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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

 
 

 

 ۲1/۰۲/۲۰1۵                 منطقوی و استراتژیک مطالعات مرکز
  

 !خارجی سیاست عرصۀ در قمار
 
 ملی وحدت حکومت که میرسد نظر به
 متفاوت راه خویش خارجی سیاست در
 پیش در را خود سلف حکومت از

 مبتنی سیاست این تغییر . است گرفته
 و صلح مینأت که است اصل این بر

 این یکار اولویتهاي رصد در امنیت
 امنیت و صلح تا و دارد قرار حکومت

 یکار هیچ نگردد، برقرار افغانستان در
 .داد نخواهد مثبت نتیجۀ

 
 که است باور این به غنی جمهور رئیس

 اگر و میکند رهبري را طالبان پاکستان
 و نموده جلب را پاکستان اعتماد بتوانیم

 به افغانستان و میرسد پایان به جنگ شده حل لبانطا مشکل برسیم، توافق به کشور این با
 اینکه به توجه با نیز و رفت پاکستان به تصور همین با او .یافت خواهد دست ثبات و صلح
 در تا نمود تقاضا چینی مقامات از بیجنگ به سفر در است، پاکستان نزدیک دوست چین

 .نمایند یهمکار افغانستان صلح پروسۀ
 غنی اشرف آباد، اسالم و دهلی میان روابط در موجود حساسیت به جهتو با دیگر جانب از

 بود، شده یپایهگذار یحامدکرز یجمهور ریاست زمان در که را هندوستان با گرم روابط
 .داد قرار یبازنگر مورد پاکستان خواست به مطابق

 ملیارد دو حدود گذشته سال سیزده طول در که نیز هندوستان تا شده موجب سیاست تغییر این
 تجدید افغانستان با خود یاقتصاد یهمکاریها در بود نموده اقتصادي کمک افغانستان به دالر
 هند جانب از شده تمویل یپروژهها از یبسیار به کمک ادامۀ ترتیب این به .نماید نظر

 .است شده متوقف
 

 :خارجی سیاست در یبازنگر و غنی جمهور رئیس
 خارجی سیاست مورد در بیجنگ، در "آسیا قلب" انسکنفر در غنی اشرف جمهور رئیس

 :گفت چنین ملی وحدت حکومت
 نقطه به را سرزمین این تاریخ، و گرفته قرار آسیا قلب در افغانستان جغرافیایی، دید از

 یبرا خارجی سیاست بنابرین ،است ساخته مبدل رقیب، افکار« و قدرتها میان تقاطع اصلی
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 حلقه پنج تقاطع محل در ما اینکه درك با . دارد پیوند اخلید سیاست با ذاتی طور به ما
 این بین یهمکار یبرا مساعد بستر ایجاد باید ما هدف بناء داریم، قرار الملل بین روابط
 ما، همسایۀ کشور شش ما، خارجی سیاست در .باشد ها شبکه و قدرتها سازمانها، دولتها،
 شمالی، امریکاي .میشود محسوب حلقه ومیند اسالم جهان  .میروند شمار به حلقه نخستین
 آسیا .میروند شمار به حلقه سومین آیساف، و ناتو عضو کشورهاي و آسترالیا جاپان، اروپا،

 یسازمانها و میشود محسوب حلقه چهارمین است، یقارها اقتصاد به شدن مبدل حال در که
 و الملل بین مدنی ». جامعۀ ملیتی، چندین شرکتهاي متحد، ملل سازمان انکشافی، المللی بین

 در غنی جمهور رئیس هرچند .میروند شمار به حلقه پنجمین غیرحکومتی، یسازمانها سایر
 و قدرتها با تاریخی روابط دولتها، میان یهمکار در یساز بستر و ها حلقه این یبند اولویت
 در ورهاکش این که منافعی میان تعادل ایجاد در اما است، دانسته مهم را رقیب افکار

 العمل عکس در که نیست بیجا پس .است نداشته توجهی میکنند، تعریف خود براي افغانستان
 آن از پاکستانی سیاستمداران افغانستان، جمهور رئیس جانب از خارجی سیاست اعالم این به

 حکومت خارجی سیاست در پاکستان که نوشتند پاکستانی یها روزنامه و کردند استقبال
 هم و همسایه کشور هم زیرا دارد، قرار دوم و اول یها حلقه در غانستاناف ملی وحدت
 هندوستان بنابراین ،است نموده تنازل چهارم حلقۀ به هندوستان ما رقیب اما است، مسلمان

 در باید اکنون افغانستان، به گذشته سال سیزده طول در سخاوتمندانهاش کمکهاي الرغم علی
 .بپذیرد را پاکستان برابر در نشینی عقب افغانستان، میدان

 
 :پنهان دیپلوماسی

 به بسته، یدرها پشت در کشور این مقامات با پاکستان، به سفر در غنی جمهور رئیس
 ۀپرد زیر که میرسد نظر به اما است، نشده اعالم هنوز تا آن جزئیات که یافته دست توافقاتی
 جمله از است شده داده ستانپاک به امتیازات سلسله یک تروریسم، علیه مشترك همکاري

 در افراد این و میداند خود دشمن را آنها آباد اسالم که پاکستان جانب به کسانی سپردن
 .اند گرفته پناه افغانستان

 تا داد دستور خود فرماندهان به افغان طالبان یرهبر امسال، زمستان در دیگر جانب از
 پنهان، توافق این طبق که میرسد نظر به .نروند پاکستان به و نکنند ترك را خود مناطق

 حکومت به و نموده دستگیر را طالبان فرماندهان از یتعداد تا است پذیرفته نیز پاکستان
 یخوددار پاکستان به رفتن از شدند، آگاه توافق این از که نیز طالبان و بسپارد افغانستان
 .ورزیدند
 در دستگی دو ایجاد یبرا را الزم یمساع تا اند کرده توافق افغانستان و پاکستان حکومت

 .نمایند تشدید طالبان صف
 جنگ از که را افغان طالبان سابق فرماندهان از یتعداد تا دارد تالش پاکستان کار، این براي
  .بود دادهللا منصور مال آنها از یکی که نمایند مستقالنه فعالیت به ترغیب اند کشیده دست

 میان در منطقه این در او که رفتند وزیرستان ژوب در وي خانۀ به بار سه کستانیپا مقامات

 بود، کرده یسپر پاکستان زندان در را سالها که مالمنصور  .میکرد زندگی« کاکر » خود قوم
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 به و نموده ركت را پاکستان تا شد مجبور فشار این اثر در اما کرد، رد را آنها خواست این

 .بیاید افغانستان

 

 مناسب محل قطر، در طالبان دفتر که رسیدهاند مشترك تصمیم این به افغانستان و پاکستان
 .گردد منتقل یدیگر یجا به دفتر این باید و نیست مذاکره براي

 
 :خارجی سیاست و جغرافیایی موقعیت

 پیچیده این چون “که دارد این بر تاکید افغانستان، جدید خارجی سیاست اعالم در غنی اشرف
 آنرا باید و نداریم کنیم، درك آنرا اینکه جز دیگري راه هیچ ما بنابرین  است تاریخ زاده گی،

 .کنیم مدیریت ...». و یرهبر عملگرایانه اما اصولی بگونۀ
 

 را ما و نموده تحمیل ما بر را جبرهایی تاریخی تحوالت که میگوید درست غنی اشرف
 ما یها همسایه به وابسته چنان را ما ترانزیتی راه به نیاز .است ساخته ما همسایگان نیازمند
 شدید بحران به افغانستان شود، بسته هم کوتاهی مدت یبرا راهها این اگر که ساخته
 از وابستگی، این از نجات براي یکرز حامد حکومت تالش اما، شد خواهد مواجه یاقتصاد
 ندرب طریق از ترانزیتی بدیل راه یافتن یبرا هند و ایران یکشورها یهمکار جلب طریق

 سیاست در اما میشد، پیموده باید راه این و برانگیخت را یزیاد یامیدها ایران در بهار چاه
 جانب زیرا شد متروك بدیل راه این غنی، جمهور رئیس جانب از شده اعالم جدید خارجی

 از که داد اطالع ایران به افغانستان، جانب از خارجی جدید سیاست اعالم به توجه با نیز هند
 .است برداشته دست بندر این در مزید یگذار یهسرما

 
 :افغانستان صلح پروسۀ در همکاري و پاکستان
 خواست این .نماید ییار صلح پروسۀ در را افغانستان تا دارد تقاضا پاکستان از غنی اشرف

 افغانستان دولت با صلح مذاکرات به را طالبان میتواند پاکستان که است باور این از برخاسته
 .سازد روادا

 
 طالبان که حقیقت این به توجه با و است پنهان ابهام ۀپرد در طالبان بر پاکستان نفوذ میزان

 شده خارج پاکستان کنترول از میشوند یرهبر "یآ اس یآ"  توسط میشد گفته که پاکستانی
 است مطرح سوال این مخصوصا بود، مطمئن زیاد افغان طالبان بر نفوذ این به نمیتوان اند،
 .نشد قطر دفتر آمدن میان به از مانع چرا پس داشت، نفوذ افغان طالبان بر پاکستان اگر که
 

 نسبت بدبینی از ناشی بیشتر که را یرسانها تبلیغات تا اند داشته را مهارت این پاکستانیها اما
 خود دادن نشان با و بدهند افغان سیاستمداران بخورد حقیقت یک عنوان به است، پاکستان به
 .بدهند سمتوسو خود نفع به را افغانستان خارجی سیاست طالبان، قیم نوانع به
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 !اند کار تازه پاکستان با یباز در افغان جدید مقامات
 خصوص به گذشته در اتمر حنیف محمد اش ملی امنیت مشاور هم و غنی جمهور رئیس هم
 و میکرد زندگی کاامری در غنی اشرف  .اند نداشته یها رابط پاکستانیها با جهاد دوران در

 پاکستان از دقیقی شناخت آنها .بود کار مصروف پیشاور در خارجی سساتؤم با نیز اتمر
 خود به را خطرناك قمار یک شکل پاکستان، با آنان معاملۀ تا شده موجب مسئله این و ندارند
 .بگیرد

 هند با روابط در نظر تجدید در فقط افغانستان از پاکستان خواست که حقیقت این به توجه با
 اندك آید، بدست سیاست در تغییر این از مثبتی ثیرأت اینکه به یامیدوار نمیشود، خالصه

 و نکرده تغییري افغانستان مورد در پاکستان سیاست که اند باور این به ها خیلی .است
 .است کرده وارد تغییر ،یباز ۀشیو در فقط پاکستان
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