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 3۰/۰۶/۲۰1۵                   دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 افغانستان! «بی طرفی»جنبش عدم انسالک و 
 

ی ، در بارۀ ریشۀ تأریخی مناسبات خارج« "بی طرفی" افغانستان!حقایق سیاست » در مقالۀ قبلی تحت عنوان:

ارائه گردیده است. گذشتۀ تأریخی نشان می دهد، که افغانستان به معنی اصلی  افغانستان، معلومات  مختصر

کلمه، در قطار کشور های تحت استعمار، شمرده نمی شده است. تفصیل جریانات "سه جنگ افغان و انگلیس"، 

همان "جنگ ها" و رقابت های قدرت های بزرگ، باعث گردیده است، تا آن در نتیجۀ  به همه معلوم است.

افغانستان را، به عنوان نقطۀ "حائل" بین یکدیگر، تعیین نمایند. وقتی مناسبات دولت  ،قدرت های بزرگ

افغانستان را، با دولت های خارجی در نظر می گیرم، الزم است، توجه نمائیم، که اصطالح "جنبش عدم 

(، بعد از جنگ دوم جهانی، در مناسبات بین المللی، مطرح گردیده Non-Aligned movement)انسالک 

 هم، ی"فروپاشی" نظام استعماری کهنه، کشور های بی شمار با پدیدار می گردد، که یاست. این جنبش زمان

" نیز یاد، می از قید "استعمار" رها گردیده و این گروپ کشور ها را، به عنوان کشور های "نو آزاد شده

 زادۀ شرایط بعد از استعمار کهنه است.« عدم انسالک» نموده اند.

 

این را هم می دانیم، که متصل "ختم جنگ دوم جهانی"، فضای "جنگ سرد" بین قدرت های "بزرگ" و 

"پیروز"  در جنگ، مسلط گردیده است. در عین زمان "جهان دو 

ن در مناسبات بییاسی، س –قطبی"، با "سیستم های" متضاد اجتماعی 

دو "بالک متخاصم  با این انکشافات، همزمان، است. المللی، بوجود آمده

د. افغانستان، قبل از جنگ ننظامی" نیز وارد، میدان رقابت می گرد

الزم حاصل نمود، از  که در لینک ذیل می توان، معلوماتاول جهانی، 

رت دیگر، از ، با یک کشور بزرگ، به عباهر نوع "جانبداری خاص"

 ،دو جانبهدر مناسبات ، برای قدرت های بزرگ "روابط امتیازی" قبول

. حتی در جنگ اول جهانی، در حالیکه این کشور، استخودداری نموده 

افغان و انگلیس"، در عرصۀ بین المللی، از دوم  در نتیجۀ "جنگ

 استقالل سیاسی در ایجاد مناسبات مستقیم و مستقل، با دولت های دیگر

ولیت ادارۀ سیاسی در داخل ؤ، چون مسوقت محروم بوده است، بازهم، به پیروی از "عنعنۀ دیرینۀ"، پادشاه
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کشور را در اختیار داشته است، از سهیم شدن در "جنگ اول جهانی"، امتناع ورزیده است. بر طبق همین 

م( نیز، به اتخاذ 1۹۴۵تا م 1۹3۹موقف، بعد از استقالل افغانستان، در زمان وقوع "جنگ دوم جهانی" )

مشی عدم اشتراک در جنگ دوم جهانی متوسل گردیده، به عبارت دیگر از سیاست "بی طرفی مثبت"، که 

 یاد شده می تواند، پیروی نموده است.  مترادف اصطالح "نیوترالیتی" هم

 

 ک های نظامی جدید"نو آزاد شده" از قید استعمار، موضوعات پیوستن به "بال وقتی در برابر، کشور های "

هبران هندوستان، در قدم "عدم انسالک"، ر عمدۀ مطرح می گردد، بحیث اولین "مبتکر" و طراح اصول

صطالح، برای د. چنانچه این ااتخاذ موضعگیری می پردازاعظم کشور،"جواهر لعل نهرو"، به اول، صدر

م، 1۹۵3(، در سال V K Menonینن" )"، به نام "وی. کی. مییک "ناسیونالیست هندین بار، از زبان اول

که در پایان تصویر دیده می طوری  ضمن ایراد بیانیه در "سازمان ملل متحد"، به زبان آورده شده است. 

 ایفاء وظیفه نموده است.  ،م، بحیث وزیر دفاع1۹۶۲اکتوبر  31م تا 1۹۵۷اپریل  1۷شود، این شخص، از 

 

متخاصم، پنج مادۀ ذیل را،  فاصلگیری از بالک های نظامیبا ، کومت هند و شخص "جواهر لعل نهرو"ح
 ، در"کولمبو، سریالنکا"، بیان می دارد:خویش م۹۵۴به نام اصول، در بیانیۀ رسمی سال 

 همدیگر. رضی  و حاکمیتاحترام  متقابل در برابر تمامیت ا .1
 عدم تجاوز متقابل. .۲
 عدم مداخله در امور داخلی متقابل. .3
 مساوات و منافع متقابل. .4
 همزیستی مسالمت آمیز.  .5
 

، از جملۀ کشور های "آسیا" و "افریقا"، متذکره پس از طرح این اصول، در قدم اول، برای تأسیس جنبش

 Kwameعبدالناصر" )مصر(، "کوامه نکروما" )سران دول و حکومات کشور های چون، "جمال 

Nkrumah  گانا(، "شری جواهر لعل نهرو" )هندوستان(، احمد سوکارنو" )اندونیزیا(، "جوسیپ بروس( )

به عنوان "اساس گذاران" و هم "پدران جنبش"، شهرت یافته اند. نخستین کنفرانس کشور تیتو" )یوگسالویا(، 

 (Bandug، در شهر "باندونگ" )و خطوط این مشی باحثه روی اصولهای "آسیا" و "افریقا"، برای م

، بعد از و حکومات رهبر دول ۲۹م، به اشتراک 1۹۵۵سال  اپریل ۲۴تا  1۸ تأریخ ، که ازتدویر یافته است

 شکست "استعمار"، تدویر یافته است.

 

م، در "بلگراد"، با تدویر 1۹۶1درست "شش" سال بعد از کنفرانس "باندونگ"، از تأریخ اول تا ششم سپتمبر 

کشور، که افغانستان نیز درین کنفرانس اشتراک داشته است، جنبش عدم "انسالک" رسماً،  ۲۵جلسۀ سران 

 مله ،منج مبتکرین اصلی، جملۀدر  تأسیس می گردد. در رابطه با اینکه، آیا دولت افغانستان و رهبران آن،

از دید   (Non-Aligned Movement)"انسالک عدم جنبش" گذاران بنیان از یکی  خان داؤد محمد"
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در صف، "بنیان گذاران جنبش عدم انسالک..."، شناخته شده باشد، نزد این نویسنده، جز معلومات دیگران هم 

در اختیار قرار ندارد. اما طوری که از منابع معلومات مستند، متذکرۀ فوق، دیگر با این نقش و مفهوم، 

دولت پادشاهی افغانستان،  وقت نستان، آنهم از جریان سفر رسمی، صدراعظمرسمی دولت پادشاهی افغا

 م، در دست است، در جریان کنفرانس "مطبوعاتی"،  به تأریخ1۹۶1"سردار محمد داوود خان"، در سال 

»... م، یکی از "ژورنالیستان" "بی بی سی"، سؤال خود را، بدین متن مطرح می سازد: 1۹۶1جون  ۲۹

 «ا، در نظر دارید، که در جلسۀ سران دول غیر منسلک، یا بی طرف در بلگراد سهم بگیری؟جناب عالی شم

 

افغانستان نمایندۀ خود را به جلسۀ مقدماتی به قاهره فرستاده بود. ما » سردار محمد داوود صدراعظم:"

 "« بعداً در بارۀ اشتراک ما، در کنفرانس متذکره تصمیم خواهیم گرفت.

 

برای معلومات بیشتر در بارۀ موقف افغانستان در مناسبات بین المللی، "لینک" های ذیل را خدمت خوانندگان  

، به صالحیت خوانندگان محترم، می انتنقش ذکر شدۀ افغانس مورد اوت را درضمحترم تقدیم می داریم. ق

 .میسپار
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