
 
 

 

 5تر 1 له :پاڼو شمیرهد 

 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 

 
 ۲1/۰۴/۲۰۲۰            وسفیاخترمحمد ی

 

 سیاست بیطرفی مثبت افغانستاننزول سیر نگاه بر 
 

ث اشرف غنی را بحی محمدکه داکتر  گفته اندموضعگیری خود ترین "اتحاد شمال" برهبری عبدهللا عبدهللا در تازه 
صف بیش نانتخابات ریاست جمهوری باطل اعالن نشود و نتایج  یکهدرصورت رئیس جمهور افغانستان قبول ندارد،

 درخواست تشکیل کنفرانس ،به آنان بزودترین فرصت سپرده نشود ها والی نصف چوکی های دولتی بشمول تقرر
اتحاد " جامعه جهانی دوباره قدرت برای بین المللی بن دوم را مطالبه مینماید تا مطابق فیصله های کنفرانس بن اول

 بدهند.  تسلیم شمال" برهبری عبدهللا عبدهللا
 

ی، بزرگ جهانهای طی قرون متمادی شاهد مداخالت قدرت  تاریخ پر فراز و نشیب افغانستانفعیت جغرافیایی و مؤ
ر د خاک افغانستان را تصرف کرده اند و از که در گذشته قسمت پاکستان و ایران منطقوی بشمول همسایه افغانستان

  سؤ استفاده می نماید. مناسبات همسایگیو مؤقعیت جغرافیایی از  منافع اقتصادی دارند افغانستان
 

  
 

در وقت  ،پیاده شده استدرست عمل سیاست بیطرفی مثبت افغانستان در  یگانه وقتیکهافغانستان معاصردر تاریخ 
ۀ زمین افغانستاناعلحضرت محمد ظاهر شاه فقید  .بوده استافغانستان فقید محمد ظاهر شاه زمامداری اعلحضرت 

 شاه مدبرافغانستان اعلحضرت. مسیر ساختدر افغانستان را  و کمک های کشورهای مختلف اقتصادیرشد وانکشاف 
زمینۀ همکاری اقتصادی و فرهنگی دو ابر بزرگ جهان اتحاد  در آنزمان کشور یمحمد ظاهر شاه برای عمران

رت اعلحض میسر نمود.با درائت برای افغانستان  را جماهیر شوروی و ایاالت متحده امریکا و سایر کشورهای غربی
همکاری زمینۀ  سفر نمود به واشنگتن میالدی 1963 سال به ماسکو ودرمیالدی  1957سال در محمد ظاهر شاه 

 .را برای افغانستان فراهم ساخت
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دارای دو سیستم  کشوردو اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متحده امریکا  اعلحضرت محمد ظاهر شاه فقیددر وقت 
 سهمافغانستان  در اعمار پروژه های مهم زیربنایی ، هر دو کشوردبودننظامهای متضاد  دارا دو بالک متفاوت و

  .ذکر می نمایم در اینجا آنرا عمده ۀشش پروژ .گرفتند را ارزند
توسط ایاالت  ترخم کابلالی توسط اتحاد جماهیر شوروی و سرک قندهار تورغندی هرات  الی سرک قندهار -1

 متحده امریکا اعمار گردیده است. 
کمک اتحاد جماهیر ه پلتخنیک کابل ب دولتی کمک ایاالت متحده امریکا و انستیوته کابل ب دولتی پوهنتون -2

که هزاران متخصص را برای خدمت بوطن تقدیم نموده که تاکنون بهترین مراکز  شوروی اعمار گردیده است
  .فرزندان کشور است آموزش علم و دانش برای

کمکهای ایاالت متحده امریکا و پروژۀ کانال ننگرهار و باغهای نارنج و  وادی هلمند و بند کجکی توسط پروژۀ -3
    مالته در جالل آباد توسط اتحاد جماهیر شوروی اعمار گردیده است.

تان را افغانس اعتبار، افزود افغانستانبر را  سیاست بیطرفی افغانستان در دو جنگ جهانی اعتماد کشور های جهان
 ،میالدی 1947بوجود آمدن پاکستان در سال  ،هند ساخت. با خروج انگلیسها از نیم قارهتر برجسته  یدر سطح جهان

ازهم ب ،داشتند را پکت های نظامی سیتو و سنتو عضویتکه  پاکستان، ایران و ترکیه جانب با وجود تحریکات
 ر کشور هایدر براب توازن سیاست بیطرفی مثبت افغانستان را که توانست افغانستان شاه فقیداعلحضرت محمد ظاهر 

  .ودندنم سالم و رهبریدرست حفظ  1973الی 
از ناشی از  آن . عوامل خارجیردداخلی و خارجی دامتعدد عوامل  سیاست بیطرفی مثبت افغانستان سیر نزولی

 ختالفاتا منحصر بابیشتر که بود ا و اتالنتیک شمالی ناتوسوار نظامی پیمانهای اهداف رقابتهای شرق و غرب در بین
است سی نزولی اتتغییر. عوامل داخلی گردیده است متمرکز اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متحده امریکاسیاستهای 

شمسی آغاز گردیده  1352( بیست ششم سرطان سال 26میالدی مطابق ) 1973از کودتای  بیطرفی مثبت افغانستان
 است. 

غرض که  اعلحضرت محمد ظاهر شاه فقید تحت رهبری سردار محمد داود خان پسر کاکا درغیاب 1973کودتای 
ردید انجام گ داشت شرکتعناصر چپ در آن عدۀ کمک افسران پائین رتبه نظامی که ه ب ،بسر می برداروپا درتداوی 

 آنکشورهای غربی در مورد فوری تحت رهبری سردار محمد داود خان عکس العمل  1973کودتای  است. وقوع
روابط  کشورهای غربیو متعلق دانستنداتحاد جماهیر شوروی کمک را به  افغانستان 1973 کودتا این بود که عمل

ه اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متحد میانرقابت  دیر نگذشته بود که ساختند.تر سرد روز بروز افغانستان با خود را
رقابتهای  .گذاشت یجاه ب سیاست بیطرفی مثبت افغانستان در نیز تأثیرات منفی خود را به اوج خود رسید و امریکا

بر مبنای همکاریهای اقتصادی و  شوروی -بی اثر نبود. مناسبات افغان مناسبات ماسکو و کابلشرق و غرب در 
ییر تغ شوروی باعث -سردی روابط افغان .گرائیدمیوخامت  به رو روز به روزوضع  و بعد از آن نظامی استوار بود

ییر تغ .و عربستان سعودی گردید ایران ،پاکستانهمسایه های افغانستان از قبیل روش سردارمحمد داود در برابر 
  شد.تمام  افغانستان ضرر به و همسایه ها نفغ به بود که چرخشروش سردارمحمد داود 

 

  
 

سردارمحمد داود خان رئیس جمهور و صداعظم  کابل و سفرهایه سفر ذوالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان ب
 دیایران و عربستان سعو قروض بالعوضمیان خالی عده های و با سعودیعربستان انستان به پاکستان، ایران و غاف

اتحاد جماهیر با  را روابطفضای  ایران و عربستان سعودی وعدهای میان خالی قروض بالعوضاین  ،همرا بود
 هاشوروی گردید.متوجه حرکات رهبری افغانستان بیشتر اتحاد جماهیر شوروی .قراردادخود  تحت تأثیر شوروی

  .به ضرر خویش می پنداشتندرا ایران  و پاکستان با تغییر روش
سردارمحمد داود خان رئیس جمهور و صداعظم  ذوالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان در اظهاراتش با آنکهبا 
مگر در پس پرده آی. اس. آی دستگاه استخباراتی پاکستان مرکز تربیت  را کالن و بزرگ منطقه میگفت، انستانغاف

سردارمحمد داود خان رئیس جمهور و صداعظم رژیم  علیهافغان را  اسالمی"" تروریستی حلقات تندرو مذهبی
دین حکمتیار، گلب "سالمی"ا . رهبران حزبجمهوریت پرداختند ین رژیممخالفبه تربیت  . پاکستانایجاد کردندانستان غاف

در والیت لغمان و به تحریک و حمایت پاکستان برهان الدین ربانی، مولوی محمد یونس خالص و احمدشاه مسعود 
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 .پنجشیر را آتش زدند و تعمیر ولسوالی زدند دست به بغاوت سردارمحمد داود خان شیر علیه حکومتولسوالی پنج
 علی احمد خرم وزیر پالن حکومت سردارمحمد داود خان را در شهر کابل ترور کردند.  "اسالمی"حزب 

توسط محمد موسی  محمد ظاهر شاهاعلحضرت را که در زمان  قرارداد استفاده از آب هلمند ند تاداشتایرانیان تالش 
در  رانای رژیم شاهی سازند.نهایی  خویش با افغانستانپیش قرضه های  بحیث امضأ شده بودوقت شفیق صدراعظم 

نمی خواستند  داشتند. ایرانیان بحیث ژندارم منطقه جدی پس پرده با رژیم جمهوریت سردارمحمد داود خان مخالفت
ان افغانسترژیم جمهوریت  در نظر داشتند تاایرانیان  گی کشور شاهی ایران باشد.که یک رژیم جمهوری در همسای

 توسط وضع داخلی ایرانبه زودی  مگر ،از راه نظامی سقود بدهند و شاه افغانستان را دوباره بقدرت برساند را
جمهور و صداعظم اففانستان  تالشهای ایجاد روابط جدید سردارمحمد داود خان رئیس  طرفداران خمینی دگرگون شد.

نستان بوجود افغا آیندۀ نتایج مرگبار را برای مؤفق نگردید، برعکس منطقه بخصوص با پاکستان و ایران هایبا کشور
 آورد. 

جمهوریت وی  در وقت زمامداری ،بود افسر با دسپلینیک و  وطندوست ،شخصیت پاک نفس سردارمحمد داود خان
ارضی،  در کشور مانند پروگرام اصالحات جمهوریت اقدامات داخلیافته بود، مگر کاهش ی فساد اداری و رشوت

ت سیل مهاجرروز زیاد شده میرفت، ه بز بیکاری در کشور رو. نداشتبا خود مؤثر را  چندان نتایج معارفریفورم 
العوض کاهش کمکهای ب باوضع اقتصادی کشور  .عربی روبه افرایش بود هایبه ایران و کشور ستانافغان ان ازبیکار

  .گردیدمی  دترروز بروز بخارجی 
ی بود. هرنوع فعالیت های سیاسشده لمان افغانستان بحیث قوه قانون گذاری و رکن اساسی مقننه در کشور ملغی پار

ناق تجربه فضای اخت بی یو تظاهرت ممنوع گردیده بود. حکومت با استخدام کارمندان عالیرتبه به سطح وزرا ابحزا
سیاسی  یگانه حزبمگر بود،  فعالیت تمام احزاب سیاسی ممنوع ند.ه بودبیشتر تشدید نمودچه هر در کشور سیاسی را 

انقالب ملی تحت رهبری سردارمحمد داود خان رئیس جمهور و صداعظم  جدیدالتأسیس که اجازه فعالیت داشت، حزب
د در سالهای اخیر تأئی .نددر آن عضویت داشتند فعالیت سیاسی می نمود که رجال عالرتبۀ دولتی بود انستانغاف

 ،در لویه جرگه تصویب گردید جمهوریت و قانون اساسی جدید سردارمحمد داود خان بحیث رئیس جمهور و صداعظم
عوامل داخلی مجموعۀ  یافت.ه ن را سردارمحمد داود خان مجال تطبیق قانون اساسی جدید ،دیر شده بود بسیار مگر

( هفتم 7)کودتای  باسردارمحمد داود خان رئیس جمهور و صداعظم افغانستان منجر به تغییر رژیم  فوق و خارجی
  گردیده است. 1978( بیست هفتم اپریل 27شمسی مطابق ) 1357ثور 

باعث  جدید رژیم اصالحات شتابزده .برخوردار بود اتحاد جماهیر شورویرژیم جدید در افغانستان از حمایت 
رژیم  برای دفاع از شوروی اتحاد جماهیرگردید. قوأی نظامی علیه رژیم قیامهای مسلحانۀ مردم  ونارضایتی مردم 

بیطرف سیاست  از یاثر دیگر .گردید افغانستان وارد شمسی 1358 جدی 6میالدی مطابق  1979دسامبر  29در 
رفت. قرار گ ایاالت متحده امریکا غرب و فغانستان در ضدیت کامل باارژیم جدید  . سیاستوجود نداشتافغانستان 

غانستان تذکر عضویت اف .قطع گردید ایاالت متحده امریکاو  روابط سیاسی و دیپلوماتیک افغانستان با کشور غربی
 متحد که افغانستان عضویتملل سازمان در نزد حتی  یکشورهای غرب در نزدبحیث کشور عضو جنبش عدم انسالک 

هر نوع شکایت افغانستان در برابر ایران و پاکستان در زیر سایۀ حضور قوأی نظامی  تمسخر بیش نبود.آنرا داشت 
   شنیده نمی شد.افغانستان  و شکایت صدا در مجامع بین المللی دیگر قرار میگرفت و شوروی

 با دسیاست رژیم جدی همسایه افغانستان پناه بردند.کشورهای شدند و به  شانمیلیونها افغان مجبور به ترک کشور
 شمنیو د که با افغانستان خصومت پاکستان و ایرانمانند  هاهمسایه برای حضور قوأی نظامی شوروی در افغانستان 
کز ارم ایاالت متحده امریکاو  کمک کشورهای غربی به پاکستان و ایران دیرینه داشتند چانس طالیی را بدست دادند.

  .به وجود آوردند علیه رژیم جدید افغانستانبرای جنگ  تربیت و حمایت تنظیم های "جهادی اسالمی"
اشتراک اعراب،  و امریکا با یغربکشورهای  جنگ گرم در افغانستان شوروی اتحاد جماهیرقوأی نظامی حضور  با

دوام  یخونریزی و ویران ،جنگ ده سالبا در افغانستان و رژیم تحت الحمایۀ آن  اتحاد جماهیر شورویچین علیه 
 داشت. 

 

  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 4 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

 

در یک  ، ایران و ترکیهشورویمیالدی شبکه های استخبارتی  1985در  اتحاد جماهیر شورویبعد از سقود نظام 
مجمان گلبرهان الدین ربانی، جنبش شمال رهبری ه ب اقدام بی پیشنه "اتحاد شمال" را که مشتمل از جمعیت "اسالمی"

ژیم و عده از جنرال ر متعلق به ایران حزب وحدت فرقۀ مذهبی شیعیان ،عبدالرشید دوستم، فرقۀ اسماعلیه سید کیان
  ایجاد کردند. یشعقبی خو و پل بحیث پاپه را

پنج فقرۀ صلح پالن  افغانستان تنظیم های "جهادی اسالمی" جدید خویش در تفاهم با غرب و متحدین ها شوروی
شمسی  1371( ثور 8) در افغانستان را بتاریخدولتی  سیاسی قدرت ،ن ملل متحد را در نظر نگرفتندسازما

 انتقال دادند.  به تنظیم های "جهادی" میالدی 1992( بیست هشتم اپریل 28مطابق)
 1996-1992 طی سالهایجنگهای داخلی تنظیم های "جهادی"  ورود تنظیم های "جهادی" در افغانستان از بعد

ی تروریستان بین الملل آغاز گردید که در آن ایران وجنگ نیابتی عربستان سعودی  بر سر اشغال قدرت ومیالدی 
  اسامه بن االدین رهبر سازمان القاعده درجنگ اشتراک داشتند. بشمول القاعده و

برهبری برهان الدین  در افغانستان " اسالمی" دولت تشکیل "اتحاد شمال" و از تاریخ ایجاد جمعیت "اسالمی"
 ایران، ترکیه و روسیه قرار دارد.  و حمایت مسقیم تا اکنون در محراق توجهربانی 

 

    
 

فرار حکومت برهان الدین  زا بعدمیالدی  1996سپتمبر  26در  طالبان به کمک عربستان سعودی پاکستان و 
 کردند.  تصرف کابل را جنراالن پاکستانی ن وبه شمال کشور و درۀ پنجشیر، طالبا ربانی

 

  
 

بان حکومت طال .اداره میگردید یپاکستان حکومت طالبان تحت نظر مستقیم اسامه بن االدین رهبرالقاعده و جنراالن
ت برای برسمیت شاختن حکومیونیکال کمپنی تیل امریکایی  نه شده است. به رسمیت شناختهاز طرف جامعه جهانی 

 کومتح عربستان سعودی و امارات متحد عربی پاکستان، تنها مگر تالش های یونیکال نتیجه نداد. ،تالش نمودطالبان 
 طالبان را به رسمیت شناخته بودند وبس. 

 

   
 

االت ایعلمیات نظامی  توسط در افغانستان امریکا حکومت طالبانایاالت متحده در نتیجۀ حمالت سازمان القاعده بر 
میالدی در  2001کنفرانس بن در ماه نوامبرو دسمبر میالدی سقود داده شد.  2001و ناتو در نوامبر  متحده امریکا

ی برهان رهبره ب کشور المان برای تشکیل یک حکومت با قاعدۀ وسیع در افغانستان تالش نمودند، مگر "اتحاد شمال"
رهان ب حکومت را در کابل اشغال نموده بودند، زور و خود سریه کنفرانس بن المان ب الدین ربانی قبل از فیصله های
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 5تر 5 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

 

که  ندیم نمودتقسمتحدین خویش  باو حکومت را نپذیرفت  تشکیل حکومت با قاعدۀ وسیع در افغانستان را الدین ربانی
 .ادامه داردچنان هم حالبه تا 

 

   
 

 هم حکومتدر افغانستان با حمایت استخبارات کشورهای خارجی سال  ( هژده18"اتحاد شمال" در طی بیش از )
افغانستان در در  انتصابی و یا انتخابی روسأی جمهور .انحصار خود دارد در راحکومت اوپوزوسیون  و هم میکند

 دارد. را سمبولیک بیشتر نقش  "اتحاد شمال" جمعیت "اسالمی" و نزد
صادر می شود، پارۀ امور  برای اجرایافغانستان هر فرمان که از جانب رئیس جمهور در طی شش سال اخیر 

 و ،میگرددرد  را بعهده دارد و ریاست اجرائیه غیر قانویکه رهبری"اتحاد شمال" عبدهللا عبدهللا  همزمان از طرف
 مامت باعث فلج انارشی این .به ادارات دولتی فرستاده می شود عبدهللا عبدهللا از نام در همان مورد رد کتبی معکوس

 گردیده است. افغانستانسیستم اداری در 
ین فرام مانع ریاست جمهوری دوم خود را در افغانستان اعالن نموده کهعبدهللا عبدهللا  برهبریاکنون "اتحاد شمال" 

 اشرف غنی رئیس گردیده است. نمی گذارد که افغانستانمنتخب  داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور تصامیمو 
  .جدید را مقرر نمایندکابینه  جمهور

در را اک حثیت دست پفقط بحرانی را که خود عبدهللا عبدهللا در کشور ایجاد کرده است، با حلقۀ فاسد میانجیگران که 
  .مردم کشور را فریب میدهد دارد عبدهللا عبدهللا دست "اتحاد شمال" برهبری

 خود و متحدین خویش ایحکومت و غارت را بر کی هایچو قوانین افغانستان زمینۀ اشغال با نقضعبدهللا عبدهللا 
صریح میالدی ثبوت قانون شکنی  2019بغاوت عبدهللا عبدهللا و متحدین"اتحاد شمال" در انتخابات فراهم ساخته اند. 

دین"اتحاد بغاوت عبدهللا عبدهللا و متح در برابر قانون شکنی وارگانهای امنیتی و قضایی افغانستان است.  در افغانستان
 انجام نمی دهند. برضد آن در افغانستان راکه هیچ گونه اقدامات قانونی  ندمی ما کلوخهای چشمدار بهشمال" 

ث اشرف غنی را بحی ذکه داکتر محم گفته اندموضعگیری خود ترین "اتحاد شمال" برهبری عبدهللا عبدهللا در تازه 
انتخابات ریاست جمهوری باطل اعالن نشود و بیش نصف نتایج  یکهدرصورت رئیس جمهور افغانستان قبول ندارد،

چوکی های دولتی بشمول تقرر نصف والی ها به آنان بزودترین فرصت سپرده نشود، درخواست تشکیل کنفرانس 
اتحاد " جامعه جهانی دوباره قدرت برای ید تا مطابق فیصله های کنفرانس بن اولبین المللی بن دوم را مطالبه مینما

 بدهند.  تسلیم شمال" برهبری عبدهللا عبدهللا
  

 بایان
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