې، سامویل هانتینګتون خپله مقاله 
»د متدنونو برخورد« تر عنوان الندې چاپ کړه او 
په ۱۹۹۶ کال کې اسامه بن الدن په خپله اعالمیه او 
مرکو کې په نوې جګړې باندې ټینګار وکړ.  همدا 
شان هغه ګواښ چې پوسټ مډرنیزم وررسه مخ شو، 
سیاستوالو  د  امریکا  د  نه  او  فالسفو  د  فرانسې  د  نه 
د  ماڼۍکې  سپینه  په  بلکې  شو،  رامنځته  لورې  له 
جورج بوش او د افغانستان د تورې بوړې په غرونو 

کې د اسامه بن الدن له امله رامنځته شو.



سوله او د ښځو د زدکړې حق

مدینه هادی

madina.hadi@mfa.af

غورچاڼ
سوله د نارینه وو  او ښځو  له یو شان والې رسه نه بېلېدونکې 
اړیکه لري. د برشي حقونو اړوند د ښځو او نارینه وو یوشان 
او  تللو  منځه  له  د  چلندونو  توپیري  عدالت،  ټولنیز  د  والی 

سولې په پرمختګ کې اړین دی.
الره  یوازینۍ  ټکور  د  زخمونو  د  افغانانو  د  پروسه  سولې  د 
ده.د هېواد مېرمنې باید په جدي توګه د سولې په خربو کې 
ځانګړی ځای ولري او د هغو حقوقي تګالرو د ترتیب، شننې 
جګړې  له  چې  وکړي،  خربې  او  بحث  اړه  په  کولو  پلې  او 

څخه سولې ته د لیږد پرمهال رامنځته کېږي. 

بنسټیز کلیامت: د ښځو حقوق، سوله، افغان، ا  ریکه، طالبان

رسیزه
په حکومت کې د ښځو له ونډې دوه لسیزې کېږي؛ په دې 
موده کې ښځو په سیاست کې پام وړ او بنسټیز رول ادا کړی.
که څه هم د جکړې په جریان کې پر ټولنه حاکم دودونه د 
یې  بیا  خو   کېدل؛  ګڼل  ستونزو  عمده  له  پرمختګ  د  ښځو 
هم د خپلو حقونو د السته راوړلو په مبارزه کې مهم ګامونه 
زده  د  دی،  حق  کړې  زده  د  یې  مهم  ټولو  تر  کړې.  اوچت 
شوې؛  مخ  رسه  ستونزو  زرګونو  له  لپاره  کولو  السه  تر  کړو 
تاوتریخوالی، جګړه، د ښوونځیو لرې والی، بېوزيل، جنسیتي 
تبعیض، ناوړه دودونه او رواجونه له ښوونځیو څخه د نجونو 
د پاتې کېدو مهم عوامل دي. له دغو ټولو ستونزو رسه رسه 
بیا هم خپلو حقونو او موخو ته د رسېدو لپاره له هڅو الس 
په رس نه شوې او خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. اوس چې 
دولت له طالبانو رسه خربو ته تیار دی او دوی یې پایدارې 

سولې ته رابليل، ایا په دغو خربو اترو کې به د ښځو حقونه، 
یا به  په ځانګړي ډول د دوی د زده کړې حق وساتل يش؟ 
یې حقونه، په ځانګړي ډول د زده کړې حق د سولې قرباين 
نه يش؟ دا موضوع د افغانستان د ښځو تر ټولو لویه اندېښنه 
لکه څنګه چې  کېږي؟  به څه  له سولې وروسته  دا چې  ده، 
دوو  د  دورې  تورې  له  حکومت  د  طالبانو  د  پوهېږو،  ټول 
له تېرېدو وروسته اوس هم ښځې او نجونې تعلیم ته  لسیزو 
په الرسيس کې ستونزې لري، په ځانګړي ډول د طالبانو تر 
کنټرول الندې سیمو کې. ځکه خو په بین االفغاين خربو کې 
د ښځو د زده کړو مسله زموږ، د افغانستان د ښځو،رسه کرښه 
ده او پر خپل حق د معاملې اجازه هیچا ته نه ورکوو. د ټولنې 
مور  هغه  ده؛  په الس کې  میندو  لوستو  د  او جوړونه  درملنه 
چې زده کړې د خپلو ماشومانو د ژوند لومړیتوب وګڼي، هغه 
لوستې مور چې خپلو بچیانو ته له ماشومتوبه له روږدیتوب 
څخه ځان ساتل او پر استقاللیت غوښتلو ټینګار ورښیي؛ هغه 
مور چې د یوې کورنۍ یا ان یوې ټولنې د روحي او رواين 
او  بسیا  ځان  پر  متفاوته،  یوه  څو  تر  جوړوي  اساس  سالمتیا 

پرمختللې ټولنه ولرو. 
د دې الره یوازې او یوازې د ښځو او نجونو زده کړو ته پام 

کول دي.( حمزه یی1399(

سوله د خلکو بنسڼیزه اړتیا
په افغانستان کې د تلپاتې سولې تامینول د هېوادوالو له بنسټیزو 
ځانکړې  په  حکومت  او  کېږي.خلکو  شمېرل  څخه  اړتیاوو 
بیه  لپاره د رس په  توګه ښځو په هېواد کې د ټیکاو راوستلو  
د  نسکورېدلو وروسته،  له  طالبانو د حکومت  مبارزه کړې.د 
هېواد مېرمنو خپله ازادي تر السه کړه؛ وروستۍ لسیزه د افغانانو 
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په ځانګړې توګه د ښځو لپاره، چې د جګړې اصيل قرباين 
وې، تر ټولو غوره دوره وه.د سولې د خربو په پیل رسه د ۴۰۰ 
خطرناکو طالب بندیانو په خوشې کېدو، د هېواد ښځو ترمنځ 
اندېښنې را پیدا شوې، چې هسې نه د طالبانو د تورې دورې 
په څېر، مېرمنې یو ځل بیا له خپلې ازادۍ او حقونو بې برخې 
منځه  له  د  ارزښتونو  او  راوړنو  السته  لسیزو  دوو  تېرو  يش.د 
تللو وېرې د ښځو اندېښنې را پارولې. د هېواد مېرمنې د ښځو 
د حقونو پر وړاندی د طالبانو له ایډیالوژي رسه د شناخت پر 
بنسټ دا اندېښنې ښيي؛ ځکه هغوئ ښځه د کور ګڼي او هغه 
په   هېواد  د  مهال  پر  واک  د  طالبانو  بويل.د  ملکیت  نارینه  د 
سیمو کې د ښځو پر زده کړه بندیز لګېدلی و. د ۲۰۰۱ کال 
په وروستیو کې د طالبانو د حکومت په له منځه تللو؛ د ناټو 
د غړو هېوادونو په مالتړ په هېواد کې نوی حکومت رامنځته 
شو. دا حکومت په لومړیو کې له دوو جدي ننګونو رسه مخ 
شو. لومړی: د یوه داسې بېوزله هېواد ښوونیز نظام بیا څنګه 
پر پښو ودروي. دویم: له هغو نجونو رسه، چې د طالبانو په 
څنګه  وې؛  شوې  پاتې  برخې  بې  کړو  زده  له  کې  حکومت 

مرسته وکړي.  )اژند1399(

د حکومت کړنې
د هغو نجونو شمېر، چې د نولسو کالو په جریان کې شوونځیو 
ته تللې، کره نه دی؛ ځکه د پوهنې وزارت د هغو نجونو شمېر 
چې په روان کال کې شوونځی ته ځي، کره نه دی وړاندې 
کړی.د پوهنې وزارت د شمېرو پر بنسټ  په ۲۰۱۱ کال کې 
شاوخوا ۱۴ زره فعال مکتبونه و، چې په هغوئ کې اته میلیونه 

او سل زره شاګردان په زده کړو بوخت و. د هغوئ له جملې 
۳۸ سلنه یې نجونې وې، چې د ښوونکو شمېر یې ۱۷۵ زره 
ته رسېده.په تېرو لسیزو کې یو شمېر ښځو په پوره مېړانه او 
تېرو دوو  مبارزه کړې.په  لپاره  پرمختګ  د  هېواد  د  رسلوړي 
لسیزو کې د افغان حکومت د خپلو  مالتړو هېوادونو په مرسته 
د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې بنسټیز کارونه تررسه کړي.یو له 
هغو څخه مکتوبونو ته د بې شمېره  نجونو تلل دي؛ د دې تر 

څنګ هغوئ پوهنتونونو ته  الر پیدا کړه؛ چې دا د یو روښانه 
راتلونکې په لورې تلو نښه ده. هیڅوک نه غواړي بېرته هغې 
او پوهې څرک  ته ستانه يش چې د پرمختګ  توري دورې 

پکې نه و.
په پرمختګ رسبېره، د ښځو د  بېالبېلو برخو کې د ښځو  په 
حقونو ځینو بنسټونو له دې حقوقو څخه  د دفاع په بهانه له 
مالتړو هېوادونو پیسې تر السه کړې؛ خو هیڅ داسې بنسټیز 

کار یې تررسه نه کړ.

پدې حساب افغان مېرمنې  د جګړې اصيل قربانیان دي او په 
دې دوو لسیزو کې خپلو ډېر کمو حقونو ته رسېدلې؛ نو باید 
په سوله کې د خپلې ونډې او له هغه وروسته د خپلو حقونو 
ټنګار  نکړي.پردې  ور  هیچاته  اجازه  کولو  الندې  پښو  تر  د 
محدودلو  د حقونو  د ښځو  لورې  له  طالبانو  چی   بولو  اړین 
ډلې  یادې  د  اړه  په دې  پای ټکی کېښودل يش؛ ځکه  د  ته 
میرمنې  پوه  کار  په  دی  غلط  او  ناسم  ښکاره  تفسیر  اسالمي 
باید د سولې په پروسه کې برخه واخيل؛ څو د ښځو له حقونو 
په ځانګړې توګه د زده کړو له حقه په ښه توګه دفاع وکړای 
يش راتلونکې نسلونه باید یوازې د جنګ کلمه په کتابونو کې 
ولويل او د ښوونځي الره یې د تل لپاره پر مخ پرانیستې وي. 

رسچینې:

فریدون آژند، 1399،  ، زنان نگران از دست دادن حقوق خود 
در مذاکرات صلح هستند، تاریخ مشاهده 31 اسد 1399،

https://www.independentpersian.com/node/78121
 آسیه حمزه ای، 1399، حق مرشوع آموزش زنان نباید معامله 
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د افغانستان د استقالل بشپړولو د سیايس 
ډېپلامتیکو هلو ځلو ننداره

عبداهلل نجات

a.nejat@mfa.af

رسخوړلو اېډیالوژیکو دریځونو په ګونګه خړه کی له پامه 
غورځېډلې لویه تاریخي تجربه:

رسیزه: د دراين تیمور شاه له مړېنې وروسته افغانستان د سرت 
او  تاج  د  شو.  راښکېل  کې  څپو  توپاين  په  کړکیچ  سیايس 
تخت په رس قدرت ترالسه کولو لپاره د ده د زامنو او همدغه 
راز د بارکزي پاینده محمدخان د زامنو حضور او تربګنیو، د 
راتلونکۍ  هېواد  د  ناورین کې  په  وژلو  او  خپلمنځي جګړو 
او  دباونو  او  بلوسنې  ښکیالکې  له  او  زیامنن  ډېر  برخلیک 
وروکاږل  ته  کندې  ورکاوي  د  او  غړۍ  غاړه  رسه  السوهنو 
او  براليس  ښکېالک  انګریزي  د  وچه  نیمه  په  هند  د  شو. 
افغانستان  کې  پای  په  او  کېدل  ته  رامخ  ترپولو  افغانستان  بیا 
هېواد  د  او  بیلول  افغانستان  له  برخه   نیامیی  تیرۍ  پرخاوری 
برابرولو کې ېې  تلل هغه څه وو چې بسرت  له منځه  استقالل 
کورنیو ناخوالګرو او ناوړه حاالتو لوی الس درلود. د هېواد 
وې  همپوله  رسه  هند  لوی  چې  سیمې  ډېرې  ختيخې  سهیل 
نه  نیغه دوه ځلې یرغل  په  نیغ  افغانستان  پر  او  له السه ووتې 
یوازې د هېواد د سیايس کېوتون المل شو دغه راز سیايس - 
جغرافیايي سختو محدودیتونو رسبېره نړۍ رسه ېې طبیعی او 
ازادې اړیکې هم پرې او د حاکمیت له ادارې ووتلې. سرتو 
ښکیالکګرو هېوادو ترمنځ د ګټو او مستعمرو پر رس جګړو 
استعامري  او دې رسه جوخت  ننګوونکو حاالتو  او کورنیو 
ضد وېشتیا او مبارزايت انسجام د افغانستان د استقالل دریمه 

جګړه رامنځ ته کړه.
کې  لوېدلو  په  ستوري  د  نړېځواک  استعامر  انګریزی  د 
چې  ؤ  هېواد  لومړۍ  افغانستان  وروسته  جګړې  نړېوالې  له 
استقالل  د  او  واخیست  ېې  ګام  شلولو  د  کړ یو  استعامري  د 
جګړې په پیلولو رسه ېې انګریز څخه د خپلواکې ترالسه کولو 
داعیه په راولپنډ کې د سولی د میز پر رس د انګریزانو مخې 

افغانستان بې لدې چې د انګریزانو د »هو« او  ته کېښوده او 
یا »نه« وئیلو په مته يش خپل استقالل اعالن او انګریز څخه 
ېې د هغه د منلو رسمی غوښتنه وکړه. او همدغه راز نړیوالې 
ټولنې له لوری د هېواد استقالل په رسمیت پېژندنې ته ېې د 
بهرين سیاست د هلو ځلو په رسلیکه کې ځای ورکړ. نړیوالو 
ډېرو هېوادونو ېې هرکلۍ وکړ خو اصلی لوري بیا هم بریتانیا 
ول، چې دخپلواکي رسمي پېژندنې سند السلیکولو چارې ېې 
ډېره موده وځنډولې او دغه بریا له سیاسی ډېپلوماتیکو ستړو 
ستومانیو وروسته په ۱۹۲۱ کال کې یا په بله ژبه د ډېپلامتیکې 
مبارزې د اوږد واټنه هلو ځلو د مجادلې په ډګر کې تر السه 

شوه.
اړتیا:

بریتانیا رامنځ ته شوی رژیم او حاالت له خپلو ګټو او هیلو 
رسه برابر نه بلل. نوېې د سولې له اعالمېې وروسته له ناغیړیو 
کار اخیست. سیايس او ډېپلوماتیکو دباونو ته ېې مخه کړه.  
او په وړاندی وروسته کېدو ېې وخت تېراوه څو هغه رشایط 
یا حالت رامنځ ته کړي چې د امکان په صورت کې حرکت 
شنډ یا شاتګ ته اړ کړي،. سیمه کې د اوبو له خړوبولو نېولې 
تر دوه اړخیزو ډېپلوماتیکو اخوا لوبو پر لور په منحرفولو او 
دسیسو هم لیګا شو. خو افغانستان وتوانید په ملی یومټېتوب 
او همغږۍ د ډېپلومايس اوزارو کارولو رسه هممهاله د قدرت 
نندارې په ښودلو رسه د دېپلوماتیکو هلو ځلو ډګر هم تود او 
افغانستان له کورين اړ و پیچ رسبېره په  وګټي. دا مهال چې 
بهرين اړخ کې له سیايس پېچلتیاو رسه مخامخ دی او نړیوال 
انارشیو ډک نظام په تاوجنو سیالیو کې ارزښتونه ال هم د ګټو 
او قدرت په بنسټ توجیه کیږي نو د سرتو پریکړو او تړونونو 
موخو  او ميل  کیږي  تلل  تله  قدرت پ  او  د ګټې  خربه هم 
لپاره مټورو احساساتو ترڅنګ ژور پوهاوي، ګډې  حصول 
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ژمنتیا او همغږي ته اړتیا لري کوم څه چې د استقالل د مرشانو 
پیلیزی فعالی دېپلوماسی ننداری ته وړاندې کړل.

د نوي دولت مرشان او د استقالل بوروستي پړاو بشپړولو په 
الره کی ګرچاپېره پرتی ننګونی  او فرصتونه 

او ويل  په ډګر کې څنګه  ډېپلومايس  د  استقالل مرشان  د   -
بریايل شول؟  

دغه ډګر که څه هم ډېرو اوزارو او ميل او نړیوال الزم مالتړ ته 
اړتیا لري خو هممهاله توګه د فرصتونه کارول او د ننګونو په 
فرصتونو اړول هغه څه دي چې په رغنده فعالو ډېپلوماتیکو، 

او همغږه مجادلو پر مټ ترالسه کیږي.
سولې  د  راولپنډۍ  د  او  جګړې  دریمې  انګلیس  او  افغان  د 
تثبیتولو  بشپړ  د  افغانستان د خپلواکۍ  د  معاهدې وروسته  له 
پاتې شوه.  تعلقاتو څرنګوالی مسئله ګونګه  بریتانیا رسه د  او 
بهرين سیاست کې د استقالل بشپړولو ډېپلوماتیکې پروسې ، 
فعالو تعامالتو، خوځښتونو ، چنې وهلو یوې فعالی او عقلمنې 
راټوکيديل  تاند  او   . درلوده  اړتیا  ته  وړلو  پرمخ  ډېپلامسۍ 
اوښتل  ژورو  لوړو  له  تعامالتو  ډېپلوماتیکو  سیايس  ته  نظام 
پېچومو  ناڅرګندو  پټو  له  کې  مناسباتو  په  ترمنځ  دولتونو  او 

تېرېدل کوم اسانه کار نه ؤ.
کولو  ترالسه  استقالل  د  مخکښانو  خپلواکۍ  د  افغانستان  د 
ډېپلامسید  چې  وه  کې  پام  په  وو  اخیستي  ګامونه  لومړين 
استقالل وروستي ګام بشپړ کړي او بریتانیا  نړیوال دود رسه 
موجودو  د  نو  وپېژين   رسمیت  په  استقالل  افغانستان  سم  د 
انګیزو او حاالتو له مخې د استقالل بشپړولو په موخه په څو 
هلو  اړخیزو  هر  دې  د  شول.  پکار  الس  کې  عرصه  اړخیزه 
پر محور  بشپړېدو  استقالل  د  یا محور  ځلو د کار منځټکۍ 
څرخېده. د استقالل مرشانو تر ۱۹۲۱ کال پورې د مجادلې په 
ستونځو پوه شوي او ډېر څه زده کړي وو. او دا پوه او پوښتنه  
هم رامنځ ته شوه چې د موخي وروستي پړاو سیايس دباونو 
الري  اغیزمنې  مبارزې  او  ځلو  هلو  ډېپلوماتکو  د  ترڅنګ 
کووونکی  پرتلنه  او  ځريتیا  هرن،  او  بصیرت  سیايس  چارې، 
پوهاوي، همغږي او د مرشتابه فکري - عميل یوالۍ او ګډو 
تدبیرونه هم ایجابوي. ستونځه د ګڼو اړخونو په پام کې نېول 
او اصلی موخي ته رسیدو لپاره د هغوی رسه غوټه کول هم 

وو. 
بله خوا د استقالل مرشتابه هیله من و چې د استقالل بشپړولو 
په صورت  کې به د دې موکه  هم برابره يش  چې هغه هیلې او 
ارمان تررسه او رېښتیاين کړي چې د دې سیمې او مسلامنانو 
ته  ټکې  دې  هم  لورۍ  شوروی  وې.   نغښتې  پکې  هيلې 
متوجه ؤ. نو افغان لوري د خپل هلو ځلو په پیل کله چې د 

استقالل سوبه ترالسه شوه ن الزمه وګڼله څو د همدې هېلو 
تررسه کوونکو مالتړ وکړي. او دا اړتیا وپېژندل شوه چې هم 
چاپېریايل حاالت  او هم نړیوال مالتړڅنګه د سیايس بشپړیدا 
ېې  امله  همدې  وتړي.  رسه  ځلو  هلو  اصيل  او  ټاکونکو  له 
بهرين خوځښتونه او فعالیتونه ېې خپلو سیايس – ډېپلامتیکو 
رسه  نړۍ  استازۍ   خپل  او  کړل.  پیوند  او  مل  رسه  تعامالتو 
نیت  په  پېژندلو  رسمیت  په  او  ټینګولو  اړیکو  تعلقاتو  آزادو 
ډېپلامتیکې  سیاسی  مخامخ  او  ولېږه  لپاره  سفر  اوږدمهاله 
له  چاپېریال  ایز  سیمه  او  املليل  بین  ېې  کې  اړخ  مجادلې 
فعال  ننګونو ګټې  اخېستو رسه جوخت د خپل  او  فرصتونو 
سیاست  د دېپلامتیکې لوبی اغیزمنتیا او هم د خپلو امکاناتو 

زور نندارې ته وړاندې کړ.
یو محوره څو اړخیزې هڅې او فعاله دېپلاميس

ترمنځ  او  سیاست  بهرنی  هیوادونو  د  چې  کې  حال  پداسی 
تجربوي  علمی  او  اوزارو  اړین  رشایط،  تعامل  د  اړیکو  د 
وړتیاوې غواړي. نو له یوی داسې ازموینی رسه مخامخ کېدل 
چې له ښکیالکه  د ژغورل شویو خپلواکو هېوادونو سیايس 
همغږۍ،  بشپړ  او  ونلري.  هم  مخینه  کې  کلتور  او  تجربو 
سیايس بصیرت، کره پوهې او ځیرکتیا ته اړتیا ولري. تازه کاره  

افغان دولت لپاره له ننګونو درنه، او ستړیاو ډکه ازموینه وه. 
د استقالل لسیزې د پېليزه تجربو پوهه، افغانانو ته دامهال هم 
له ډېرو اړخونو اهمه ښکاري ځکه چې د هېواد د نن او پرون  
د حاالتو  یوه ورته انداز په ډاګه کوي . دا پرون – د استقالل 
لسیزه – نن رسه له ټولو توپريونو رسه رسه زمونږ اوسنی مجادلې 
جګړه  استقالل  لري.   ټکې  پاخه  لپاره  عربت  او  زدکړی  د 
وګټله خو د لوبی او د استقالل تسلیمولو رسمي پای ټکۍ ال 
ښکاره نه ؤ  منزل ته د رسېدو د یوی نوی مجادلې ډګر پاتې 
او د کړکېچ رامنځته کولو  اغزنه  ول. سیايس ډیپلامتیکه الر 

ننګونی ېې ال پاتی وې.
راټوکیدلو  نویو  په  اړیکو  امللل  بین  او  مناسباتو  نړیوالو  د 
حاالتو کې د یوه مستقل او خپلواک هېواد د رس راپورته کولو 
الرو چارو پر مخ وړل د زړو امپراتوریو له حاالتو او رشایطو 
او د زور  توپري درلود  دا کړاوجن مزل د بصیرت  بشپړ  رسه 
او حکومتولی  نظام  او مستقل  تیریدل  لوړو ژورو  پر  په مټ 
اثباتولو د نوې مجادلې عملیاتی ګامونه شمیرل کیدل. بریتانیا 
د خپلو ماتو ترخو تجربو په لوی منظر کې د افغانستان بشپړ 
استقالل.د آسیا په زړه  او جیوسرتاتژیک درشل کې ځان لپاره 
ناورین  یو حیثیتي  لپاره  بریتانیا   او  بلله  ماته  لویه سرتاتژیکه 
شمېرل کېده نو همدې امله ېې هم د استقالل نهایی کول او 
رسه  وژنې  وخت  په  او  کولو  ناندریزه  د  موضوع   تسلیمولو 
ځنډوله بله خوا د افغانستان حاالت هم د وخت په تېرېدو رسه 
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د سرتو ځواکونو د خپلمنځي سیمه ایزو النجو په اړ او پيچ 
کې لویدل.  لدې برخلیک ټاکونکو حاالتو په بریالۍ توګه 
وتل او بریتانیا بشپړ منلو ته اړ ویستل، د امانی دولت رسواالنو 
  . درلوده  اړتیا  ته  هلو ځلو  یوالسه  او  توب  یوخوله  همغږي، 
دلته د استقالل د هوکړې بشپړولو د هغو کړنو او اقداماتو لنډ 
انځور وړاندی شوی چې له پامه غورځیديل او د ډېرې مهمې  
تاریخي تجربی او زدکړې په توګه ورته پاملرنه نده شوې چی  
دامهال ېې شننه او ارزونه  هم د تاریخی یادښت او هم  د لوړو 
ملی ګټو له مخی او عميل لحاظه کړکیچونو رسه د مجادلی  
خورا اړین  زدکړی او الرښوونې بلل کیږي. دا د افغان سیايس 
مرشانو او دولتوالو د استقالل  ترالسه کولو دمبارزی لومړۍ او 
بیساری تجربه وه او پدې توګه د خپلواکۍ مخکښان د هېواد 

د نوې دېپلاميس پیالمګر او مخکښان هم دي.
خوا  له  بریتانیا  کی  کابل  په  وروسته  اعالنولو  له  استقالل  د   
پورې  السلیکولو  تر  معاهدی  پېژندنې  بشپړ  د  افغانستان  د 
او ښکاره هلو ځلو  پټو  د  پر رس د سرتو هیوادونو  افغانستان 
د  مرشانو  افغان  د  هم  بریتانیا  او  روس  ؤ.  جاري  هم  بهیر 
موخه  خپله  خپله  یوه  هر  ترڅنګ،  هوډ  د  بشپړخپلواکی 
یا  او  ماته  پروژه  استقالل  د  کوله  هڅه  انګلیس  تعقیبوله. 
نیمګړی کړي. او  داسی حالت  هم د پام وړ  ؤ چې افغانان د 

یوه زبرځواک په پلوۍ د بل په وړاندی وکارول يش. 
د دې سرتو ځواکونو د ګټو ټکر او تضاد، رسبیره پر دې چې 
په سیمه کې ېې د ګټو نه جوړجاړۍ او متقابل تاوتریخوالۍ 

ننګونه وه  لویه  لپاره هم  لوری  افغان  په ډاګه کاوه دا حالت 
افغانانو  او هم فرصت ګڼل کېده. د پټو معاملو بندوبست او 
کېده.  هم  اټکل  پریکړو  غیابی  شا-  تر  پردې  د  وړاندې  په 
د  په سیمه کې  دواړه  افغانستان رسبیره  له  او روسیه  انګلیس 
خپل نفوذ د څرنګوايل اندیښمن هم وو. د یادولو وړ ده چې 
دا مهال بین امللل نظام کی د پخوا پرتله ژور بدلونونه راغلی 
وو چې دلته ېې د سپړنې او بحث مجال نشته. سوسیالیستې 
روسېې د تزاری امپراتورۍ ځای نېولی ؤ . نوې روسیه په لنډ 
مهال کې یو فرصت ؤ خو دې فرصت څخه ګټه پورته کول نه 
وړیا وه او نه سپین سپېڅيل. د روسېې د نویو مرشانو او افغان 
مرشانو ترمنځ فکري تباین ژور ؤ او یو اړخیزتوب هم افغان 
راتلونکي  خپلواکه  هیواد  د  ېې  هم  او  زیامنوله  ډېپلومايس 
افغانستان  خپلواک  چې  يش  وښودل  باید  ته  خواو  ګواښله. 
ېې په ګټه دی. افغانستان د نفوذ سیمه کېدل هم دواړو سرتو 
غاړه  ته  دې  لوري  افغان  نه  او  وه  نه  منلو  د  ترمنځ  ځواکونو 

کېښوده
د منځني او سهیلی اسیا پر پوله د افغانستان جیوپولیتیک او 
وېرې  او  فرصت  د  ته  لورو  دواړو  موقعیت  جیوسرتاتژیک  
ناشونې او  مسئله وه. الرسسی او ساتل ېې دواړو ته لورو ته 
مخامخ او پوله په پوله کېدل وو.  د افغانستان استقالل بریتانیا 
سرتاتژیکو ګټو او استعامري دود دستور کې لویه ګستاخي 
افغانستان پررس  بله خوا سرتو ځواکونو ترمنځ  بلل کېده. خو 
مخامختیا افغانانو ته هم د دې موکه ورکړه څو دواړه لوري دې 
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ته متوجه کړي او دا ورته تفهیم کړي چې دمستقل افغانستان 
د  چې  دا  بله  ده.  الره  مسئوالنه  او  معقوله  یوازینۍ  هوکړه 
فکر  او  لېدونه  نړۍ  سیايس  بریتانیا  او  روسېې  سوسیالیستی 
لوري یوشانی نه وو. بلشویکانو په منځنۍ اسیا کې د تزاری 
ایډیالویک   - سیايس  خپل  تر  سیمې  واکالندی  تر  روسیې 
بلشویکې کولو هلوځلو چارې ېې  او د  چرت الندې راوستې 
ورځ تر بلې ګړندی او توندی کړې. انقالبی رسلیک الندې 
په  هند  د  بریتانیا،  ورسولې.  ته  نړۍ  ټولې  آزانګی  خپلې  ېې 
اماين  د  درلوده.   وېره   زیاته  او  اندېښمن  بلشویکانو  له  تړاو 
ؤ.  نه  منلو  د  ته  هغوی  هم  امله  همدې  دریځ  غوڅ  دولت 
روسېې برېتانیا په وړاندې د افغانستان له دریځه مالتړ کاوه ، 
ځکه چې مستقل افغانستان په سهیلی پوله کې بریتانیا څخه 
د بلشویکی روسېې وېره له منځه وړه.  د خو دې ترڅنګ، په 
منځنۍ آسیا کې له روسېې ضد ځواکونو د افغانستان مالتړ د 

بلشویکانو حساسیتونه راپارول.

د افغانستان د استقالل هوکړه په بریتانیا پورې تړاو درلود. او د 
بیالبیلو دالیلو له مخې ېې موضوع شاته غورځوله. نو په دې 
سیايس  وازمویل.  حاالت  بیالبیل  مرشانو  افغانستان  د  ترتیب 
تجربو او دباونو، فکري انډول او ځیرتیا ته ور پرانیست.  ځکه 
په عميل  په څو خواو کې ځغاستو  ورته وخت کې  په  چې 
اړخ  بهرنی  چې  کړل  متوجه  ته  دې  مرشان  استقالل  د  توګه 
فرهنګی   – ټولنیز  او  سنبالتیا  ننه چارو  د  کور  بریالیتوب  کې 
او اقتصادي لحاظه سختو حاالتو څخه د وتلو چارو سنبالتیا  
ایجابوي چې انګلیس رسه د استقالل د رسمی پېژندنې کار 
او  اقتصادي  ټولنیز  هېواد   ګړندی يش. ځکه چې  او  جدي 
فرهنګي انکشاف  اوثبات هم غواړي چې د حاالتو اوږدیدو  
او مطلوبو فرصتونو له السه وتو په صورت  اصيل غړېشه هم 
ناپرانیستې پايت کېږي او کیدای يش نور ناوړه کړکیچونه رس 
را پورته او دا موجود فرصتونه او تلوسی هم له منځه یويس. 
بل دا چې انګلیس او شوروي هریوه د افغانستان له یوه لوري 
رسه له دښمني څخه ګټه اخېسته او دا تجربه عميل کیدو په 
حال کې وه نو افغان دولت باید په ځغم او ځیرکتیا دا رشایط 

په خپله  ګټه  کارويل وای. 
شوروي چارو سنبالوونکو ته افغان انګلیس ترمنځ مقدمايت 
د  ېې  مخې  له  چې  وه  مطرح  داسې  ترڅنګ،  تړولو  تړون 
ترمنځ  انګلیس  او  افغانستان  د  دنده  اصيل  سیاست  شوروي 
د جګړې بیرته پیلول وو خو دې کار بیا د فدراتیفی روسېې 
سوسیالیتي جمهوریتونو اقتصادي او نظامي مرستو او مالتړ ته 
اړتیا درلوده. لدې امله د روسېې استازی  -سوریتس کابل ته 
په رسیدو رسه » افغانستان رسه نظامي او سیايس اتحاد وریانت 

افغانانو رسه په خربو اترو پیل وکړ خو ډېر ژر ېې  ته په کتو 
درک کړل چې په لنډ مهال کې انګلیس په وړاندې جګړې 
افغانستان  د  او  ندی  کار  وړاندې کول شونې  افغانستان  د  ته 
هېوادونو   د همدواړو  ېې»  بنسټ کې  په  اړیکو  د  او روسېې 
تلپاتې او ګډو ګټو ته په پام  رسه پر پوځې تړون باندې ټینګار 
ونکړ«..)1(. ځکه چې شوروي اوږدمهاله تګالرې درلودې 
او یو ټکۍ هم دا ؤ چې شوروي د انګلیس څپلو لپاره او په 
سیمه کې د هغه د نفوذ راټيټولو او مخنیوۍ لپاره په پام کې 
له ملیوين ځواکونو څخه  افغان دولت په مرشۍ د هند  لرل، 
کار واخيل او نوموړي افغاين لوري رسه د میثاق تړولو لپاره 
له مخکې چمتو شوې طرحه هم درلوده چې ځینې ټکې ېې 

دادي:
- په هر کال کې وړیا مرستې په توګه د یوملیون روبل په   ۱

اندازه افغانستان رسه د شوروي روسېې پوځي مرسته
د  شوروي  د  کې  کابل  او  کندهار   ، آباد  جالل  په    -  2

کونسولګریو پرانېستل.
بالفصله)مستقیمو(  د  رسه  قبایلو  باید  لورۍ  شوروي   -  3

مناسباتو حق ترالسه کړي
تړون  سوداګریز  او  کنوانسیون  پُست  د  لوري  دواړه    –  4

السلیک کړي
5  - دواړه لوري د خیوا او بخارا استقالل په رسمیت پېژين. 
)2(. خو کله چې د شوروي استازي د افغاين لوري له څرګند 
انګلیس  او  د روس  داچې  او  لوري خرب شو   لید  او ښکاره 
ډېپلوماتیکو اړیکو څرنګوالی او مهارتونه په حاالتو او چارو 
کې ټاکونکي وو لدې امله رويس لوري لوبه څپڅپانه او په 
شک او تردید رسه پیل کړه. پدې سوچ چې د افغاين لوري 
په پلویتوب کې روسیه کیدای يش انګلیس رسه د افغانستان 
په  چیچرین  يش.    راښکېل  النجه  او  ښکېل  کې  جګړه  په 
ترکستان کې د شوروي تام االختیاره استازي ته ولیکل چې» 
مونږ افغانستان رسه د اتحاد په اړه هیڅکله څه ندي وئیيل،که 
چېرې انګلیس رسه سوله وکړو دفاعي اتحادیه به مونږ له ډېر 
سخت وضعیت رسه مخامخ کړي )3 (.   افغان لوري په تېره 
بیا محمود طرزي روسېې له خوا  ژمنې ماتولو او په ژمنې او 
لدې چې وچې  بی  امله  لدې  ؤ.  متوجه  ته  ودریدلو  نه  قول 
او  زیانه ډکې وخت وژنې څخه کار واخيل  له  ډېپلامسۍاو 
د روسېې د سیاستونو اجرا کولو وسیله وګرځي روسېې لورۍ 
ېې نیغ په نیغه له چلنج او وړاندیز رسه مخامخ کړ. څو پدې 
وسیله انګلیيس لوري ته هم پیغام وي. ځکه؛ طرزي پوهېده 
چې انګلیس له دباو او فشار او د مټو زور له پوهولو پرته د 
افغان دولت غوښتنو ته غاړه نږدي. حقیقت هم همداسی ؤ 
ځکه چې هغه هېواد خپلې اروپايي ډېپلومايس کې د افغان 
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برتانوي لوري  له مانور څخه ګټه واخېسته ځکه چې  دولت 
 « ؤ  شَوی  من  هیله  شوروي  کې  متاس  ډېپلوماټیک  رسه 
انګلیس رسه هوکړې ته الرسيس چې کېدای شول شوروي 
تېري  بهرين  یوه  له  او  ونیيس  الندې  پوښښ  تر  جبهه  ضد 
څخه مخنیوۍ وکړي که څه هم د شوروي انګلیس د خربو 
هوکړه  سوداګریز  د  ترمنځ  هیوادونو  دواړ  موخه  رسمي  اترو 
لیک السلیک کول وو خو بیا هم د ترتیبولو او نقد او څېړنې 
پر مهال تر ټولو زیاتې ټاکونکې مسئلې سیايس مسئلې وې. 
دفاکټو په بڼه د شوروي په رسمیت پېژندنه یو بل په وړاندې 
له تبلیغاتو او خصامنه اقداماتو ډډه کول لدې ډلې په ختیځ 
افغان دولت د لوبو د ماهیت پېژندنې او ټاکلو  کې . )4(.    
موخو پر لور د چارو الرښونې په رڼا کې خپلې ټاکلې او پام 
وړ موخې ته رسېدو او امکاناتو او فرصتونو څخه  الزمې ګټې 
د  مه  په ۲۵  مارچ  د  د ۱۹۲۰  پاملرنه کوي،  زیاته  ته  اخېستو 
سیايس  . چیچرین  و  ک.  د  کمیسیون  ډېپلوماتیک  شوروي 
پُست)لیک( ترالسه کړ چې په هغه کې نوموړي ټینګار کړی 
ؤ چې افغانستان رسه راتلونکي هوکړه لیک ته نباید د نظامی 
تړون رنګ ورکړل يش ) 5( د افغانستان دولت له شوروي او 
بریتانیا دواړو رسه د دېپلامتیکي مبارزې تعامالتو کې متوجه 

ؤ او په ځريتیا او منطقي  توګه ېې الره تعقیبوله. 
د ډیورنډ کرښې کوزې خوا پښتنو په ډېر ځواکمن پیوستون 
او عالیقو رسبیره چې افغانستان دولت رسه ېې نږدې اړیکې 
د  هند  او  مسلامنانو  هند  د  اړیکو  پدې  انګلیس  او  درلودې 
د  راز  همدغه  او  مرشانو  ځينو  خوځښت  رادیکال  آزادۍ 
رسه  هيلو  لویو  خپلو  ته  افغانستان  خوځښتونو  اسیا  منځنۍ 
په  لوري  لوبی  دېپلوماتیکی  د  کتل.  سرتګه  په  المل  تړيل  د 
دغو سرتو مساعدتونو پوهېدل. افغان دولت مرشانو ته هم د 
خپل مالتړ  او خپلواک هېواد په توګه د ستونځو او د تجربو 
په مسیر کې له قدم وهلو وروسته د ځواک او واک د عميل 
سیايس تجربو د پایلو او تدبیرونو  پته ولګېده . پدې پوه شو 
چې په ټولو هلو ځلو کې خپل اصيل محوري موخه پام کې 
ونیيس او ګامونه شیمیريل او په دقیقه توګه واخيل ځکه چې 

استقالل ته د رسیدو ستونځمن پړاو ال پاتې ؤ.
د استقالل مرشانو ترمنځ د کار په پیل او د استقالل په اعالمولو 
کې ستونزه نه وه دغه ستونځي بیا وروسته له کوشنیو تر لویو 
کې  پړاو  په  حصول  بشپړ  استقالل  د  ورسیدې.  پورې  هغو 
النجې نه محسوسیدې ځکه چې آزادي او ترقي د مخالفت 
ټکي نلرل. د استقالل بشپړ حصول ټولو لپاره بی بدیل ټکۍ 
او کارولو کې اختالفونه موجود  ؤ که څه هم په الرو چارو 
وو. لکه د بریتانیا او افغانستان ترمنځ د مذاکراتو له رسه پیلولو 
په اړه نادرخان او طرزي جال جال فکرونه درلودل چې لومړۍ 

ؤ  پلوۍ  وړلو  پرمخ  جنګ  د  او  مخالف  مذاکراتو  د  کس 
په  ېې  کې  چارو  او  درلود  باور  دېپلامسۍ  په  کس  دویم  او 
احتیاط او واقعبینۍ عمل کول سم بلل . ځکه چې د جګړې 
دوام او پراخېداېې د وړاندوېنې او کنټرل وړ نه بلل. خو دې 
دوه ډوله توګې او روشونو له ډلیز اختالف څځه نه بلکې د 
هغو فرصتونو او ننګونو د امکاناتو او لرلید څخه د ارزونو او 
شننو د نتیجو بیانول وو چې نااټکيل راټوکېدنې شمیرل کیدی 
چې هغوی پرې استدالل کاوه او د روس او انګلیس له نظره 

هم دغه شان انګیرنې پټې نه وې.
د فعالی ډېپلامسۍ کارندويي پدې کې وه څو لورۍ تصمیم 
له  بریتانیا  چې  شان  هامغه  وهڅوي.  ته  نېولو  او  کولو  غوره 
بلشویکانو او افغانستان دولت رسه په لوبه کې بیالبیل کارتونه 
هم  دولت  افغان  کارولې  کې  الرو  اړخیزو  څو  په  پاڼې  او 
هممهاله د مانورو او چڼې وهلو له دواړو تخنیکونو څخه کار 

اخیست.
د شوروي روسیې استازي ته د سپه ساالر نادرخان نظر دا ؤ » 
که چیرې ستاسو د روسانو قومنداين پر خراسان په برید کولو 
الس  برید  په  څخه  هرات  له  به  افغانستان  کړي  پوري  الس 
پورې کړي او په کشکا سیستان به رضبه وارده کړي او د ټولو 
قبایلو غورځنګ به راوخوځوي ټول قبایل د نه متکیدونکی 
جګړی په انتظار توره په الس والړ دي خو دا مهال هر څه په 

وسلې پورې تړيل دي. «
افغانانو، رسه پوځ او آزادو قبایلو رسه یوځای، انګریزانو او د 
هغوی د متحدینو پرضد د نظامی عملیاتو فکر، چې د منځني 
نړیوالی  لومړۍ  له  ېې  برخه  لویه  او  پراخه  ختیځ  نږدې  او 
ته  زړه  او  پاللی  شان  دغه  وه،  کې  الس  په  وروسته  جګړی 
سپارلئ ؤ او پدی هم پوهېدل چې بریتانیا هم همداسې سوچ 
کوې او پدې کار پوهېدلی دي او مانا ېې دا وه چې که بریتانیا 
د افغانستان د خپلواکۍ غوښتنی ته لبیک و نه وایي منزل ته 
شې.   کاریدلی  او  شته  هم  چارې  الرې  نورې  لپاره  رسیدو 
پردې رسبیره سوریتس اعالم کړل چې کابل چمتو دی په هند 
په  پولې  د  افغانستان  او  هند  د  او  غورځنګ  انقالبی  له  کې 
اوږدو کې د انګریزانو ضد د پټو نظامي عملیاتو مالتړ وکړي.  
نادرخان د سرتو  او  افغان دولت مرشان، لدې ډلې طرزي  د 
دولتونو له رنګونو او نیرنګونو ناخربه نه وو دواړه پوهېدل چې 
د دې سرتو دولتو ترجیحات او ژوری موخې څه دي! د هند 
د نیمی وچې حاالت هغه شان وو چې افغانستان دولت هلته 
خپلو بېالبیلو موخو رسه په تړاو کې ډېر فرصتونه درلودل. د 
نیم قاری ویښتیا او هلته د آزادۍ د انګازو خپریدل، بله خوا 
هند  د  افغانستان رسه  او،  باور  د دې خوځښت  افغانستان  پر 
او  اعتامد  او  بلوچ ژوره خواخوږي  پښتون  او د  د مسلامنانو 
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تر هر څه د مخه د باور وړ سرت ځواک همېشنۍ الرسيس او 
 . باور درلود  افغان دولت د هغوی په ټینګ مالتړ  تیارسۍ.  
افغان دولت د بریتانیا کمزورۍ اړخ ) د آشیل پونده( پېژندلی 
ؤ. نو همدې له امله ېې د دېپلامسۍ په ډګر کې دغه ډاډمنه 

توره ځلوله او پټولو ته ېې هم پروا او اړتیا نه درلوده. 
 د افغانستان حکومت لکه څنګه چې د بریتانیا د ډېپلوماسۍ 
ېې  شان  همدغه  نېولې  کې  پام  په  او  درک  اغیزی  او  پایلې 
شوروي رسه د ډېپلامسۍ په ډګر کې  پر خپلو ځواکمنتیاو ډډه 
لګوله او لورۍ ېې پدې پوهاوه چې افغانان د حاالتو څارنه 
درناوۍ  منافعو  د  افغانانو  د  چې  ده  پکار  نو  کوي  پرتلنه  او 
ډېپلوماسۍ  افغانانو  د  يش.  غورځول  ونه  پامه  له  رعایت  او 
پوهول  پدې  ېې  لوري  او  کاوه  نه  عمل  منقادانه  او  منفعالنه 
هر څه  درناوۍ ونيش  استقالل  د  او  ګټې  افغانانو  د  که  چې 

پېښېَدی يش.
او  فزیکې  د  وړاندې  پر  لورو  دواړو  روسېې  او  انګلیس   
العاده  فوق  یوه  د  افغانستان  د  ننداره  حضور  ډېپلوماتیک 
په  بیلګه هم ده چې  تاریخي سرتاتژیک سمبولیک تحرک 
سیمه کې او هغه هم د دوو زبرځواکونو سیايس لوبې ترمنځ 
هممهاله  چې  دولت  افغان  کیږي.  ښودل  کې  ډګر  پراته  په 
ورته  په  او  وړي  پرمخ  لوبه  وړاندې  په  ځواکمنو  دوو  توګه 
وخت کې مخې ته د اړتیاو او رضورتونو ترڅنګ ننګونې هم 
پرتې دي. نو همدې المله پدې خاطر چې دواړو خوا رسه د 
ډېپلامتیکو چنو وهلو بنډار کې خپل هوډ ځواکمن وښيي او 
لوري پدې پوه کړي چې دفع الوخت د نابربه کړکیچونو المل 
کېدی يش نو د هغوی پوهولو په نیت د قبایلو جرګې رابللو 
تابیا کوي او دخپل هوډ وجودي واقعیت او توان نندارې ته 
وړاندی کوي. د جرګې رابلونکو دغه ناسته ننداریزه هم نه وه 
ځکه چې نه یوازې عالیق موجود وو بلکې د هغوی اړیکې 
افغانستان رسه تړون د هغوی د ټولو هیلو اصلی موخه او  او 
رسمنزل بلل کیده او هندبریتانوي الرشوونکي پدې ټکې تر 

هر چا ښه پوهېدل. 
 قبایلو د افغان دولت  دریځ یوالسه او غوڅه ملتیا کوله او د 
. همدې  استقالل جګړی په سوبو کې ېې  مهم رول درلود 
په  تعامالتو  سیاسی   - ډېپلامتیک  دې  د  خپلویتوب  غوشن 

لوبه کې د دولت موقعیت رېښتونۍ او غښتلی کړ .
کابل کې د اپریل په میاشت کې دربار له خوا ، د کرښې آخوا 
قبایلو د استازو په حضور غونډه دایره شوه. امیر امان الله خپلو 
مخکینیو ویناو رسه په څه توپري کې د شوروی روسېې په اړه 
په خورا نرمه ژبه خربې وکړې او حارضینو ته ېې وړاندیز وکړ 
هوښیارۍ  او  احتیاط  له  کې  څرګندونو  رسه  بلشویکانو  څو  
څو  راوبلل  ته  دې  قبایل  ېې  هممهاله  او  واخيل  کار  څخه 

په  الس  جګړې  له  رسه  سپاهیانو  انګلیسی  لپاره  مودې  یوې 
رس يش)6(. 

ډګر  سیايس  او  دېپلامسۍ  د  رسه  انګلیس  مهال  دا 
الزاماتوایجابوله چې  افغان مرشان له خوا دواړو دولتونو ترمنځ 
د مثبتو انکشافاتو لپاره ېې خپل ښه نیت څرګند شوی  وای،. 
استقالل  کوي  اشاره  ورته  ځريونکې   چې  ډول  هغه  ځکه 
ېې  اړه  په  او  موخه   اسايس  او  لومړۍ  افغانستان  د  کره کول 
ګام  دې  وو.  موجوده  اومالتړ  اراده  کلکه  انګیزه،  ځواکمنه 
افغانستان ته په نړیواله ډګر کې او د سیمې په کچه د مستقل 
او برابرو حقونو درلودونکې هېواد په توګه  الره پرانیسته. پدې 
توګه افغانستان کوالی شول د فرصتونو او امکاناتو په برابرولو 
استقالل  د  ونیيس.  چمتوالۍ  اخیستو  د  ګامونو  نور  د  رسه 
تاییدلو   رسمي  لخوا  لوري  بریتانیا  خو  ؤ  شوی  اخیستل  ګام 
ډېپلوماسۍ  جال وروستی اسايس پړاو ېې ال هم پاتې ؤ. اړینه 
وه په ټول پام او  قدرت د دې جال د نازکو خو حساسې لوبی 
نندارې  په وړاندې کولورسه، سختي او پښېامين په هممهال 
توګه د مقابل لورې پښو مخې ته کېښودل يش او د مستقل 
او حقه حق د سوبی په کرسۍ  نړیوال حقوق  او آزاد هېواد 

کښېني.
د اګست په دریمه په کابل کې جرګه جوړه شوه چې له درو 
سوو زیاتو مرشانو .... او د قبایلو استازو د راپور اوریدلو لپاره 
امان  شاه  ترڅ کې  په  وینا  درلود. خپلې  هغې کې ګډون  په 
الله د بهرين سیاست له السه ورکولو په بدل کې د انګریزانو 
ژمنه حارضینو ته ترشیح کړه او د هېواد د خپلواکۍ په خاطر 
ېې خپله غوڅه پریکړه او پرېکنده دریځ اعالن کړ او همدې 
هم  وړاندیز  روسېې  د  اړه  په  مرستې  بالعوضه  ېې  کې  ترڅ 

مجلس ته ښکاره کړ.
د زبرځواکونو هلی ځلی

دا  حقیقت  وې.  اغیزمنې  مانورې  ډېبلوماتیکې   – سیايس 
او  جیوپولیټیک  په  سیمې  د  ځواکونه  سرت  دواړه  چې  ؤ 
افغانستان لوري په موقعیت او  جیوسرتاتژیک ماحول کې د 
رول پوهېدل. حایل هغوی لپاره وروستۍ او اړین تصمیم او 
حلالره وه. خو دا مهال د »حایل« له څرنګوايل ډاډ تر السه 
کول یو بل مهم ؤ ځکه دې حایلتوب هېڅ راز رشط او قید نه 
مانه او افغان لوري ته د یوه مسلم او خپلواک واقعیت په توګه 
د هغه منل اسايس ټکۍ ؤ چې دواړو سرتو ځواکو ورباندې 
او  افغانستان جیوپولیتیک  د  هم  دلته  وه.  ساتلې  لوبه جاري 
سرتو  دواړو  د  هم  او  دریځ  هغه  د  او  موقعیت  سرتاتژیک 
دواړو رول  لیدلورو  نا پخالیونکې  اړیکو  د  ترمنځ  ځواکونو 
درلود. افغاين لوري د خواو لوبې ترمنځ خپل دریځ یو داسی 
له تړلتیا خوندي  او  حالت انځور کړی ؤ چې بشپړ استقالل 
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دریځ ېې په پای کې واقعیت وموند.
او  وغوښتل  تضمینونه  عميل  څخه  لوري  شوروي  افغانانو 
وړاندې هرډول  په  انګلیس شوروي  په غوږ ووهل شو چې 
امتیازونو ورکولو ته تیار دی کوم څه چې د شوروي په توان 
کې نه وو. او روسېه ېې په غوښتنو کې  زیايت په خطر پوهه 
کړه. انګلیس چې مايل او ټېکنالوژیک توان درلود شوروي 
لوري رسه د اړیکو د پریکولو په رشط د افغانستان استقالل 
رسمیت پېژندنې او مايل تخنیکي مرستې کولو ته حارض شو. 
له  او  افغانستان دا مهال د سیاست لدې اړخ رسه اشنا ؤ  خو 
او اړونو رسه د استقالل تړلو په زیان او خطر پوهېده.  رشط 
افغان مرشانو خطری څخه د ژغورنې ډاډ ترالسه کولو په  نو 
خاطر د ډیورند کرښې ترڅنګ د روسېې د قونسولګریو د نه 
پرانیستې شین څراغ، په هغه ځواب کې چې شوروي لوري ته 
ېې ورکړی ؤ انګریزانو ته د خپلې روغ نیتۍ او خپلواک چلن 

د بیلګې په توګه وځالوه.
کې  تودو  سړو  په  وهلو  چنې  ورکړې  راکړې  د  لوبو  دې  د 

افغانستان خپلو پام وړ موخو ته رسیدو کې ګامونه اخیستل.
د۱۹۲۱ د جوالی په شپاړسمه ف . و راسکلنیکف د شوروي 
نوۍ سیايس استازۍ کابل ته راغئ او ډېر ژر ېې احساس کړل 
چې حاالت ناکراره دي او افغانستان باندې اغیز اچولو پر رس 
د سرتو ځواکونو مبارزه د ده دخپل اعرتاف په اساس » زمونږ 

په ګټه د څرخ تاوېدل ګواښي«. )7(
ده لنین ته وکښل:» داسې ښکاري چې د انګلیسانو اغیزمنتیا 
د بریتانیا د متحده شاهي دولت د پریامنه شتمنیو په ټینګ او 
پاخه مالتړ رسه، د شوروي ډېپلاميس، چې » کمځواکه « او 
انقاليب  انګلیسی ضد  او غرغړو ډک  له خرخشو  خپل شاته 
دوړو او له ډېرو محدودو پوځي مرستو او له  تشو ژمنو وعدو 
پرته کومه بله تکیه ګاه او مالتړ نلري، پښه پرځای درولې ده«.

)8 (
ته  لوري  افغاين  ډابس  استازي جرنال  انګلیس  د  ځکه چې 
رسه  روسېې  شوروي  افغانستان  چېرې  که  وه  سپارلې  ژمنه 
کابل  او  کړي  شنډې  او  پرې  اړیکې  ډېپلوماتیکې  خپلې 
څخه د شوروي سفارت وبايس او انګلیيس استازو ته اجازه 
ورکړي له خنډ ځنډ پرته د افغانستان خاورې له الرې شوروي 
ضد کړنو تررس کولو لپاره منځنۍ اسیا ته تګ راتګ وکړي 
پدې  او   .  )9 وپېژين.)  رسمیت  په  به  استقالل  افغانستان  د 
توګه شوروي رسه د تړون تصویبولو لپاره زمینه برابره شوه او 
اسکلیکف او سوریتس د ۱۹۲۱ د اګسټ په ۱ نېټه په پغامن 

کې شاه امان الله رسه لېدنې لپاره راوبلل شول.
شاه امان الله د شوروي له استازو څخه د څو سوداګریزو او 
ترانزیتی تسهیالتو د قراردادونو په تړاو لیکلې ژمنې واخېستې. 

مرشانو  او  بزرګانو  او  راوباله  دربار  الله  امان  شاه  وروسته  بیا 
َدی  حارض   « کړه:  څرګنده  ېې  کې  ترڅ  په  اترو  خربو  رسه 
هېواد د نویو وژونکو جګړو په ډګر بدل کړي د دې پرځای 

چې بهرنیو اړیکو باندې د پردیو کنټرول ته غاړه کیږدي« او 
شوروي لوري رسه په تړون کې ېې د بال قید او رشط او وړیا 

مرستو یادونه هم وکړه.
د هڅو پایله

پدې ډول افغانستان، د یوه شعوري، فعال او شفافه سیاست په 
چاپېریال کې، خپل مقصود ته الرسيس پیدا کړه.

د متقابلو وجایبو پر اساس، د یوه آزاد او برابرو حقونو لرونکي 
هېواد د کاملته الوداد حقونو د استقالل بریمنې پروسې په نړۍ 

کې رس راپورته کړ.
پاسنیو حقایقو بهیر په اړه یو شمېر لویدیځ مبرصین لدې ډلې 
د شوروي پوهان ځانګړې ارزونه پدې توګه کوي چې      :   
افغانستان انګلیس پرتله د روسېې»رش« ته ترجیح ورکړه څو 
د هېواد خپلواکي وساتل يش. حال دا چې دلته شوروي رسه 
د مناسباتو ته د ترجیحاتو ورکولو عمده مسئله نده او اصيل 
له مخې  او پوره نښکاري چې  نلري. دا استدالل بشپړ  ځای 
ېې دغه شان ترجیحات ثابت کړو هغه هم پدې دلیل چې» له 
وړیا مرستو پرته، شوروي هند رسه په پوله کې د قونسولګرۍ 
وېره  افغانانو  د  تېرېدنې  لوري  شوروي  د  څخه  پرانېستلو  له 
لپاره  کېدو  راښکته  وېرې  د  الملونه  بیالبیل  کړه«.  راښکته 
موجود وو او له همدې مطالبې د روسېې لوري تېرېدنه هم تر 
ډېره بریده په سیمه کې حضور او په افغانستان کې د انګلیس 
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له السربي څخه د روسېې له وېرې رسچینه اخیسته. د روسېې 
حال  شو  ابزار  یو  راوړلو  فشار  د  ته  افغانانو  فکتور  وېرې  د 
د  واکمن  افغان  او  درلود  نه  اړینتوب  هیڅ  اوزار  دې  داچی 
ډېره  تر  مسئله  ترجیحاتو  پوهېدل.  بیځایتوب  په  مطالبی  دې 
دا  افغانانو  او  وه.  تړيل  چاپېریال رسه  نړیوال  او  ایز  سیمه  له 
اراده هم نه درلوده چا ته د چا په اړه ترجیح ورکړي. شوروی 
رسه د افغانانو د اړیکو غځېدنه او پرمختیا لویدیځ په وړاندې 
د افغان لوري له مخکې منل شوی فرضېې څخه رسچینه نه 
اخيل. او د سړې جګړې د سیمه ایزو سرتاتژیکو لوبو تربګنیو 
د  انګلیس  چې  کړه  غوره  الره  هامغه  وړاندې  په  افغانستان 
او  او رشوطو کې ځای ورکړی ؤ  پېژندنې په رشط  استقالل 
تر  ناغیړیو سیورۍ  د  تیارو  تورو  تېرو  ورته  د  د  مهال هم  دا 

سرتګو کیږي.
هلو  راتلونکو  سوبې،  سیايس  له  رسبېره  ته  افغانانو  استقالل 
ځلو لپاره او په نړیوال ډګر کې د خپلواک او برابرو حقونو د 
یوه واک لرونکي هېواد په توګه د مقدمې اهمیت هم درلود.   
هاغه مهال کوم څه د هند او پاکستان په نوم د غړېشې په توګه 
نه وو موجود. نو همدې المله ده که چېرې هند څخه له وتلو 
کې  پام  په  میراث  او  غړیشه  ایزه  سیمه  شوی  جوړه  وروسته 

ونېول يش ترجیحاتو ته توجیه پیدا کیږي.

په هر صورت، دا چې د مرشانو او مخورو په جرګه کې » له 
په ګټه  تړون  افغان شوروي  د  ۲۷۰ کسانو څخه ۲۶۴ کسانو 
او د بریتانیا رسه د تړون کولو په ضد رایه ورکړه. او سندونه 
توګه  اصيل  ترجیحات   )10(» شول  مبادله  ډول  رسمي  په 
وو  متوجه  ته  تثبیتولو  حاکمیت  ميل  افغانانو  د  او  خپلواکۍ 
له  ګرځولو  وسیلې  مهمې  یوې  د  تړون  دې  د  چې  څه  هغه 
مخې پدې الره کې ګام پورته شو.»« د افغان شوروی دا عمل 
اغیزمن ؤ او انګلیس لوري هم وار د واره افغانانو له لوري د 
ترتیب شویو رشایطو په پام کې ساتلو رسه، لویو غوښتنو څخه 
په تېریدو رسه، چمتووالۍ اعالم کړ. تړون د ۱۹۲۱ د نوامرب 
په ۲۲ مه نېټه افغان انګلیس د افغانستان استقالل تایید کړ او 
د   « او  ومنلې.)11(  ېې  )منایندګي(  استازولۍ  لورو  دواړو  د 
راسګلیکف خربه سمه او پر ځای ده چې افغانستان د دواړو 
دولتونو ترمنځ با ثباته موازنه جوړه کړه او د هغوی ترمنځ ېې د 
اړیکو اړو پېچ او په کوږ ووږ ساتلو رسه له دواړو لورو څخه 
ممکنه ګټه تر السه کړه. کوم څه چې دا مهال د لوېې لوبې او 
رسوا مداخلو په ګونګه خړه او اړوپېچ کې له ميل ګټو رسه د 
تړلې او پېچلې ماشوړي په جړ تار کې د فعال او هڅان دریځ 
د فن او مهارت هغه څرک نه لېدل کیږي  چې هېوادنۍ مینه، 

ميل ګټې همغږي او یو موټيتوب ېې مراندې جوړوي.
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وزیران خارجه افغانستان در صد سال اخیر

محمد ولی خان دروازی

محمدولی خان، فرزند شاه ابوالفیض خان متولد سال 1262هـ 
ش در ولسوالی درواز بدخشان بوده و یکی از ملک زادگان 
و  پدر  با  درواز  شاه  آخرين  از سقوط  بعد  که  است  وال  آن 
تعدادی از اقارب در وقت پادشاهی امريعبدالرحمن به کابل 
آمد و در دربارهای امريحبيب الله و امري امان الله در سياست 

وقت نقش عمده را بازی منود.
امريامان الله که از شاهزادگان آگاه و بيدار بود با محمدولی 
خان آشنا شد و به او اعتامد کلی پيدا کرد. بدين گونه ارتباط 
محمدولی خان با خاندان سلطنتی روز بروز زيادتر گردید و 
محمدولی خان از جريانات درونی خاندان سلطنتی آگاه شد. 
امريامان الله  ديدارهای مکرری را با محمدولی خان انجام داد 
و دخرتخاله مادرش به نام محبوبه سلطان را به ازدواج محمد 

ولی خان در می آورد. 
دربار  زادگان  ارشاف  رئيس  اين که  ضمن  خان  محمدولی 
آمريت  و  دربار  کتابخانًه  آمريت  ويا  فرهنگی  رياست  بود، 
اطالعات را نيز به پيش می برد و در زمان تصدی اين وظيفه با 

روشنفکران رس و کار داشت.
وی در سال ۱۲۹۸ هـ ش به رتبه جرنالی و نشان حسن خدمت 
به حیث سفیر سیار  بعداً  و  مفتخر شد  افغانستان  امیر  توسط 
افغانستان به شوروی و دیگر کشورهای اروپایی سفر کرد و 
شوروی  انقالبی  مبارزان  دیگر  و  شوروی  دولت  موسس  با 
 ۱۳۰۱ سال  در  افغانستان  به  برگشت  از  بعد  داشت.  مالقات 
امیر افغان، ولی خان را به حیث وزیر امور خارجه افغانستان 
برگزید و بعداً به موجب فرمان امیر، وی بعد اخذ یک با نشان 
و  رسید  )دفاع(  حربیه  وزارت  مقام  به   ۱۳۰۲ درسال  دیگر 
چون درسال ۱۳۰۶ امیر قصد اروپا کرد، محمد ولی خان به 

حیث کفیل وزارت خارجه و کفیل مقام سلطنت باقی ماند.

انجام  خود  حيات  طول  در  خان  محمدولی  که  را  وظايفی 
داده، موفقانه بوده و حتی در وقت وکالت خود در سلطنت 
سفر  وقت  در  تنها  نه  و  داشته  خاص  موقعيت  افغانستان 
امريامان الله به خارج کفيل سلطنت بود، بلکه در طول سلطنت 
نه ساله امري مذکور در امور سلطنت دخالت عام و تام داشته و 

وقتا فوقتا کارهای پادشاهی را به پيش می برد.
تعداد  و  بود  خواهان  مرشوطه  از  خودش  خان  محمدولی 

زيادی را دراين راه به شمول اقارب خود تربيه کرد.
در زمان حامیت حبيب الله کلکانی محمد ولی خان در انزوا 
برس می برد و مريضی دامنگري حال او شد و نتوانست جهت 

تداوی بخارج سفر کند.
وی یک شخص ضد استعامری بوده و خواهان پیرشفت و 
ترقی افغانستان بود که تا اخر عمر بر این موقف استوار ماند. 
او انسانی دانا و توانا و نهایت شجاع بود و باالخره زمانی که 
ضعف  وجود  با  خان  محمدولی  رسید  قدرت  به  خان  نادر 
بدون  سپس  و  شد  حبس  به  محکوم  کسالت  و  جسامنی 
محاکمه یکجا با محمود سامی قوماندان  امنیه کابل در سال 

۱۳۱۲ به دار آویخته شد. 
مزار محمد ولی خان در قول آب چکان دو قرب باالتر از قرب 

نرص الله خان کاکای امان الله خان است.
  محمد ولی خان در مراتب ذیل ایفای وظیفه منوده است :

1.    ریس غالم بچه گان دربار
2.    سفیر سیار افغانستان به شوروی و اروپا

3.    وزیر خارجه افغانستان
4.    وزیر حربیه افغانستان

5.    قوماندان محاذ جنوب در اغتشاش سال ۱۳۰۳
6.    کفیل سلطنت و وزارت امور خارجه افغانستان

2



د بهرنیو چارو وزیران د سل کاله مخکې

محمود طزری

محمود طرزی  د غالم محمد زوی د رحم دل خان کندهاری 
مرش  قبیلی  محمدزیو  د  یی  سلسله  نیکه  غور  د  او  مليس  
حاجی جامل خان ته  رسیږي، په ۱۸۶۵ ز کال کی په غزنی 
کی زیږېدلی دی. د محمود طرزی مور د یوه سوریايي تبعه 
شیخ محمدصالح  لور بلل شوې ده. د محمود طرزی کورنی 
د امیرعبدالرحمن خان د واکمنی پر مهال، له هېواده د نورو 
ته  قلمرو  ترکېې  عثامنی   ، څېر  په  شویو  شړل  او  تبعیدیانو 

وشړل شوه.
محمود طرزی په ۱۹۰۱ کال کې د امیر حبیب الله خان بلني 
ترکېي  د  او  شو  راستون  ته  هېواد  او  ورکړ  ځواب  مثبت  ته 
متخصصینو په رابللو رسه ېې هېواد ته د خذمت په الری کې 
هيل ځلی وکړې. په غربت کې له ۲۳ کالونه تېرولو وروسته 
په  کابل  د  او  راستون  ته  هېواد  خپل  رسه  کورنی  خپلې  له 

چهاردهی کې  استوګن شو. 
زدکړی او کارکړنی  )کاری سوابق(:

آخوندزاده  وکړې.  څخه  پالر  خپل  له  ېې  زدکړی  لومړنی 
یو ښوونکی  د محمود طرزی  اکرم هوتکی  هم  مال محمد 
په ځوانی کئ   . ژبو زدکړه وکړه  بهرنیو  د  تبعید کې  په  ده  ؤ 
ېې په هند، بغداد، دمشق او استانبول کې د علومو زدکړی ته 
مطالعی  له  کتابونو  قلمي  ترکي  او  عربی  هندی،  ورکړ.  دوام 
څخه ېې خوند اخېست. د شعر وېلو استعداد او قریحه یی له 
خپل پالره په میراث وړې وه. د بیدل د شعر الروی ؤ. ملی 
واله، نویواله، خرافاتو په وړاندی مبارزه،  د وروسته پاتيوالی د 
منځه وړلو هلی ځلی، زبېښاک او استثامر په وړاندی مجادله، 
هېوادونو  اسالمی  او  غوښتنه  بدلون  کول،  پلی  مرشوطیت  د 
پیوستون په څېر  اندېښنې او  جاجونه د ده په سوچ او افکارو 

کې کتل کېدل.
او سیايس علومو څانګی رسه  بی کچه عالقه  ده  د حقوقو 

درلوده. په ۵۴ کلنی کې ېې، د خپلو همکاریو پر دوام بیا هم 
ټینګار کاوه.  نږدی  یوه لسیزی  موده کې ېې د هېواد د بهرنیو 

چارو وزارت مسئولیت پر غاړه ؤ.
بنسټ  وزارت  چارو  بهرنیو  د  افغانستان  د  طرزی  محمود 
اېښودونکی ؤ. د ۱۰ کالونو  په بهیر کې  ېې له رخی او کینی  
پرته د ساملو سال مشورو په وړاندی کولو رسه پاچا  د سیمه 

ییزو او نړیوالو مناسباتو پراخولو ته وهڅاوه.
معرفی  په  افغانستان  د  کچه  نړیواله  په  ېې  لپاره  ځل  لومړي 
ېې  کی  برخو  ټولنیزو  وکړې.  ځلی  هلی  پراخې  کی  کولو 
عرصی، اصالحي او تجدد پالونکې مفکوری وړاندی کړې.  
د محمود طرزی په فکری ژورو تحوالتو کی د هند د خلکو 
خپلواکی غوښتونکی مبارزې، د پارس مرشوطه غوښتونکی 
مطلقه  له  او   واکمنی  قانون  د  نو  وو   اغیزمن  خوځښتونه 
نظامونو رسه ضدیت آزادی پالره کی د دی خاوری نوموتو 

او نومورکو مبارزانو لپاره  الهام  بښونکی وګرځېد. 
په  پالر  ژورنالیزم  د  افغانستان  د  پېژنيدویي  د محمود طرزی 
توګه هم شوې ده. د دویم مرشوطیت په رامنځ ته کېدو کې 
پارس  او سوچونه د عثامنی ترکیی،  اندونه  د محمود طرزی 
او  هند او افغانستان  هېوادونو له  هغو سیايس رشایطو او ګډو 
فرهنګی  او تاریخی  زمینو څخه را ټوکیديل چې یو بل رسه 
په هممهاله او  لنــــــډ  واټن کــې ېې  د مشــروطیت غوښتنه 

لرله.
او  او لفظونه په خپلو رسودونو کې وپېېل  ده د نومهال ويي 
رساج االخبار افغانیه کې ېې د یو لړ نوښتونو الره پرانیسته. په 
لیکنو  او چاپ شویو  دې خپرونه کې د طرزي خپرو شویو 
شمیر ۵۰۰  اټکل شوی دی. ده نظامنامی له ترکی ژبې فارسی 
ته  طرزی  محمود  تالیفات  او  ژباړې  عنوانه   ۳۱ وژباړلی.  ته 

نسبت ورکړل شوي دي.

فصلنامه ستوری FILE-ALT دور جدید شماره اول سرطان، اسد و سنبله 1399
۵۱

Storai

1



دور جدید شماره اول سرطان، اسد و سنبله FILE-ALT 1399 فصلنامه ستوری

۵۲
Storai

د افغانستان اسالمی جمهوریت او طالبانو تر 
منځ د سولې خربو اترو لپاره رسې کرښې

سیاسي تبصره

منصور اسحاق زوی

m.ishaqzoi@mfa.af

چې  ده  اړینه  لپاره  ساتلو  د  راوړنو  السته  لسیزو  دوو  تېرو  د 
په  خلکو  د  افغانستان  د  جمهوریت  اسالمی  افغانستان 
استازولۍ، طالبانو رسه د سولې خربو کې رسې کرښې ولري.

په تېرو څلورو لسیزو کې د افغانستان خلک د خپلې ازادۍ 
او د سیايس، مدين او بنسټیزو حقونو لپاره د خپل رس په بیه 
مبارزه کړې. د نیکه¬مرغه د طالبانو د حکومت له ړنګېدلو 
رسه  کېدلو  رامنځته  په  دولت  دیموکراتیک  نوې  د  وروسته 
د  بیان  د  لکه  حقونو،  دیموکراتیکو  د  ته  خلکو  افغانستان  د 
ازادي، د ښځو د حقونو، د ماشومانو د حقونو، د ټاکنو حق 
او دې ته ورته د نورو حقونو د عميل کولو فرصت په الس 
د  ځواکونو  نړیوالو  د  او  راوړنو  السته  دومره  له  خو  ورغی. 
شتون رسبېره، افغانستان ال هم بشپړ امنیت او ټیکاو نه برخمن 
نه دئ. دا هېواد  اوس هم د نورو تروریستي ډلو ټپلو له لوري 
له ګواښ رسه مخ دئ. د ځینو راپورونو پربنسټ اوس هم په 
ژوند  خپل  کسان   ۱۰۰ ورځې  د  کچه  منځنۍ  په  کې  هېواد 
بایيل. دا یوازې شمېره نه، بلکې د ۱۰۰ انسانانو ژوند دئ چې 
له همدې کبله د دې وینې تویدنې  او خپلوان لري.  کورنۍ 
لېوالتیا  ته  لري. سولې  ارزښت  لپاره سوله حیاتی  مخنیوي  د 
او  جوړجاړي  دې  په  چې  دئ  مجبور  دولت  لپاره  ښودلو 
مصالحه کې طالبانو ته ځیني څیزونه ورکړي. که څه هم دا 
اسانه کار نه ده چې د هوکړې موارد روښانه يش ځکه اوس 
هیڅوک نه غواړي چې بېرته هغې تورې دورې ته ستانه يش، 
چې د خپلو افکارو د بیانولو حق یې نه درلود،  ښځو د زده 
کړو او کار کولو حق نه الره، له ماشومانو څخه د رستېرو په 
توګه ګټه اخیستل کېده، هیچا د بې عدالتي په وړاندې د غږ 
اوچتولو جرئت نه الره او هیچ چا په ميل او بنسټیزو پرېکړو 
نولس  تېرو  د  باید  نو دولت  اخیستالی.   نه شوای  برخه  کې 
په  زما  وټاکي.  لپاره رسې کرښې  ساتلو  د  راوړنو  کلنو السته 
باور ځینې ځانکړي موارد شته، چې له طالبانو رسه په خربو 

کې باید رسې کرښې واويس.

باید  ګواښ  لومړۍ رسه کرښه اسالمي جمهوریت دئ چې 
اسالمي  باید  نو  غواړي،  سوله  طالبان  که  وي؛  نه  ورته 
د  اړه  په  راتلونکې  خپل  د  باید  خلک  ومني.  جمهوریت 
ګډون  کې  ټاکنو  دیموکراتیکو  په  او  ولري  حق  پرېکړې 

وکړای يش.
دویم، افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه، چې ښه روزل شوي او 
د ۲۰۰۱ کال وروسته د حکومت له مهمو السته راوړنو ګڼل 
کېږي، باید د سولې قرباين نه يش. افغانستان په دې ځواکونو 
ټولو  په  به  تللو  منځه  له  په  هغوئ  د  چې  پانګونه کړې  ډېره 
په دې رسبېره دا ځواکونه  السته راوړنو خاورې واوړل يش. 
په هېواد کې د ټیکاو او ارامۍ المل دي. د دې ځواکونو په 
د  ډاکټرنجیب¬الله  د  کال  د ۱۹۹۲  بیا  هېواد  به  کېدو  منحل 
دولت له ړنګېدو وروسته د ګډوډیو په لور روان يش. نو د دې 

ځواکونو ساتل باید د دولت رسه کرښه واويس.
درییم، برشي حقوق، په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو 
او د سولې خربو رسه  نه يش  ننګونو رسه مخ  له  باید  حقونه 
کرښه اويس. ځکه په تېرو نولسو کلونو کې د ټولنې په بېالبېلو 
اړخونه کې د ښځو د پراخې ونډې شاهدان و، او نور د منلو 
نه ده چې د ښځو نه دا حقونه واخیستل يش. نو طالبان باید د 
ښځو په وړاندې خپله پخوانۍ تګالره بدله کړي؛ د هغوئ د 
زده ګړو په وړاندې خنډ جوړ نه يش، او په ټولنه او دولت کې 

د ښځو ونډه وساتل يش.
حقونو  د  ښځو  د  ساتل،  جمهوریت  اسالمي  د  کې،  پای  په 
له  حکومت  افغان  د  باید  دوام  ځواکونو  امنیتي  د  او  مالتړ 
خوا د سولې په خربو کې رسې کرښې اويس.  غیر له پورتنیو 
مواردو حکومت کولی يش چې د قضایي، اقتصادي، ښونیزو 
او داسې نورو برخو کې طالبانو رسه خربې وکړې او هوکړې 
ته ورسیږي. زما په آند د ګټو له ارزولو وروسته دولت په هغه 
نرمښت  له  نه وي  لپاره  رسه کرښه  افغانستان  د  څه کې چې 

څخه کار اخیستلی يش.



economic integration have helped China to get 
stronger and claim the US’s status by creating 
a new bipolar world. The rising influence and 
power of China have threatened the US’ interests 
in the Asia Pacific as well as Chinese government 
success in absorbing the US capital, technology, 
know-how, and consumers has led to trade 
frictions between the two. The US has consistently 
accused China of pirating US copyrights and 
intellectual property rights . This has led realists 
to be more concerned about the rise of China 
and see the rise of it as a threat to US hegemony 
and international world order. Realists believe 
that economic growth is the backbone for the 
growth of military power. The rapid economic 
growth of China is therefore seen as a change in 
the balance of power leading to insecurity and 
armed conflict. One of the ardent realists John 
Mearsheimer  answered a negative response 
to the rise of China. He argues that if China 
maintains its current economic growth for the 
next few decades it is more likely that the US and 
China will engage in security competition with a 
great potential of war between the two. Allison 
Graham›s coinage of the term ‘Thucydides trap’ 
also indicated that a war is more likely to be 
fought when a rising power tries to threaten the 
existing superpower as in the case of China and 
the US.  

The effects of this relative power shift from the 
West to East or more specifically from the US to 
China have manifested itself in different ways. 
Rising Unemployment in the west, the financial 
crisis in many southern European countries, 
the rise of far-right political parties and 
populism, Brexit, the election of Donald Trump 
as president of the US were all manifestation 
of this shift. Donald Trump’s ‘American First 
Policy’ has weakened the US leadership role in 
the world and brought isolationism into the US 

foreign policy while on the other hand, China 
with its ‘belt and road initiatives’ expanded its 
influence into many corners of the world. The 
upcoming strategic pact between China and 
Iran will be a milestone for China to project its 
power in the Middle East. Donald Trump’s trade 
war with China also backfired because of the 
economic interdependence existing between 
the two countries. China now has greater relative 
economic/financial might possessing the largest 
reserve than any other country on earth. It has 
nuclear weapons, 5G, and has acquired great 
success in the field technology allowing it to 
produce high-value chain products. China’s 
power and influence are only increasing and were 
not bullied and therefore cannot be ignored. 
What COVID19- pandemic has done was to 
accelerate this relative power shift from the US to 
China or in other words from a unipolar world to 
more multipolar world order. American political 
leadership has shown itself inept in managing 
the COVID19- pandemic crisis which had led to 
its further global fall out. American isolationism 
was visibly manifested during the COVID19- 
pandemic while China projected a model of 
global leadership that seemed attractive to 
many parts of the world. Chinese leadership 
in containing the virus and overcoming it was 
considered a success although with many criticism 
of its initial handling of the virus in Wuhan . The 
pandemic crisis has also accelerated the rivalry 
between the two countries and a recent example 
of which is the closure of each other’s general 
consulates in a tit-for-tat move.
 In sum, the rise of China is changing the world 
order from the US-dominated unipolar world 
towards a more multipolar world dominated by 
two great superpowers. The COVID19- pandemic 
has accelerated this shift in the world order. The 
world has become polarized creating a new cold 
war-like environment. The Indo-Pacific alliance 
of Japan, India, Australia, UK, and others is led 
by the US while China is leading an alliance with 
most of the Shanghai cooperation members in 
the Eurasian landmass excluding India. The US 
will remain a superpower however, it must accept 
to accommodate China’s global leadership on 
an equal footing. Much will depend on whether 
the two countries will chose to cooperate or 
compete with each other. Much will also depend 
on the upcoming US election. 
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Russia over Ukraine crisis has badly affected the 
Russian economy while Brazil’s economic growth 
has slow down due to widespread corruption 
encompassing the Brazilian government. It is 
clear that the concept of rising power is related 
to the economic rise and economic influence of 
a nation in international affairs. But the concept 
of ‘rising power’ is inefficient in understanding 
the political power or the hard power of rising 
powers. However, China has a unique position 
amongst the rising powers. China as a rising 
power is considered as a threat to the hegemonic 
role of the US in the world. China has experienced 
rapid economic growth in recent decades and 
has increased its relative power. This essay will 
discuss the rise of China as a rising power from 
a historical perspective while also looking at IR 
theories of realism and liberalism treatment of 
rising China. 

China as a rising power is considered to 
challenge the hegemonic role of the United 
States in the world and transform the world 
order. However, China’s rise has been possible 
under the leadership of the US western liberal 
order. China has benefited from neoliberal 
policies of the US western liberal world order 
and experienced unprecedented economic 
growth but within the leadership of the Chinese 
Communist Party. China adopted a revisionist 
policy towards the international order until the 
end of the 1970s but from 1979 onwards it has 
adopted an integrationist policy towards the 
international order . The Chinese state started 
the reform in 1979 for a free market economy. 
The integration of the Chinese economy into 
the world economy dominated by the US 
has witnessed increasing economic growth 
during the 1990s and 2000s with a double-digit 
GDP accompanied by developments in other 
sectors. In 2001, China joined the WTO and 
has fully integrated the Chinese economy with 
the globalized world economy. In 2009, China 
became the world›s largest exporter and one 
year later became the second world economy 
surpassing Japan. China became the largest 
manufacturing country surpassing the US in 2010. 
The integration of Hong Kong and Macau as 
special administrative regions (SARs) into China 
has further helped China’s economic growth and 

China’s access to capitalist expertise and know-
how as the two regions were fully developed 
economic zones within the world-integrated 
economy. The extraordinary economic growth 
was also accompanied by substantial progress in 
China’s military capabilities such as ballistic and 
cruise missiles, air crafts, submarines, and other 
operations. Economic growth has increased 
China’s military spending substantially. China 
successfully attracted foreign direct investment 
(FDI) by building the first world level infrastructure. 
All these developments have turned China into a 
rising power within the neoliberal economic world 
order created by the US. Although China’s rise 
was mainly in economic terms, China successfully 
acquired all the attributes of a great power in the 
international system but with one exception that 
it remains a non-democracy and its successful 
rise was under the Chinese communist party. 

This rise of China meant a challenge to the US 
hegemony in the world and the 2008 financial 
crisis, it became evident that China was an 
indispensable part of the global economy. In 2009 
Martin Jacques wrote a book titled ‘When China 
Rules the world: The End of the Western World 
and the Birth of a New Global Order’ in which he 
boldly forecasted that China will displace the US 
as the major superpower and China’s ascendance 
to global dominance is inevitable. Although, only 
time can tell the result of his forecast. Later events 
and trends in world affairs gave much credibility 
to his analysis. It is also important to consider 
that compare to China’s rise, the US has been 
in relative decline. US war on terror has placed 
fiscal pressure on the US economy and damaged 
its global prestige. But more importantly the rise 
of non-western countries mainly BRIC countries 
have further challenged the US hegemony. US 
military power was challenged in the Syrian war 
by a resurgent Russia while China’s ‘Belt and Road 
Initiative” has expanded Chinese geostrategic 
influence around the world bringing great power 
competition between the US and China.

Liberalism’s optimistic view that economic 
interdependence between the US and China can 
lead to more cooperation has failed to prevent 
the great power competition between the two 
countries. Or in other words, globalization and 
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Understanding the rise of China 
and the changing world order 
in the age of Coronavirus
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Abstract
The COVID19- pandemic has had a devastating 
impact on the entire world in 2020. It has affected 
every sphere of human life and continues its 
devastation. It has seriously damaged the 
processes of globalization and led to the closure 
of national borders, increased protectionism as 
well as suspension of global trade and travels. 

The COVID19- pandemic has impacted the 
geopolitics, economics, and financial system of 
the world. China’s early success in containing the 
virus and overcoming it boosted its international 
image while the rest of the world including the 
US and the EU failed to contain the virus. Turning 
the pandemic crisis into an opportunity, China 
has enhanced its diplomatic influence around 
the world and challenged the US-dominant 
role in the world order. In the midst of this, 
the coronavirus pandemic has generated a 
widespread discussion about the rise of China 
and the changing world order. This article will 
discuss the rise of China and the changing world 
order. The finding of this article shows that the 
COVID19- pandemic has accelerated the already 
existing shift of power from the West to East in 
general and from the US to China in specific or 
in other words, from the US dominated world to 
a multipolar world. It also shows that this shift in 
power has increased tensions between the US 
and China signaling a new cold war between 
the two great powers in an era of great power 
competition.

Key words: The Rise of China, changing world 
order, COVID19-, US-China Competition

In the contemporary international politics, 
the concept of rising powers has been used 
increasingly referring to the countries such as 
China, Russia, India, Brazil, South Africa, Mexico, 
South Korea, Turkey, Saudi Arabia and many other 
more countries that are experiencing economic 
growth. But how should we make sense of 
these countries rising power? Is it appropriate 
to consider Russia as rising power which was 
once a superpower being the core of the former 
Soviet Union? Why is it that we don’t consider 
Japan and Germany as rising powers? And why 
China’s rise is worrisome for the United States 
and not Mexico or Saudi Arabia? To answer all 
these questions we need to analyze the concept 
of rising power. While considering power we see 
that there is an unequal balance of power among 
these rising powers but one common feature 
is that all these rising powers are experiencing 
economic growth. In 2001, Jim O’Neill the then 
chief economist of Goldman Sachs Group Inc. 
coined the acronym BRICs for the top four 
emerging market economies of Brazil, Russia, 
India and China due to their rapid economic 
growth. But in January 2015 in an interview 
with Bloomberg News Agency, he warned that 
Russia and Brazil’s membership of BRICs may 
soon expire if they are unable to revive their 
weakening economies. Western Sanctions on 
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heavily depended on foreign investors 
with advanced technologies to improve 
import substitution industrialization. 
While in this period the India’s economy 
was not open to foreign investors. That is 
why India didn’t have the same industrial 
growth like Brazil. 
Nehru’s economic growth and lack of 
improvement in the quality life of the 
poor people had already widened the 
gap between the people and the ruling 
party of Congress. When Indira comes 
in power in 1980s she follows populist 
policies in order to fill that gap between 
the government and downtrodden 
people.
In her period sate-led industrialization 
continued, foreign investors were 
restricted and the level of export was 
very low. While by the 1970s Brazil, Korea, 
Taiwan had high export promotion and 
were attracting more foreign investors. 
However, the economy picks up 
after announcement of liberalization, 
privatization and globalization post 
1991. The economy keeps recovering 
and growing much better later in 1990s 
with reform policies initiated by Dr. 
Manmohan Singh, the then finance 
minister of India. 
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There was not a significant change in 
this sector prior 1991 the growth rate in 
this sector is only %0.59 until 1992.   As 
it is argued by Ahluwalia that there was 
common criticism that India’s economic 
reforms were more focused on industry 
and trade policy, neglecting agriculture 
which provided food for %60 of the 
population.
The reduction of protection to industry 
post reforms, and accompanying 
depreciation in the exchange rate, had 
relative prices in favor of agriculture and 
helped agricultural exports. The index of 
agricultural prices relative to manufacture 
had increased by almost %30 from -1992
2002. The share of India’s agriculture in 
world exports increased from 1.1 percent 
in 1990 to 1.9 percent, whereas it had 
declined in the 10 years before reforms. 
Government price support levels 
for food grains, such as wheat were 
supposed to be set on the basis of the 
recommendations of the commission 
on agricultural costs and prices, a 
technical body that was expected to 
standardize price support to reasonable 
levels. Support prices had been fixed 
at much higher levels, encouraging 
overproduction. In fact, public food 
grains stocks reached 58 million tons on 
January 2002 against a norm of around 
17 million tons. Some policy reforms that 
were crucial at that time to produce 
more specific food grains, later hindered 

diversification of agricultural sector.  
Namrata argues that initiation of 
economic reforms in the 1990s saw 
India gradually breaking free of low 
growth trap which was called “Hindu 
growth rate” of 3.5 per annum. The real 
GDP growth averaged %5.7 per annum 
in 1990s, which accelerated to %7.3 
per annum in 2000s. The feature of this 
growth rate was high growth in industrial 
and service sectors. 
 The decade of 2000s included 
the highest growth rate of %9 for five 
years from 08-2004. However, the high-
speed growth rate of India interrupted 
by global financial crisis. Consequently, 
the average growth slowed to 7.8 percent 
during 11-2009.  
In conclusion, the Indian economy since 
independence until 2010 had mixed 
results. The sluggish growth rate of 3.5 
until 1990s and higher growth rate of 
%6 beyond that shows that India, unlike 
Brazil, Korea and Taiwan did not have 
pure state-led economy. Nehru valued 
economic growth because he thought 
it was important to eradicate poverty 
and boost the capacity of the human. 
His narrower approach toward state-
led economic growth did improve 
the industrial growth rate to %7 from 
1964-1950, but did not improve the 
living standard of poor people.  India 
and Brazil are almost similar in their 
state-intervened economy. Brazil had 
faster growth rate of %10 in the above 
mentioned period. The difference is 
that the Indian democracy was more 
nationalist and pro-poor while in Brazil 
the leaders didn’t care much about 
nationalist democracy and they strictly 
followed their economic policies and 
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was banned. According to Ahluwalia, 
the trade policy reforms made progress. 
The pace of trade reforms has been 
slower than industrialization. Before the 
reforms, trade policy was characterized 
by high tariffs and pervasive import 
restrictions. The import of consumer 
manufacturing goods was completely 
banned. For capital goods, raw materials 
and intermediates, certain lists of goods 
were freely importable, but for most of 
the products where substitutes were 
being produced, imports were allowed 
with only import license. 
Import license had been defended 
traditionally because it was thought that 
is important to manage the balance of 
payments. But the government argued 
that the shift to a flexible exchange 
rate regime could resolve the problem 
of balance of payments. Removing 
quantities restrictions on imports of 
capital goods and intermediates was 
relatively, easy because the number of 
domestic producers was small and the 
Indian industry welcome the move as 
making it more competitive. 
The progress in tariff protection has been 
very slow and not always steady. The 
weighted average duty rate declined 
from a high level of %72.5 in 1992-1991 
to %24.6 in 1997-1996. Nonetheless, 
the average tariff rate then increased 
by more  than 10 percentage points in 
the next four years. In February 2002 
the government returned to reducing 
tariff protection. The peak duty rate 
reduced to 30 percent. Later in 2005 
the duty rate reduces from %29 to %9 
because of admission to the World Trade 
Organization.  
Foreign Direct Investment 

Continuous trade reform policy post 
liberalization increased the inflow of 
foreign direct investment. The FDI was 
encouraged in infrastructure, high-
tech and export-oriented industries. 
The government at the center and state 
supported the foreign investment as the 
key in modernizing India’s infrastructure. 
In 1990s an expert committee headed 
by Dr. Rakesh Mohan had estimated that 
India required investment of USD -115
130 billion in the next 5 years and USD 
215 billion up to 2006-2005 in order 
to finance its infrastructure alone. The 
balance of payments situation remained 
comfortable as the current account 
deficit, as a proportion of GDP, stayed 
well below 2.0 percent throughout the 
period 4-1993 to 9-1998. Thanks to the 
increasing inflows on capital account, 
reflecting the renewed confidence of 
foreign investors in the soundness of 
fundamentals of the Indian economy. 
Foreign currency reserves peaked at 
USD 27.4 billion on 30th January 1999. 
After the 1991 economic liberalization, 
the Indian economy had been opened 
fairly at a rapid pace from the perspective 
of tariff reduction, although the tariff rate 
is much higher than many of South Asian 
countries. The foreign direct investment 
has been increasingly investing in India. 
The Indian market has been recognized 
as one of the top twelve emerging 
markets in portfolio investment. 
Agricultural Reforms
Agricultural sector had not developed 
during Nehru time and the government 
was always criticized for not bringing 
any reforms in this sector. India being a 
populated country, its poor population 
heavily depended on agriculture. 
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and opening up the economy to foreign 
investments from 1991 to 1992 and 1994 
to 1995. Unlike many other countries, 
fortunately, India did not face any 
problem such as unemployment and 
inflation while implementing structural 
adjustment programs (SAP). The GDP 
keeps growing at a rate of %7 per annum 
in this period. 
The economic crisis of 91-1990 is changed 
by the new finance minister of India Dr. 
Manmohan Singh, who was appointed by 
Prime Minister Rao. Dr. Singh's reforms 
are substantive economic liberalization. 
He believed that India not only needed 
macroeconomic stabilization but also 
structural reforms. He said that the 
economic reforms under the Indian 
polity must be gradual and incremental 
in nature, politically achievable without 
causing any undue social unrest. So, the 
first step we take toward achieving these 
reforms we need to have an appropriate 
macroeconomic policy. As a part of 
reform, Dr. Singh asked for an eighteen-
month standby load of 2.3 billion US 
dollars from (International Monetary 
Fund) IMF for the balance of payment 
support for the Indian economy. Singh 
thought this loan was crucial to facilitate 
India’s transition to a private sector-led, 
more open and competitive market-
oriented economy through structural 
reforms. The conditions put by the IMF 
as for the eighteen-month standby loan 
was used smartly as apolitical advantage 
by Singh as politicians had to accept 
it. He tooled the IMF conditions to fix 
structural deviations.
 Some major reforms by Dr. Singh are as 
follows:
Industrial reforms post-liberalization

Prime Minister Rao and Finance Minister 
Singh continued the economic reforms 
in different sectors. The industrial 
policy was to privatize the industrial 
sector with only a few industries run 
by the government and remaining 
should be privatized. As it is stated by 
Ahluwalia that most of the government 
industries which included 18 industries 
including, iron, steel, heavy plant and 
machinery, telecommunications and 
telecom equipment, minerals, oil, mining, 
air transport services and electricity 
reduced to three industries, defense 
air craft and warship, atomic energy 
generation and railway transport. The 
industrial licensing was almost abolished 
by the central government, except for 
few environmentally hazardous and 
sensitive industries. 
The main area where action has been 
inadequate relates to the long-standing 
policy of reserving production of certain 
items for the small-scale sector. About 
800 items were covered by this policy 
since 1970s, which means investment in 
plant and machinery in any individual 
unit producing these items could not 
exceed 250,000$. Many reserved items, 
such as garments, shoes, and toys, had 
high export potential, and the failure 
to permit development of production 
units with more modern equipment and 
large scale of production units, severely 
restricted export competitiveness.  
Trade Reforms
In order to solve the problem of 
economic crisis of 1991, the government 
of India introduced reforms in trade 
policies. The main focus of trade reforms 
was more openness. But the many 
products which were producible in India 
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were introduced and expanded. 
Replenishment licenses were given for 
the exporters, which were freely traded 
in the market. Based on such licenses the 
entrepreneurs could import materials 
for the export purpose.  The interest rate 
on export loan was reduced from 12 to 9 
percent. In 1988 it was announced by the 
government that the incentives given for 
export-import will not be reduced for 
three years.  
The free economic policies that India 
put forward helped them to understand 
that too much state intervention in the 
economy and putting restrictions on 
private sector was not beneficial for the 
economy. Rajiv Gandhi took a different 
path in improving the economy by semi 
liberalization of economy which really 
helped the Indian policy makers to get 
experience about the pros and cons of 
open economy before accepting the 
package in 1990s which we discuss in the 
coming sections.  

Higher and Steady Growth Rate - 1991
However, India had done well to achieve 
a fair growth rate of output on average 
%5.8 per annum in the 1980s and the 
population growth rate was %2.1 per 
annum during the same period, but 
towards the end of 1980s this economic 
growth rate was not consistent due 
to high fiscal (especially revenue) 
deficit as the proportion of the GDP. 
Fiscal problems multiplied by direct 
and indirect subsidies and high public 
investment with increasing interest rates 
and inefficient investments with the low 
rate of returns puts the government 
in an internal debt trap. The license 
permit inspector "raj", bureaucracy led 

to further delays and disruption of the 
investment environment. Consequently, 
India faced an unprecedented balance 
of payment crisis.  
The economic crisis of 1991 happened 
because of large and growing fiscal 
imbalance during 1980s. The balance 
of payment problem widened in mid-
eighties. As Ahluwalia argues that 
the central government focused on 
increasing the revenues. Total tax 
revenue of the center was %9.7 of GDP 
in 1991 – 1990. They declined to %8.8 in 
2001-2000, whereas they should have 
increased to at least a two percent point. 
Tax reforms involving lowering to tax 
rates, broadening tax base and reducing 
loopholes were expected to raise the 
tax ratio, and they didn’t succeed in the 
case of personal and corporate income 
taxation, indirect taxes had fallen as 
percentage of GDP. The custom duties 
had fallen due to trade reforms, but the 
decline should have been offset due to 
collection from domestic indirect taxes 
on goods and services.  
In the midst of a balance of payment 
crisis in 1991-1990, the government of 
Narasimha Rao decided to bring changes 
to the old economic policies. According 
to Chelliah, Rao undertook some reforms 
which led India from a closed economy 
toward more liberalized, market-
oriented open economy. More role was 
given to the private sector which market 
was the chief allocator of resources. It 
was obvious from the new reforms to 
link Indian market to the world economy. 
But Prime Minister Rao kept bringing 
major structural changes, such as greater 
role for the market, vastly reducing the 
importance and role of public enterprises 
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1991. But the growth of national income 
stagnates significantly at the rate of %3.5 
in the same above-mentioned period. 
During this period there are more 
reforms which were popular to "second 
generation reforms" (the globalization 
of the economy construed by IMF 
economic reformers for the benefit of 
developing countries) further helped the 
growth rate to go up and reduce poverty. 
In 1980s some delicate but steady 
reforms took place, such as delicensing 
measure, restricted import liberalization, 
reduced tax rates. This period ends 
with a severe balance of payment crisis. 
According to Nagaraj in the second half 
of this period (1990-1980) the average 
economic growth rate is %5.8 which 
is due to some economic reforms, like 
deregulation, decentralization, partly 
liberalization, market-oriented economy 
undertaken by Gandhi government 
as a part of the development policy. 
Improved economic growth resulted 
that the poverty declined significantly 
from %39 to %25. It is implicitly believed 
that the problem of absolute poverty is 
more acute in India, and that a decline 
in it implies an improvement in income 
distribution. According to him it is 
believed that the income distribution or 
to raise the income of low-income groups 
in a country slows down the economic 
growth, but it had surprising result in 
case of India. The Indian government 
in this period had brought the income 
distribution back in without any negative 
impact on continuous economic growth. 
After Indira Gandhi’s assassination in 
1984 Rajiv Gandhi becomes the Prime 
Minister of India. He was the man of pro-
business and pro-market. As it is argued 

by Panagariya that under the Rajiv Gandhi 
government some encouraging reforms 
like capital-goods imports, relaxation of 
industrial regulations and nationalization 
of tax system took place. These reforms 
resulted considerable economic boom. 
In fact, the reforms made by Rajiv Gandhi 
played a significant role in urging growth 
in 1980s. The difference between reforms 
in 1980s and 1990s is that the former 
reforms were ambiguous, limited in 
scope and without a clear roadmap, on 
the other hand the reforms in 1990s was 
systematic. Panagariya further asserts 
that the reforms in 1980s were a precursor 
to those made in 1990s. He says that the 
reforms of 1980s were very crucial in 
returning the confidence of politicians 
regarding their ability of their policy 
changes, devaluation, trade liberalization 
and delicensing of investment to shoot 
growth without any obstacles.
However, the process of relaxation of 
industrial regulation started in late 1970s 
and picked up significantly with major 
liberalization steps in 1985.  The exports 
which had previously grown at a low rate 
of %1.2 during 85-1980, had substantial 
growth of %14.4 from 90-1985. The import 
liberalization was canalized, which means 
that the government had monopoly 
right over the imports of certain goods. 
Between 81-1980 and 87-1986 the share 
of these imports in total imports declined 
from 67 to 27 percent. For instance, in this 
period the share of non-POL (petroleum 
oil and lubricant) imports declined from 
44 to 11 percent of the total imports. This 
change consequently paved the ground 
for the import of machinery and raw 
materials by the entrepreneurs. 
After 1985 several export incentives 
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that the then economic plan of Soviet 
Union had been successful. 
Agrarian economy is vital in moving 
toward industrialization. Korea and 
Taiwan had fast economic growth in 
mid20-th century, because of high 
productivity in agricultural sector prior 
to industrialization. The Indian policy 
makers under Nehruvian government 
had ignored the agricultural sector.  As 
Kohli says that agricultural economy had 
not grown over the past several decades 
post-independence. Savings were very 
low and there was scarce modern means 
of production. The educational and health 
condition of the working population 
was abysmal. Nehru’s approach toward 
agriculture was institutional. It means 
that he thought that by educating the 
peasantry the agricultural production 
would improve. After some initial public 
investment in the irrigation systems, the 
agricultural sector somehow was ignored 
comparing to industrial sector. That 
was the reason that agricultural sector 
was barely in parallel with population 
growth. More land was brought under 
the cultivation but the productivity was 
not improved. 
However, the green revolution of 1960s 
in India which introduced improved 
fertilizers, methods, building irrigation 
system, and technology aimed to 
increase agricultural production and 
get rid of poverty. It indeed increased 
food grain production of some Indian 
states like, Punjab, Haryana and Uttar 
Pradesh. According to Alyssa et al. The 
effectiveness of the green revolution 
cannot be generalized, there has 
been different agricultural inputs and 
production in different states of India. For 

instance, fertilizer ranged from 4 Kilogram 
per hectare in Assam to 132 kg in Punjab 
in 1984-1983. Irrigated land caused an 
increase in crop production over rain-fed 
land, from %30 more in Bihar to nearly 
%360 more in Maharashtra. This shows 
that different states of India had different 
resources available to take advantage of 
green revolution technology.
After Nehru died in 1964, Indira Gandhi 
came to power and in her period the 
power of nationalists declined and 
she faced a lot problem from different 
opposition parties as her party was not 
able to get the majority in the election. 
She tried to protect the economic 
development made by Nehru. The 
poor and downtrodden societies in 
fragmented India during Nehru had 
been ignored and Gandhi tried to make 
the "poverty alleviation" as the center 
of her slogan. Her anti-western and 
nationalistic policies as well as restricting 
foreign investment with closed economy 
led to declining in exports. As it is shown 
in the table below Indira Gandhi with her 
populist strategy had concentrated more 
on keeping power than formulating and 
implementing economic policies. 

Some basic growth data in % from 1950 
1950-64 .1979 – 
    79-1965
GDP growth   3.7 2.9
Industrial growth  7.4 3.8
Agricultural growth  3.1 2.3
Gross investment/GDP 13 18

Rational Growth from 1990 – 1980
The Indian economic growth increases 
from 3.5 to %5.8 during 90-1980. The 
growth rate starts picking up even post-
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system licensing, which involved the 
government’s permission for starting 
commercial activities in a few selected 
areas. It is also interesting to know that 
in the early years of independence from 
1947 to 1955 the relationship between the 
Indian businessmen and state was very 
good. Indian businessmen had some 
concessions in international trade and 
there weren't many stringent regulations 
for them. Indian state protected the 
interests of the businessmen which was 
against the will of socialists who were 
against the policies of the government 
toward Indian businessmen. On the 
other hand, Nehru was captivated 
with Soviet Union economic planning 
and rapid capital industrialization. He 
established strong technocratic planning 
commissions and great involvement in 
the economic activities.  
After India got its independence in 
mid20-th century it started to establish 
economic planning. As the -5year 
economic planning was effective, it 
continued to have economic planning 
even in 21st century. Manish in his article 
states that under colonial rule during the 
first forty-seven years of the twentieth 
century, India’s national income 
increased at a rate of 1.3 percent per 
annum. But post-independence within 
fifteen years during 65/1964-51/1950 
the GDP increased steadily in the 
%4-3 range.  Here we can see a steady 
economic growth which is the outcome 
of central economic planning. 
Population explosion is one of the 
issues that Indian policy makers post-
independence thought was one of 
the hindrances for the economic 
development. India is the second 

highest populated country in the world 
after China. According to Drakshayani, 
et al, India launched a nationwide family 
planning in 1952. The objective of this 
policy was to reduce the birth rate to a 
consistent rate required for the national 
economy. At first five-year plan which 
is from 56-1951 the issue of population 
is mentioned in of the sections when it 
published in July 1951. It is stating that 
increasing pressure of population on 
natural resources has slowed down the 
economic development, so a population 
planning was important for economic 
development. A separate department 
of family planning was created at the 
ministry of health in 1966. 
The government of India under Nehru 
wanted to follow an economic policy 
which brought both growth and stability. 
The government ought to follow either 
the western style of economy economic 
growth which is capitalist or follow 
the Russian model based on socialist 
principles which state had the main role 
in economic development. The then 
government followed the mixed of both, 
in which public and private sectors were 
involved in economic development.   
Singh asserts that post Indian 
independence, the USSR was a good 
example of the socialist system which 
had already attracted many countries of 
the world, including the colonial India. 
By the time Nehru got involved in the 
task of formulating economic policy 
for independent India, Soviet Union 
was very much industrialized with full 
employment, but on the other hand, 
western countries were stuck in the 
quagmire of the economic depression 
with high unemployment rate. It is said 



with redistribution. A slight version of 
economic liberalization was started in 
early 1980s. As it will be discussed later 
there was progress in the process of 
deregulation in this period. From the 1980 
to 1990s the average growth rate is %3. 
When Rajiv Gandhi becomes the prime 
minister of India, he further deregulates 
the economy and also invites foreign 
investors to invest in India. The economy 
pick up is due to reforms initiated by 
Rajiv Gandhi. The average growth shoots 
up to %4 in period from 2000-1990. The 
main reason for the economic growth 
is LPG (Liberalization, Privatization and 
Globalization). The Indian economy 
further grows on average up to %6 in 
period from 2000 onwards until 2010.
Slow Growth period from 1979 – 1950.
Post-Indian independence in 1947 
Jawaharlal Nehru was a prominent 
figure in Indian politics and he already 
had economic development plans of 
India underhand. The Nehru's era is 
called modern era because under this 
period democracy was established 
and India took its independence from 
England and became the sovereign 
democratic republic. Indian leaders 
adopted the parliamentarian system 
of the government. Nehru did certain 
political development by consolidating 
democracy under fragmented and 
multi-class India. He has brought 
several administrative reforms, such as 
conducting general competitive tests for 
appointing qualified candidates in the 
government as employees. The Indian 
civil servant officers were only working in 
low levels as law and order bureaucrats. 
They didn’t have leadership skills in 
upper level positions.
Under Nehru government the Indian 

Administrative Service (IAS) people 
were hired after going through highly 
competitive exam, which mainly tested 
general rather than any specialist 
knowledge. The selected officials 
were trained in institutes and on job by 
skilled officials.  Nehru has also faced 
challenges by the landlords in rural areas 
because the patron-client relationship 
was still in practice after independence. 
He as the prime minister of India divides 
federal states based on languages which 
reduced overall state capacity to have 
control over all other fragmented states. 
Nehru preached his ideas through 
Congress party, which were maintaining 
national sovereignty, the superiority of the 
state in directing the progressive capitalist 
development and need for India’s poor 
to share the fruits of the development. 
The nationalist commitments of India’s 
leaders interpreted to a suspicion for 
open economy. Even though India 
had a low rate of savings, but foreign 
investors were discouraged to invest. 
The people somehow had suffered 
under colonization, so they saw foreign 
investors as a threat to sovereignty of 
India.  
Import substitution industrialization 
(ISI) has been a good policy by Nehru 
in supporting the domestic industry 
post-independence. When this model 
adopted it was continued until 1991 
before India opened its economy to 
world market. As it is said that trade is the 
engine of growth, hence, discouraging 
and pessimism toward foreign trade and 
investors must be one of the reasons that 
India has not sustained a higher growth 
rate in Nehruvian period.
The Indian Regulation and Development 
Act of 1951 was the origin of an industrial 
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Development of India 
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India’s experiment with state-led 
economic growth has produced mixed 
results. From 1950 to 1980 the Indian 
economy has grown at a sluggish per 
annum rate of 3 to 3.5 percent. This 
growth increases with higher rate of 
%6 per annum thereafter. Nevertheless, 
the performance of the sovereign state 
was significant development over nearly 
stagnant colonial economy, especially 
the pre1930- period. Meanwhile, this 
growth is unfavorable if it is compared 
with that of South Korea and Brazil. 
Suggesting the need to analyze the role 
of the state in the Indian economy.  As 
for industrial growth, it varies from over 
%7 in the first fifteen years to below 4 
percent during the 80-1965 and then 
back again to almost %6 per annum from 
1980 to 2000. 
There was also considerable structural 
transformation over the five decades, 
whereas agriculture has contributed 
more than half and industry less than %10 
of the national product at independence 
in 1947. Until the end of the 20th century 
a diversified industrial sector contributed 

nearly one quarter and one half of the 
whole to the Indian economy. 

If we see the periodic growth rate of 
Indian economy since 1951 to 1960 the 
average growth rate per capita is %2. 
This is a slow but a good growth rate 
post-independence. At this period the 
first five-year plan which takes place from 
56-1951 was aimed to raise domestic 
saving for growth and help the economy 
resurrect the Indian economy from the 
colonial rule. The average growth rate 
from 1970-1961 has decreased to below 
%2. One of the reasons is the 1965 war 
between India and Pakistan which has 
affected the Indian economic growth. 
The average growth rate from 1980-1971 
is %1. The fifth economic plan takes place 
in this period from 1979-1974 corrected its 
initiating a program emphasizing growth 

The above chart shows the decadal averages of growth per capita 
output (percent per annum) 



through cyber-attacks intend to extract 
information that serve them to achieve 
their goals. Freedom of the internet and 
social media, which enables anyone to 
share different norms and thoughts, is 
considered very dangerous. This is the 
reason why world governments criticize 
digital platforms because they are not 
getting engaged enough in prevention 
of the spread of extremism, terrorism, 
and the imposition of anti-democratic 
ideologies. Lack of knowledge about the 
usage of digital technologies can result 
with a lot of consequences, conflicts, 
even with discharges of positions. Digital 
diplomacy users need to be very careful 
about what they publish, especially in 
social media, because a single word, 
tweet, comment, like or a picture can 
have many negative effects. Another 
challenge of digital diplomacy is the 
culture of anonymity because anyone 
can pretend to be someone else and 
cause damages to certain persona. Thus, 
digital diplomacy brings with it both 
opportunities and challenges. On the 
one hand, the social media, especially, 
is providing countries with more 
information to solve social problems. 
For instance, people in conflict areas use 
social media to garner support, organize 
protests, communicate, and inform the 
world of events in their countries. On 
the other hand, a number of challenges 
are associated with the use of digital 
technologies and social media as a 
tool of diplomacy. Nonetheless, the 
opportunities appear to overshadow 
the challenges. Digital diplomacy 
and Internet activities as a whole can 
highly assist in shaping a state’s foreign 
policy positions to national and foreign 
audiences.
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and their host countries.”   Hacking is 
another risk, which has existed since 
the advent of the Internet. Very rightly, 
it is considered to be the main risk of 
digital diplomacy because many heads 
of states, governments, and diplomats 
around the world have been its victims, 
which has rarely jeopardized their career.  
Additionally, diplomatic rivals, including 
both state and non-state actors (such as 
terrorist organizations), may try to hack 
into government systems and extract 
information of use to themselves.  Another 
challenge of digital diplomacy is the 
internet’s “culture of anonymity”, anyone 
can adopt any persona, address or even 
attack anyone. Anyone can mimic and 
pretend to be someone else, or actively 
seek to cause mischief.  The culture of 
anonymity can lead to complicated 
crisis as a result of the publication of 
conflicting information, even untrue. 
This kind of widespread disinformation 
on the internet can hinder the ability of 
leaders to manage the ensuing crises.  
Moreover, Freedom from the internet 
and social media is also considered as 
a challenge. The internet multiplies the 
number of voices and interests involved 
in drafting international policies, 
complicating international decision-
making and reducing the country’s 
exclusive control in this process. 
Different actors of the state and regime, 
with different interests, goals and values, 
compile different security scenarios.  
Lastly, lack of knowledge about using 
new communication technologies, the 
internet, and social media can result with 
terrible consequences, severe conflicts, 
even with dismissals of politicians. 
Meeting the risks of the digital age 
meant that foreign ministries need to 

train their diplomats in how to use digital 
communication tools, thus avoiding 
another damage. 

Conclusion
The acceptance of digital initiatives 
is considered like a revolution in the 
realization of diplomacy because it has 
radically changed the development 
of diplomatic practices, information 
management, public diplomacy, 
international negotiation and crisis 
management, highlighting a new form of 
public diplomacy, the digital one. Digital 
diplomacy uses ICTs, the internet and 
social media to strengthen diplomatic 
relations. Digital diplomacy consists too 
many opportunities. It helps international 
subjects, especially the states, in achieving 
foreign policy goals. Moreover, the social 
networks and other internet tools have 
brought government officials closer to 
the citizens from all corners of the globe. 
Digital technologies are highly useful for 
collecting and processing information 
regarding diplomatic activities as well 
as for quick communications in urgent 
situations. Due to the requirement of 
low financial costs compared to other 
diplomatic methods, it is considered very 
attractive for governments, MFAs and 
embassies, because it does not cause 
budget damages. Digital diplomacy is in 
favor of all kinds of states, especially small 
states, which helps them in achieving 
their foreign policy goals. However, 
digital diplomacy is not immune to 
criticism because it is also seen as a 
source of threats and risks. Hacking is the 
main risk of digital diplomacy and many 
leaders have been its victims, that in many 
cases has even threatened their career. 
Political rivals, state and non-state actors, 
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WhatsApp that include the ambassador, 
consular officer, press secretary, 
staff who collects online information, 
diplomats from the headquarter and 
staff answering citizens’ questions on 
the internet. This group can function as 
a crisis management cell and enables 
the collection of real-time information, 
decision-making and dissemination of 
information. Whereas, people who live 
under authoritarian regimes that aim 
to limit their ability to communicate 
internally and internationally, thanks 
to digital technologies can avoid this 
kind of limitation, enabling the free 
expression of objections to certain issues, 
as well as affecting the minimization 
of authoritarianism.  Additionally, the 
use of digital diplomacy also leads 
to a decrease in financial and costs. 
With the advancement of technology, 
foreign representatives no longer need 
to get on a plane and travel to a distant 
country in order to hold a meeting. 
Telecommunication technologies such 
as Skype and Facetime allow people to 
communicate remotely, being able to 
discuss issues as if they were in the same 
room. This means that foreign offices 
no longer need to spend as much on 
transportation costs and can instead use 
that money to invest in other areas.  The 
last opportunity that comes from the use 
of digital diplomacy is Favoring small 
states; The definition of “small states” 
is determined by certain quantitative 
criteria, e.g. The size of the territory, the 
number of inhabitants, the GDP and the 
military size. Smaller states during the 
realization of their foreign policy face 
many challenges. The main challenge 
which limits the foreign policy execution 
of these states is the financial capacity. 
Digital diplomacy favors all kinds of 

states, but mostly small states. Typical 
example is the Republic of Kosovo, 
which, as a new and small country with 
limited financial resources, sees digital 
diplomacy as a contributor to its cause 
by linking its diplomats and citizens with 
people of other states, than they to put 
pressure on their states to recognize 
the newest state in the Balkans. Small 
States have already become leaders in 
the trends of using the internet pages 
and ICT for their advantages. In general, 
it is the will of small states that must 
develop the process of realization of 
external relations in an optimal way. The 
technological revolution in most of the 
poor countries will act as a promoter or 
new requirements on public services, 
including MFAs. 
Challenges of Digital Diplomacy
Although this new form of diplomacy 
comes with many opportunities and 
benefits, it also introduces a set of 
challenges; which includes cyber security 
and information leakage, hacking, 
anonymity of Internet users, Freedom 
from the internet and social media, 
Lack of knowledge about the usage of 
the internet and social media. The first 
difficult challenge that digital diplomacy 
presents is cyber security. The dangerous 
ability for information to be leaked and 
accounts to be hacked has caused many 
online users to be wary of attack.  A good 
example of information leakage is the 
Wikileaks episode. “on the November 
2010, pandemonium spread among 
foreign ministries throughout the world 
as WikiLeaks began publishing some 
250,000 diplomatic cables sent between 
US missions around the world and the 
State Department in Washington. These 
cables included frank assessments by US 
diplomats of world leaders, governments 
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WikiLeaks that taught diplomats that 
secrets can hardly exist in the digital 
age, that information wants to be free 
and that it can set itself free and that the 
digital age would require new working 
routines, procedures and tools. During 
and following the Arab Spring, young 
activists used social media to spread 
dissident discourse, shape narratives, 
and broadcast live footage of revolutions 
across the world. Social media began 
to be taken more seriously in the 
aftermath of the revolutions, uprisings 
and the ensuing political unrest in the 
Middle East in 2011.   The term “Twitter 
Diplomacy” emerged as a result of the 
dizzying usage and the very important 
role of social media, particularly Twitter. 
Twitter for now is the most used social 
network, which has become a very 
important communicative tool for many 
presidents, prime ministers, foreign 
ministers, ambassadors and diplomats of 
the world.  

Opportunities of Digital Diplomacy
Adopting digital diplomacy contains 
many opportunities; the first opportunity 
includes strengthening international 
relations; the era of globalization is 
characterized by an increase and 
intensification of political, economic and 
cultural interactions beyond territorial 
boundaries.  Digital diplomacy does 
not replace traditional diplomacy, 
but it can strengthen the state’s work 
in international relations quickly 
and more effectively. Today, it is an 
essential element for realizing foreign 
policy. Digital diplomacy helps a lot 
in advancing its foreign policy goals, 
expanding international alignment, and 
affecting people who never set foot in 
any of the embassies of the world. Direct 

public interaction and the involvement 
of non-state actors make countries to 
use social media and digital diplomacy 
as a way to maintain legitimacy and 
develop or strengthen relationships in 
a changing world.  Another opportunity 
is Proximity with audiences; the 
geographical distance between MFAs 
and embassies is less important than it 
was earlier. The internet websites, blogs, 
and social media have attracted more 
and more politicians and diplomats of 
the world with citizens from all corners 
of the globe. Nations have long reached 
out to foreign audiences when such 
efforts advance a particular political or 
economic goals.  Blogs can contribute 
to the generation of a principally 
individual identity of the owner, which 
can be active, interactive, reflective and 
multidimensional. Social media enable 
diplomats to observe events, gather 
information, and identify key influencers. 
They also provide channels to influence 
beyond the traditional audience. They 
can help in consultation process, policy 
formulation and help to share ideas. In 
social media, to penetrate deeply within 
different audiences, must be applied 
the “Think globally, act locally” formula.  
Furthermore, the usage of digital 
diplomacy leads to Fast and effective 
communications; Quick knowledge of 
various events can be an advantage to 
national interest in many cases. Digital 
technologies are extremely useful for 
gathering and processing information 
regarding diplomatic activities as well 
as for fast communications in urgent 
situations. They enable governments to 
think about the consequences of events in 
different parts of the world and how they 
affect their country. For example, in times 
of crisis, embassies can create groups in 
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goals by communicating with foreign 
publics. The communications revolution, 
which began shortly after the Second 
World War and continues today, makes 
possible the instantaneous transmission 
of information of all kinds across oceans 
and over mountains to the remotest 
areas of the world, disregarding national 
boundaries and penetrating into the 
tightest fortresses of thought control. 
“Soft power”, one term that is coined 
by Joseph Nye refers to nation’s power 
of influence that is largely based on 
perceived value, social norms and image 
of state. Besides traditional and public 
diplomacy, there is also another form 
which is called social diplomacy and 
presents the ability to choose a delicate 
and complicated situation with courtesy, 
discretion, wisdom, or a special way of 
dealing with people, giving a big role 
non-state actors which use lobbying 
for the realization of their goals.   On 
receiving the first telegraph message 
in the 1860s, Lord Palmerston, British 
Foreign Secretary was noted to have 
exclaimed, “My God, this is the end of 
diplomacy.” Interestingly, diplomacy 
has survived the telegraph as well as 
subsequent technological innovations, 
such as the radio, telephone, television, 
and faxes. Every new major technological 
device has prompted reactions similar to 
that of Lord Palmerston. An astute analyst 
of diplomatic practice, Harold Nicolson, 
writing in the 1960s, also lamented the 
impact of the telephone as ‘a dangerous 
little instrument through which to convey 
information or to transmit instructions’.  
At the end of the twentieth century, was 
being developed a form of new public 
diplomacy, known as digital diplomacy. 
The “la diplomatie numérique” concept 
has the peculiarity of defining MFAs 

areas of action as “international 
digital challenges” and expanding all 
traditional diplomacy through the use 
of ICT-induced innovations, and digital 
means are not simply considered as 
tools transferring information, but also 
contributors to the transformation of 
diplomatic activities. E-diplomacy walks 
the line between continuity and change 
in our digital era. “E” is the abbreviation 
of the word “electronic” as a description 
of the early commercialization of the 
internet. The first developments of 
e-Diplomacy belong to 1992 when at 
the Earth Summit in Rio de Janeiro for 
the first time civil society e-mails were 
used for lobbying in the negotiations as 
well as at the same time in Malta, at the 
Mediterranean Academy of Diplomatic 
Studies, was founded the first unit for 
computer applications in
diplomacy. Diplomats have often 
viewed the Arab Spring as the origin 
of digital diplomacy. The use of digital 
media in diplomacy had begun earlier. 
Already in 2008 it was estimated that 
the internet was responsible for some 
%80 of the recruitment of youths to 
Jihadi movements. Realizing the need to 
counter Al-Qaeda’s recruitment tactics, 
and its online narrative, President Bush’s 
Undersecretary for Public Diplomacy and 
Public Affairs launched Public Diplomacy 
2.0. This initiative saw the migration of 
the State Department to Facebook, the 
launching of a departmental blog and 
the establishment of a Digital Outreach 
Team tasked with countering Al Qaeda’s 
recruitment online. The next milestone 
of digital diplomacy was the WikiLeaks 
scandal of 2010 in which WikiLeaks 
published some 250,000
diplomatic cables sent between US 
missions and Washington. It was 
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Challenges and 
opportunities of Digital 
Diplomacy
Neely Amani 
n.amani@mfa.af

Introduction
Digitalization has affected all aspects 
of life, including interactions between 
governments. Diplomacy as a tool of 
foreign policy has also been reshaped 
and transformed by this revolution. Digital 
diplomacy is an emerging phenomenon 
and new form of public diplomacy that 
has profoundly altered the way that 
states communicate with each other 
and with their citizens. In the era of the 
COVID19- pandemic, this has been 
illustrated like never before. This article 
is about an important kind of new public 
diplomacy, the role and importance of 
which is rapidly increasing. This article 
will offer information on the definition, 
evolution, opportunities and challenges 
of the digital diplomacy. Meanwhile, 
the main focus of the paper lies in the 
classification of its opportunities and 
challenges.

Definition of Digital Diplomacy
Although digital diplomacy is becoming 
an important topic, it still lacks an official 
definition. Several organizations have 
attempted to form a concrete definition 

of the term, yet it continues to be used 
vaguely. The definition offered by 
Chakraborty, seems to be relatively a 
good one, stating that “Digital Diplomacy 
is a form of new public diplomacy, which 
uses the internet, new information and 
communication technologies (ICT) and 
social media as means for strengthening 
diplomatic relations. The main differences 
with the classical public diplomacy 
lie in a greater access to information, 
greater interaction among individuals, 
organizations and states, and greater 
transparency.”   Digital diplomacy refers 
mainly to the growing use of social media 
platforms by a country in order to achieve 
its foreign policy goals and proactively 
manage its image and reputation.  

Evolution of Digital Diplomacy
To explain the evolution of digital 
diplomacy, must be restored to the 
effects of the technological revolutions 
of the nineteenth and twentieth centuries 
in diplomatic communication, appearing 
public diplomacy. The latter one refers 
to processes in which countries seek 
to accomplish their foreign policy 
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د ایران د ميل امنیت د عايل شورا له منيش رسه 
د افغانستان د بهرنیو چارو رسپرست وزیر لیدنه

د افغانستان او ايران د لوړ پوړو دولتي 
پالوو ليدنه

 Telephone call between Foreign Ministers of
Afghanistan and Azerbaijan

بیانیه مشرتک وزرای امور خارجه جمھوری 
اسالمی افغانستان و جمھوری اسالمی ایران

دیدار وزیر امور خارجه افغانستان با دبیر 
شورای عالی امنیت ملی ایران

 Deputy Foreign Minister meeting with
 Representative of Afghanistan Chamber of

Commerce and Investment
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24 July 2020
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16 July 2020
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8 July 2020

د بهرنیو چارو وزارت د قونسيل چارو ریاست او افغان پُست 
دولتي رشکت تر منځ د همکارۍ د هوکړه لیک السلیکول

متاس تلیفونی وزرای امور خارجه 
افغانستان و ترکمنستان

امضای تفاهمنامه وزرای خارجه گروه بین املللی 
PS752 حامیت از خانواده قربانیان پرواز

د افغانستان ، چین او پاکستان د بهرنیو چارو 
وزارتونو مرستیاالنو ترمنځ سرتاتیژیکې خربې

د افغانستان د سولې لپاره د اجامع 
پیاوړتیا سیمه ییز کنفرانس جوړیدل

د سولې بهیر او د سولې مشوريت لویې 
جرګې څخه د سیمې او نړۍ مالتړ

برگزاری مجلس مشورتی در وزارت امور 
خارجه

 Iranian Diplomatic Delegation
Visit to Kabul

متاس تلیفونی وزرای امور خارجه 
افغانستان و سویس

 Germany Offers to Host Intra-Afghan Peace
Talks

 Conference on Strengthening Consensus
for Peace in Afghanistan

 Video Conference Call between the Foreign
Ministers of Afghanistan and Malaysia
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21 August 2020

۳۱ رسطان  1399

20 August 2020

19 August 2020

20 August 2020

د تاجکستان د اسالمي جمهوریت او د سولې په پروسه 
کې د افغان حکومت د مرشتابه مالتړ

چین از نظام جمهوریت و رهربی دولت افغانستان 
در روند صلح حامیت و پشتیبانی می کند

مالقات رسپرست وزارت امور خارجه با 
مناینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان

د افغانستان او آسرتلیا د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ 
ټیلیفوين اړیکه

د افغانستان او اتریش د بهرنیو چارو 
وزیرانو ترمنځ ټیلیفوين مکامله

د بهرنیو چارو وزارت د ویاند خربی ناسته 
متاس تلیفونی وزیر دولت در امور خارجه 

عربستان سعودی به رسپرست وزارت امور خارجه

 Telephone Conversation between the Foreign
Ministers of Afghanistan and Uzbekistan

اولین نشست گروه کاری سه جانبه 
افغانستان - امریکا - اوزبیكستان

 China Supports the Islamic Republic and the
Leadership of the Afghan Government in Peace Process

 Telephone Conversation between the Foreign
Ministers of Afghanistan and Iran

 India Supports the Position of the Islamic Republic of
Afghanistan in Peace Talks with the Taliban
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7 September 2020

9 September 2020

6 September 2020

گفت وگوی تیلفونی وزرای امور خارجٔه 
افغانستان و فرانسه 

د اوزبیکستان صدراعظم رسه د افغانستان د بهرنیو 
چارو وزارت د رسپرست وزیر لیدنه 

افغانستان او اوزبیکستان د بریښنا د انتقال 
په هکله هوکړه وکړه 

گفتگوی تیلفونی میان وزرای امور خارجٔه افغانستان 
و اسرتالیا 

نشست بررسی پالن عمل افغانستان-
پاکستان برای صلح و همبسته گی 

مالقات رسپرست وزارت امور خارجه با 
معین وزارت امور خارجه پاکستان 

د اسیا زړه- استانبول پروسې د لوړپوړو 
چارواکو د غونډې جوړیدل 

امارات د افغانستان د سولې بهیر له 
بریاليتوب څخه په کلکه مالتړ کوي 

 Telephone Conversation between the Foreign
Ministers of Afghanistan and Pakistan

 MoFA’s statement on the principled stance of
Heads of Mission of EU and Canada

 The Appointment of Mirwais Nab as Political
Deputy of Ministry of Foreign Affairs

Investigation of Afghan businessmen 
problems in China
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به  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  تالش های  بالخره 
پیام  حامل  که  افغانستان  صلح  ترکیبی  هیئت  و  نشست  مثر 
دوحه  عازم  بود  افغانستان  جمهوری  رئیس  جاللتآمب 
خارجه  وزرای  مجازی  و  عینی  حضور  با  جلسه  و  گردید 
کشورهای منطقه و 20 کشور جهان رسامً آغاز شد. این خرب 
انعکاس ګسرتده داشته و از  بین املللی  در رسانه های ملی و 

جانب مردم افغانستان با ګرمی استقبال شده است. 
صلح آرمان فرد فرد مردم ما است و دولت افغانستان به نوبه 
در  را  تالش هایش  و  امکانات  متامی  تا  است  مصمم  خود 

راستای برقراری صلح به خرج دهد.
کابل،  میان  رفت وآمدها  و  چانه زنی  ماه ها  از  پس  رسانجام 
دوحه و واشنگنت مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و 
گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر برگزار آغاز شد. در مراسم 
افتتاحیه ی این مذاکرات که روز )شنبه، ۲۲ سنبله( در سالن 
»الدفنه«، یکی از مهم ترین سالن های هوتل تاریخی شیراتون 
برگزار شد، از سوی دولت افغانستان عبدالله عبدالله، رییس 
رسپرست  امتر،  حنیف  محمد  ملی،  مصالحه  عالی  شورای 
وزارت امور خارجه، سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت 

با اعضای هیأت مذاکره کننده ی دولت  در امور صلح همراه 
افغانستان به ریاست محمد معصوم استانکزی اشرتاک کرده 
بودند. از سوی گروه طالبان، مال عبدالغنی برادر، رییس دفرت 
سیاسی گروه طالبان در قطر، هیأت مذاکره کننده ی طالبان به 
ریاست مولوی عبدالحکیم حقانی همراه با شامری زیادی از 

اعضای دفرت سیاسی طالبان قطر در نشست رشکت داشتند. 
از قول هیأت اعزامی دولت افغانستان به دوحه ګفته می شود که 
شهروندان افغان توقع دارند تا هم زمان با آغاز گفت وگوهای 
کاهش  نیز  طالبان، خشونت ها  گروه  و  دولت  هیأت  مستقیم 
یابد؛ زیرا به باور آنان، ادامه رویدادها بدون توجه به عوامل 

آن روی احساس و امیدهای مردم تاثیر ناگوار می گذارد.
مذاکرات،   آغاز  با  که  دارد  تأکید  نیز  افغانستان  صلح  هیئت 
در  و  ګیرد  قرار  طرفین  کار  دستور  در  خشونت ها  کاهش 
منجر  پایدار«  »آتش بس  و  برشدوستانه«  »آتش بس  به  ادامه 
هیأت  اولویت  را  آتش بس  برقراری  پیش تر  حکومت  شود. 
موضوع  چند  هر  طالبان  است.  خوانده  دولت  مذاکره کننده 
آتش بس را شامل اجندای مذاکرات خوانده اند، اما هنوز آن 

را اولویت منی دانند. 

آخرین خرب فصل 

مذاکرات صلح افغانستان در دوحه آغاز شد
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از  با گشایش مذاکرات، روزنه های  گفتنی است که هم زمان 
این  با  میخورد؛  چشم  به  صلح  فضای  ایجاد  و  جنګ  ختم 
وجود، گروه های متاس دولت و طالبان روی برخی از مسایل 
با هم گفت وگو کرده اند تا بدین ترتیب، روی یک طرزالعمل 
کاری حاکم بر روند صلح توافق کنند. قرار است به محض 
توافق میان دو طرف، گفت وگوهای مستقیم هیأت دولت و 
طالبان آغاز  شود. هر چند زمان آغاز این گفت وگوها همین 
تا لحظه تحریر  اما اعضای هیأت طالبان  بود،  روزها خواهد 
این خرب در مورد زمان دقیق آغاز مذاکرات تاریخ دقیق ارایه 

نکردند.
رئیس  دوحه  در  افغانستان  هیئت  حضور  روز  دو  خالل  در 
رسپرست  امتر  حنیف  محمد  ملی،  مصالحه   عالی  شورای 
هیئت  رئیس  ستانکزی  معصوم  محمد  خارجه،  امور  وزارت 
صلح افغانستان، سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در 
افتتاحیه نخسینت مذاکرات رو  امور صلح در حاشیۀ نشست 
در رو دولت و طالبان، با مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا و 
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، معاون نخست وزیر 

و وزیر خارجه قطر دیدار کردند.
امریکا  به وزیر خارجه  این دیدار  افغانستان در  هیئت صلح 

اطمینان داده که صلح برای افغانستان در اولویت قرار دارد.
خرب به نقل از رئیس هیئت می نویسد: »ما آمده ایم تا به جنگ 

را در  عادالنه  و  پایدار  زمینۀ صلح  و  بخشیم  پایان  منازعه  و 
افغانستان فراهم مناییم.«

وزیر خارجه امریکا در این دیدار گفته که کشورش در کنار 
مردم افغانستان است و از تالش ها برای دست یافنت به صلح و 

قطع جنگ و خشونت، حامیت می کند.
همچنان در حاشیۀ این نشست هیئت صلح افغانستان با محمد 
بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، معاون نخست وزیر و وزیر 

خارجه قطر نیز دیدار کرده است.
در این دیدار از تالش دولت قطر برای دست یافنت به صلح 
افتتاحیه مذاکرات مستقیم  در افغانستان و میزبانی از نشست 

بین دولت افغانستان و طالبان سپاس گزاری کرده است.
نیز گفت که کشورش از تالش های صلح  وزیر خارجه قطر 

دولت افغانستان برای پایان جنگ، حامیت می کند.
افغانستان در  امور خارجه  افتتاحیه، وزیر  از ختم جلسۀ  بعد 
مداوم  تالش های  از  قطر  و  امریکا  خارجه،  وزاری  با  دیدار 
دولت های دو کشور در خصوص تدویر نشست بین االفغانی 
چین،  خارجه  وزاری  از  پیام های  طی  و  منوده  قدردانی 
هند، آملان، ترکمنستان، ناروی و سایر مقامات که از طریق 
ویدیو کنفرانس مواضع دولت های خویش را در حامیت از 
موقف شفاف دولت افغانستان در روند صلح اظهار داشتند، 

سپاسگزاری کرد. 
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