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 فغانستاناسیاست خارجی 

 قسمت اول
 
 

 در نبود، در طی سالهای اخیر و نبود سیاست خارجی فعال و هوشیارانه حاالت زار فعلی در کشور ما ۀبا مطالع

طی  رد انکشاف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتیمناسب  ستراتیجی و پالنگذاری 

ضرورتهای اصلی  سیزده سال گذشته که منافع علیای وطن ما در آن مضمر می بود و

مردم افغانستان را در نظر می گرفت و با حفظ ارزشهای معنوی و فرهنگی طرح   ۀکاف

بیسوادی، نا امنی، مریضی و بی عدالتی امروز دامنگیر گرسنگی،  تا فقر، ریزی می شد

در سالهای  افغانستانمردم  تر بهتر و مرفه مردم وطن نمی بود، امیدی برای حیات

 . نزدیک میسر می شد
 

 مروزا رهبران حکومت وحدت ملی کار ،سیاست خارجی فعال و ستراتیجی انکشافی مناسب می داشتیم ،به راستیاگر 

من امیدوارم که جنابان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه که  .سهلتر می بود رئیس اجرائیه( جمهور و)جنابان رئیس 

هردو با مشکالت عمده ای مردم وطن آشنا هستند و در امور بین المللی آشنایی خوب دارند، در تشکیل یک حکومت 

یتی ناجتماعی، ام فرهنگی، ،اقتصادی سیاسی،امورمتخصص در وحدت ملی با اشتراک اشخاص پاک نفس، وطنخواه،

افغان، همه امور مملکت را در دست بگیرند و افغانستان را و متخصص صادق تکنوکراتهای با ایمان،  ،دولتداری و

  از تباهی نجات دهند.
                                                                     

 ،در کشور های دیگرا ه باز نمودن سفارت خانهسبات سیاسی و یا منا شناسایی سیاست خارجی یک کشور تنها به

ای ه داشتن نماینده گی های سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی، سفارتخانه ها و یا نماینده گی و میزبان پذیرش

و  یاقتصاد  عضویت در سامانهای منطقوی ویا امضای پیمانهای سیاسی، نظامی،المللی،  سازمانهای بین سیاسی در

ا ی سیاست خارجی یک کشور با سفر های خارجی و همچنانیا الحاق در میثاقهای بین المللی تکمیل نمی گردد. 

 عالوتا  کامل نمی شود.  ،ان دولتها و حکوماتیا دعوت نمودن سر وبین المللی  اشتراک در کنفرانسهای منطقوی و

، دروغین و تکراری در داخل کشور و مجالس بین ست خارجی یک کشور با بیانه های میان خالیسیاباید گفت که 

 هوشیارانه و فعال به حساب نمی رود.خارجی المللی و یا منطقوی، سیاست 
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ه درج از طرز حکومتداری، ،و عدالت اجتماعی حاکمیت ملیو برقراری از تحکیم  بیشتر سیاست خارجی کشور ها

 ،سیاسی اجتماعی، ، اندازه ای پیشرفتهای اقتصادی،سواد و دانش عمومی در یک کشور ای ارتقای فرهنگی یعنی

آشنایی به  ،مللیآشنایی به مسایل روابط بین ال سی،اتعمیم دیموکراسی، هوشیاری دیپلوم ۀو درج توانایی قدرت نظامی

 منطقوی متأثر می شود. ضمنا  سیاست خارجی زمانی استفاده از سازمانهای بین المللی و اهداف، طرز کار و توانایی

احزاب  وزارتخانه ها ومؤسسات مربوط دولتی،  موفق می باشد که در همآهنگی با نهاد های ملی چون پارلمان،

ر سیاست به عبارت دیگ د.یرگ قرار مدنی، همآهنگی، طرح ریزی و در عمل تطبیق ۀی جامعشناخته شده ونهاد ها

 با حفظ منافع علیای آنکشور باالخره گردد و سیاست داخلی الهام می گیرد، طرح وتنظیم می  خارجی در قدم اول از

 قرار می گیرد.و تطبیق در معرض عمل 
 

کشور های همسایه، در  منطقه و دیگر کشور ها که  ۀآشنایی با طرز و روش کاری، سیاستهای داخلی و مسایل عمد

سیاست خارجی کشور ت با آنها روابط سیاسی و همکاری تجارتی و یا نظامی دارد از شرایط دیگر موفقی الکآن مم

معادن و سیاست  صنعتی، حتی معلومات و دانش خوب در مورد تأریخ، جغرافیا، عایدات زراعتی، ها بشمار میرود.

و  دانش،  تحصیلکشور ها در امور بین المللی در موفقیت سیاست خارجی کشور تأثیر قابل مالحظه دارد. باالخره 

ودانستن لسانهای خارجی از شرایط موفقیت دیپلوماسی دیپلوماتها و  وماسیمور روابط بین المللی و دیپلتجربه در ا

 سیاست خارجی کشور حساب شده می تواند.
 

یکی از شرایط عمده در موفقیت سیاست خارجی همه کشور ها خاصتا  کشور های عقب مانده مانند کشور ما، آشنایی 

نهای سازماملل متحد و علمی و فرهنگی سیاسی، مالی، گ ربزبا اهداف، ساختار، طرز کار و صورت استفاده از منابع 

، بانکهای جهانی و یا منطقه ای می باشد. آشنایی با فیصله ها، میثاقهای بین المللی و طرز تطبیق ملل متحدتخصصی 

 ،قوفچه اختیاری و یا اجباری هستند، در داشتن سیاست خارجی م ،و دولتی ده از آنها به نفع نهاد های ملی و استفا

 است. مهم و با ارزش
 

 ؟مکشور ما چه چیز ها در دست داریمسایلی که با ارتباط سیاست خارجی موفق وابسته به  و به منابع حا ال برمیگردیم

چه نوع سیاست خارجی  با کشور های همسایه ، در سطح  ؟مشکالت داشتیمنوع در طول سیزده سال گذشته چه 

 موفق و هوشیارانه و همچنان برای یک سیاست خارجی متوازن،؟ و پیاده کردیمدر سطح بین المللی، اجرا  منطقه و

در سطوح و امور را ملی چه کار هاو چه نوع ستراتیجی سیاسی ، در آیندهمنافع علیای کشور مصالح و موافق به

 بکار بریم؟ باید داخلی، منطقوی و بین المللی،
 

مردم افغانستان در سیزده سال گذشته محسوب میگردد، رهنمای قانون اساسی افغانستان که مهمترین سند موفقیت 

تعمیم و تحکیم دیموکراسی ملی، حراست از استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت بزرگ ملی برای همه امور دولتداری، 

مردم است. ضمنا  قانون اساسی کشور ما حقوق مردم افغانستان رابر مبنای ارزشهای  ۀو نظام متکی بر اراد ارضی

جهانی حقوق بشر،احترام به منشور ملل متحد و انتخاب روش  ه ایدینی و فرهنگی مردم افغانستان، رعایت از اعالمی

برای طرح  ، مهم و منبع اصلیدیموکراسی رهبری و حکم می نماید. پس قانون اساسی افغانستان رهنمای اساسی
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ع علیای مناف مصالح و انستان که کامال  متکی بهافغرجی هوشیارانه و فعال یک سیاست خا ستراتیجی و پالنگذاری 

 .، به حساب می آیدو تطبیق گردد طرح افغانستان
 

ه افغانستان باید ب و هوشیارانه با در نظر داشت منافع علیای ، متوازنفعال خارجی در طرح و به کار بردن سیاست

 های مهم زیر توجه جدی گردد: اصل
 

 میکه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود را حفظ، تحکیم و تأمین کرده نتواند،ـ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، مرد

 رجی ضعیف و نا مناسب خواهد بود.ابا آنکه عضویت قبلی ملل متحد را داشته باشد، دارای سیاست خ

در  د.داشته نمی توان را شناسایی سیاسی از طرف دیگر کشور ها ،قالل، هیچ کشوری بدون داشتن استقالل کاملتـ اس

 حکومتتعدادی از کشور ها  ،، مانند فلسطین که نظر به بعضی ملحوظاتدنیای امروز بعضی سرزمین هایی است

. با آنکه فلسطین عضویت یونسکو را حاصل نموده و در جلسات اسامبلی عمومی اندبه رسمیت شناخته  رافلسطین 

دایر میگردد اشتراک  ف سازمان همکاری اسالمیدر کنفرانسهایکه از طر ملل متحد به حیث ناظر اشتراک می نماید،

 هنوز استقالل کامل خود را بدست نیاورده است.می نماید، 

 و تحکیم دیموکراسی ملی، در سیاست خارجی فعال و هوشیارانه نقش بسیار بارز دارد. مردم ۀـ  نظام متکی بر اراد

مراعات حقوق مرد و زن یعنی مراعات و تحکیم  در حقیقت شناخت، تأمین و، جهانی حقوق بشر ۀـ رعایت از اعالمی

شناخت و رعایت اعالمیه ای جهانی حقوق بشر، کشور ما را  است. حتمی حقوق همه اتباع کشور به صورت مساوی

جهانی می سازد و  و حقوقی با ارتباط مفاد مربوط به اعالمیۀ جهانی حقوق بشر در سطح  صاحب شخصیت سیاسی

 د. نبه ما می نگرجهانیان با حسن احترام 

در سیاست خارجی کشوری  ت و پیروی از منشور ملل متحدیرعا ـ بعد از تحکیم استقالل و عضویت در ملل متحد،

 مانند افغانستان، بسیار مهم بشمار می رود.

ا ذل .مؤثر است جهانی به  هر کشور به شمول افغانستان، ۀترام و رابطخوب و عاری از فساد گسترده، در اح ۀـ ادار

 جهانی، دارد. ۀمورد احترام از طرف جامع به داشتن سیاست خارجی هوشیارانه و ۀرابط

شهای معنوی و فرهنگی کافه ای مردم افغانستان، در تمامی سطوح ملی، ارز ۀـ احساسات وطنخواهی و عقیده به اراد

ت خارجی کشور به شمار کاری وزارت خارجه و کارمندان آن وزارت، از شرایط اصلی موفقیت آن وزارت و سیاس

 مراعات گردد. با حسن اخالق دیپلوماسی، باید می رود و

ن آشنا به امور و روابط بی ،ـ ساختار و تشکیل ادارا ت با ظرفیت و دارای مؤظفین و مامورین تعلیم یافته، کار آگاه

ا چنان آشنا به تأریخ، جغرافی. هماز شرایط اصلی در تعمیم سیاست خارجی فعال به شمار می رود المللی و دیپلوماسی

ی کشور، آشنا به امور و روش کاری حکومت و همچنان آشنایی به یک یا چند لسان خارجی، از راز های موفقیت 

یجه موفقیت سیاست تیک کارمند وزارت خارجه هم در داخل کشور وهم در بیرون از کشور محسوب می گردد و در ن

 أمین کرده می تواند.خارجی کشور را تا حد زیاد تسهیل و ت

و نهاد های دولتی  و همچنان میان ادارات  وزارت خارجه و امور و تبادل اطالعات میاناجرای  ـ همآهنگی در

شرایط اساسی موفقیت  ۀاز جمل سیاسی و اداری وزارت خارجه هم در داخل کشور و هم بیرون از کشور،ادارات 

 .دشمرده می شووزارت خارجه و سیاست خارجی کشور 
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فعال، متوازن  راه ها و وسایل در حل مشکالت عظیم کشورکه ممد و مؤثر در طرح و به کار انداختن سیاست خارجی

 خواهد شد: و هوشیارانه
 

سیاست خارجی وطن ما  که بر مبتال است امنیتی ی، اقتصادی وهمه میدانیم که وطن ما به مشکالت بزرگ اجتماع

هشتاد میالدی و مداخله واضح  ۀحدی زاده ای تجاوز اتحاد شوروی سابق در ده . این مشالت تاتأثیر مستقیم دارد

ن معضالتی چو همسایگان خاصتا  پاکستان در امور داخلی همراه با تجاوز پاکستان در حریم مقدس افغانستان است.

 تباه کن در کشور ، همراه با فسادصداقت حکومتداری عدم ظرفیت و عدم رهبری هوشیارانه، عدم توانایی دولتداری،

 وطن ما را به طرف تباهی نزدیک ساخته  اند. سالهای نزدیک گذشته،در 
 

متذکر گردید که قانون اساسی کشور ما پشتیبان و رهنمای اصلی و مهم برای طرح و بکار بردن سیاست خارجی 

دولتداری فعال،  ظه کردیم کهدر طی سالهای گذشته مالح متوازن و فعال می باشد. اما، با وجود احکام قانون اساسی،

و، ل و جوابگودیگر امور وابسته به دولتداری مسؤ و حرمت به دیموکراسی و حقوق بشر و و عاری از فساد، تطبیق

 وری، انتخاباتانتخابات ریاست جمهنقض قانون اساسی، از جمله  د.نقرار دار در کشور ما هنوز در مرحله ای ابتدایی

ابق، اجرائیه به رهبری رئیس جمهور س ۀدم حرمت به تصامیم وکالی مردم از طرف قو، عاعضای شوراهای والیتی 

 عدلی را میتوان مثال آورد. عدم مراعات به قوانین اداری و

  

تداری، کشور ما را در چشمان آزمند دشمنان وطن ما و گروه های متخاصم افراطی سر در گم دول این نوع حالت

، هر روز می بینیم که دشمنان افغانستان در حریم کشور و ی سیاسی و اداریناتوانضعیف و ناتوان ساخته و ما با 

 طن ما تجاوز واضح می نمایند، وطن ما را ویران می سازند و مردم افغانستان را به شهادت می رسانند.و امور داخلی
 

مردم تأثیر مستقیم دارد،  در حالیکه این نوع حاالت ضعف دولتداری و سر در گمی در کشور در تمامی سطوح حیات 

 حتما  سیاست خارجی کشور را نیز متأثر، ضعیف و نا متوازن می سازد.
 

چند سال  بعد از سالهای تاریک و جنگ ها، خاصتا  بعد از تأسیس دولت مؤقت در طیبا وجود همه کوشش هایکه 

نماینده گی های سیاسی صورت  ، کدر سیاسی و دیپلوماتیک و تأسیسبرای بهبود ساختار اداری در وزارت خارجه

 تثبیت، تعیین و پالنگذاریبا درک اوضاع سیاسی، منطقوی و جهانی  سیاست خارجی افغانستان گرفت، در مجموع

 نشد و آنچه را که  با زحمت آغاز شده بود در سالهای بعدی تعقیب نکردند. 
 

درک مشکالت امروز وطن و فهم سیاست  یک ستراتیجی معقول سیاست خارجی قوی و فعال که با هنوز افغانستان 

، اقتصادی و یا فرهنگی کشور های آسیایی، عربی و کشور هایکه بر گان و یا دانش بخصوص امور سیاسی همسای

 طرح ریزی و عملی گردد، ندارد.  د،نسیاست خارجی وطن ما تأثیر خاص دار
 

از منافع  رهنمای واضح و ستراتیجی خاص ایکه هنوز در اجرای امور سیاسی و مقابله با اوضاع منطقوی و جهانی،

گی سیاسی در عمل اجرا قرار ه ل و مربوط و همه نمایندودر هماهنگی با ادارات مسؤ علیای افغانستان دفاع گردد و

که از سیاست واحد دولتی در  اطالعات ۀمشورت و یا مبادلگیرد، وجود ندارد. هیچ و یا کمترین تفاهم، تبادل نظر، 
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ی گه گی نماید، میان نماینده ، نمایند، منطقوی و بین المللیور یا تصمیمگیری مهم بر موضوعات مهم ملیاجرای ام

 های سیاسی افغانستان موجود نیست.

یک موضوع را هر وقت و در دیر فهم که  ، دستگاه سیاست خارجی افغانستان، ضعیف،سو از  سالهای چند به این

 ، تکرار می نمایند، قرار گرفته است.عیفو ض نادرست روش هر جا با ارایه ای
 

اد باید با صداقت بپذیریم که تعداد زی ،افغانستان لین ومامورین در نمایندگی های سیاسیوبا تقدیم حرمت به همه مسؤ

رح ط در اجرا و . اکثر نماینده گی ها ، بیشتر به اجرای امور اداری و تشریفاتی مصروف اندنمایندگی های سیا سی

به منظور کمک از دول  که با همکاری و همآهنگی نهاد های دولتی ها در شقوق انکشافی مورد نیاز کشوربرنامه 

وتجربه ای   سازمانهای منطقه ای و بین المللی، صالحیت مسلکی از گی حضور دارد، یاه مربوط جای ایکه نمایند

 .دارندکم 
 

 نه و پا افتاده تثبیت میگردید ودر مناسبات سیاسی نظر بهتا دیروز، برخورد دولت با وقایع حاد و مهم، با سیاست که

لتی، ت عالی دو تن دانش مسلکی سیاسی و یا روشها و تصامیم نادرست شخصی مقاماعدم تکتیک های سیاسی و نداش

 معنوی با طرف مقابل خاصتا  کشور های همسایه، از روش و سیاست اخالقی، عواطف انسانی و حتی ارزشهای

دل شان به حال ما می  ،زیرک و هم با سیاست آشنا اندطرف مقابل که هم  ردید. تصور بر این بود کهمعامله می ک

های سیاسی افغانستان و یا مقامات عالی کشورصد مرتبه دست دعا بلند کنند، ه سوزد وبه ما رحم می نمایند. اگر نمایند

 .ارددیده ای نر افغانستان، هیچ فاسختگیر و کهنه کا در مقابل دشمنان آزمند،

 

 پایان قسمت اول

 ادامه دارد
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