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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
  

 ۱۴/۰۳/۲۰۱۷          ییدره فرهاد 
 

 !الملل نیفعال در ساختار ب یپلوماسینقش د
 

 جادیهدف مند را به منظور ا یو منافع مشترک گام ها یروابط عقالن یجهان برمبنا یکشور ها یکنون طیشرا در
بر  یجهان یاما نظام و ساختار کل برند،یم شیمدت به پ انیم کیژیمطلوب و اهداف استرات یباز با روش ها یفضا
موجوده  یها تیظرف شیبه منظور پاال کشورو هر  باشدیموجوده م یها تیمتناسب به ظرف یها یریسهم گ یمبنا
موجود  تیدر تالش حفظ وضع ییکشور ها د،ینما تیالملل تثب نیاش را در نظام ب گاهیتا جا دینمایتالش م شیخو

 تیکه ظرف یگرید یببرند اما کشور ها شیبه پ یجهان یرا در ساختار کنون شیجوده خوتا منافع وافر مو باشندیم
 نیبهتر در نظام ب گاهیجا نمودن دایو پ ییبارور شدن در حرکت است آنها در صدد شگوفا یسوموجوده آنها به  یها

 .باشندیالملل م
در حال حاضر از کدام  یالملل نیب یگذار استیکه افغانستان در س مینمایقسمت آغاز م نیرا از ا شیبحث خو حاال
ها  تیکدام ظرف یافغانستان دارا ،باشندیموجود م تیبر خوردار بوده و کدام کشور ها در صدد حفظ وضع گاهیجا
کشور  یراه اقتصاد داشته و چهار تیموقع ایقلب آس رد یکوهستان یافغانستان کشور دانندیهمه م کهی. طورباشد؟یم

کشور  نیا یاقتصاد یها تیظرف ریچهار دهه معادن و سا یلیتحم یبه نسبت جنگ ها رودیار مبه شم ییایآس یها
منطقه همواره تالش  یکشور ها نرویشده است، از ا نیها دالر تخم ونیلیمانده که ارزش آن به تر یدست نخورده باق

قرار دهند تا اهداف  شیخصمانه خو یمورد تاخت و تاز ها یراه اقتصاد را به نحو چهار نینموده اند تا ا
و  ینظام یها دانینبرد م روزیافغانستان همواره پ دیایبرم نیبرند اما آنچه که از قرا شیرا به پ شیخو کیژیاسترات

 یایرا در جغراف شیاهداف خو نمودندیم یو.... که همواره سع هیروس ا،یتانیچون بر یبوده و کشور ها یپلوماسید
 . دندیرا متقبل گرد ریو جبران ناپذ میعظ یاما همواره شکست ها ند،یمرز و بوم دنبال نما نیا یاسیس
 یالملل نیو هم در ساختار ب یرا هم در امورات داخل یادیز یها بیکه همواره افغانستان آس یجمله کشور ها از

با  یجد یآن در مخالفت ها سیساست که همواره از آوان تا یپاکستان کشور باشد،یکشور پاکستان م دهیمتقبل گرد
 یو دچار جنگ ها ردیکشور همواره تالش نموده تا افغانستان در انزوا قرار گ نیافغانستان قرار داشته است و ا

آن کشور  همیپ یمبدل ساخت شکست ها یدیاهداف پاکستان را به نا ام نیباشد، اما آنچه که ا یگروه انیو م یداخل
کشور  نیبوده است و ا برد،یم شی... به پتحت عنوان طالب و شیخو یابتین یه هارا توسط گرو شیکه اهداف خو
 یالنه ها تیبنابر موجود یالملل نیو در ساختار ب دیمتقبل گرد هیناح نیکه از ا یها ییرسوا مهبعد از آن ه

 یکشور حام ثیاز جمله رهبر القاعده اسامه بن الدن، مال محمد عمر رهبر گروه طالبان و... منح زمیترور
 .شودیشناخته م زمیترور

بر مداخالت  یرا در سازمان ملل متحد مبن ینامه رسم تیبار شکا نینخست یمورد افغانستان برا نیتازه تر در
نمود که نمونه از  هیدر آن کشور ارا زمیترور یاصل یالنه ها تیکشور و موجود یپاکستان در امورات داخل

از جمله احزاب  یاجتماع یها حهیاز ال تردهگس شیعمل باعث ستا نیو ا داردیم انیفعال افغانستان را ب یپلوماسید
پاکستان را در سازمان ملل متحد  گرید کباریو اقشار مختلف کشور قرار گرفت و  یجامعه مدن ینهاد ها ،یاسیس

 .گرفته است یبه معرف زمیترور یکشور حام ثیمنح
 تواندیم زمیترور یحام یکشور ها ستیبه منظور درج نام پاکستان در ل یبرنامه ها نیباور اند که چن نیبه ا آگاهان

تالش  یالملل نیب یخواهد شد و کشور ها یمنزو شیاز پ شتریاثرات مثبت را در قبال داشته باشد و آن کشور ب
ز مداخله تا دست ا ندیبه آن کشور وارد نما یپلوماسیو د یاقتصاد یمتعدد را از مجار یخواهند نمود تا فشار ها

 .افغانستان بردارد یدر امورات داخل شیروز افزون خو یها
 یکه از گروه ها یفعال را در قسمت کشور ها یها استیاست تا س نیخواست ما از دولت افغانستان ا ریاخ در

و همچنان از  دیفعال دنبال نما یپلوماسید قیرا از طر شیبرد و اهداف خو شیرا به پ دینمایم یبانیهراس افگن پشت
را  شیهمه جانبه خو تیمثبت حما یاست هایرا حفظ و از س شیتا وحدت خو میتقاضا دار شیهمه هموطنان خو

 .اعالن بدارند
 پایان
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