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 5تر 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 

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

  

 5115 جون ۰۳ نجات عبدهللا

 «دیپلماسي داعیې د افغانستان تاریخي د او امنیت ایز سیمه اوسنۍ»
 ۳۱۳۱پښتنو او بلوڅو سره دپیوستون ورځې سیمینار

بلوڅان داحمد شاهي .خښته کېښودل شوه  یواليبلوڅو دپښتنو او افغانستان په تاسیسېدو سره د تاریخ ددمعاصر   
له امله  او دکورنیو خرخشود انګریزانو بلواکۍ  .یادګاري څلۍ دغه پیوستون د «هکوټ»سترواکۍ برخه شول او 

 کابل دتپل شوې معاهدې تر–ډیورند  د اودی نالانګریززانو له خوا  دسیمې  امپراتورۍاحمدشاهي  او د بلوچستان د
ګډ لورۍ پیداکړ  ېمبارزو څاخوا پښتنو او بلو کرښېدیورند و سره سم دجوړېد دپاکستان .ورسېدېرابریدونو 

دګډو مبارزو  حقوقو ترالسه کولو په الره کېدخپلواوپشتنومشرانو  کې دبلوڅوپه ناسته کابل ز. کال د۹۱۹۱.
چې  هلړۍ تردې مهاللو لوړو ژورو تېریدد  ېجادلم دېد .او افغان دولت ېې هم مالتړ وکړپیوستون اعالن کړ 

د دیورند دکرښې دې خوا افغانستان او هغې والو ځواکونو موجودیت سره سره نړې ،دکړکېچ کالونه تېروي افغانستان 
 ئ.ترخو لوبو ښکار دکړکیچونو او داوسیمې ژوند بلوڅو خوا پښتنو او 

دوو لسیزو په ځانګړې توګه وروسته له سړې جګړې افغانستان  .: هناکراریو سره الس او ګریوان دامنیتي  هسیم 
سیمه دکوچنیو منظومو او بین الملل نوۍ نظام لګیا ده  ،سره مخامخ ده  او چلنجونوحاالتو سیمه ایزه نویو  رادیخوا

دهیوادونو ترمنځ اړیکې او چې سیمه ایز نږدیوالۍ او امنیت  ئنو سوال داد ډکويخپلې تشې ایزه ملتیاو په مرسته 
نړیوال چاپېلایر  موجودشریکې کړي ورسره الرې  رومحپه «داسیا زړه » چې افغانستان هم دبهرنیو اړیکو کړنې 

دخپل موقعیت او دحاالتو افغانستان د پدی سیمه ایز جیوپولیتیک کی   مومي. ځنګه اوپرکوموالرو رغون کې 
 ؟ نو ارزونه څه دهدمتحولو

دسیاسي واحدونو ئ چې دباوردا و افاده څه ده؟او ستونځدبلوځو او پښتنو د ربړو جړی افغانستان په دریځونو کې  
 تشو د او دهغه ددتحوالتو ،نویو اساسي کړنو دبین الملل نظام برخلیک دامهال چارې اونهضتونو  يسیاسداو 

سیمه  مل ده. ترڅنګ ستونځو او ننګونو سره هم  او همکارۍ ېهمپالندسره تړاو مومي خو دغه تګلورۍ  بشپړولو 
 ټکوپورې اړوند موضوع دده چې الزمه نو ده  الره  همناسب ښه ېدوهوارد سیمه ایزه ستونځوامنیت اړتیا او د ایز

     ې پرانیستې وي.:رالموضوع نظریاتي تړون ترالسه او زیاتو تحلیلونو ته  د کوشش دادئ چېسپیناوۍ وشي. 
 کو ګواښونو لېرې والۍ او په ژوند کې دځینوناو ددې ترڅنګ له وژونکو او ورکو امنیت بقا؟  وایي تهامنیت ځه    

پرمخالفو ې چځکه .يتشخیصول مهم ښکار ودلته د دوو فلسف.( ۷۰۰۲  کن بوث ) درلودل دي. )انتخابونو(ونوښخو
 شوې امنیت یوه پېژندل ده.مترادف  )انبارولو(کولو  زیرمهامنیت، د قدرت  یهلومړۍ نظر :لريدریځونو ټینګار 

 .زیاتیږي هماغومره ترالسه شي امنیت زیات څومره قدرت چې .یانې .)الف(شمیرياوقدرت ته درسېدو الر  متاع
 ته دموضوع  يامنیتلورې فکردغه  . دې مخالف اندلورۍ وړاندې کويد بیا  اړخ نظریاتيدوهم 

 بیالبیلودمتاع نده بلکې  ير دحقونو تامینول امنیتشاو دب ولرعایتعدالت لته د په سترګه ویني. د survivalژغورنې
نسبې وېساینې تر السه  داړیکو کې  امنیت .)ب(چې سلبي او ایجابي خواوې لريیو لړ اړیکي دي.لوبغاړو ترمنځ 

 (صل)ار ابلکې  يند ونهدرلودل اصلي عامل -کالیو–وسایلو  ومعادله کې دځانګړپه نا امنۍ  -دامنیت کول غواړي.

 .(دریځدغرباړهپهلرلووسلواتوميایراناودهندلکه).دلوبغاړو ترمنځ اړیکي دي ټکۍ

 امنیتبلکېندهزیږندهدتواناعمالولوپایښتمن امنیت پر نورو دقدرت د  رښتونۍ او دې فکر لوري کې 

ورکاوي دګواښ پرځاې باید دګډ  یوبل د د ملل امنیتلابین.هد محصول دهمکارۍ السرسۍ ته
فکر لوریو  دې د .ئطرحه کې ورته پام شو «زړه اسیا »کوم چې (palme.1982:ix)بنا شي ژمنو رپایښت پ

منفي نظر لري او دوهم نظر د مثبت  په اړه اړیکوي ولې چې ټینګار لردریځ چې :یوه خوا په پوځي ئ تعریف داد
انساني  ،دولت ،ملی امنیت،  انسان ه ؟ امنیت دچا د پار . لري دودولو باوره ترویج او تعبیر له مخې دبشر دحقوقو پ

  څه؟.....سیمه ایز امنیت یانې  .بیان شوي دي ارګېټونهدامنیت ت )طبیعت(او دژوند چاپېلایر ډلې 
  شوې خو څرنګوالۍ ېراڅرګندغوښتنې  ډېرې ،ره کېودې او پراختیا په څې ددبنسټونو  ،هکلهپه سیمه ایز امنیت 

او دا  (ج) توپیر لري پورهګټو له مخې له یوې سیمې تر بلې سیمې دسیمه ییزه شرایطو او دبهرنیو قدرتونو  دېې 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/nejat_a_osenai_sima_iez_ahmiat_seminar.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/nejat_a_osenai_sima_iez_ahmiat_seminar.pdf
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 غود د ځانګړې کیږي. همپالنې سره يچې دغه وده اقتصاد يثابتوداهم ه کړې ده. تاریخ ود دکتو وړ مهال ېې 
 دملګرو ملتونو په ګډون نور ()د  اغیزمنتیاوې په ډاګه کوي دهغوې  بیالبیلې امنیتي  نهپراخېد فعالیتونو دبنیادونو 
سیمه ییز امنیت د)څو اړخیز بنسټونه او  امنیتي همکاریو ډګر ته داخل شوي ديد ه / نادولتې سازمانون سیمه ایز

سیمه پالنې څپې د لحاظهامنیتي  توګهدې پ. کوفي عنان(-اهمیت وړ نه وو د ه څېرسازمانونه هیڅکله دنن پ
 .ئامنیتي سیمه پالنه دسیمه ییز امنیت دوهم مخ د ..یو شانې نديدټولو اغیزې او شراېط دلته خو  .شو لئتشخیصو

دفرصتونو په  .ونه پکې دخیل دي لملونه او متحوالدغه هڅې څینو سیمو کې بریاو سره مل دي چې بیالبیل 
ېې منفی اثرات هم دپام وړ په ځینو حوزو کې  او دغه رازقدرتونو دریځونه  ځواکمنو دایجادولو اوکارندویۍ کې 

 دي.
متقابل پیوستون تعریف نغښتۍ اود بین الملل اړیکو او سیاسي جغرافېې په ادبیاتو کې دیو شمېر هېوادونو ،سیمه 

هېوادونه دیوه سیمه ییز بنسټ  متجانس وي.په بله وینا یو شمېرمتبادل اوکیږي چې جغرافیایي او فرهنګي لحاظه 
دامنیت )ح(تاسیسولو او بېالبیلو حوزو کې همکاریوله الرې د ګډ هویت رامنځ ته کېدو او غوړېدو لپاره اقدام کوي .

ټولنیز بستر مناسب بیلګه کې امنیت د  هد شکلونو په یوه تعریف کې دجغرافېې نږدېوالۍ  یو رکن شمېرل کیږي.بل
چې رسمي ئ سیاسي اقتصادي او فرهنګي زمینو کې دتنظیم شویو همکاریو قالب د ایجادول دي. او دغه راز

 ئ .غړېتوب ېې شرط د
شمیرل کیږي او کال تر بله ېې  وسیله مهمهدکارونې اوکارېدنې نورو وسیلو ترڅنګ  دبهرني سیاست د دیپلماسی

له مخې کارندویۍ د دېپلماسۍ د ريکړنالتر هغه برېده چې د دولتونو دبهرني سیاست اهمیت او شرایط پراخیږي.
پنځنې بهیر سیاست دځکه چې باید منطقي تړون موجود وي . ترمنځوسیلو   کوکارونارزول کیږي.دبهرني سیاست 

 اوواقعیتونو پاملرنه ستراتژیو ته زمینه او ونو دنړېوال او سیمه ایزو محیطاو  دقدرت دتوکو سمه ارزونه کې 
 يپه بهرنی سیاست کې دپېښو او حاالتو تر شا تلل د ،کوي. یوازې غبرګونور ځواکمني ته پلې کېدوسیاست  بهرنۍ

بهرني د سلسله مراتبو  اوکلي توګه  د د موخو او  ملي ګټوئ. ملي ګټو دتامین غوښتنې نشې وړاندې کو دخپلواو 
بیالبیلو  سالمو اړیکو اوعامالنه ارزونه د روغه او فکتورونوسیاست سمه پوهه دخپلو امکاناتو او بین المللي 

 . يساتي دټاکلو موخو او کاروونکو ابزارو ترمنځ همغږي اوتناسب ایجادوکارونې کیفیت د تعامالتو
بین  الرو د ولمنوسوپه فنکاري دبین المللي اړیکو تنظیم او سولمنه توګه ا ه کولودیپلماسي دبهرني سیاست د ادار

نورو وسیلو سره هم وسیله ده خو  ههم دبهرني سیاست یوول تعریف شوي. دیپلماسی که څه رالمللي اختالفونو هوا
موضوع او ترکیب له مخې  موخې، کې  د  .دیپلماسي په نننۍ نړۍ ملتیا لری )اقتصادي ،فرهنګي او اقتصادي...(

اړیکو  د. دي .دیپلماتیک مسایل دنویو اړیکو او اطالعاتو په بهیر کې هم ژور او هم پراخ شوي لئژور بدلون موند
 مختللې او ځواکمنې دیپلماسۍ غوښتنه کوي .رپراختیا او پېچلتیا دپ

ېګ نونویو فرصتونو تر څن د ينږدې کړاوخلکو ترمنځ اړیکې  دهېوادنوبهیر  ېنړېوال کېدنددامهال چې 
داړیکو  ي.غواړ والۍلوبغړیمدیریت ځواکمن  علمي -نوښتګر  چېراوالړې شوي دي هم دندې نوی ستونځې او 
پېچلې خو اساسی ترمنځ اړیکې  سیمه ایز امنیت او فعالې دېپلماسۍ .دهپر غاړه دېپلماسي د  دغه دندهدسمبالونې 

وړتیاوې او مهارتونه  ،مواردي السرس دبهرنی سیاست موخو ته د  ،تامین ده ..اصولي توګه ملي منافعو  مسله
 غوهمدددڅو اړخیزوالې هڅې افغانستان  دوه اړخیزتوب تر څنګ د. جوړوياساسي  موضوع دفعالې دېپلماسۍ 

 .دیپلماتیکو نوښتونو بیلګې دي
هم له سړې جګړې وروسته پړاو کې او دسپتامبر له پېښو او پایلو وروسته  ،افغانستان هم په خپل تېرتاریخ کې 

دبین الملل اړیکو د لوېې لوبې چې  شاکتنه څرګندوي هلنډدتاریخ ننداره لري. ځانګړې  دخپل جیوستراتژیک موقعیت
نېواک او  ويبرېتان .هند کې هدافغانستان دغاړې غړوندۍ شوله مخې  ویکمزورکورنیو د افغانستانمخامختیا د

ښکیالکي معاهدو د « دیورند » او بیا د« ګندمک»د ې کول او داحمدشاهي امپراطورۍ دخاوری یو تر بله الن
ان لپاره ناوړه ماحول ایجاد استقالل له السه تلل افغانست د خاورې غصبیدل اوي افغاندجه کې ینتپه  ي شرایطوتحمیلاو

 څخه ګټې اخېستوخپلو جیوپولیتیکو فرصتونوله استقالل وروسته هم تر دوه لوریزه فشارونو الندې افغانستان  کړ .
د  افغانستان دسترو ځواکونوترتیباتو په ترڅ کې سره له یو لړ فرصتونو ددوه قطبي نظم د السرسۍ ونه موند .. ته

او افغانستان په خپل تاریخي پس منظر کې دخپلو تاریخي انګیرنو  لوبغالۍ شو . سیالیوایډیالوژیکو او ستراتژیکو 
 کې راګیر شو : واقعیتونو په مېچنه

بلوڅو او پښتنو داعیه دافغانستان دتاریخي خاطرو او ستړو ستومانیو تومنه شوه او   ترسیورې الندې دلوېې لوبې  د 
وبې له استعماره وروسته څپو سره ملګرې دسترې لدپاکستان په جوړېدو سره هم چارې  پرهغه خوا والړې چې 
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وې. پښتنو او بلوڅو خپله غصه جاري وساتله او افغانستان ېې هم په  ننګه ودرېد. دافغانستان دننګې دریځ دحافظې 
واکمن  بهیر سره بیله وه کوم چې دهغه له تضادونو   تو او ابین الملل ترتیبد الره یر دې به د یو طبیعي سیر ؤ خو

افغاني  رانیست.پشخړو ډګر و کستراتژی لویو دکرښې جیوولیتیک د جاري ؤ.نظام او دسیمه ییزې کرښې پر سر 
شو .له سړې جګړې او په تېره بیا له سپتامبر او وټکول نشنلیزم له بهر او له خپل کورني اړخه دبحرانونو ښکار 

  په نویو درشلونو ودرول.دحاالتو نویو عواملو افغانستان او سیمه نظام سیمه ییز بین الملل  دتحوالتو او وروسته 
 ،نوی سیمه ییز  بهیرونه دېوالې او اقتصادي سمونتیاو نږ ،چې دپیوستون پایلو نړېوال کېدنې بهیر  نوي نړېوال نظم 

او وېدو غرایزو  خرخشې رامنځ ته کړل دمدرنیزم او سنتوالياوتکلونه متحولونه ترتیباتو  داو میکانیزمونه ،ونهدبنیا
ې هم ډګري ږخړوبې هڅخانګېرنو او  نلیزمونه چې اتنیکي خپلوېتوب شنې. مېکروېل شوپد راوالړېدو پارېدنې هم 

 ولې چې دګلوبالیزیشن  هم راوپارولویاړونه او  ویو الس ته راوړنو تر څنګ هویتونهل شوې. یوېشتمې پېړۍ
 بهیرونو مال وتړله. سیاسی ټولنیزواعالن کړ ددناهېلیو  په وړاندې چې دتاریخ پاې ېې 

افغانستان  دسیمه ییز امنیت په اړه افغان دېپلماسي او سیاسي تدبیرونه او بهرني سیاست دکړنو او کړنالرو په اړه 
مناساتو سره تی کړیو یامن دافغانستان دشاوخوا د  بین الملل نظام او  اوترتیباتو تشخیص  ودیپلماتیک د دبهرني سیاست

. دلته دافغانستان سیاسی دریځ ،موخې اودستراتژیو دټاکلو او  ټکي دي ټاکنه مهمنوې اوپېژندنه دافغانستان دتعامالتو 
هم صتونه او ننګونې رفخپل جیوپولیتیک ځای کې د (مجموعه)ټولګو جوله مومي او پدې غوره کولو الرې او ابزار 

  کیږي. مشخص
 ځانګړېکې ګوالۍنڅرپه قدرتونو دتعامل  سترو او پاکستان او بیا همدې حوزی سره دبی اسیا ټولګه دهند ودجن

دیوه مالتړونکي مهم په  .ئ پروت د  اړیکو د تعارض سیورۍ هد دوه اړخیز کې دهند پاکستان دې سیمه کیږي .
روسیې  امنیتي حوزه دمرکزي آسیا  کوالی شي. د سره مرسته ېهند سره دافغانستان ستراتژیک تعلقات بسیاینحیث 

د ننګونو په وړاندې اوسیمې افغانستان  له مخې دغه حوزه دبیالبیلو موخو  دسیالیو ډګر او د ېایران او ترکی ،چیناو
اصلي سیال ه دریځ کې پ.ځکه چې شانګهای دلودیز  هم ټاکلي محدودیتونه لري شانګهای محدودیتونه لري. یتامن د

منځنۍ ختیځ دنړېوال .ئ وش وړجناوړه سیالیو ډګر  دبی ثباتیو او دبیالبیلو لوریو دمنځني ختیځ دامهال  .ګڼل کیږي 
کړۍ امنیتي  )واقع شوې(هتپرحوزوي کړیو ترمنځ  ېافغانستان همد ئ.د ټاۍلوی  یو کړکېچاډانې د یسیمه ایزدنظم 

 .دئ  ئډګر جوړ شواود ستراتژیو مهم 
رغونې په درانه کار کې دبین  امنیتيهوساینې او ا په ډاګه کوي چې افغانستان داغیزې نړیوال حضور او دحاالتو  

له کړیو سره په سولمن تعامل کې دنړېوال نظم   شاوخوایادو او  هدبرخه  اړتیاحمایتي او ملتیا امنیتي د ظام الملل ن
ښتنه کړندود غو اقتصاد محورهد شي. دغه شرایط  ئللواړیکو څخه دکورنیو وړتیاو لوړولو په مټ خپل شرایط بد

کې الره یز سولمن چاېلایر رغونسیمه یچی اړینه ده  اغیزمنتیاو په پام کې نېولو سره د دوه اړخیزو اړیکو داو  کوي
د ګډې ګټې  .يشېپلماسي بنسټزه کېدو ته جدي پاملرنه وډڅو اړخیزوالي اوعامه فرهنګي په د همکاریو 

  امنیت .دفکرونو نوېتوب او ټولنیزې همغږي چمتو کوي کاراو دغه  يوځواکمنامونه ګیوالۍ دنژ ،وېساتوب اوتفاهم
 .پوزي وړتیا او برالسي تعریف شوېاصلی جوهر ترالسه کوی. کوم چی یوازی 

کتل او په سنتي تعریف  اړخهامنیتي له سیمې ته هغه   يدسیمې مفهوم سره اړیکې لرچې سیمه ییز امنیت موضوع 
 ..دي  هڅېوجوهاتو له مخې ګواښونو په وړاندې د وقایه کېدنې ګډې کې 

دسیمې  .يپه تعریف کې ځای لردبیلګو  دامنیتي بی ثباتیو ئ د لئېې حاالتو سره تړجنوبي اسیا چې افغانستان 
اشغال دکلونو او بیا وروسته او دافغانستان دبحران او  (شمېروګړجمعیتي تکاثف )دولتونو ترمنځ ترینګلي مناسبات 

اړتیاو له مخې سیمې څو  سیمی دګډو اوګڼو د ئ.دئ خص ورکړشتمذهبي تندالرو او بنسټپالو دې سیمې ته ځانګړۍ 
جوړ او هند پاکستان ېې هم منځي په موخه دسارک اقتصادي سازمان  درغون اوپرمختیازی وړاندې دسیمې یلس

  .سازمان غړېتوب لريدامهال ددې افغانستان هم  .غړي شول
پدې هیله چې سیمه ناوړه اړیکو او حاالتو ته داقتصادي همکاریو او پیوستون له الری بدلون ورکړي خو سیمې ېدې 

او ناوړه  ېپالنتمځایونو او دددبنسټپالو   دسیمې کړکېچه توګه پدڅو اړخیز فکتور  .تر السه نکړ  توفیقالره کې  
تولید  یافراطي کړیو د د بنسټپالنی او ئدل کړب مصدرګواښ په  د سیمې او نړۍ ته پاکستان  یکړن مالتړدبهیرونو 

کرکی او د . کله چې دغه ي دي.کړ  اغیزمن اوځانګړي توګه اسالمی هیوادونه  نړۍ هټول او خرخشو دامهال 
سره همتړه شول موخو  سیاسي اسخباراتي کړیو له ستراتژیکو دسیمې  بهیر دنشه یي توکو ناوړه لړۍ دخشونت 

نړېوال دریځ په خپل تسلسل پراختیا ومېنده .ګواښونود امنیتي د افغانستان او دغه راز پاکستان   او نړۍ دسیمې او 
 سیمه  کړ . چلن غوره سطحي کړیو (سره نیمګړۍ او ربړې )ناوړه پدیدو او ترشا والړو الرښودودې غبرګون کې 
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ناوړه د   په ځانګړې توګه دیورند اخوا قبایلي سیمې  .ل سره الس او ګرېوان پاتې شو بهیرونواو افغانستان ناوړه 
 . لوبو ډګر جوړ شواو د دهشتګرو د محصوالتو ،ناوړه استخباراتې  ،بهیرونو 

بهیرونو او سازمانونو  وې او سیمه ایزهمپالن هسیمه ایزدروابطو څرنګوالۍ او  ترکیب دسیمې دمقولې امنیت  ېسیمد
سیمه ایزو سازمانونو اومیکانیزمونو په د او اقتصادي همکارۍ  يسیاس ېطرح کوي.ځکه چټکي اوضرورتونه هم م

دموضوع پر توکو جوله میکانیزمونه دخپلو ځانګړو شرایطو او اړتیاو .دغه بنسټونه او ياجرا وړ د ې دوجود ک
 .ایکو اقتصادي موخی لري .پرتله درنه دهوجهې اقتصادي  دسیاسي وجهه  ېک « دهمکاریو شورا جیخلد »مومی.

په تاسیسېدو سره ژمنو  اویوه بین المللي سازمان  د میکانیزمونه او بهیرونه ،   بهیر  سیمه ایز. ! شانې دا سارک هم
د شکل مومي  ءفني موضوعاتو پربناد رېتوب پر اساس اووهملغړو دګټو د دغه سازمانونه د ېداچ .پرمخ ځي

 برابروي. ېبهیر اسانتیاودچې دهمکارۍ  موضوعي رژیمونو پدیده هم راټوکیږي
افغانستان په نوښت او سیمې ته اعالن کړ. نوۍ دریځ خپل  ءپربنامقام وړ  غوره او دنویو حاالتو ترڅ کې افغانستان 

یزه همغږي او همکاریو ی ورکول او سیمهنوي لوري دافغانستان جیوپولتیک ته اسیا زړه بهیر ، سیمه کې  -سټامبول
ددې بهیر دهمکاریو لړۍ پرهغو ستونځو  .ديهم  دسطحې راښکته کول وفرصتونو لوړول او دننګون دپه ترڅ کې 

ترالسه کېدونکي  سیمه کې ېي چې دبهیر په اوږدمهال منظر کدته د هواري دالرو ایجادول هم برالسي او ستونځو 
و او اړیکو طدشرایافغانستان دشاوخوا سیمو  همکاریو پیلونه د اقتصادي همپالنې په موخه دافغانستان په محور  دي.

خپل جیوپولیتیک هم  افغانستان.لري وړتیاوې ارزښتونه او سره ورته  هېوادونهدسیمې .دمثبت بدلون سبب ګرځي
 شي. لئترالسه کو سیاسي ځواکمني چې  لري ترجیحاتاو له مخې وړتیاوې موقعیت او پراخو روابطو 

اخالقي او  ، يپه سیاس پدې توګه سیمه ایزه پرمختیا،ي همغږي ایجابوي ي اړیکې او مختګ سیاساقتصاد 
 ،رنشنلیزمټنشنلیزم پرځای ان د،اوتساهل ،له قومي کوچنیو هویتي اختالفونو پرهیز  ایدیولوژیکو بنسټونوکې تسامح

نړیوالو ارزښتونو سره دملي  ،سازمانونو مشارکت نړیوالواو  و ې  دسیمه ایزکرامنځ ته کولو پریکړو ملي 
،په بین المللي مجامعو   او مبادالتو کې په پلورالیزم باور لرل ونړېواله کچه اړیکپه ،ارزښتونو همغږي اوسمونتیا 
 ،کيژوند تو ،ملي اخالق سره دبین المللي سطحه کې ورته مواردو  خوځښت او ګډون،کې دسیاسي کدرونو او غړو 

ټولنیزو سیاسي همپالنې او اقتصادي د غړېتوب منل اونړېوالې ټولنې د .ټینګښت نودپیوندوټولنیزو سیاسي کړنو 
 . (۷۲ -۳۳)منطقه ګرایي در آسیا ص  .غواړي ،پیوندهمپالنې 

 اوسیاستونه اودلته قدرت امنیت سره تړلي  يګڼرلیځ )محور(چو اړیکود ین الملل بدولتونه د هریالیزم نظرې د
له پدی اندلوري کې تضمین  ءتهدیدونه او دبقا .لومړېتوب نلري سیمې پالنهدپدی توګه  تګالری امنیت تعبیریږي.

ګټې  ود دولتون .يموازنې له الرې ترسره کیږ مخنېوۍ دقواو د ېجګړشخړو او او دي د ېېفرض ېې منل شوکمخ
پیاوړۍ چې ددولتونو قدرت  مانا کیږيهغه څه  يایزه همکارپدی اندود کې سیمه . سر خبره کوي او هملورېتوب د

. دغه فکر د بین الملل نظام ګڼيشرایط او ناډاډمنه  يراتلونکې کمزوریوستون پاو ېسیمه ایزه اړیکریالیزم  .کړي
 .دسیمې امنیتي ګرځولدقدرت پرمټ   .او دې ترڅ کې دپاکستان سیمه ایزچلن هنداره ده

ي ننني .دلته دغه فکر ځای لري چنیک نیتۍ باور لري  يفطربیا دانسان پر  کتنه یلیبرال ی ریالیزم اون عقال 
پدې پوهیږي که همکاریو دوی  .ژوند بوالهوسه لوبه ندهاو هم . راتلونکې ته ارزښت ورکوي )لوبغاړی(اکسیونران

دباونو سره مخامخ شي. او پوځي بندیزونو  ياقتصاد يسیاس ،به مجازاتو ېراتلونکې کپه  نه سرغړونه وکړي
ژوند ددموکراتیکو داچې  ي .بلنورمونه ایجادو نه اووبنسټ ،یو لړ بین المللی ضوابطاو اقتصادی پیوندونه  يهمکار
غوښتنو دمخ په زیاتېدونکو که دولتونه .کته کولو سبب ګرځي ښرا او دغه هڅي دستونځو د ئد رهيو پرلور غوښتن

پېژندل شویو کړنو او عمل د بین المللي بنسټونه د ګرځي. ياو دجګړو قربان خپله دجګړو الملپه مخه ډپ کړي نو 
 شماره   ۳۳تظارات سره نږدې کیږي.)ص نا او ېهیلهمپالو لوبغړو  دشاوخوا ېې چې په  ديبیلګو په مانا 

 منطقه ګرایی دراسیا(۳۲
ترڅنګ  ګټو دشرکتونو او دولتونو د هڅېنړدېوالې  ه همپالنه او سیمه ایز سازمانونه او سیمه ایز لنډه داچې نړیوال 

دافغانستان شاوخوا ګرچاپېره . ړې او دپوهې دلوړېدو سبب ګرځيزدک ګډېاو  ونږدیتوب او وړتیاهمغږۍ،د ودخلک
پېچلو د هم اوو تحوالتو کې په غورځنګیزارتباطاتو اواطالعاتو ،دسوداګرۍ  ځښتبیساري ګردکالیو سیمي هم 

 امعم دنوپدې ترتیب دامنیت الر نلري .بله دخالصون او تېښتې  پرتهایجادولو له اسانتیاو  هسیمه ایزداړیکو په سبب 
.ملي سوکالۍ ځواب نلرياو بندیزونو کې دژغورنې او   ونوبرداشت وریالیستیک وکالسیک ووچپه  ودولتون ژندنه دېپ

سیمې افغانستان او . تاعمل سره تړلي ديګټې سیمه ییز امنیت او سوکالي سیسمه ییزه همالریو او همکاریو او سالم 
ې سیمه او تر هرچا دمخه سیمه کې دسالم رغون غوښتنه داده چمجادلو او  ددپښتنو او بلوڅو په همدي تناسب 
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دود او رغنده  يدسیمې او پاکستان اړتیاوې نوۍ سیاسکړي دل بپوځیوال فکر لورۍ واکمن سیاسي دریځ اوپاکستان د
ټینګار برالسۍ پر  دلون او سمون نوې  الرې پرانیزيبدپاکستان دنوي نسل دغوښتنو فکر لورۍ دمناسبات ایجابوي 

 . بري ته نه رسیژيزړوالرو تلل او پر
پاکستان دسیاسي  آزادي او سوکالي د ئ.د ایلولو او دحقونو دتروړلو دوران مخ په ختمېدو د زور پر مټ دخلکو د

پښتنو  -او بلوڅو  ګډ سولمن ژوندکې له  هسیم دخپلې سالمتیا او پرمختګ لپارهپاکستان  اني شوي.بقر یغوښتن یلوی
.کلي په له الر نلريبکولو پرته  هحقونو له اعاد او دهغوې د له نوې کتنېکې چارچلن تبعیضي په وړاندې په خپل 

الت ندي او نه وقبایلو محصپښتني او ناوړه بهیرونه دبنسټپال   ! که غر لوړ ده پر سر ېې الر شته -زور نکیږي 
ستراتژیکې ژورتیا او ،میراثي ښکیالک هړزا .او یا نورو سیمو ته صادریږي نقبایلو له خوا افغانستاپښتنو اود

مسولیت تر هر چا دمخه دپاکستان .يد غه ځواکونه ستراتېژیکو لوبو دسنګرونو لپاره پاللی او نازوليدي فکرلور
 چې دبایده ده دغه شان دسیمې هېوادونه او دموکراتیک مدني بهیرونه اوبنیادونه پکار او  نړیواله ټولنه پرغاړه ده.

 دي چې ته رسیدګي وکړالملونو او زمینو تشخیص هغو ستونځو ړو پوهاوۍ ترالسه کړي او هم دج ناکراریو
ییزه  سیمهد چې ي.کړچارو ته مخه عملي او اصالحاتو هغو بیارغونې او هم د  کړې سرچینې ېې جوړېناکراریو 

 .شرایط رامنځ ته کويون پیوست اړیکو درغون دخلکو دژوند د
ځانګړې ته سره د اړیکو ښه والي او پراخېدو ځانګړې توګه پاکستان ، ګاونډیو هېوادونو او په افغانستان سیمې 

د  دسیمې اودهمکاریو او نږدیوالې هغه الره تعقیب او پراخه کړي چې له مخې ېې کېدۍ شي پاملرنه کوي څو 
دا مهال نه  .ي برخه شرغون سیمه ییز  دلوڅو اوپښتنو مطالبې باو دې ترڅ کې دترمنځ مناسبات  دواړو هېوادونو

د  ېسیمه ک، خیر ښېګڼه  دخلکواو پاکستان افغانستان  د  خپلوېتوب بلکې تر هر څه دمخه  يیوازې قومي او سیاس
هیوادو  یوګاوند اوسیمې  ،بلوڅو پښتنو  ،ژغورنهد پاکستان ه څخبحران له منګولو  او د، کول هاعاد سولمن ژوند 

  .ته اړتیا لري او نوی لور لید ژورو اصالحاتو له لوری   پاکستان لپاره  واو رغنده اړیک وډاډمن سره
 

 مني ولرو(.تیانې امنیت لرلو لپاره باید ځینې شیان لکه وسلې پیسې پوځ ش )  .الف
امنیت دځینو پدیدو او  ، او ایجابي انګیرنه د د امنیت سلبي انګیرنه دګواښونکې څیز نشتوالي ته اشاره لری -ب 

 .ي وممکن  چې ځواکمني ایجادوي او چاري يد وړتیاو لرل
) د واحدتعریف په باب دنظر د یووالي له نشتوالي سره سره سیمه ایزو بنسټونو او نړیوالو لوبغاړو دامنیت په  .ج

  ئ.(دئ ټینګولو کې خپل اهمیت څرګند کړ
سولې ټېنګښت او د اختالفونو له هوارېدنې  رانېولې د وسلو تر کنټرول او بهرني سیاست ترهمغږه کېدو )- د

سلنه ونډه ادا کړې(. دامتیتي  ۲۷پورې(.)دافریقې داتحادېې غړو دولتونو دملګرو ملتونو سوله فعالیتونو کې 
  explosion of International activism)همیت دبین المللي سرښندنو انفجار سازمانونو کارندویي او ا

 (۹-۷۰) حسن مرزوقي . منطقه ګرایي در آسیاص.   -ح
 

 


