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 ناکامه دپلوماسي ندهګرڅ
 

 رانيیسفردرلود ا وادتهیه يړلپاره نومو ونګډدمراسمود ړېدلو سیدجمهوررئ رانیدا ېغني چ ولسمشراشرف
د ولسمشردهرکلي  رتهډګ يیدتهران هوا ېاوهغه دا چ ړاومعمول دود خالف ورسره چلندوک کواصولویمقاماتوددپلومات

معموآلد  پال دنده هم لرله. لمهیدمدولسمشر  يړواونومو یاستول شو ریدولت سف يړدنومو ېلپاره په کابل ک
 وادیدکوربه ه هړا ېاوکه پد يیږک لیو یلخوا هرکل الیته دهغه دس لمهیهربهرني م ېاودود له مخ کواصولویدپلومات

 ایدپارلمان مشر االن،یمرست سی) دجمهوررئيړپوړوادنورلویه يړولري دنومو ېاویاوبوخت ېستونز ګړېانځمشر
 يیمعموال ولسمشر هوا ېک رانی. په ايیوا ی( هرکل یچارواک رمعادلید وز ایراویوز وچاروی، دبهرن االنیدهغه مرست

 رتهډګ يی. هوايیږترسره ک ېک ڼۍپه ما استیدجمهوري ر فاتیاو رسمي تشر يځهرکلي ته نه ور الیدخپل س رتهډګ
معادل  ادهغهیراویزو وچاروی،دبهرن الیمرست سیدجمهور رئ رانیدولسمشرانو دهرکلي لپاره دا وادونویدنوروه
 دنده هم لري. ۍپال لمهیدم واددولسمشریدبل ه ېیرڅاوهمدا  يیوا یهرکل یچارواک

 

اود  ستلویرایدخلکودت فولو،یتحر ولواوټدپ قویدحقا يیوا انیبکګورته ار ېنځی ېچ کواالنیاوحکومتي ل درباريږزمو
مول دود خالف چلندته اومع کواصولویددولت د دپلومات رانیدا ایب یې لځاو پخه تجربه لري دا ایتړو ېنیچارواکودستا
 ۍد نهړو هیدتوج ېنه داچ ۍد یندسپکاوګرڅافغان ولس ته  ېچلند چ ولډددولت دا رانی. دالړداکیپ هاتیمختلف توج

دنني  ېکولوسره چ ېاندړو هاتوپهیونه غانده بلکه دخپلو توج یآخوندانو داسپکاو رانيیدا ېداچ انونهیبکګار یرډیخو
 دیئدتا ولډشعوري  يیاښ ای رشعوريیپه غ یېچلند  ېدتهران پد يګڼو ېزمنیاو اغ یالیبر ېنړاوک استونهیس مشرګار

په  ېچ استی، هغه س لهګڼو لهیپا استیاومهارولو د س رولټداوبود کن وادیهغه دولسمشرد ه نوځی. اوهګمهر هم ول
هکله  ېپد انویبکګار رهیپه ت ېوشول ېپر ېندونګرڅ ديیتائ ېاتیشتون نلري خوز تونهیدوظرفیک ېدپل یې ېعمل ک

 ېچ ېواکګ هڼاګمعمولي حرکت و ویچلند  ولډددولت دا  رانیدا ایب ېبرخ ېکواالنوبلیل ې. ددېندلیوش ېملغلر ېرډی
 ېداتبصر ېوکیهکله په رسن ې. خوپدېنه ده شو ونهړکومه سرغ خهڅاصولواودود  کوید دپلومات ېپه هغه ک

) عراق اوارمنستان( دولسمشرانودهرکلي لپاره هوایي انوډیاونګددوو نورو  رانیدا ېچ ېوشوګترستر ېندونګرڅاو
. ید یشو راستولی(استول شوي وو اودافغانستان دولسمشرهرکلي ته سف رانی) وز يړغ حکومتد  رانیدا رتهډګ
 ېده چ یکارندوښ ېدد ایاوداب ید یاودود خالف دافغان ولسمشرسره چلندشو کواصولویددپلومات ېچ یيښ ایداب

اودهغه سفر  ړېک رسرهنه دي ت ېمشور ېنړیسره ا خړا رانيیدا هړدولسمشرسفرپه ا وچارووزارتین دبهرندافغانستا
 نه و اتویولوجزئټپه 

 

ناکامه  ندهګرڅکوي.دافغان دولت  وتهګکمزوري اوناکامه دپلوماسي په  وچارودوزارتیدا د بهرن ېچ یشو نهیکورد
اجماع  والهړیظاهرآ ن هړپه ا کرودشتونښولیدبهرن ېپه افغانستان ک ېکال ک ۲۰۰۱په  ېچ کاريښنه  ېدپلوماسي لد

 .يیږوکګمخالفتونه ترستر ندګرڅدااجماع شتون نلري بلکه  ېوازیخواوس مهال نه  دهیک دلیل
 

زه دهر  ېشي چ لیوو يیښبر نهړیپه هکله ا استیپه بل عبارت دافغان حکومت داوبودس ایاو رولټدکن وادداوبویده
 ېدا ارمان هم لرم چ ګنڅدلرلو تر ایوالتیاول ېنیم ېسره دکلک ۍرازښیاودخلکود ۍدآباد وادیافغان په شان دخپل ه

 نایښدواودبریوبړخ مکودځ وړدشا خهڅاودهغه  رولټکن يځته  وادونهیه يډاونګ ېاوبه چ مانهیندونوپریدمستوس وادیده
اووارداتي  ومصرفيیافغانستان  ېته په کتوسره چ تیوضع ننيړجایو اقتصادي وادیپورته شي. خوده هګټ ېدکیپه تول

برخه د  اتهیز نودتنخوایددولتي مامور ېچ ید یلړت ېپه مرستوپور وادونویدنورو ه ېکچ ېترد يیږک رلیشم وادیه
، افغانستان  يیږوارد خهڅبرخه دترکمنستان اوتاجکستان  اتهیز نایښواددبری. دهيیږورکول ک خهڅ ېدمرست انویبهرن

 انوډیاونګتوکي مودهغو خوراکيړاویتړواددایده هګکوي. همدارن ازترالسهګاو لیت ړاویتړا ېدخپل خهڅدترکمنستان 
 رانیدافغانستان لپاره د ا ېپرد رهیشو. سرب یلرل ېورسره داوبوستونز ېک ېپه راتلونک ایاوس او ېچ يیږوارد خهڅ

ترکمنستان  ایلري آ ډکولوهو ېدپل استیلري .که اشرف غني داوبوس تښارز هګتو زپهیاقتصادي دهل وهیدچابهاربند د
 چیکړپه افغانستان ودروي ، افغانستان به دکوم ک نایښبر ازاوګ،  لیخپل ت يیږک ېبرخ ېب خهڅرودداوبویدهر ېچ
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به  رانیمحروم شي. ا خهڅ نایښاوولس به دبر يیږودر پهټاوترانسپورت به په  ېکارخان ۍشته کوچن شي،سره مخ 
پورته  هګټ هړورته ناو خهڅدبندر  ۍپاکستان تل دکراچ ېچ هګرنڅ يړوت روپرمخګهم دچابهاربندر دافغانستان دسودا

، بلکه د اوبودمهارولولپاره خپل شته  ينش رولټاوبه کن ېته روان وادونویوهډیاونګ ېنلري چ یمعن ېکوي. دادد
امکاناتو دچمتو کولووروسته  ېاقدام وشي اودد ړیلوم ېدترالسه کولو په الره ک نوامکاناتوړیپه کتوسره دا تونوتهیظرف

 وښموله پ ېموز نویاوبه وو ېچ ېد لهیب ېورکوي چ یمعن ېدد غاتیهکله روان تبل ېاوچت شي. پد امونهګعملي 
 رولټ. له بده مرغه افغانستان اوس مهال داوبودکنړېک هړخانه مونده ورته جو لیخوف یرلیموپ لیف ېاچد ایدي  ستليیا

هکله افغانسان ته مرسته  ېعملي امکانات نلري ، سپانسران چمتوندي پد یڅه ېستنیاخ ګټېد خهڅ ېاومهارولو اودهغ
په  رهیستونزوسرب سارهیداقتصاي ب حکومت.  يګیږهم نه ل رکڅ ایوالتیل ۍد کوچن والوړیهکله د ن ېاوپد يړورک

تللو  هځدله من ېمکځد ېپه مهال دکرن ۍزیخ نددآبیکبله دآموس ولهړشخ ېپس وپرلهیدشته فساد اوکورن ېاداره ک
 يړکړجو ندونوبندونهینورو س اینداویدآموپه س ې. داچيړکړجو ماتیعادي تحک هړغا ندپهیدس ېوس نلري چ ويیمخن

ادعا  دویک ېدهغه دپل ېچ هګرنڅ استیداوبوس ۍواکمن ۍامله دنن ېلري. لد ایتړته ا تیامن نړیاردونواسعارواوایلیم
کولو لپاره د  ېدپل ېمسئل اتيیخوح ېحساس ېد ېچ دیاوبا يیښعملي نه بر يځپرمخ  غاتیتبل هړا ېاوپد يیږک

مسئله هم  وهړیو ېتنښپخپله دپو ړۍل غاتوروانهیدتبل هړپه ا رولټشي. داوبودکن ستلیکارواخ خهڅ ریاوتدب تیعقالنړبشپ
 ده.
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