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 رژیم حقوقی تنگه هرمز و باب املندب
 :خالصه

باب املندب به دلیل حمل و نقل  بررسی رژیم حقوقی تنگه هرمز و
 باشد.کاالهای تجارتی دارای اهمیت ویژه بوده و در خور تأمل می

های ی که از تنگهیکشورها 8511و  8591به اساس مفاد معاهدات 
اسرتاتیژیک چون هرمز و باب املندب استفاده می کنند، مکلف به رعایت 

د و کشورهای که این باشنمقررات مربوط به حقوق بین امللل دریاها می
ها در قلمرو دریایی آنها قرار دارد، دارای حقوق و امتیازاتی بخاطر حفظ تنگه

هایی را در عرصه عبور و توانند مقررات و محدودیتمنافع شان هستند و می
ها وضع کنند؛ ولی این کشورها به اساس قواعـد مطرح در مرور از این تنگه

وجه صالحیت مسدود کردن کامل این حقوق بین امللل دریاها به هیچ
 ها را ندارند.تنگه

گی به جرم مربوط به کشور هدر صورت بروز واقعه جرمی، صالحیت رسید
جرمی به کشوری رسایت کند که  ۀباشد، مگر اینکه واقعمالک کشتی می

صالحیت  ،تنگه در قلمرو دریایی آن قرار دارد که در این صورت این کشور
 کند.دا میرا پی گی به جرمهرسید

 دمه:مقـ
های اسرتاتیژیک و ذخایر انرژی دارای رشق میانه به دلیل داشنت تنگه

اهمیت ژئواکونومیک است از همین جهت نه تنها مورد توجه بازیگران جهانی 
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باشد در این میان  است بلکه محل برخورد منافع کشورهای منطقه نیز می

های اسرتاتیژیک نه تنها  طریق تنگهمسأله ترانزیت انرژی و مال التجاره از 

ها در قلمرو دریایی شان واقع شده، دارای  برای کشورهای که این تنگه

ها انرژی و سایر  اهمیت است بلکه برای کشورهای که از طریق این تنگه

 مایحتاج تجاری خودرا تأمین می کند، نیز درخور اهمیت اسرتاتیژیک است.

املندب از ق میانه، دو تنگه هرمز و بابهای اسرتاتیژیک رش  در میان تنگه

باشند. برعالوۀ  لحاظ عبور انرژی و ترانزیت کاال دارای اهمیت فوق العاده می

مسایل اسرتاتیژیک و اقتصادی که از لحاظ ترانزیت کاال متوجه این دو تنگه و 

شود که این تنگه در قلمرو دریایی شان قرار دارد و یا  کشورهایی می

های تجارتی و غیرتجارتی شان عبور  ها کشتی از طریق این تنگهکشورهای که 

و مرور می کنند، رژیم حقوقی استفاده از این دو تنگه دارای اهمیت و در خور 

 تأمل است.

برای تبیین مسایل در این نوشتار، کوشش خواهیم منود که رژیم حقوقی 

لل دریاها و تنگه هرمز و باب املندب را در چارچوب مقررات حقوق بین امل

معاهدات موجود در این عرصه بررسی مناییم و این مسأله را روشن سازیم که 

هایی  کشورها در مسأله حمل و نقل و ترانزیت  دارای چه حقوق و مکلفیت

هستند که باید رعایت کنند. سوال اساسی اینست که قاعدتاً رژیم حقوقی 

و معاهدات بین املللی هرمز و باب املندب در چارچوب حقوق دریاها   تنگه

ها در قلمرو آنها قرار دارد صالحیت  چگونه است و آیا کشورهای که این تنگه

 ها را دارند یا خیر؟ انسداد این تنگه

یی که در این رابطه قابل طرح می باشد، این است که  فرضیه

ها در قلمرو آنها واقع گردیده است صالحیت  کشورهای ساحلی که تنگه

های خود را  ا ندارد، به رشط اینکه عابرین حقوق و مکلفیتانسداد آنها ر 
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ها و حمل و نقل کاالهای تجارتی مبتنی بر اصل  درک منوده و عبور کشتی

 رضر باشد. قاعدۀ عبور بی

برای تبیین مسایل و طرح مسأله به شکل خوبرت آنرا در دو قسمت مورد 

ورهای ساحلی های کش دهیم در نخست به حقوق و مکلفیت بررسی قرار می

های عابرین اشاره  اشاره خواهیم منود و در قسمت دوم به حقوق و مکلفیت

امللل دریاها و معاهداتی که  خواهیم کرد؛ این مسایل در چارچوب حقوق بین

در این عرصه وجود دارد بررسی خواهد شد؛ تا از این طریق رژیم حقوقی تنگه 

 املندب به خوبی روشن گردد. هرمز و باب

های اسرتاتیژیک و بحث ترانزیت انرژی از جمله مسایل  تنگهت: اهمی

مهم و حیاتی در منطقه است از این جهت نوشنت در این رابطه و تحقیق 

 علمی راجع به آن دارای اهمیت خاصی است.

های موجود میان  در رشایط کنونی و نظر به حساسیتمربمیت: 

های اسرتاتیژیک؛  به تنگهیی و جهانی و توجه این کشورها  های منطقه قدرت

 رضورت زمان بوده و دارای مربمیت است.

-تر مسایل در این مقالۀ علمی برای تحقیق و طرح خوب میتود تحقیق:   

 تحلیلی استفاده گردیده است.-تحقیقی از میتود توصیفی

 های کشورهای ساحلی: الف: حقوق و مکلفیت

مسأله ترانزیت کاال از با پیرشفت تکنالوژی و رشد حمل و نقل دریایی ؛ 

های اسرتاتیژیک  طریق دریاها بطور عموم و حمل و نقل کاال از طریق تنگه

که در قلمرو آبی یک کشور یا چند کشور قرار دارد، اهمیت پیدا کرد در این 

میان تنگه هرمز واقع در خلیج فارس در قلمرو دریایی ایران و عامن و تنگه 

های اسرتاتیژیک  ن و جیبوتی از جمله تنگهباب املندب در قلمرو دریایی یم

شوند زیرا  است که در حمل و نقل انرژی و سایر مال التجاره مهم پنداشته می

ها در  هایی مطرح است که این تنگه از یکطرف بحث منافع ملی دولت یا دولت
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قلمرو دریایی آنها واقع شده است و از طرف دیگر منافع کشورهایی مطرح 

ها مایحتاج  طریق حمل و نقل دریایی از راه این تنگهبحث است که از 

تجارتی خود را تأمین می کند به همین جهت حقوق دریاها و معاهدات 

بین املللی که در این رابطه وجود دارد در صدد تأمین این دو نوع منافع 

است و تأمین آنها نیاز به طرح یک رژیم حقوقی دارد. به همین اساس 

منطقه دریایی به عنوان دریاهای بسته یا نیمه بسته  15است که امروزه 

شناخته شده اند؛ از جمله دریای بالتیک، دریای مدیرتانه، دریای رسخ، 

دریای کارائیب، دریای برینگ، خلیج مکزیک و خلیج فارس شامل آنها 

شود و این مناطق خلیج و  یا آبراه دریایی هستند که به وسیله چند  می

از طریق گذرگاه باریکی به دریای دیگر یا اقیانوس کشور احاطه شده و 

مرتبط گردیده یا اینکه کامال یا در اصل؛ از دریاهای رسزمینی و مناطق 

انحصاری اقتصادی چند کشور تشکیل شده است، به همین اساس 

کشورهای ساحلی این دریاها باید دراعامل حقوق و تعهدات مندرج در 

ها، به طور مستقیم یا از طریق یک کنوانسیون و عهدنامۀ حقوق دریا

 (8سازمان منطقه ای با یکدیگر همکاری منوده و در این راه تالش منایند.)

ها، رعایت اصل احرتام به  مسألۀ نخست در بررسی رژیم حقوقی تنگه

امللل حاکمیت  باشد که در حقوق بین های ساحلی می حاکمیت دولت

شود. به اساس حکم  ی پنداشته میها اصل بوده و احرتام به آن، الزام دولت

م حقوق دریاها، تنگه هرمز و تنگه باب املندب از جمله 8511معاهدۀ 

های مربوط به دریای بسته است که در قلمرو دریایی دو یا چند کشور  آبراه

قرار دارد و این آبراه های اسرتاتیژیک دریای بسته را به اقیانوس و یا آبهای 

ها در قلمرو دریایی شان قرار  های که این تنگه آزاد وصل می کند و دولت

گیرد به اساس مفاد این معاهده ملزم به اطاعت قواعد حقوق دریاها بوده  می

شوند گرچه اصل حاکمیت  ها منی و مانع ترانزیت کاال از طریق این تنگه
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ها به قلمرو دریایی شان به رسمیت شناخته شده، ولی در قسمت عبور  دولت

ها را بپذیرند؛ چنانچه اصل حاکمیت  ها باید ایجاد محدودیت تها، دول کشتی

ژنیو در مورد  8591معاهدۀ  8مادۀ  8کشور ساحلی بر آبهای داخلی در بند 

حقوق  8551معاهدۀ  1مادۀ  8دریای رسزمینی و منطقه نظارت و در بند 

 های نظامی و دریاها و نیز در رأی دیوان بین املللی عدالت در قضیه فعالیت

به رسمیت شناخته شده است،  8511جون  12شبه نظامی نیکارگوا، مورخ 

یعنی در مجموع آبهای داخلی تحت حاکمیت کشوری هستند و کشورها باید 

هاقایلبهپذیرشهای شان از طریق تنگه در امور حمل و نقل و عبور کشتی

 (1)محدودیتبرخودباشند.

ر نظر گرفته شده است، وضع امتیاز دیگری که برای کشورهای ساحلی د

باشد ولی وضع این قواعد و  قواعد و مقررات برای حفظ منافع شان می

م و 8511تواند مخل مقررات موجود در معاهدۀ  وجه منی مقررات به هیچ

رضر را برای کشورهای  این معاهده باشد که حق عبور بی 85بخصوص مادۀ 

ای اسرتاتیژیک در قلمرو ه شناسد. کشورهایی که تنگه دیگر به رسمیت می

دریایی آنها قرار دارد، حق وضع قوانین و مقررات حقوقی را دارند ولی این 

 قوانین وضع شده باید منوط به موارد زیر باشند:

 امنیت کشتیرانی و تنظیم ترافیک دریایی. -8

های امداد کشتیرانی و سایر تجهیزات و  حفاظت از تجهیزات و سیستم -1

 تأسیسات.

 های زیر دریایی. ها و لوله نحفاظت از لی -3

 حفاظت از منابع جاندار دریایی. -4

 جلوگیری از نقض قوانین ماهیگیری. -9

 حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری، کاهش یا مهار آلودگی. -1

 (3جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، صحی و مهاجرتی. ) -2



  ییز مطالعاتسیمه

1 

 

 

 

قۀ نظارت، اعامل این به اساس معاهدۀ دریای رسزمینی و منطبر بنا

ها در قلمرو  های غیرقانونی توسط کشورهای که تنگه هرگونه محدودیت

امللل دریاها پنداشته  دریایی آنها واقع است، ممنوع است و مغایر حقوق بین

شود، به همین دلیل ایران و عامن به عنوان کشورهای ساحلی تنگه هرمز  می

املندب،  ه اسرتاتیژیک بابو یمن و جیبوتی به عنوان کشورهای ساحلی تنگ

حقوقی را ندارند، چنانچه در فوق  قانونی و غیر های غیر حق اعامل محدودیت

تذکر رفت، فقط حق و صالحیت وضع مقرراتی را دارد که به اساس معاهدات 

طور مرشح ذکر گردید. ه املللی به آنها اجازه داده شده است که در فوق ب بین

مسأله حاکمیت ملی از بعضی حقوق و کشورهای ساحلی به دلیل اهمیت 

امتیازات دیگری نیز برخوردار است که این حقوق و امتیازات برعالوه داشنت 

 باشند: صالحیت وضع بعضی مقررات که بدان پرداخته شد، قرار ذیل می

تواند در دریای رسزمینی خود کلیه تدابیر الزم را به  کشورهای ساحلی می -8

 رضر نیست، معمول دارند. وری که بیمنظور جلوگیری از هرگونه عب

های داخلی یا تأسیسات بندری واقع در    ه در آبهای ک در مورد کشتی -1

روند، کشور ساحلی همچنین حق دارد برای جلوگیری از  ها می خارج از تنگه

ها یا در این  ها در این آب هرگونه نقض رشایطی که پذیرش این کشتی

 تأسیسات منوط به رعایت آنهاست، تدابیر الزم را اتخاذ منایند.

ن هرگونه تبعیض چه حقوقی و چه عملی میان تواند بدو  کشور ساحلی می -3

رضر را بطور موقت به حالت تعلیق درآورد ولی این امر  کشورها، حق عبور بی

شود که تهدید از ناحیه عبور  کوتاه مدت بوده و تنها به موردی خالصه می

 ها، متوجه منافع کشور ساحلی باشد. کشتی

ی در برابر خدمات های خارج کشور ساحلی حق دریافت عوارض از کشتی -4

 (4ویژه را دارد.)
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های ساحلی اصل بوده و این  بنا بر آنچه گفته شد دولت، حاکمیت دولت

کشورها صالحیت وضع مقررات و اتخاذ تدابیر برای حفاظت از منافع شان را 

های اسرتاتیژیک را ندارند؛  عنوان صالحیت انسداد تنگه  دارد؛ ولی به هیچ

م وجود دارد، بروز 8511د استثنایی که در معاهدۀ عالوه بر موارد فوق، مور 

باشند که به اساس رویۀ معمول در معاهدۀ فوق  موارد قضایی و جزایی می

اصوالً صالحیت جزایی مربوط به کشور صاحب پرچم است ولی این صالحیت 

 و امتیاز در موارد آتی به کشور ساحلی تعلق گرفته است:

 رسایت کند. چنانچه نتایج جرم به کشور ساحلی -8

چنانچه جرم از نوعی باشد که آرامش کشور ساحلی یا نظم دریای  -1

 رسزمینی را مختل سازد.

چنانچه ناخدای کشتی یا مأمور دیپلامتیک و قنسولی کشور صاحب  -3

 پرچم، از مقامات مخلی درخواست یاری کرده باشد.

 (9در صورت که معاملۀ غیر مجاز چون مواد مخدر و ... باشد. ) -4

 های عابرین: ق و مکلفیتحقو  -ب

کشورهایی که مایحتاج تجارتی و نیازهای خود را از طریق حمل و نقل از 

امللل دریاها و  های اسرتاتیژیک، تأمین می کنند به اساس حقوق بین تنگه

باشند. در قدم  هایی می معاهدات ناشی از آن، دارای حقوق و مکلفیت

ها  ها از این تنگه رضر کشتی تواند از حق عبور بی نخست این کشورها می

رضر بودن عبور و حمل و نقل  استفاده منایند ولی این امر متکی به قاعدۀ بی

م راجع به 8511املللی بخصوص معاهدۀ  باشد و تنها تأکید معاهدات بین می

حقوق دریاها به این مسأله مرتبط است. اصوالً کلیه کشورها اعم از کشورهای 

ی بدون ساحل، بی آنکه تفاوتی میان آنها از حیث نوع کنارۀ دریا و یا کشورها

ها  رضر در دریای رسزمینی و تنگه کشتی وجود داشته باشد، از حق عبور بی
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امللل  رضر قاعده قدیمی و عرفی است که در حقوق بین برخوردارند و عبور بی

 (1دریاها به رسمیت شناخته شده است.)

امی کشورها بدون در به اساس توضیحات فوق، در حاالت عادی مت

ها استفاده کنند  توانند از دریاها و تنگه نظرداشت موقعیت و نوع کشتی، می

رضر بودن باشد، بنا بر  ولی این عبور یا حمل و نقل باید متکی به قاعده بی

این کشورهای منطقه و سایر کشورها به مقصد حمل و نقل و ترانزیت انرژی و 

املندب استفاده کنند و  د از تنگه هرمز و بابتوانن سایر کاالهای تجارتی می

رضر بودن باشد. حمل و نقل و عبور  این عبور و مرور باید متکی به قاعده بی

رضر است که مخل نظم، امنیت و وجدان عامه کشور ساحلی  تا زمانی بی

رضر بودن ادامه یابد  نباشد. در صورتیکه حمل و نقل به اساس قاعده بی

ها و  ها در قلمرو دریایی آنها واقع است، حق توقیف کشتی تنگهکشورهای که 

امللل دریاها ندارند اما سوال اساسی  ها را به اساس حقوق بین انسداد تنگه

باشند؟ بعضی از  رضر می ها مخل عبور بی اینجاست که کدام فعالیت

ها این قاعده معروف حقوقی که در حقوق دریاها مطرح است را نقض  فعالیت

ها در قلمرو  های که تنگه که تنها در این صورت است که دولتمی کند 

تواند برای حفظ منافع ملی خود وارد عمل شوند؛  دریایی شان قرار دارد، می

 رضر قرار ذیل است: های مخل عبور بی فعالیت

تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت، متامیت ارضی یا استقالل سیاسی  -8

امللل  گری که با اصول حقوق بینکشور ساحلی یا هرگونه روش دی

 مندرج در منشور ملل متحد مغایر باشد.

 مترین یا مانور نظامی با انواع تسلیحات. -1

 گردآوری اطالعاتی که به زیان امور دفاعی و امنیتی کشور ساحلی باشد. -3

امور دفاعی و امنیتی کشور ، اخالل آناقدامات تبلیغاتی که هدف  -4

 ساحلی باشد.
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ا سوار کردن کاال، پول یا اشخاص بر خالف قوانین و مقررات پیاده ی -9

 گمرکی، مالی، صحی و مهاجرتی کشور ساحلی.

 امللل.ایجاد آلودگی عمدی و شدید مغایر با حقوق بین -1

 ماهیگیری. -2

 های مساحی. انجام تحقیقات یا فعالیت -1

 پرواز، فرود یا انتقال انواع ناوهای هوایی و یا ادوات نظامی. -5

 های ارتباطی یا سایر تجهیزات کشور ساحلی. ر کار سیستماخالل د -81

 (2های که به نحوی با عبور رابطۀ مستقیم ندارند.) سایر فعالیت -88

بناًء تنها حقوقی که عابرین دارد، حق حمل و نقل و ترانزیت کاال به 

های عابرین موارد فوق است که  رضر بوده و مکلفیت اساس قاعده عبور بی

شود؛ در کل در رژیم  کشورهای ساحلی ناشی می از حق حاکمیت ملی

املندب از  های اسرتاتیژیک چون هرمز و باب حقوقی استفاده از تنگه

امللل دریاها، تعادل میان کشورهای که  لحاظ قواعد و مقررات حقوق بین

ها برای عبور و حمل و نقل استفاده می کنند و میان  از این تنگه

قلمرو دریایی شان واقع است، وجود دارد به ها در  کشورهای که این آبراه

ها به مقصد  همین دلیل است که از یکطرف کشورهای که از این تنگه

رضر را  ترانزیت استفاده می کنند باید قواعد و مقررات مربوط به قاعدۀ بی

م حقوق دریاها نباید 8511معاهدۀ  85رعایت منایند و از مفاده مادۀ 

ها در قلمرو شان واقع گردیده، حق و  ن تنگهعدول کند و کشورهای که ای

 32ها را ندارند؛ طبق مادۀ  ها و انسداد این تنگه صالحیت توقیف کشتی

املللی  هایی که برای کشتیرانی بین معاهدۀ رژیم عبور ترانزیت به تنگه

بیک یک بخش از دریای آزاد یا یک منطقۀ انحصاری  اقتصادی و بخش 

ک منطقۀ انحصاری اقتصادی، مورد استفاده قرار دیگری از دریای آزاد یا ی

شود، بناًء این قاعده در رژیم حقوقی دریاهایی که در  گیرند، اعامل می می
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شود، قابل اعامل  قلمرو دریای رسزمینی یک دولت خارجی منتهی می

معاهدۀ حقوق دریاها، وجود راه بدیل را نیز  31نیست. همچنان در مادۀ 

 (1داند.) ها منی رضر از تنگه ر بیمانع از اجرای حق عبو 

 نتیجه:

های اسرتاتیژیک  چنانچه گفته شد رشق میانه به لحاظ داشنت تنگه

باشد با توجه به این اهمیت کشورها  دارای اهمیت ژئواکونومیک خاصی می

های اسرتاتیژیک در قلمرو آبی آنها قرار داشته باشد و یا کشورهای  چه تنگه

رای حمل و نقل و ترانزیت  کاال و انرژی استفاده می هایی ب که از چنین تنگه

کند باید مقررات موجود در حقوق بین امللل دریاها را رعایت منوده و باهم 

 همکاری منایند.

به اساس حقوق بین امللل دریاها و معاهدات موجود در این عرصه اصل 

رسمیت  ها در قلمرو آبی آنها قرار دارد به های که تنگه حاکمیت ملی دولت

رضر به  ها باید در بخش ترانزیت کاال و عبور بی شناخته شده است اما دولت

قایل به پذیرش بعضی از  8551و  8511، 8511م، 8591اساس معاهدات 

 ها باشند. محدودیت

ها در قلمرو آبی آنها موقعیت دارد تنها وقتی  کشورهای که تنگه

می کنند که این حمل و محدودیت را بر عملکرد و حاکمیت ملی خود تحمل 

رضر باشد که مورد تأکید عرف بین  نقل و عبور مرور متکی به قاعده عبور بی

باشد؛ در غیر آن  م راجع به حقوق دریاها می 8511املللی و معاهدۀ 

های اسرتاتیژیکی چون هرمز و باب املندب در قلمرو آبی  های که تنگه دولت

ر و مرور و حمل و نقل به اساس آنها قرار دارد در صورت تشخیص این عبو 

 تواند مانع انجام شود. رضر بودن نیست، می قاعده بی

به همین دلیل است که به اساس معاهدات موجود در حقوق بین امللل 

رضر بودن عبور و مرور و حمل و  دریاها مواردی به عنوان موارد مخل قاعده بی
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تحرکـــــات  نقل مطرح است که هامنا نقض نظم عمومی کشور ساحلی،

معاهدۀ  85باشند که در مادۀ  نظامی، تخریب اکو سیســـتم و غیره می

 ـده اند.ـحقوق دریاها تذکر داده ش 8511

ژنیو راجع به حمل و نقل دریایی و معاهدۀ  8591به اساس مفاد معاهدۀ 

ها اسرتاتیژیک در قلمرو آبی  راجع به حقوق دریاها کشورهای که تنگه 8511

توانند برای حفظ منافع خود، مقرراتی را وضع مناید و اجازه  دارد، میآنها قرار 

رضر  دارد که از حمل و نقل و عبور و مرروی جلوگیری مناید که قاعده بی

بودن حمل و نقل دریایی را نقض می کنند ولی به اساس قواعد ذکر شده 

های  این کشورها به هیچوجه صالحیت انسداد کامل و دایمی تنگه

تیژیک را ندارد به همین اساس که ادعای ایران مبنی بر انسداد کامل اسرتا

باشد که  حقوق دریاها می 8511تنگه هرمز مخالف قواعد مطرح در معاهدۀ 

 ایران یکی از امضاء کنندگان آن است.

های اسرتاتیژیک در  توان گفت که هم کشورهای که تنگه بنا بر این می

کشورهای که از طریق این تنگه مایحتاج قلمرو آبی آنها قرار دارد و هم 

تجارتی خود را تأمین می کند، مکلف به رعایت قواعد حقوق بین امللل 

باشد و در صورت بروز وقایع جرمی در حمل و نقل در صورتی که  دریاها می

این وقایع به کشور ساحلی رسایت نکند و یا تقاضای کمکی از کشور ساحلی 

به چنین وقایع از صالحیت کشور صاحب  صورت نگیرد، صالحیت رسیدگی

تواند مانع عبور  باشد و کشورهای ساحلی به بهانه وقوع جرم منی پرچم می

 های تجارتی شوند. رضر کشتی بی
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 احسان هللا احسان څېړنیار

 

 

 له پاکستان رسه د ميل یووايل حکومت 

 د سیايس اړیکو څېړنه

 خالصه: 

-په افغانستان کې د ميل یووايل حکومت په منځ ته راتګ رسه د افغانستتان

پاکستان په اړیکو کې ځانګړی بدلون راغت  او د تېت د دورد فتکا کابت  د 

-ډې  نږدد شو چې لته املته یتې د افغانستتاننوي ډهيل په پ تله پاکستان ته 

پاکستان اړیکې ډې د ښې شود او کاب  او اسکم آباد ته د افغان او پاکستاين 

لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو سف ونه هم ډې  شول فو له دغو ښتو او نتږدد 

اړیکو څخه ډې  وفت ال نه و تې  شوی چې پاکستان د افغانستان پ  وړاندد په 

ژمنو وفا ونه کړه او په افغانستان کې د جګړد ت  څنګ لویو فونړیتو فپلو کړو 

پاکستتان اړیکتې بې تته -ب یدونو هم زور وافیست. له همدد امله د افغانستان

ت ینګلې شود او د دواړو هېوادونو په اړیکو کې د باور فضاء هم له منځه والړه. 

ه زړه پورد فربه بیتا پاکستان په اړیکو کې پ-له دد ټولو رسه رسه د افغانستان

دا ده چې دواړه لوري په یو ب  د تورونو او شکونو رسه رسه ال هتم د اړیکتو ښته 

کولو هڅې کوي چې دا هڅې اوس مهال د دواړو هېوادونو تت منځ د ستولې او 

 ( په پيل کولو را څ في.APAPPSپیوستون د عم  پکن)
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 رسیزه:

کال څخه نېتولې تت  ننته ز. ۷۴۹۱پاکستان زموږ ګاونډی هېواد دی چې له 

پورد یې له افغانستان رسه اړیکې له ډې و لوړو ژورو څخه ډکې دي. یاد هېواد 

د فپ  پیدایښت له لومړۍ ورځې څخه نېولې ت  ننته پتورد تت  پته دد هڅته 

کې دی چې د فپ  تاریخي او لوی سیال یعنې هند پ  وړانتدد پته ستیمه او 

 و پاکستانیانو د بتاور پت  بنسته پته نړۍ کې ملګ ي او پلویان پیدا کړي. د ډې

سیمه کې د پاکستان لپاره ت  ټولو لوی او مؤث ه ملګ ی افغانستان بل  کیتږي 

چې که چې ته یې اړیکتې لته افغانستتان رسه ښتې   نتو ډېت  ژر بته پته دد 

وتوانېږي چې په سیمه کې فپت  لتوی او تتاریخي ستیال هنتد تته ستیا  او 

افغانستان رسه په ملګ تیا پاکستان کوالی   اقتصادي زیان واړوي. یعنې له 

چې له یود فوا د کشمی  په مسئله کې پ  هند فشار راوړي او لته بلتې فتوا د 

افغانستان له الرد م کزي آسیا هېوادونو ته د هند د اقتصاد او سوداګ ۍ مخه 

ونیيس او هند له اقتصادي پلوه ککبند کتړي. لته همتدد املته ده چتې دواړو 

ه  یوه هند او پاکستان هڅې پی  کتړي  تت  څتو پته ستیمه کتې لته هېوادونو 

افغانستان رسه په اړیکو ل لو رسه یو د ب  پ  وړاندد ګټه پورته کړي. پاکستتان 

د فپ  پیدایښت لته ورځتې څخته نېتولې تت  ننته پتورد لته افغانستتان رسه د 

ډېورنډ ف يض ک ښې له امله ښې اړیکې نه ل ي او د همدد ف يض ک ښتې لته 

پاکستان اړیکې ډې د لوړد ژورد لیديل او کله نتا کلته فتو -مله د افغانستانا

ان تتت  ټولتتو تتت ینګيل حالتتت او د ستتیا  اړیکتتو د پتت د کېتتدو تتت  پتتولې هتتم 

رسېديل دي. که له تې  څخه را تې  شو او یتوازد د افغانستتان د متيل یتووايل 

اړیکتې تت   پاکستتان-حکومت له منځ ته راتګ څخه ت  ننه پورد د افغانستتان

څېړنې الندي ونیسو  نو په ډاګه څ ګندیږي چې د یادو دواړو هېوادونو اړیکې 

په دد دوره کې هم ثابتې نه ود. اوس هتم دواړه هېوادونته یتو پت  بت  تورونته 

لګوي او ت  څنګ یې د فربو ات و او ښتو اړیکتو  جوړولتو هڅتې کتوي. پته دد 



 له پاکستان رسه د ميل یووايل حکومت د سیايس اړیکو څېړنه   

61 

 

 

 

او هنتد اوستنیو ستیالیو او څېړنیزه مقاله کې هڅه کوو چې د پاکستان -علمي

سیمه ییز نظام ته په کتو رسه د ميل یووايل حکومت له رامنځ تته کېتدو څخته 

پاکستان سیا  اړیکې ت  څېړنې النتدد ونیستو او -ت  ننه پورد د افغانستان

دد اصيل پوښتنو ته  چې د ميل یتووايل حکومتت پته رامتنځ تته کېتدو رسه د 

نګه ود؟ او وروسته بیتا د متيل یتووايل پاکستان سیا  اړیکې څ  -افغانستان

حکومت او پاکستان په سیا  اړیکو کې څ نګه بتې بتاوري رامتنځ تته شتوه؟ 

ځوابونه ومومو. د څېړنې له اصولو رسه سم د یادو پوښتنو ف يض ځواب دا دی 

چې د ميل یووايل حکومت په منځ تته راتتګ رسه کته څته هتم افغانستتان لته 

ډهيل اړیکتو پته -ی او پ اخ باب پ انیست او د کاب پاکستان رسه د اړیکو یو نو 

اسکم آباد اړیکو ته ارزښت او لومړیتتوب ورکتړل شتو  فتو د ډېت  -پ تله د کاب 

وفت په تې ېدو رسه له یود فوا د افغان ستولې پته ب فته کتې د پاکستتان نته 

ریښتینويل او له بلې فوا د افغان حکومتت پت  وړانتدد د دوه مختي سیاستت 

له د دواړو هېوادونو اړیکې ښې نه شود او د وفت په تې ېتدو رسه د دوام له ام

 دواړو هېوادونو په اړیکو کې یو ځ  بیا بې باوري حاکمه شوه.

پاکستان اړیکتې تت  -که چې ته له تاریخي پلوه د افغانستان مربمیت:څېړنې د 

ه څېړنې الندد ونیول    نو په ډاګه څ ګندیږي چې د دواړو هېوادونو اړیکتې لت

بېکبېلو پړاوونو څخه تې د شتود دي. همدغته شتان د متيل یتووايل حکومتت پت  

پاکستان ستیا  اړیکتې لته ډېت و لتوړو ژورو څخته تېت د -مهال هم د افغانستان

شود او بېکبې  پړاوونه یې تې  کړي دي. د دد لپاره چې په دد دوره کې د دواړو 

د وپتوهیږو چتې د دواړو هېوادونو ستیا  اړیکتو څ نګتوال  روښتانه   او پته د

هېوادونو اړیکې له کومو پړاوونو څخه تې د شود دي  نو له پاکستتان رسه د متيل 

 یووايل حکومت د سیا  اړیکو د څېړلو اړتیا لېدل کېږي.
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څېړنيتتزد مقتتالې د څېړلتتو لنتتډه موفتته لتته -د دد علمتتي :د څېړنېېې موخېېه

پورتنیو پوښتتنو  پاکستان رسه د ميل یووايل حکومت د سیا  اړیکو څېړل او

 ته ځواب موندل دي. 

څېړنیزد مقالې په لیکلو کې د څېړنې له -د دد علمي مېتود:د څېړنې  

تحلتیيل مېتتود څخته کتار افېستت  کېتږي او هڅته کېتږي چتې -توصیفي

مؤث د پایلې رسېدو ته ټول اړوند مواد له رشایطو او حتاالتو رسه ستم او پته 

 دقت رسه تحلی   .

له پاکستان رسه مو د ميل یووايل حکومت ستیا  اړیکتې  د دد لپاره چې

ښې څېړلې وي او پورتنیو پوښتنو ته مو ځواب موندالی وي  نو لتومړی د متيل 

یووايل حکومت منځ ته راتګ او د پاکستتان پت  وړانتدد یتې به نت  سیاستت  

پاکستان په سیا  اړیکو کې د بې باوري رامنځ ته کېتدل -دویم د افغانستان

ړیکو د ف ابوايل الملونه او په پای کې د دواړو هېوادونو تت منځ د بیتاځلې او د ا

 لپاره د باور جوړونې او اړیکو رغولو نود هڅې څېړو:

 د ميل یووايل حکومت او د پاکستان پر وړاندې یې بهرنی سیاست: -۱

وروسته له دد چې له پخواين ولسمرشت حامتد کت زي څخته نتوي ولسمرشت 

ا  واک په سوله ییز ډول رسه ولېږدول شو او د ميل محمد ارشا غني ته سی

 ۴۱۷۹یووايل حکومت رامنځ ته شو  نتو نتوي ولسمرشت محمتد ارشا غنتي د 

د لوړد په م اسمو کې د هېواد د به ين سیاست لوی  ۴۴ز.کال د سپټامرب په 

له ګاونډیو هېوادونو  -۷ټکي له پنځو کړیو رسه په تړاو کې داسې ت سیم کړل: 

له  -۳له اسکمي هېوادونو رسه د افغانستان اړیکې  -۴غانستان اړیکې رسه د اف

لتته آستتیاېي هېوادونتتو رسه د  -۹لوېتتدیځو هېوادونتتو رسه د افغانستتتان اړیکتتې 

لته نړیوالتو ستازمانونو رسه د افغانستتان اړیکتې. د یتادو  -۵افغانستان اړیکتې 

 یووايل حکومت پنځو کړیو له ډلې څخه یو هم له ګاونډیو هېوادونو رسه د ميل

اړیکې او به ن  سیاست و چې د ميل یووايل حکومت ورته ځانګړی پام وکړ او 
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پ  وړاندد یې فپ  به ن  سیاست اعکن کړ. که څه هم له ګاونډیو هېوادونتو 

رسه د ميل یووايل حکومت اړیکې او به ن  سیاست څېړل فورا لویته مووتو  

اکستتان رسه د متيل یتووايل ده  فو متوږ دلتته پته دد ب فته کتې یتوازد لته پ

 حکومت اړیکې ت  بحث او څېړنې الندد نیسو.

پاکستان اړیکې په ژوره توګه ت  څېړنې -که چې ته له تاریخي پلوه د افغانستان

الندد ونیول    نو په ډاګه څ ګندېږي چې د دواړو هېوادونو اړیکتې لته ډېت و 

لسمرش حامد ک زي د لوړو ژورو څخه تې د شود دي. د تې  په شان د پخواين و 

واکمنۍ په دوره کې هم د دواړو هېوادونتو اړیکتې لته بېکبېلتو بتې بتاوریو څخته 

ځله پاکستان ته سف  وکړ   ۴۷ډکې ود. حامد ک زي د فپلې واکمنۍ پ  مهال 

تت  څتو د افغانستتان د ستولې او امنیتتت د ټینګښتت پته ب فته کتې د پاکستتتان 

نته درلتوده او ههغته و چتې د فپلتې ملګ تیا ت  السه کړي  فو متؤث ه ګټته یتې 

واکمنۍ په وروستۍ ورځ یې فپ  ځای ناستي ته د اسکم آباد له نه همکارۍ او 

نه ریښتینولۍ څخه شکایت وکړ. نوموړي همداراز  د فپلې واکمنۍ په وروستیو 

ورځو کې په ک اتو ک اتو رسه ووی  چې د افغانستان د سولې کیلې له پاکستتان 

او دواړه هېوادونتته د افغانستتتان د ستتولې پتته ټینګښتتت کتتې  او ام یکتتا رسه ده

  1ریښتوين نه دي.

له همدد امله کله چې د ميل یووايل حکومت رامتنځ تته شتو  نتو ولسمرشت 

غني د حامد ک زي د دورد فکا له پاکستان رسه په اړیکو کې د تحول او نه 

پته تداوم په چوکاټ کې یو بتې ستاری بتدلون راوستت. یعنتې ولسمرشت غنتي 

د  په موفهدرولو د  جګړداو د  ټینګښتد افغانستان د سولې  لومړي قدم کې

چې پاکستان هم له ډې د مودد وروسته د لومړي  پاکستان کارډ استعهل کړ

ځ  لپاره له افغانستان رسه د اړیکو ښه کېتدو چتانت تت  السته کتړ او د دواړو 

کتې ده چتې پته نتود هېوادونو اړیکې یو نوي پړاو ته الړد. دا په داسې حتال 

ز.کتتال څختته را پتته دد فتتوا پاکستتتان لتته  ۴۱۱۷ټولتته دوره کتتې یعنتتې لتته 
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افغانستان رسه د افغان دولت د وسله والتو مختالفینو د مکتتړ لته املته ت ینګلتې 

اړیکې درلودد او د دواړو هېوادونو په اړیکو کې بې باوري حاکمته وه. پاکستتان 

غانستتان کتې د هنتد لته نفتو  څخته ز.کال څخه را په دد فتوا پته اف ۴۱۱۷له 

اندېښنه ل ي او له همدد امله یې د افغانستان پ  وړاندد دوه ګتونې لوبته پیت  

کړد ده. یعنې له یود فوا ځان د افغانستان د م کزي حکومت مکتړی ښیي او 

له بلې فوا یې د افغان دولت له وسله والو مخالفینو رسه اړیکې ټینګتې کتړد او 

یې ورته پناه ځایونه ورکړي دي. د راپورونو له مخې یاد هېواد  په فپله فاوره کې

نه یوازد دا چې په فپله فاوره کې یې د افغان دولتت وستله والتو مختالفینو تته 

پناه ځای ورکړی دی  بلکې د هغوی په روزنه او تجهیتز کتې هتم د پتام وړ ونتډه 

ونو رسه رسه ل ي  فو پاکستان بیا دا ټول د افغان دولت د څو څو ځلتې اعااوت

  2په کلکه رد کړي او دا ادعاود یې بې بنسټه بللې دي.

پتته هتت  حتتال د متتيل یتتووايل حکومتتت د افغتتان جګتتړد درولتتو او د ستتولې 

ټینګښت په موفه په روښانه توګه له پاکستان رسه د ښو اړیکو جوړولو پته لټته 

چتې پته همتدد  کاب  له اسکم آباد رسه فپلې اړیکتې نتږدد کتړدکې شو او 

د پاکستان  توګهپه  بېلګېورکړل. د هم امتیازات  ځينېپاکستان ته  فه یېمو 

ود یې پاکستان ته وستپاره  پاکستتان تته علطف هللا مس طالبانو مشرتح یک د 

میاشتتو  ۱کې امتیازات ورکړل  افغان ولسمرشت هنتد تته تت   سوداګ ۍیې په 

 پوځي م ستتې او وسلو رانیول درنوپورد هېڅ سف  ونه کړ  له هند څخه یې د 

  د پاکستتان د  ت  څو په دد ب فه کې د پاکستان اندېښنې لېت د  رد کړ 

 ي واستتتول  د ېتتاکتتاډمۍ تتته یتتې د روزنتتې لپتتاره فپتت  رست ایبته آبتتاد پتتوځي

د افغانستان د ميل امنیت ریاست په امنیتي یې پاکستان له آی ایت آی رسه 

  د ډېورنتډ یک کتړ الستل کتې د همکتارۍ یتوه تفاهمنامته ډګت او استخبارايت 

ف يض ک ښې دد فوا ته یې په کنړ کې د پاکستاين طالبانو د ځپلو په موفته 

دونکي بهتت ين ېتتبدلژر د کابتت  د دغتته  3نتتور. داستتې اوعملیتتات تتت  رسه کتتړل 
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سیاست له کبله د دواړو هېوادونو ت منځ د لوړ پوړو چارواکو سف ونه هتم زیتات 

په تې ه بیا د پاکستان لتومړی وزیت   مرشانو پوځيشول او د پاکستان ُملکي او 

سککار وزی  رستاج  ياو د به نیو چارو اوسن نواز رشیف  د ميل امنیت پخواين

پته  د آی ایت آی مرش رووان افااو  عزیز  لوی درستیز جرنال راحی  رشیف

ک اتو کاب  ته سف ونه وکړل او د سولې پ وستې او د فتربو اتت و مېتز تته یتې د 

. همدغه شان ولسمرشت محمتد ارشا کولو تودد ژمنې وکړدطالبانو د چمتو 

 ۴۱۷۹غني هم د پاکستان د لومړي وزی  نواز رشیتف پته رستمي بلنتې رسه د 

لومړي ځت  لپتاره د یوه منظم پکن او لویې آجنډا رسه د  ۷۹ز.کال د نومرب په 

پاکستان ته رسمي سف  وکړ. په دد دوه ورځنتي ستف  کتې ښتاغيل غنتي  چتې 

نور ستیا  او اقتصتادي لوړپتوړي چتارواکي هتم ور رسه مت  وو   ۷۵۱شاوفوا 

هڅه وکړه  ت  څو له پاکستان رسه په بېکبېلو ب فو کتې د پ افتو اړیکتو جوړولتو 

په دد سف  کې ولسمرش غني د النجمنو موووعاتو پ  ځتای  4زمینه ب اب ه کړي.

ستیا    د افغانستان په سوله کې د پاکستتان پته رول او لته افغانستتان رسه د

اقتصادي او امنیتي اړیکو پ  ټینګوايل ټینګار وکړ. پته ټولته کتې پاکستتان تته د 

ولسمرش غني یاد دوه ورځن  سف  د دد الم  شو چې د دواړو هېوادونو اړیکتې 

د ښه کېدو نوي پړاو ته دننه    کوم چې د حامد کت زي د دورد پته وروستتیو 

 له امله سړد شود ود.  کلونو کې د بې باورۍ فضاء او ښکاره ټک ونو

د مېېيل یېېووايل حکومېېت او پاکسېېتان پېېه سېېیايس اړیکېېو کېېې د بېېې  -۲

 باورۍ رامنځ ته کېدل:

د ميل یووايل حکومتت پته لومړیتو کتې د افغتان جګتړد درولتو  د ستولې او 

امنیت د ټینګښت او د فربو ات و مېز ته د طالبانو کېنولو په موفه له پاکستان 

ړد کړد  ت  څو له دد الرد وکتوالی   د فتربو رسه ډې د نږدد اړیکې جو

ات و مېز ته د طالبانو په حارضولو کې د پاکستان م سته ت  السه کړي. د متيل 

یووايل حکومت په دد ب فه کې ځانګړي عميل ګامونه پورته کړل چې له امله 
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یې د یادو دواړو هېوادونو په اړیکو کې د باور فضاء پیاوړد شوه او پاکستان له 

غانستان رسه د سولې ټينګښت او د فربو ات و مېز ته د طالبانو په حتارضولو اف

کې د م ستې کولو تودد ژمنتې وکتړد. افغتان ولسمرشت ښتاغيل غنتي هتم د 

پاکستتتان پتت  وړانتتدد پتته ځلونتتو د افغتتان لتتوري حستتد نیتتت ښتتکاره کتتړ  د 

 افغانستان د سولې په پ وسه کې یې د پاکستان پته متوث ه رول بانتدد ټینګتار

وکړ او له افغان لوري څخه یې یاد هېواد ته په اطکعايت او امنیتي ب فه کې د 

همکارۍ ډاډ ورکړ  فو کله چې د طالبانو پخواين مرش مک محمد عم  د م ګ 

راپورونه فپاره شول او د څو میاشتو په تې ېدو رسه پاکستان د فتربو اتت و مېتز 

وره نته کتړد  پته افغانستتان ته د طالبانو په حارضولو کې فپلې تودد ژمنې پ

کې نا امنیو او جګړو زور وافیست او په کاب  کتې ستخت فتونړي ب یدونته تت  

رسه شول  نو په دد وفت کې د افغانستان په وړاندد د پاکستان په ستیا  

مل یز کال په میزان کې د  ۷۳۴۵نیت او دریځ شک پیدا شو. ههغه و چې  د 

مړي وزی  نواز رشیتف ځتانګړي استتازي کشمی  په مسئله کې د پاکستان د لو 

مشاهد حسید په واشنګټد کې یود غونډد ته په ډاګه کړه چې د افغانستتان 

سوله د کشمی  مسئلې ح  پتورد تړلتې ده او تت  کومته پتورد چتې د هنتد او 

پاکستان ت منځ د کشمی  شخړه ح  شود نه وي  په افغانستان کې هم سوله 

دو څ ګندونو له یود فوا د افغانستان په د مشاهد حسید یا 5نيش ټینګېدای.

وړاندد د پاکستان دوه مخي سیاست دوام څخه پ ده پورته کړه او له بلې فتوا 

یې په ښکاره د افغانستان په چارو کې د پاکستان د السوهنو ښکارندوېي کوله 

پاکستتتان پتته یتتادو نتتږدد اړیکتتو یتتې ډېتت د منفتتي اغېتتزد -چتتې د افغانستتتان

مل یز کال د زمت ي پته شپاړستمه د  ۷۳۴۹ ه کله چې د واچولې. پ  دد رسبې

کاب  په شاه شهید سیمه کې ت  ټولو لویه چاودنه رامنځ ته شوه او لږ ت  لتږه د 

څخه ډې و نورو د ټپي کېدو الم  شوه  د دواړو  ۹۱۱تنو د وژل کېدو او له  ۹۱

پ ولو هېوادونو اړیکې یې ال ډې د ت ینګلې کړد. طالبانو د یود اعکمیې په ف
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رسه یاده چاودنه په کلکو ټکو وغندله او زیاته یې کړه  چې یاده چاودنه د دوی 

کار ندی او د دوی له ب یدونو رسه هیڅ ورته وال  نل ي. له دد چاودنې څخته 

وروسته دافغانستان د ميل امنیت ریاست څېړنو وښتوده  چتې یتاده چاودنته د 

په فاوره کې پکن شتود وه. حقاين شبکې له فوا ت  رسه شود او د پاکستان 

له یادد چاودنې څخه وروسته له طالبانو رسه د سولې فربو ات و پ وسه هم په 

پاکستان ت منځ هغه تتودد اړیکتې -ټپه ودرېده او په پایله کې یې د افغانستان

بې ته ت ینګلې شود او د دواړو هېوادونو پته ستیا  اړیکتو کتې د بتاور کومته 

هم له منځه والړه. په چمد او تورفم بندرونو کتې  فضاء چې رامنځ ته شود وه

د دواړو لوریو پوځيانو ت منځ نښتې وشود چې دواړو غاړو ته یې م ګ ژوبله هم 

درلوده. دد حالت نه یوازد دا چې د دواړو هېوادونو اړیکې ت  ټولو بتد حالتت 

ته یووړد  بلکې د دواړو لوریو په فلکو کې یتې یتو د بت  پته وړانتدد تت  ټولتو 

ستتخته کینتته او بتتدبیني هتتم رامتتنځ تتته کتتړه. پتته ستتلګونو زره افغتتان کتتډوال د 

پاکستاين پولیسو د ځور او ظلم له امله فپ  هېواد ته را ستانه شول. پته کتور 

دننه افغانستان کې د پاکستان پ  وړاندد الریونونته وشتول او د پاکستتان پته 

فلکتتو پتته وړانتتدد بتتدبیني دد کهتتې تتته ورستتېده چتتې پتته عوامتتو کتتې ډېتت و 

داوطلبانه ډول رسه د پاکستان پ  وړاندد جګړد کولو ته نوم لیکنته وکتړه. پته 

کابتت  کتتې د پاکستتتان ستتفارت تتت  ناڅ ګنتتد وفتتته پتتورد د افغتتان محصتتلینو 

تحصیيل بورسونه وځنډول او د دواړو هېوادونو پته ستوداګ ۍ کتې هتم لته یتو 

 میلیارد ډال و څخه ډې  کم وال  راغ . 

  شو چې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو د دوام ویل په ټوله کې داسې

رسبې ه د شاه شهید چاودنه د دد الم  شوه چې د یادو دواړو هېوادونو اړیکې 

یو ځ  بیا پخواين عادي حالت ته او د دواړو هېوادونو ډیپلوماټیک ادبیات هم 

لې پته یو پ  ب  تورونو ته واوړي. د شاه شهید له چاودنې څخته وروستته د ستو 

ب فه کې د پاکستان له م ستې څخه مته په اوبو الهو شتوه او ولسمرشت غنتي 
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هم ووی  چې هېواد یې له پاکستان رسه په یوه نا اعتکن شتود جګتړه ښتکې  

دی او نور له پاکستان څخه د سولې په ب فه کتې د م ستتې متته نلت ي او پته 

کته پاکستتان پته دد ب فه کې د پاکستان په ریښتینولۍ هم نور باور نل ي. ځ

څلور اړفيزو غونډو کې په لیکيل ډول ژمنه کړد وه چې وسله وال طالبتان بته 

دا هغته  6د فربو ات و مېز ته کېنوي  کنه پ  وړاندد به یې پتوځي ګتام افتيل.

وفت و چې د دواړو هېوادونو په اړیکو کې یو ځ  بیا ژور بدلون راغت  او هغته 

ات و لپاره یې د بتاور فضتاء رامتنځ تته تودد اړیکې چې د افغان سولې او فربو 

کوله هم لته منځته والړد او پت  ځتای یتې یتو ځت  بیتا د تېت  پته شتان د دواړو 

دد توګه  د متيل همپه هېوادونو په سیا  اړیکو کې بې باوري حاکمه شوه. 

 شتوداړیکې دومت ه ت ینګلتې  ستانپاک-ستانافغاند یووايل حکومت پ  مهال 

کې د پاکستان م ستتې رد کتړد او  نوچې افغان ولسمرش په نړیوالو کنف انسو 

کته څته  .په نړېواله کهه ېې د پاکستان د منزوي کولو جدي هڅې پيت  کتړد

پاکستتتان اړیکتتو پتته وړانتتدد د -هتتم پتته دغتته لنتتډه دوره کتتې د افغانستتتان

د  هند اړیکې سختې زیامننې شود  فو ډې  وفت ال نه و تې  چتې-افغانستان

ميل یووايل حکومت په فپ  به ين سیاست کتې یتو ستلو اتیتا درجتې بتدلون 

راوست او د پاکستان پ  ځای یتې هنتد تته مخته کتړه  تت  څتو د پاکستتان پت  

وړاندد له هند رسه اړیکې ال ډې د پیاوړد کړي او پاکستان په ستیمه ییتزه او 

و پته ګتډه د نړیواله کهه منزوي کړي. په دد وفت کې هند او افغانستان دواړ 

پاکستان د منزوي کولو هڅې پی  کړد. دواړو هېوادونو فپله دا نتود او ګتډه 

تګتتکره پتته داستتې مهتتال پلتتې کتتړه چتتې د تېتت و پنځلستتو کلونتتو پتته پ تلتته پتته 

یې هم تت  ټولتو  افغانستان کې جګړه ت  ه  وفت زیاته توده شود وه او تلفات

کشمی  په اوړي سیمه کې    او دګپټانکوټ په هواېي ډ  دهند  د. وزیات شوي 

. واچولتهد ځینو توندالرو لخوا ب یدونه وشول چتې هنتد یتې پتړ  پت  پاکستتان 
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کې هم نا امنیو زور وافیست او په کاب  کې لویې فتونړۍ حملتې افغانستان 

 وشود چې افغان دولت یې پړه پ  پاکستان واچوله.

اځلې د ميل یووايل حکومت او پاکستان په سیايس اړیکو کېې د بیې -۳

 باور جوړونې هڅې:

وروسته له دد چې پاکستان د افغان دولتت پت  وړانتدد فپلتې کتړد ژمنتې 

پتتوره نتته کتتړد او پتته افغانستتتان کتتې جګتتړد او لویتتو چتتاودنو دوام ومونتتد  نتتو 

ولسمرش غني ووی  چې نور له پاکستان څخه د سولې مته نلت ي. لته همتدد 

ات و پ وسه په ټپته ودرېتده او د  امله له وسله والو طالبانو رسه د سولې او فربو

پاکستتان یتادو -پاکستان اړیکې هم بی ته سړد شود. د افغانستان-افغانستان

ل.کال  ۷۳۴۱سړو اړیکو څه باندد درد کاله دوام وموند. باالف ه کله چې د 

مه د ام یکا ولسمرش ډونالډ ټ مپ د ستویيل آستیا پته اړه فپلته  ۳۷د زم ي په 

پاکستان پ  وړاندد یې وسله والتو طالبتانو تته د پنتاه  سااتيژي اعکن کړه  د

ځای ورکولو له امله توند غربګون وښود او پ  وړاندد یې د افغانستان د امنیت 

د ټينګښت او اقتصادي پ افتیا په ب فه کې د هنتد د ال ډېت  رول غوښتتونک  

متدد شو  نو پاکستان په سیمه ییزه او نړیواله کهه ت  فشار الندد راغ . له ه

امله پاکستان له افغانستان رسه د اړیکو د بیا رغولو هڅې پی  کړد او ههغته 

و چې د دواړو هېوادونو ت منځ د بې باوري پته اوج کتې د لتومړي ځت  لپتاره د 

متته یتتوه پاکستتتاين لوړپتتوړي پتتکوي لتته ۷۹ل.کتتال د ستتلواغې پتته  ۷۳۴۱

سف  وکړ. د دغه  افغانستان رسه د پاکستان د اړیکو ښه کولو په موفه کاب  ته

پکوي مرشي چې د پاکستان د به نیو چارو وزارت م ستیالې تهمینه جنجوعه 

په غاړه وه  له افغان پکوي رسه فربد ات د وکړد. نوموړد د لومړي ځ  لپاره 

ووی  چې یو پ  ب  د تورونو او مکمتیتا پت  ځتای بایتد دواړه لتوري یتو بت  رسه 

د افغان حکومت د به نیو چارو وزارت د پاکستاين پکوي عیني م ستې وکړي. 

سیا  م ستيال حکمت فلی  ک زي په مرشۍ له افغتان پتکوي رسه د دواړو 
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او ت انزیټي اړیکو پیاوړتیا   سوداګ یزهېوادونو ت منځ د باور جوړونې  سیا   

د ډیورند ک ښې په اوږدو کې د امنیت ټینګښت او د افغان سولې په اړ  فربد 

و هوکړ  وکړ   چې د بېکبېلو میکانیزمونو په پام یه راز دواړو لورات د وکړد. دغ

کې نیولو رسه به د دواړو لتورو تت منځ د متقابت  بتاور رامنځتته کولتو پته موفته 

له دد څخه وروسته د دواړو هېوادونو به نیو چارو وزارتونو په فپلو  .هڅې کوي

ېوادونتتتو وکتتتړد او د دواړو همشتتتوريت ناستتتتې او ستتتیا  کتتتې بېکبېلتتتې 

ډېپلوماټیک پکوو څو څو ځلې کاب  او استکم آبتاد تته ستف ونه وکتړل  چتې د 

دواړو هېوادونو ت منځ په اړیکو کې یې مهم رول ولوباوه او له املته یتې د دواړو 

هېوادونو په اړیکو کې یو ډول د باور فضاء رامنځ ته شوه. وروسته له دد چې د 

نځ د سف ونو په تبادلې رسه په اړیکو کې لږ دواړو لوریو د ډیپلوماټیکو پکوو ت م

ښه وال  راغ   نو د نورو اړیکو او فتربو اتت و دوام د دواړو دولتونتو مرشتانو تته 

ههغته و چتې ولسمرشت غنتي د پاکستتان لتومړی وزیت  شتاهد  7وسپارل شتو.

پته  وريکتال د ل.۷۳۴۱د فاقان عبتا  کابت  تته وغوښتت او نومتوړي هتم 

ستف  وکتړ. پته دد کابت  تته رسمي بلنې پت  بنسته د افغان حکومت د مه ۷۱

وفت کې د ولسمرشۍ ماڼۍ اعکن وکتړ چتې د ټولتو هغتو الرو چتارو بته تتود 

پاکستان ت منځ پته اړیکتو کتې د بتاور د  -ه کل  وکړي  کوم چې د افغانستان

رامنځ ته کېدو الم  ګ ځي. له ولسمرش غني رسه د ښاغيل عبا  پته لیدنته 

ارۍ  له ت هګ و ډلو رسه په ګډه مبتارزه او د ستولې او کې په سیمه ییزد همک

ثبات په ټینګښت کتې د دواړو لوریتو پته م ستتې ټینګتار وشتو. همتداراز یتادو 

 د دواړو هېوادونتتو تتت منځ د ستتولې او پیوستتتون لپتتاره د عمتت  پتتکنمرشتتانو 

(APAPPS)   په الندد اصولو رسه هوکړ  وکړ : په موفه  پيل کولود 

فغانانو په مرشۍ او د افغانانو په مالکیت د سولې او پاکستان د ا -۷

 .پخکینې د بهري مکتړ کوي

د هغو ډلو پ ود اغېزناک ګامونه پورته کوي چې سولې ته نه به دواړ  لوري  -۴
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 . حارضېږي او د دواړو هېوادونو امنیت ته ګواښ پېښوي

کې  ډلې دواړ  لوري ژمد دي چې فپله فاوره به یې د کوم ب  هېواد  شب -۳

 ول کیږي.فوا د مقاب  هېواد د حکومت ود چارو لپاره نه کار   یا ف د له

د هوکړ  شویو اصولو د پيل کولو لپاره باید د اړیکو د مدی انو له الرد د  -۹

 .ارزونې  همغږۍ او تثبیت ګډ میکانیزم جوړ  

دواړ  هېوادونه د یو ب  سیمه کې د ځمکنيو او هوایي تاوت یخواليو  -۵

 .نیوي ته ژمد ديمخ

دواړ  لوري به د عامه تورونو لوبې د مخنیوي او اندېښمنوونکو مسئلو ته د  -۱

 .د عم  پکن د همغږۍ میکانیزم کاروي پاکستان -ستانځواب ویلو لپاره د افغان

 (APAPPS) پاکستان د عم  پکن-افغانستان د سولې او پیوستون لپاره د -۱

 8.میکانیزم جوړوي ۍې او د همغږډل  کارد د پيل کولو لپاره به 

له ولسمرش غني رسه د شاهد فاقان عبا  په لیدنه کې پ ېکړه وشوه چې 

د دواړو هېوادونو د به نیو چارو وزی ان او د ميل امنیت سککاران به یتاد ستند 

مه د افغانستان د ميل ۱د جوزا په  ل.کال۷۳۴۱د نهایي کوي. ههغه و چې 

حنیف امت   د ميل امنیت عمتومي ریتیت معصتوم امنیت شورا سککار محمد 

ستانکزی او د کورنیو چارو وزی  ویتت احمتد ب متک پاکستتان تته والړل او لته 

 9.پاکستاين چارواکو رسه یې د سولې او پیوستون د عم  پ  پکن فربد وکړد

پاکستان د لوړپوړو چارواکو په همدد تګ راتتګ کتې د همتدد -د افغانستان

 پاکستان د پتوځ لتوی درستتیز قمت  جاوېتد بتاجوهمه د ۴۴کال د غربګولې په 

کاب  ته راغت  او لته افغتان چتارواکو رسه یتې د دواړو هېوادونتو پته اړیکتو او د 

سولې په ټینګښت فربد ات د وکړد. په دد وفت کې د لومړي ځت  لپتاره د 

افغان حکومت او وسله والو طالبانو ت منځ د کوچني افتا اوربنتد هتم د دواړو 

و له فوا په ب یالیتوب رسه پلت  شتو چتې لته یتود فتوا یتې پته کتور دننته لوری

افغانستان کې د سولې په اړه نود هيلې را ژوندۍ کړد او له بلتې فتوا یتې د 
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پاکستان په اړیکو کې د باور فضاء بیتاځلې پیتاوړد کتړه. ههغته و -افغانستان

د متيل  مته بیتاځلې د افغانستتان۴۴چې د روان کال د غربګولې میاشتې پته 

امنیت سککار محمد حنیف امت   د کورنیو چارو وزیت  ویتت ب متک او د متيل 

-امنیت عمومي رییت معصوم ستانکزی اسکم آباد ته الړه  ت  څو د افغانستان

( د پيل کولو په APAPPSپاکستان ت  منځ د سولې او پیوستون د عم  پکن )

ټوله کې داسې ویتکی  موفه له پاکستاين چارواکو رسه فربد ات د وکړي. په

شو چې که چې ته پاکستان په ریښتوين ډول رسه د پورته یادو شوو اصتولو پته 

پيل کولو کې له افغان دولت رسه ریښتونې م سته وکړي  نو لې د نه ده چې د 

دواړو هېوادونو اړیکې یو ځ  بیا ښې   او له وستله والتو طالبتانو رسه فتربو 

 ات و ته زمینه ب اب ه  . 

 له:پای

پاکستتان د ستیا  اړیکتو د -د ميل یووايل حکومت پ  مهتال د افغانستتان

څېړلو په پایله کې داسې ویکی شو چې په یاده دوره کې ت  دد مهاله د دواړو 

هېوادونو سیا  اړیکې له بېکبېلو پړاوونو څخه تې د شود دي. لتومړی کلته 

یعنتې پختواين چې د ميل یتووايل حکومتت رامتنځ تته شتو  نتو د تېت د دورد 

پاکستان -ولسمرش حامد ک زي د دورد فکا د لومړي ځ  لپاره د افغانستان

اړیکې ښې شود او د دواړو هېوادونو د لوړ پوړو پوځي او ملکي چارواکو ت منځ 

سف ونه هم ډې  شول. پاکستان لته افغانستتان رسه د ښتو اړیکتو ټینګولتو او د 

ودد ژمنې وکړي  فو کله چې افغانستان د سولې په ټینګښت کې د م ستې ت

د څو میاشتو په تې ېدو رسه پاکستان د افغانستان پ  وړاندد په فپلو کړو ژمنو 

وفا ونه کړه او په کاب  کې ځينې لویې چاودنې ت رسه شتود  نتو د افغانستتان 

پ  وړاندد د پاکستان دوه مخي تتوب څ ګنتد شتو او د دواړو هېوادونتو تت منځ 

ه پایلته کتې یتې د دواړو هېوادونتو پته اړیکتو کتې اړیکې ت ینګلې شود چې پ

بیاځلې بې باوري حاکمه شوه. افغانستان هم په فپ  به ين سیاست کې یتو 
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کلته  سلو اتیا درجې بدلون راوست او سمدالسه یې د هند په لوري مخته کتړه.

ټ متتپ فپلتته نتتود   چتتې د ستتویلې آستتیا پتته هکلتته د ام یکتتا ولسمرشتت ډونالتتډ

او پاکستتان پته ستیمه ییتزه او نړیوالته کهته وستله والتو سااتېژي اعکن کتړه 

طالبانو ته د پناه ځي ورکولو له امله ت  سخت فشار الندد راغ   نو پاکستتان 

ته اړ شو چې بې ته له افغانستان رسه فپلې اړیکې ښې کړي. ههغته  هم دد

چې  مه یوه پاکستاين لوړپوړي پکوي۷۹ل.کال د سلواغې په  ۷۳۴۱و چې د 

یې د پاکستان د به نیو چارو وزارت م ستیالې تهمینه جنجوعه په غتاړه  مشری

وه  له افغانستان رسه د پاکستان د اړیکو ښه کولو په موفه کاب  ته ستف  وکتړ 

او له افغان پکوي رسه یې د دواړو لوریو ت منځ د باور فضاء رامنځ ته کولو او پ  

ل.کتتال د وري  ۷۳۴۱عینتتي م ستتتو ټینګتتار وکتتړ. لتته دد څختته وروستتته د 

متته د پاکستتتان نتتوي لتتومړي وزیتت  شتتاهد فاقتتان عبتتا  د  ۷۱میاشتتتې پتته 

ولسمرش غني د رسمي بلنې پ  بنسه کاب  ته سف  وکړ  تت  څتو لته ولسمرشت 

غني رسه د دواړو هېوادونو د اړیکو په ښه کولو او د افغانستان د ستولې پته اړه 

فغانستان او پاکستان ت منځ فربد ات د وکړي. په دد سف  کې دواړو لوریو د ا

 ۱( د پتيل کولتو پته موفته پته APAPPSد سولې او پیوستتون د عمت  پتکن )

اصولو هوکړه وکړه چې د یادو اصولو د پيل کولو پته موفته د دواړو هېوادونتو د 

به نیو چارو وزارتونو هم بېکبېلې ناستې وکړد. په ټوله کتې یتاد اصتول د دد 

و په اړیکو کې یو ځ  بیا د باور فضا رامتنځ تته الم  شول چې د دواړو هېوادون

  او په دد اړه د نورو فربو ات و لپاره هم زمینه ب اب ه  . د همدغو ناستتو 

او فربو ات و په لړ کې د وسله والو طالبانو او افغان حکومت تت منځ د کتوچني 

افا درد ورځن  اوربند هم په ب یالیتوب رسه پل  شو چې په افغانستان کې 

یې د سولې په اړه نود هېلې را ژوندۍ کړد. همداراز په دد وروستتیو کتې د 

افغان سولې په ب فه کې د ام یکا ځانګړي استازي په توګه د زملي فلیزاد له 

ټاک  کېدو وروسته د پاکستان له زندان څخه د مک عبتدالغني بت ادر او ځینتو 
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ې پاکستتان یتې د نورو پخوانیو لوړپوړو چارواکو فوشې کېدل هغه څه دي چ

افغان سولې په اړه مهم ګام بويل. په ټوله کې داسې ویکی شو چې که چې ته 

په راتلونکي کې ام یکا او نړیواله ټولنه پ  پاکستان ال ډې  فشار راوړي  نو ډېت  

 ژر به یاد هېواد د افغان سولې په اړه ریښتینې همکارۍ ته غاړه کېږدي. 

 وړاندیزونه:

ميل یووايل حکومت د سیا  اړیکو څېړلو په پایله کتې له پاکستان رسه د 

افغان دولت ته وړانتدیز کیتږي چتې د پاکستتان پت  وړانتدد ال ډېت  روښتانه او 

باثباته به ن  سیاست تعقیب کړي. د ښې او مؤث د ډېپلوماسۍ په کارولو رسه 

دد پاکستان ته دا قناعت ورکړي چې افغانستان د ښته ګاونتډیتوب او د نتورو 

دونو په کورنیو چارو کې د نته الستوهنې د اصت  پت  بنسته ټولتو ګاونتډیو هېوا

هېوادونو رسه ښې او دوستانه اړیکې غواړي. باامنته او بتا ثباتته افغانستتان نته 

 یوازد د افغانانو بلکې د ګاونډیو او د سیمې د ټولو هېوادونو په ګټه دی.  

خه وروستته پاکستتان د سویيل آسیا په اړه د ام یکا د سااتېژۍ له اعکن څ

یو ځ  بیا له افغان حکومت رسه د فپلو اړیکو د ښه کولو هڅې پی  کړي چې 

د دواړو لوریو لوړ پوړو چارواکو کاب  او اسکم آباد ته څو څو ځلې سف ونه کړي 

او په پایله کې یې د دواړو هېوادونو په اړیکو کې یو ډول د باور فضاء رامنځ تته 

د لته دد چتانت څخته ګټته پورتته کتړي او د افغتان شود  نو افغان دولت بایت

سولې په تړاو دد له وستله والتو طالبتانو رسه د فتربو اتت و لتړۍ کومته چتې د 

ډې د مودد لپاره په ټپه درېدلې وه بیاځلې پی  کړي. ځکه د یادو دواړو لوریو 

ت منځ د کوچني افا د ب یايل اوربند څخه وروسته اوس داسې انګې ل کیږي 

ان سولې په تړاو د ام یکا په دریځ کې هم بدلون راغل  او لته وستله چې د افغ

 والو طالبانو رسه د مخامخ فربو کولو په موفه یې پکوی ټاکل  دی.
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 الدین سهیم محقق کاملمعاون 

 

 ف در ازبکستان اصالحات داخلی پسا کریمو 

 نتایج و پیامدهای آن
 

 خالصه

العمر جمهوری ازبکستان و با به  ف رئیس جمهور مادامبا مرگ اسالم کریمو  

قدرت رسیدن شوکت میرضیایف، تحوالت جدی در جمهوزی ازبکستان رومنا 

ان با طرز دید و تجاربی که داشت، دست به یک گردید. رهربی جدید ازبکست

های  سلسله اصالحات گسرتده در این کشور زد. این اصالحات بیشرت بخش

توان اصالح قوانین، از بین بردن فساد در  می گیرد؛ که داخلی را در بر می

احزاب،  مسألهنهادهای دولتی، رهایی زندانیان سیاسی و خربنگاران، 

مسایل اقتصادی از جمله حل مشکالت ارزی در کشور  دموکراسی و حقوق برش،

های شان بعد از دو  و همچنان اجازه دادن اقلیت قومی تاجیک برای فعالیت

دهه، را از جمله کارکردهای اصالحی رهربی جدید عنوان منود. همچنان در 

بخش سیاست خارجی و تعامالت این کشور با همسایگان و حل اختالفات 

یی نیز  یی و فرامنطقه های بزرگ منطقه ان و روابط با قدرتچندین ساله با آن

 تحوالتی رومنا گردیده است.

 مقدمه

هاای آسایای مرکازی باه  ترین جمهوری جمهوری ازبکستان یکی از پرو نفوس

باا فروپاشای اتحااد جامهیار شاوروی  1991آید و این کشاور در ساال  شامر می

خاود را بدسات آورد. جمهاوری  سابق مانند سایر کشورهای این منطقه استقالل
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ازبکستان با قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و افغانستان دارای 

 باشد. این جمهوری دارای منابع بزرگ معدنی به ویاهه طالسات. مرز مشرتک می

برخااوردار  یهمچنااان جمهااوری ازبکسااتان در صااادرات پنیااه از جایگاااه باااالی

چه قابل مالحظه است اوضاع بد سیاسی، اقتصاادی و باشد. اما با این هم، آن می

. ازبکستان طی رهربی های استقالل آن است این کشور از هامن سال اجتامعی

هااای  العماار ایاان کشااور و بااا سیاساات ف رئاایس جمهااوری مااادامو اسااالم کریماا

های سیاسی و اقتصادی شدید شده بود. اختالفات  وی دچار بحران قتدارگرایانۀا

یای و عادم انساجام اجتامعای و  مشکالت اقتصادی، واگرایی منطقاهمرزی، بروز 

کشاور طای دو دهاه و نایم زماان ایان  ۀحقوق برشای از مشاکالت عدیاد مسایل

هاای  ف در مقابال قادرتو های اسالم کریم تعادل در سیاست ف بود. عدمو کریم

 یی بیشرت باعث سوء اعتامد باالی ازبکستان و کااهش یی و فرامنطه کالن منطقه

روابط با این کشور گردیده بود. همچنان انتقاادات وارده بار ایان کشاور در ماورد 

امللال  عدم تطییق دموکراسی، ایان کشاور را باا مشاکالت جادی در ساط  باین

ف، اوضااع در ازبکساتان دگرگاون و . اماا باا مارگ اساالم کریمابودمواجه ساخته 

تان بالفاصاله در گردید و شوکت میرضیایف به قدرت رسید. رهربی جدید ازبکسا

های مختلف در این کشور برآماد و طای دو ساال  پی اصالحات گسرتده در بخش

گذشته تغییرات جدی در ازبکستان رومنا گردید. همچنان رواباط ایان کشاور باا 

امللال نیاز دساتخوغ تغییارات  های بزرگ در ساط  باین گانش و قدرت همسایه

هاا را در بار  ت کادام بخاشگردد کاه ایان اصاالحا گردید. حال، سوال مطرح می

کاار آمادن شاوکت میرضایایف چاه باا رویگیرد؟ و همچنان اصاالحات جدیاد  می

رساد  چنین به نظار مای و منطقه در پی دارد؟ برای خود ازبکستانرا  یپیامدهای

مثیات  ۀاین کشور چهر  که اصالحات داخلی در ازبکستان بیشرت باعث گردیده تا

 . یابدروابطش با سایر کشورهای بهیود  و فعال از خود به منایش بگذارد و

در ازبکستان با مرگ اساالم  این مقاله با هدف بررسی وضع جدید که :هدف

 گردد. ف حاکم گردید، تحریر میو کریم
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جمهوری ازبکستان یکی از کشاور همساایه و همارز باا افغانساتان  :مربمیت

خواهاد داشات. از  باشد و تحوالت داخلی آن لزوماً تأثیراتی بار کشاور ماا نیاز می

  شود تا این تحوالت بررسی گردد. رو رضوری پنداشته می این

  گردد. تحلیلی تحریر می -این مقاله با روغ توصیفی :روش تحقیق

 وضعیت ازبکستان قبل از اصالحات جدید

نظرداشت اینکه درک اصالحات مینی بار فهام اوضااع و احاوال پایش از با در 

خواهاد شاد تاا اوضااع و احاوال ازبکساتان در اصالحات اسات، در اینجاا تاالغ 

 فشرده  ف باه طاور و الم کریممهور پیشین این کشور اسدوران زمامداری رئیس ج

تار ماورد کااوغ  بررسی قرار گیرد. تا بتوانیم متعاقیاً میاحث بعادی را خاوب مورد

 قرار دهیم. 

ل ف به طور رسمی بر کشاور ازبکساتان از آغااز اساقالو زمامداری اسالم کریم

در  1991ف در سااال و اسااالم کریماا رشوع شااد.1991ایاان کشااور یعناای سااال 

از پوهنتاون  1991سمرقند باه دنیاا آماد، وی انجنیار میخانیاک باود و در ساال 

التحصیل شد و بعداً باه مادت شاش  تکنیک آسیای مرکزی در تاشکند فارغ پولی

ل کاار باود. طیاره سازی تاشکند مشغو  ارخانۀسال به عنوان انجنیر هوافضا در ک

ریازی جمهاوری ازبکساتان مشاغول فعالیات  برنامه ر کمیتۀد 1999وی در سال 

آورد و  اقتصاد را بدست می یالت عالی در رشتۀمیشود و یک سال بعد سند تحص

باه حیاث وزیار  1919رساد. بعاداً، در ساال  در نهاد مذکور به مقام معاونیت می

به ریاست کمیته  1919در سال  فو شود. اسالم کریم کستان تعیین میازب یۀمال

رسد و متعاقیاً دبیر حزب کمونسات در شاهر  برنامه ریزی جمهوری ازبکستان می

مختلاف دسات پیادا  هاایباه مقاام همشاود. وی پای قشقه دریا این جمهوری می

به مقاام دبیار حازب کمونسات ازبکساتان ارتقاا  1919کند تا اینکه در سال  می

اساالم  1991ماار   42تان در رای عالی ازبکسمناید. پس از آن، اجالس شو  می

منایاد. وی در ساال  ف را به عنوان رئایس جمهاور ازبکساتان انتخااب مایو کریم

در اولین انتخابات ریاسات جمهاوری پاس از فروپاشای شاوروی ساابق و  1991

این روند تا آخر عمر  1کسب استقالل به طور رسمی رئیس جمهور ازبکستان شد.
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حیات  ۀدرت را در ازبکستان به طور انحصاری تا آخرین لحظوی ادامه داشت و ق

 خود در دست داشت. 

در واقع، رشوع مترکاز قادرت در ایان  1991ف در سال و پیروزی اسالم کریم

باه تصاویب رساید ایان  1994کشور بود. قانون اساسی ازبکستان کاه در ساال 

به شکل وسیع  مترکز قدرت را رسمیت بیشرت بخشید و اختیارات رئیس جمهور را

های رئایس جمهاور کاه  و گسرتده منظور منود. در اینجا به طور فرشده صالحیت

 داریم:  در قانون اساسی ازبکستان مسجل گردیده را بیان می

  نصاااب و عااازل صااادراعظم، معااااون اول رئااایس جمهاااور، معااااون اول

ارنوالی و معاونینش الیته با تأیید بعدی څ صدراعظم، اعضای کابینه، لوی

 لس عالی.مج

 ئیس و اعضای محکمه قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشاور، ر  نصب

 رئیس محکمه عالی اقتصادی و همچنان رئیس کل بانک مرکزی. 

  گامشنت و برکناری قضات مناطق و نواحی، شهرها 

 عزل والیان والیات و رئیس شهر تاشکند نصب و 

  ری و اعضاای انحالل پارملان در صورت بروز اختالف میان رئیس جمهاو

 4پارملان((

همچنان مواردی دیگار نیاز وجاود دارد کاه نقاش رئایس جمهاور را در سااختار 

والیاات. اوالً قادرت رئایس  نسازد. مانند نصب و عزل والیا قدرت تعیین کننده می

گاردد و ایان والیاان  مای اعااملجمهور از طریق والیان در شهرها و نواحی مختلف 

هماین ترتیاب رئایس جمهاور به دانند و  مسئول می خود را در مقابل رئیس جمهور

گاان پارملاان هگیرد. ثانیاً، والیان والیاات در تعیاین منایناد در رأس قدرت قرار می

 یابد.  رئیس جمهور از این طریق نیز افزایش می نقش اساسی دارند بنابراین قدرت

نهااد ی است که با های  ی العاده رئیس جمهور در ازبکستان دارای قدرت فوق

شود مقایسه منود. به هماین دلیال اسات کاه بسایاری از مخاالفین از  دیگر منی

ف بیارون راناده و ور در زماان زماماداری اساالم کریماصحنه سیاست در این کشا

ف مقاام معاونیات اول رئایس و اساالم کریما 1994ور مثال در ساال شدند. به ط
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دارای قادرت هام  یایهس آن شکرهللا میرساعیدف باود و باه گوناجمهور که در رأ 

 رئیس جمهور بود را حذف منود و عمالً متامی قدرت را در دست گرفت.با سط  

خااتم  1999ف در ماااه دساامرب سااال و ریاساات جمهااوری کریماا ۀپاانس سااال ورۀد

ف بارای و ریاسات جمهاوری کریما ۀگردید. اما طی یک همه پرسای عماومی دور 

له به عنوان یک دوره برای چهار سا ۀمدت چهار سال متدید گردید. الیته این دور 

چهارسااله در ساال  دورۀگردیاد. باا پایاان رسایدن  اف محسوب منای اسالم کریم

 91ایس نتیجاۀ اعاالم نتاانتخابات ریاست جمهوری برگازار گردیاد کاه در  4111

باار دیگار باه  کریموفبنابراین اسالم  9اختصاص یافته بود. کریموفدرصد آرا به 

تان باقی ماند تا اینکه با به وقوع پیوسنت حاواد  مسند ریاست جمهوری ازبکس

، دولات ازبکساتان اعاالم مناود کاه کشاور در رشاباط 4111یازده سپتمرب ساال 

ریاست  ، دورۀخاطر حفظ ثیات در کشوره خاص قرار گرفته است و الزم است تا ب

اف به هفت سال دیگر متدید گردد. این در حالی است که رئیس  جمهوری کریم

منحیاث  کریماوفلی ازبکستان اعاالم مناود کاه رضوری اسات اساالم مجلس عا

 2رئیس جمهوری مادام العمر این کشور شناخته شود.

 گونااۀالعمااری کااریم بااه  وضااعیت داخلاای ازبکسااتان بااا زمامااداری مااادام 

بود. ازبکستان در این مدت نتوانست بیشارت باا دیگار  انهکتاتور یو د اقتدارگرایانه

هاای مخاالف خاود در داخال  ر مناید و در پی رسکاوب گاروهکشورها ارتیاط برقرا

که قوانین مختلف برای مانع شدن از تشکیل احزاب مخاالف  یکشور بود. تا جای

هاای سیاساای مخاالفین تصااویب گردیاده بااود. باه طااور مثاال، قااانون و فعالیات

حامیاات از اعتیااار و حیثیاات رئاایس جمهااور، قااانون م سسااات اجتامعاای در 

ها و قانون آزادی وجدان و ساازمانهای ماذهیی. از ساوی  ن رسانهازبکستان، قانو 

ها را به طور جادی در کنارتول داشات، همچناان های  حازب  دیگر، دولت رسانه

های اسالمی داشته باشد. به اساس قانون حامیت از اعتیار  توانست فعالیت منی

ور جرم و حیثیت رئیس جمهوری، هر گونه نقد و انتقاد از کارکردهای رئیس جمه

هر شخصی که در قالب احزاب و یا  کریموفشد. در زمان زمامداری  پنداشته می

هاا  گردیاد و باه زنادان داخات دساتگیر مایپر  ت مایخارج از آن به مخالفات دولا
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شامرده  بشدی هاای شد که این خود نقض رصی  حقوق برش و آزادی انداخته می

ترس و هاراس از دولات  شد. به همین ملحوظ شهروندان ازبکستان بیشرت در می

 بودند.  کریموفکتاتور یمقتدر و د

ران شاوروی ساابق در و مترکز قدرت، اقتدارگرایی و ساختارهای بجاا ماناده د

ازبکستان باعث به وجاود آمادن رشایاط باد اقتصاادی و سیاسای در ایان کشاور 

مردمای در جاهاای  ۀگردیده بود که ایان رشایاط خاود باعاث اعرتاضاات گسارتد

ید. اما دولت ازبکستان این اعرتاضات را چندین بار رسکوب منود که مختلف گرد

بسیاری از ماردم  گانهها میان نیروهای دولتی و اعرتاض کنند در نتیجه درگیری

 5های خود را از دست دادند. جان

عوامل مختلف رشایط اقتصادی و سیاسی ازبکستان را تحت فشار قارار داده 

روبل، عادم همکااری  تحادیۀرج شدن این کشور از اتوان خا بود که از آنجمله می

 ضدروسای شاخ  هاایکالن اقتصادی و گرایش مسایلبا کشورهای منطقه در 

 رئیس جمهور و متایل به غرب را عنوان منود.

دارای رویکارد  کریماوفسیاست خارجی ازبکساتان نیاز در دوران زماماداری 

و ایاالت متحده امریکا بوده که دوگانه یعنی همراهی و تقابل با فدراسیون روسیه 

اساالم  اناۀچاون شخصایت و مانش اقتدارگرای یاین رویکارد، برخاساته از عاوامل

از ساوی  ها در آسایای مرکازی و رقابات روسایه و امریکاا باود. ، اختالف کریموف

تواند عامل  ازبکستان از نظر سیاسی و اقتصادی می دیگر توسعه نیافتگی جامعۀ

داخلای ازبکساتان باوده باشاد.  تۀخارجی و وضع بسا شکل گیری سیاستگر دی

اتخاذ چنین سیاست خارجی از سوی دولت ازبکستان، اعتامدها  تیجۀالیته در ن

 قاۀباالی این کشور کاهش پیدا مناود، اختالفاات ایان کشاور باا کشاورهای منط

هاا میاان روسایه و چاین باا امریکاا اوج پیادا  آسیای مرکزی شدت گرفت و رقابت

خود باعث به وجود آمدن وضع نااگوار بارای منطقاه و ازبکساتان امر ن که ای9کرد

 شد. 
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 تغییر رهربی 

بیشارت گامناه  شاد، نشرد  در ازبکساتان کریماوفزمانی که خرب مرگ اساالم  

در  ها برای جانشینی وی وجود داشت. اما آنچه که توجه اکرث کارشناساان را زنی

ازبکساتان باود. اصاالحات در  در کریماوفپساا  ورمناایاین زمینه جلب مناود د

شد اما چاه کسای اصاالحات را باه وجاود ازبکستان یک امر رضوری پنداشته می

توانست و تا چه اندازه وضعیت قیلی بااالی فارد حااکم تاأثیر گاذار باود  آورده می

 مورد شک و تردید قرار داشت.

ز به عنوان رئیس جمهور مادام العمار ازبکساتان و طار  کریموفرهربی اسالم 

این کشور را تقرییاً به  های متامدیداخلی و خارجی طی سال یدید او به قضایا

انزوا کشانده بود، وی قدرت متمرکاز مناوده و سیاسات خاارجی دولات را نیاز در 

انحصااار خااود گرفتااه بااود تااا اینکااه همااین اماار باعااث شااد کشااورهای منطقااه و 

دهناد. باه هار حاال، های بزرگ کمرت متایل به روابط با این کشاور نشاان  قدرت

در سیاسات خاارجی ایان  ش، باعاث چارخکریماوفتغییر رهربی با مرگ اساالم 

های مختلف  کشور نیز گردید. رهرب جدید ازبکستان با آوردن اصالحات در بخش

 توانست توجه بعضی از کشورها را به خود جلب مناید.

  اصالحات داخلی

از تصادی اغ در پای شوکت میرضایف رهرب جدید جمهوری ازبکساتان از آغا

اصااالحات جاادی و گساارتده در کشااورغ بااود. اصااالحاتی کااه در زمااان اسااالم 

 منود.  حتا تصورغ هم ناممکن می کریموف

تاوان باه عناوان تغییارات جادی تحات  اصالح قوانین از مواردی است که مای

رهرب شوکت میرضایف یاد منود. وی قانون اصالحات اداری ازبکستان را تصویب 

ن قانون بیشرت به هدف اصالحات و تغییر سیستم مادیریتی باه تصاویب منود. ای

ساازمان و  111هاای بیشارت از  رسیده است. بار اسااس ایان اصاالحات فعالیات

نهادهای اقتصادی مورد بازبینی مجدد قرار خواهد گرفت. فرمان اصالحی رئیس 

ز جمهور ازبکستان شامل موارد چون اصالحات کلی سیساتم مادیریتی دولتای ا

هااای قااوه مجریااه،  جملااه تکاماال اصااول نهااادی و سااازماندهی حقااوقی سااازمان
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وظایف، روشهای اجرایی، تکامل جریانات هامهنگی و همکاری متقابل، کااهش 

 های اقتصادی و توسعه روشهای مدیریت بازار، برناماه ریازی نفوذ اداری در رشته

های سیساتم اسرتاتهی به شکل معارص در سیتسم مدیریت دولتای، تکامال روشا

گیاار  هااای قاوه مجریااه، شااکل هاای متقاباال سااازمان عماودی ماادیرت و همکاااری

الیتاه هادف  7یی دولتی، میارزه باا فسااد، مای شاود.  سیستم خدمات موثر حرفه

هاای  کلی چنین اصالحات تغییر در سیستم مادیرتی، حامیات از حقاوق و آزادی

قدرمتناد جهات  شهروندی در ازبکستان و همچنان برای جلب توجاه کشاورهای

 های کالن بوده است. گذاری جذب رسمایه

اصالحات شوکت میرضیایف همچنان در برگیرنده موضاوعات چاون سااختار  

باشاد. وی  هاا، مای فساد، آزادی سازی ارز، آزادی بیان و رسانه آموزغ و پرورغ،

 و نوآوری و وزارت آموزغ و پرورغ ایجاد مناود دو وزارتخانه از جمله وزارت توسعۀ

وزاتخانه و نهاد دولتی دیگر نیز تجدید ساختار شدند. وی همچنان میارزه با  17

های کاری خود قرار داده است. طوریکه با ایجاد یک تایم  فساد را یکی از اولویت

ویهه قابل اعتامد، تعادادی زیاادی از مقاماات دولتای ایان کشاور را در رابطاه باا 

منود. باه بااور کارشناساان آزاد ساازی  تخلف و ناتوانی در کار شناسایی و برکنار

باشد.  ارز، یکی از افدامات اساسی رئیس جمهور ازبکستان در بخش اقتصاد می

ها را کساب کردناد.  بنابراین اقدام، اشخاص حقیقی، مجوز فروغ ارز در رصافی

بنا بر گزارشات، شهروندان و اشخاص حقوقی بعد از ایان اقادام رئایس جمهاور، 

 ها تحویل دادند. میلیون دالر را به بانک 911از بیش  طی یک هفته

از دیگر مواردی که در بخش اصالحات رهربی جدیاد ازبکساتان، آزاد ساازی 

 کریماوفکاه در زماان اساالم  نادتن از زنادانیان سیاسای و خربنگاارانی بود 19

هاای  دستگیر گردیده بودند. همچنان بیشرت از شانزده هزار تن از فعالین و چهره

هاای  سیاسی از لست سیاه خارج شدند. رهرب جدید ازبکستان از ساازمانمطرح 

هاا نیاز دعاوت مناوده تاا دوبااره دفااتر خاود در ایان کشاور  حقوق برشی و رسانه

یای"  املللی رسانه نام "باشگاه بینه ب ییهبرنام 4117بازگشایی منایند. در سال 
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حضاور مقاماات دولتای و  در تلویزیون دولتی ازبکستان راه اندازی گردید کاه باا

 1ها، مشکالت جاری کشور مورد بررسی قرار گرفت. مسئوالن وزارتخانه

فعالیات  مساألۀاز اصالحات رهربی جدید جمهوری ازبکساتان  یبخش دیگر 

ها بیشرت از سی سال است کاه تاجک ها در این کشور است.اقلیت بزرگ تاجک

ن کشاور محاروم هساتند. از هر نوع فعالیت سیاسی، فرهنگی و اجتامعای در ایا

فشار شدید بودند  های مطرح تاجک در این کشور تحت پیگرد و بسیاری از چهره

 داخلای تاجکساتان بار هاایو این بیشرت به دلیال ادعاهاای ارضای طای جنا 

برای اولین بار از چهره  4117در ماه می سال  شهرهای سمرقند و بخارا بود. اما

هاا و نیازهاای ملای خاود  از خواساته های مطرح تاجک دعاوت باه عمال آماد تاا

 ۀداخلاای ناادارد. وضااع بساات ۀالیتااه ایاان اصااالحات تنهااا جنیاا 9صااحیت مناینااد.

به خصوص کشاورهای همساایه  هاازبکستان بیشرت باعث شده بود تا دیگر کشور 

به همین دلیل شاوکت میرضایایف در  ؛روابط مطلوب با این کشور نداشته باشند

های  های همکاری ات در ساختارهای داخلی زمینهآوردن اصالحبا تالغ است تا 

 یی را فراهم مناید.  منطقه

 اصالحات خارجی در سیاست خارجی

هااای  ی در سیاسااتیکااار آماادن شااوکت میرضاایایف، تجدیااد نظرهااابااا روی

را  4117رومناا گردیاد. طوریکاه وی ساال  ازبکستان نسیت به همسایگانش نیز

عناوان مناود. ازبکساتان کاه باا سال مهمای بارای سیاسات خاارجی ازبکساتان 

کشورهای قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان هم مارز 

باا بعضای از ایان کشاورها داشاته اسات.  یهای گذشاته مشاکالت در سال ،است

سافر باه ترکمنساتان، دو سافر باه  شوکت میرضیایف برای حل این مشکالت سه

و روسیه داشته است و همچنان مقاماات  یزستان و یک سفر هم به قزاقستانقرغ

 ۀند استقیال منوده است. در نتیجشکدولتی کشورهای مذکور را در تا ۀعالی رتی

 مساایلسفرها و دیدارهای مقامات دولتی کشورهای یاد شده توافقات زیادی در 

تعیاین حادود مارزی باا همساایگان صاورت گرفتاه اسات کاه  مساألۀاقتصادی و 

 ساند 19ی میان ازبکستان و ترکمنستان، امضای دراهرب  شامل، امضای قرارداد
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و افتتاااح گااذرگاه جدیااد بااین ازبکسااتان و قزاقسااتان، امضااای توافقنامااه هااای 

میلیارد دالر با روسیه، حل مشکالت مرزی با قرغیزستان،  19اقتصادی به ارزغ 

 میلیاارد دالاری باا کوریاای 9ۀ میلیارد دالری با چین، توافقناما 49امضای سند 

  11گردد. جنوبی و گسرتغ روابط با افغانستان می

 گذار در آسیای مرکزی های بزرگ و تأثیر  روابط با قدرت 

دولت ازبکستان همواره در روابط خود با ایاالت متحده امریکاا شااهد کاش و 

همگرایاای و واگرایاای ناشاای از  هااایی بااوده اساات. باادیهی اساات کااه ایاان قااوس

کسااتان و طاارز دیااد او بااه اوضاااع بیروناای ازب در کریمااوفهااای اسااالم  سیاساات

 ۀرواباط ایااالت متحاد 4111پیش از حواد  یازده ساپتمرب ساال  کشورغ بود.

هاای اساسای و  حقاوق برشا، آزادی ۀامریکا و از بکستان به دلیال نقاض گسارتد

، به شدت تنازل پیادا مناوده باود. اماا کریموفاسالم  ۀهای اقتدارگرایان سیاست

تا از بسیاری  ،، ایاالت متحده را واداشت4111تمرب سال وقوع حواد  یازده سپ

کاه  مناید و روابطش را با ازبکستان گسرتغ دهد. تا جااییپوشی مسایل چشم 

آباد را در اختیاار ایااالت متحاده  نام کارشی خانه ازبکستان یک پایگاه نظامی ب

گنت باه واشان 4114در ساال  کریموفها اسالم  قرار داد. در پی همین همکاری

سفر منود و با جورغ دبیلو بوغ دیدار منود. اما وقوع حواد  اندیجان در ساال 

گای کشااند. هیک بار دیگار رواباط ازبکساتان و ایااالت متحاده را باه تیار  4115

هاای اقتصاادی  ایاالت متحده نیروهای خود را از ازبکستان بیرون مناود و کماک

گی رواباط هجان تنها باعث تیر خود را نیز به شدت کاهش داد. الیته حواد  اندی

امریکاا و ازبکساتان نشاد، بلکاه ترکیاه نیاز از ماوارد باارز آن  ۀمیان ایاالت متحد

 ۀفاصال در انادیجان ازبکساتان، باه خاوبی در 4115است. برایند حواد  ساال 

ساال در رواباط باا  41زماانی  ۀسال در روابط با ایاالت متحده و فاصل 19زمانی 

دلیال . روسیه همچنان مانند سایر کشورهای یادشده، به شود ترکیه مشاهده می

داد. چند بار  گرمی زیادی به این کشور نشان منیدل کریموف های اسالم سیاست

خااروج ازبکسااتان از پاایامن امنیاات دسااته جمعاای، تصااویب قااانون منااع ایجاااد 
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های نظامی کشورهای خارجی در ازبکستان و سایر موارد مشابه، ناامیدی  پایگاه

 سیه را نسیت به ازبکستان بیشرت منوده بود.رو 

به هرحال، رهربی جدید ازبکستان در بخش روابطش با کشورهای قدرمتناد  

نیز تجدید نظر منوده است کاه دیادار شاوکت میرضایایف باا  امللل در سط  بین

باشاد.  دونالد ترامپ در واشنگنت پس از شانزده سال از بارزترین مصادیق آن می

امللل سیاست توازن  بین ۀتا در عرص ،زبکستان تالغ منوده استرهربی جدید ا

را میااان سااه قاادرت تااأثیر گااذار در آساایای مرکاازی بااه پاایش گیاارد. ساافرهای 

و توافقاات انجاام شاده میاان ایان  4117در سال   کنیمیرضیایف به مسکو و پ

ای ازبکساتان نسایت ها تغییرات گسرتده در سیاست ۀکشورها، خود نشان دهند

ست. همچنان بهیود اندکی در روابط ازبکستان با ترکیه و ایران با کشورها به این

  11 شود. روی کار آمدن شوکت میرضیایف دیده می

 پیامدها 

با توجه به میاحث قیلی، تأثیر تغییر رهربی و ایجااد اصاالحات در ازبکساتان 

کاه اصاالحات باه وجاود  اباشد. بدین معنا های داخلی و خارجی می دارای جنیه

آمده در ازبکستان هم باالی اوضاع داخلی ایان کشاور تاأثیر داشاته اسات و هام 

 یی. یی و فرامنطقه باالی روابط و تعامالت این کشور با سایر کشورهای منطقه

در بُعد داخلی، اصالحاتی که توسط رهربی جدید ازبکستان صاورت گرفات، 

در میاحاث باعث انسجام بیشرت اجتامعی و سیاسای گردیاد. هاامن طاوری کاه 

باعث شده بود  کریموفاسالم  ۀزمامداری اقتدارگرایان ،قیلی بدان اشاره داشتیم

روز زیادتر و شدیدتر شود. جمهوری ازبکساتان ه تا فاصله بین دولت و مردم روز ب

 ۀگیاری، رشاد و توساع شاکل ۀسیاسی که داشت، هیچگااه اجااز  ۀبا ساختار بست

دولات را ناداد. و  یات گسارتده و منتقادمستقل باا فعالهای  مدنی، رسانه ۀجامع

یه و از باال به پاایین تا رابطه میان دولت و جامعه یک سو ،همین امر باعث گردید

هاای داخلای کاه در دوران اساالم  در حاال حاارض، احازاب و ساازمان باشد. اماا

به شاکل عاادی را های خود  به عدم فعالیت مجیور شده بودند، فعالیت کریموف

هاا و آزادی بیاان کاه در حالات بادی در آن زماان قارار  ناد. رساانهه اآن آغاز منود
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در هاا  رساانه ۀهاای گسارتد و اکنون فعالیات هپیدا منود یجدید ۀداشتند، روحی

 کار آمدن میرضیاف از رس گرفته شده است.ازبکستان با روی

با طرح اصالحات جدیاد، رو باه  روابط اقتصادی ازبکستان با همسایگانش ۀتوسع

ون شادن از بحاران است و رهربی جدید ازبکستان جهت رشد اقتصادی و بیار  بهیود

هاای بیشارت را  گاذاری در تالغ است تا رسمایه ،گیر این کشور بوداقتصادی که دامن

ی کاه باه دلیال رهاربی اساالم کاریم از یهای مختلف جلب مناید. کشورها در بخش

ا ایجااد فضاای اعاتامد از ازبکستان در بخش اقتصادی فاصله گرفته بودند، اکنون با

 گذاری در این کشور منوده اند. ، دوباره آغاز به روابط و رسمایهسوی رهربی جدید

یی را داشت و به  ازبکستان از دیر زمانی ادعای ههمونی منطقه از سوی دیگر،

همین دلیل هم بود که این کشور در انزوا قرار گرفت. اکنون، شوکت میرضایایف 

تا دوباره جایگاه خاود را در میاان  ،ی متعادل در تالغ استها با اجرای سیاست

کشورهای منطقه مشخ  مناید. هامن طوری کاه قایالً نیاز بادان اشااره گردیاد 

جمهوری ازبکستان تقرییاً در یک انزوای سیاسی و اقتصادی قارار داشات و ایان 

 های رهربی سابق این کشور بود. اما اکناون رهاربی جدیاد امر ناشی از سیاست

یای  ست. به طور مثال، همگرایی منطقهاین انزوا ازبکستان در پی خارج شدن از

یکی از پیامدهای اصالحاتی است که رهربی جدید ازبکستان آنارا در نظار دارد. 

این کشور رواباط باا همساایگانش را از رس گرفتاه، بااالی مشاکالت و اختالفاات 

مناوده اسات و مهمارت از  مرزی با کشورهای منطقه به توافقات زیادی دست پیدا

بساایاری از  ۀهمااه در ایاان ماادت کوتاااه ازبکسااتان توانسااته اساات اعااتامد دوبااار 

خواهاد مناید. از سوی هم، ازبکساتان مای جلب را  کشورهای منطقه و فرامنطقه

فعاال  ۀصل  افغانستان نقش آفرینی مناید که ایان خاود نشاان دهناد ۀدر پروس

 باشد.  بودن این کشور در منطقه می

هاای رهاربی  تارین تاالغ های بازرگ یکای اساسای همچنان تعامل با قدرت 

 گردد.  جدید ازبکستان محسوب می

رسد که ازبکستان در تاالغ اسات تاا باه عناوان  به همین اساس، به نظر می

کشور فعال در منطقه عرض اندام مناید. از این رو است که از بکستان باا قاراری 
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از سوی دیگار تعامال ایان کشاور باا  14روزد. غ میهای بیشرت، تال  روابط با دولت

امریکا، روسیه و چین یکی از مصادیق بارز  ۀهای بزرگ مانند ایاالت متحد قدرت

امللال اسات. ازبکساتان در  نقش آفرینی این کشور در سط  منطقه و نظام باین

های بزرگ یاد شاده، بتواناد حیثیات و  تالغ است تا با ایجاد اعتامد میان قدرت

 اه خود را مشخ  مناید. جایگ

 گیری  نتیجه

اف، از اوضاااع بااد سیاساای و  کااریم جمهااوری ازبکسااتان در دوران اسااالم 

هاای  اجارای سیاسات برد و این حالت ناشی از اجتامعی و حتا اقتصادی رنس می

داخاال کشااور بااود. عاادم انسااجام سیاساای و در اف  اسااالم کااریم ۀاقتدارگرایاناا

از پیاماادهای ناااگوار  یاایو واگرایاای منطقااهاقتصااادی  ۀاجتامعاای، عاادم توسااع

، بشرد برای ازبکساتان باود. همچناان نقاض حقاوق  کریموفهای اسالم  سیاست

عدم تعادل سیاست خارجی این کشور در قیال ایااالت  عدم تطییق دموکراسی و

هاای اقتصاادی و رسدی رواباط میاان  امریکا و روسیه باعث کاهش کمک ۀمتحد

اف اوضاع در داخال ازبکساتان دگرگاون  ا مرگ اسالم کریمآنها گردیده بود. اما ب

گردید. شوکت میرضیایف که بیشرتین آرا را در انتخابات ریاست جمهاوری از آن 

خود منود به منحث رهرب جدیاد ازبکساتان تعیاین گردیاد. وی باا احاراز کرسای 

ریاساات جمهااوری بالفاصااله در پاای اصااالحات گساارتده در ایاان کشااور برآمااد. 

نویاد  ،هاای مختلاف صاورت گرفات که در ازبکستان در بخش یجدیداصالحات 

جهااانی بااود. اصااالح قااوانین، آزادسااازی مخااالفین  ۀدوباااره باارای مااردم و جامعاا

های شاان، حال  ی فعالیتسیاسی، آزادسازی خربنگاران، اجازه دادن احزاب برا

ها، حل مشکالت ارزی و موارد بسیاری دیگر از جمله اصاالحات  کمشکالت تاج

شاوکت میرضایایف آنهاا را در اولویات کااری خاود قارار داد. وی  کاه داخلی باود

در قسمت حل اختالفات که با همسایگانش بر رس مسایل مرزی داشت  همچنان

به توافقات زیاد دست پیدا منود. روابط ازبکستان با تاجیکساتان، قرغیزساتان و 

بعیاد باه نظار  کریماوفقزاقستان از رس گرفته شاد، چیازی کاه در دوران اساالم 

رسید. سفرهای رهربی جدید ازبکستان به کشورهای همسایه، ایاالت متحده  می
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کااه میااان آنهااا صااورت گرفاات،  یو روساایه، بعااد از چناادین سااال و توافقااات

های زیادی را برای مردم ازبکستان باه وجاود آورده اسات. بار عاالوه باا  امیدواری

تحده و روسایه ازبکساتان توانساته های متعادل در قیال ایاالت م اجرای سیاست

احیا مناید. میرضیایف همچنان از  یخود را تا جای که اعتامد از دست رفتۀاست 

شاان را در ایان جمهاوری بازگشاایی  های معترب درخواست تا دوباره دفااتر رسانه

ها از دیگر مواردی است که رهاربی جدیاد ازبکساتان  گذاری مناید. جلب رسمایه

ایان کشاور را از  ۀار خاود قارار داده تاا بتواناد اقتصااد بحاران زدآنرا در دستور ک

حالت کنونی آن بیرون آورد. بنابراین، با اجرای اصالحاتی که توسط رهرب جدیاد 

از خاود باه  یمثیتا ۀتاا چهار  ،مناید ازبکستان صورت گرفت، این کشور تالغ می

 . زی منایدبادر منطقه را  یمنایش بگذار و همچنان در تالغ است نقش فعال

 پشنهادها

جمهوری ازبکستان با داشنت مرز مشرتک با افغانستان و موقعیات ویاهه  .1

رواباط  ،باشاد. بناابراین از اهمیات زیاادی برخاوردار مای ،که در منطقاه دارد

 گسرتده با چنین کشور بدون شک به نفع افغانستان خواهد بود.

دیاده اسات اصالحات داخلی بعد از اسالم کریم در ازبکستان باعاث گر  .4

هاای بیشارتی در ایان کشاور صاورت بگیارد. بنااً پیشانهاد  تا رسمایه گاذاری

تا دولت افغانستان در بخش اقتصادی نیاز توجاه ایان کشاور را باه  ،گردد می

 خود جلب مناید. 

گردد تا از نقش ازبکستان به عناوان  برای دولت افغانستان پیشنهاد می .9

 تفاده مناید. صل  افغانستان اس ۀدر پروس کشور میانجی
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 څېړنیار عبدالخالق فردوس 

 

 په جنويب قفقاز کې 

 د امریکا د متحده ایاالتو موخې
 

 خالصه

او جیو ایکانومیک موقعیت د دې المل شوی،  سرتاتیژیکد جنويب قفقاز 

چې دا سیمه په نړۍ کې له مهمو او ارزښناکو سیمو څخه وشمیرل يش. سرتو 

او  سرتاتیژیکت لري، یو داچې ځواکونو ته ځېنې سیمې له دوو اړخونو اهمی

ایکانومیک اهمیت ولري بل دا چې دا سیمه یو یا څو لویو قدرتونو ته د تهدید د 

رامنځته کولو وړتیا ولري. د سویيل قفقاز سیمه دغه دواړه ځانګړتیاوې لري، د 

امریکا لپاره له یوې خوا اقتصادي او جیوپولیټیکي اهمیت لري او له بلې خوا د 

ران د تهدید یوه وسیله هم ګڼل کیږي. روسیه هم رسبیره پر دې چې روسې او ای

غواړي پر دې سیمه خپل پخوانی نفوذ ولري، له بېالبېلو الرو څخه په ګټه پورته 

کولو د امریکا د نفوذ مخنیوی کوي؛ نو په دې اساس سویيل قفقاز نه یوازې 

ورته په  داچې د روسیې په بهرين سیاست کې ځانګړی ځای لري امریکا هم

 خپل بهرين سیاست کې ځانګړې پاملرنه کړې.

 رسیزه

د قفقاز سیمه د تور سمندرګي او خزر سمندرګي ترمنځ  د روسیې په جنوب 

او د ایران په شامل لویدیځ کې موقعیت لري. دا سیمه په دوو برخو وېشل شوې، 

یوه شاميل برخه ده او بله  یې سویيل برخه ده چې په کې د آذربایجان، 
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رجستان او ارمنستان هېوادونه پراته دي. دغو هېوادونو د شوروي اتحاد تر ګ

پاشل کېدو د مخه خپلواکي نه درلوده او کله چې شوروي اتحاد ړنګ شو 

خپلواکي ترالسه کړه او په خپلواکو هېوادونو بدل شول. دا سیمه روسیې ته چې 

د شوروي اتحاد د وررسه ډېر مشرتکات لري خورا ارزښت لرونکې ده، خو کله چې 

قدرت خال په دې سیمه کې را څرګنده شوه، امریکا دغو هېوادونو ته ځانګړې 

پاملرنه وکړه، او د دې سیمې له هېوادونو رسه یې د انرژۍ په برخه کې پر 

پانګونې رسبیره بیالبیل نظامي تړونونه السلیک کړل، ترڅو په سیمه کې خپل 

 نفوذ پراخ کړي. 

ې موخې دي، چې په یاده سیمه کې د کوم ړیږي هغهنو دا پوښتنه را وال 

امریکا متحده ایاالت یې د ترالسه کولو لپاره هلې ځلې کوي ؟  داسې 

معلومیږي، چې په یاده سیمه کې امریکا د روسیې او ایران د نفوذ د پراختیا د 

ډب کولو لپاره هڅه کوي او د دې موخې د ترالسه کولو لپاره له بېالبېلو الرو چارو 

 څخه ګټه پورته کوي.

د دې څېړنې اسايس موخه  دا ده ترڅو د امریکا متحده  د څیړنې موخه:

ایاالتو هغه موخې چې د سویيل قفقاز په سیمه کې یې لري او د ترالسه کولو 

لپاره یې له بېال بېلو الرو څخه ګټه پورته کوي په ډاګه يش او را والړې شوې 

 پوښتنې ته به دقیق جواب ورکړی يش.

په سیمه ییزه کچه د لویو قدرتونو د بهرنیو سیاستونو  د څیړنې اهمیت:

مطالعه کول او له هغه څخه جاج اخیستل او باالخره د خپل هېواد د بهرين 

سیاست په جوړولو کې ترې ګټه پورته کول پخپله د دې څیړنې اهمیت په ډاګه 

اثر شتون نه  کوي. پر دې رسبیره، دا چې په ميل ژبو په دې اړه کوم ځانګړی

لري؛ ترڅو په هېواد کې دننه د سیايس علومو او نړیوالو اړیکو  مینه وال ترې ګټه 

پورته کړي؛ نو په دې برخه کې د یوې علمي لیکنې چمتو کول هم د دې څیړنې 

 اهمیت په ګوته کوي. 
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د دې مقالې په لیکلو کې د څېړنې له توصیفي ـ تحلیلې  د څیړنې میتود:

 وماتو په راټولو کې له کتابتوين څېړنې څخه ګټه پورته شوې ده.میتود او د معل

په لیکنه کې د څېړنې مطالب  په داسې توګه تنظیم شوي، چې لومړی د  

قفقاز سیمه په لنډو کرښو کې پېژندل شوې او وروسته په شامره وار توګه په یاده 

 سیمه کې د امریکا موخې تحلیل شوې دي.

د قفقاز ښکلې او غرنۍ سیمه د اسیا په  دنه:د قفقاز د سیمې لنډه پیژن

شامل لویدیځه څنډه کې د اروپا او آسیا وچو ترمنځ پرته ده. دغه سیمه د نړۍ د 

متمدنو سیمو له جملې څخه ګڼل کیږي. د لرغون پېژندونکو د څېړنو له مخې 

په دې سیمه کې پنځه زره کاله مخکې د میالد څخه خلکو پر مختللی او متمدن 

رلود. دا سیمه د ښه جغرافیايي موقعیت، ښېرازۍ او آبادۍ له امله د تاریخ ژوند د

په اوږدو کې د بهرنیو اشغالګرو له خوا تر دوامدارو بریدونو الندې وه او تر اوسه 

 پورې دغه پروسه دوام لري.

زره کیلو مرته مربع مساحت لري او  ۰۴۴د قفقاز سیمه په مجموعي ډول 

دې ځای کې ژوند کوي، د دې سیمې ختیځ لورته د میلونه خلک په  ۲۲نږدې 

کسپین سمندرګۍ او ترکیه، شامل لور ته یې روسیه او سویل خوا ته یې ایران 

 1پروت دی.

دغه سیمه د کسپین سمندرګۍ او تور سمندرګۍ په منځ کې پرته ده، دغو 

دواړو سمندرګیو د دې سیمې اقلیمي، اقتصادي او سرتاتېژیک اهمیت نور هم 

کیلومرته اوږدوالی لري، قفقاز یې  ۰۵۴کړی دی. د لوی قفقاز غرونه چې  زیات

په دوه برخو ) شاميل قفقاز او جنويب قفقاز( ویشلی دی. د قفقاز شاميل برخه 

چې اوسمهال د روسې پورې تړلی دی او په دې سیمه کې د روسیې الندې کور 

 واکه جمهوریتونه شامل دي.

 د داغستان کور واکه جمهوریت. .1

 د چیچین ـ اینګوش کور واکه جمهوریت. .2

 د شاميل اوسیتیا کور واکه جمهوریت. .3
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 د کاربادا ـ بالکار کور واکه جمهوریت. .4

 د قارچای ـ چرکس کورواکه جمهوریت. .5

 د آدیګه کور واکه جمهوریت. .6

او په جنويب قفقاز کې د اذربایجان، ارمنستان او ګرجستان جمهوریتونه واقع 

زکال د شوروي اتحاد له ړنګیدو  ۰۹۹۰ریتونو په دي، چې یادو دریو جمهو 

  2وروسته خپلواکي ترالسه کړه.

چې زموږ د بحث موضوع هم په همدې هېوادونو را څرخي؛ نو د دې لپاره 

چې په یاده سیمه کې د امریکا پر موخو پوه شو په الندې ډول یې د جال عنوان 

 په ترڅ کې تر څیړنې الندې نیسو.

پیښې د مخه  ۰۰د سپتمرب د  د امریکا موخې:په سویيل قفقاز کې 

امریکا په مرکزي اسیا او قفقاز سیمه کې هڅه کوي ترڅو خپل ټول امکانات په 

دوو نقطو را وڅرخوي او خپلې موخې ته ورسیږي، یو دا چې د روسیې تاریخي 

وذ د را ژوندي کیدو مخه ډب کړي او له بلې خوا یې په سیمه کې د ایران د نف

اتیدو مخنیوی وکړي رسبیره پر دې په سیمه کې د شته  انرژۍ د ترالسه نفوذ د زی

کولو او کنرتول لپاره هم بیالبیل سیاستونه مخ ته وړي. د دې موخو د ترالسه کولو 

لپاره یې د یادې پیښې وروسته  خپل نظامیان په دې سیمه کې ځای پرځای کړل 

لو هیله نه لري. له تروریزم او څرګنده یې کړه چې په هیڅ ډول له سیمې څخه د وت

رسه د جګړې په نوم او په نړیواله سطحه د دې جګړې د رهربۍ د ترالسه کولو په 

پیښې واقع کیدل هغه څه وه چې په دې  ۰۰موخه، د امریکا لپاره د سپتمرب د 

سیمه کې د امریکا د نظامي شتون لپاره فرصت برابر کړ. په ټوله کې کوالی شو، 

 امریکا موخې په الندې ډول واضح کړو.چې په دې سیمه د 

ایران چې د سویيل قفقاز د  لومړی: په سیمه کې د ایران ګوښه کول:

هېوادونو ګاونډی هېواد شمیرل کیږي او ډیری مشرتکات وررسه لري او هڅه 

کوي چې له دې هېوادونو رسه خپلې اړیکې ال پراخې کړي ترڅو ويش کوالی له 

ذ پراخ کړي او له بلې خوا د امریکا متحده ایاالتو یوې خوا په سیمه کې خپل نفو 
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د نفوذ د پراخیدو مخنیوی وکړي. د دې لپاره چې د امریکا متحده ایاالت پورته 

موخې ته ورسیږي نو هڅه کوي تر څو د سیمې نفت په داسې الرو باندې 

اروپایي بازرونو ته انتقال کړي چې په هیڅ ډول د ایران خاورې ته یې پيپ لین 

خل نه يش. چې له دې طرحو څخه یې یو هم د باکوـ تفلیس ـ جیحان د نل دا

لیکې جوړول دي. دا نل لیکه چې د قفقاز د سیمې نفت د آذربایجان د 

پالزمینې باکو څخه د ګرجستان د تفلیس ښار او له هغې د ترکیې د جیحان 

ارګیري کیږي. بندر ته انتقالوي او د جیحان له بندر څخه بیا نړیوال بازارونو ته ب

ز.کال د اروپا د امنیت او همکارۍ شورا لخوا د استنانبول د  ۰۹۹۹دا طرحه په 

کیلو مرته  ۰۶۷۱د ګازدو دغه نل لیکه چې  3ناستې په حاشیه کې السلیک شوه.

 4نېټه رسامً پرانېستل شوه. ۲۵ز.کال د مې میاشتې په  ۲۴۴۵اوږدوالی لري په  

 5ه ګاز نړیوالو بازارونو ته انتقال کړي دي.میلیونه ټن ۲۰۹،۷او تر اوسه یې 

د ایران او امریکا متحده ایاالتو د اړیکو د ترینګلتیا اسايس ټکي، چې د 

امریکا له لوري مطرح کیږي د ایران د اتومي پروګرام، د ایران له خوا د تروریزم د 

  6مالتړ کول او د منځني ختیځ په مسایلو کې د ایران د السوهنې دي.

ه مطالبو څخه په دقیقه توګه داسې پوهه ترالسه کېږي، د دې لپاره د پورت

چې د امریکا متحد ایاالت خپل سیال ته په سیمه کې ماتې ورکړي او خپلې 

غوښتنې پرې ومني له بېالبېلو الرو چارو څخه ګټه پورته کوي، چې له دې الرو 

 ـ نظامي چارو څخه یې یوه هم په سیمه کې د ایران ګوښې کول دي. له سیايس

نقطې له اړخه د امریکا متحده ایاالتو د جنويب قفقاز هیوادونه له ځان رسه نږدې 

ملګري کړي ترڅو ويش کوالی په سیمه کې د ایران ضد فعالیتونو مرکز ولري او 

هم پر ایران د احتاميل حملې سرتاتیژیک موقعیت په الس کې ولري. له 

ایران هیڅ ګټه پورته نه کړي،  اقتصادي اړخه هڅه کوي چې له دې سیمه څخه

د دې موخې د ترالسه کولو لپاره هڅه کوي چې هغه نل لیکې چې د جنويب 

 قفقاز له سیمې اروپا ته ګاز انتقالوي د ایران په خاوره کې داخل نه يش.
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م: په سیمه کې د روسیې د قدرت ترالسه کولو د مخنیوي لپاره یود

هدف چې د امریکا متحد ایاالت یې د قفقاز په  بل هغه اسايس هلې ځلې:

سیمه کې لري، هغه په سیمه کې د روسیي د نفوذ کمول دي ترڅو روسیه ونه 

يش کوالی لکه د پخوا ) شوروي اتحاد( په څیر په سیمه کې له نفوذ څخه 

برخمن وي د دې هدف د ترالسه کولو لپاره یې د قفقاز په سیمه کې هڅه وکړه 

اص قدرت ته ورسوي چې تر یوه حده له ځان رسه د خلکو ترڅو داسې اشخ

رضایت ولري او له بلې خوا غرب او د امریکې متحده ایاالتو ته وفادار شخص وي. 

په سیمه کې د امریکا متحده ایاالتو له خوا د روسیې او ایران منزوي کولو 

ژو اسايس موخه داده ترڅو ويش کوالی د سیمې له یو شمیر لویو اقتصادي پرو

لکه د انرژۍ د انتقال او د رشق او غرب ترمنځ د حمل و نقل دهلیز جوړولو څخه 

 روسیه او ایران بې برخې کړي.

په سیمه کې د روسیې د منزوي کولو لپاره د امریکا متحده ایاالتو هڅه وکړه 

ترڅو رشق طرف ته د ناټو نفوذ پراخ کړي، د یو شمیر نظامي تړونو لکه د ګوام 

و د سیمې له هېوادونو رسه مايل، فني او نظامي همکارۍ وکړي. د مالتړ وکړي ا

امریکا متحده ایاالتو د قفقاز د سیمې د هېوادونو رسه د خپلواکې د ترالسه کولو 

را په دې خوا مرستې پیل کړي دي او تر دې دمه دوام لري، حتی تر دې چې د 

سیمې هېوادونو خپل یو شمیر مستعمل نظامي تجهیزات یې بالعوضه د قفقاز د 

  7ته ورکړل.

د پورته یاد شویو مطالبو څخه له ورایه ښکاري، چې د امریکا متحد ایاالت 

هڅه کوي ترڅو ) هرڅه یوازې د امریکا متحده ایاالتو لپاره( سیاست مخ ته 

یويس، قفقاز سیمه  د خپل جغرافیوي موقعیت له مخې د ایران او روسیې لپاره 

یرل کیږي، له اقتصادي او سیايس ـ نظامي نقطې چې ګاونډي هیوادونه یې شم

له اړخه د زیات اهمیت لرونکې ده، امریکا هڅه کوي ترڅو د پورته یادو شویو 

کمکونو په مرسته د قفقاز د هیوادونو پاملرنه ځان ته را واړوي، ترڅو  خپلې 
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پورتنۍ یادې شوې موخې ته ورسیږي او په هیڅ ډول ترې ایران او روسیه ګټه 

 ه نه کړي.پورت

 GUAM (Organization for Democracy and Economicد ګوام تړون 

Development)   ز.کال د قفقاز سیمه کې د آذربایجان،  ۰۹۹۶چې په

ز.کال کې وررسه  ۰۹۹۹ګرجستان، اوکراین او مولداوې لخوا رامنځته شو او په 

دي. د دې تړون ازبکستان هم یوځای شو، ترکیه او لیتوا هېوادونه یې ناظر غړي 

اسايس موخې عبارت دي له ) ډیموکراتیکي ارزښتونو ته پراختیا ورکول، د ثابت 

 8د نړیوال او سیمه ییز امنیت پراختیا(   او دوامداره پرمختګ لپاره هڅې او

دا تړون د امریکا متحده ایاالتو ته ځانګړی اهمیت لري ځکه چې د امریکا 

تړون په سیمه کې د ناټو نفوذ پراخوي او د متحده ایاالت په دې باور دی چې دا 

روسیې د کمزوري کیدو سبب ګرځي؛ نو ځکه د امریکا متحده ایاالت وخت نا 

 وخته د ګوام د تړون غړو هېوادونو رسه بېالبیلې نظامي مرستې کوي.

بله سرته موخه چې د امریکا متحده  درېیم : د قفقاز د سیمې نظامي کول:

یمه او د خزر په سمندرګي لري هغه د یادې سیمې ایاالت یې د قفقاز په س

نظامي کول دي. چې د دې موخې د ترالسه کولو لپاره یې له الندې الرو چارو 

 څخه ګټه پورته کړې ده.

  د قفقاز د سیمې له هېوادونو رسه ګډ نظامي مترینات تررسه

 کول.

  د قفقاز د سیمې د هېوادونو د نظامیانو لپاره د نظامي زده کړو

 روګرامونو په الره اچول.د پ

 .د مشاورینو په توګه سیمې ته د نظامي افرسانو استول 

 .9 د سیمې له هېوادونو رسه نظامي مرستې کول 

د پورته مخو د ترالسه کولو لپاره د امریکا متحده ایاالت هڅه کوي ترڅو د 

ترکیې په همکارۍ اوکراین هم دې ته وهڅوي چې د قفقاز په سیمه کې د 
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نفوذ د پراخیدو لپاره هلې ځلې وکړي ځکه چې اوکراین هم یو له هغو  امریکا د

 هېوادونو څخه دی چې د ګوام غړیتوب لري.

هغه مرستې چې د امریکا متحد ایاالت یې د قفقاز د سیمې دهیوادونو رسه 

کوي اسايس موخه یې ترې داده ترڅو وشی کوالی دا هیوادونه د روسیې له 

تې په سیمه کې د دې سبب ګرځیديل چې د دوستي لیرې وسايت. دا مرس

اړونده هیوادونو اړیکې یې د امریکا متحده ایاالتو رسه ډیرې نږدې کړي دي. د 

قفقاز د سیمې درې واړه جمهوریتونه په یو نه یو ډول داخيل ستونزې لري لکه د 

ګرجستان لپاره د جنويب اوستیا او آبخازیا د بېلتون غوښتنې مسله او د 

او ارمنستان ترمنځ د قره باغ د شخړې مسله؛ نو د دې لپاره چې د آذربایجان 

قفقاز د سیمې هیوادونه خپل مرکزي قدرت ال باثباته کړي، یوه نړیوال قدرت ته 

اړتیا لري، ترڅو وکوالی يش اړونده شخړې کنرتول او  په خپل هیواد کې 

 رستارسي حاکمیت ولري.

د امریکا متحد ایاالت د  هغه سرته موخه چې دې سیمه کې یې  څلورم:

ترالسه کولو لپاره هلې ځلې کوي هغه داچې د خزر سمندر د حقوقي رژیم  د 

ټاکلو په اړه چې تر اوسه پرې آذربایجان، ایران ، قزاقستان، ترکمنستان او روسیه 

نه دي همغږي شوي، داسې یوه د حل الره جوړه کړي ترڅو ويش کوالی ایران او 

ترالسه نه کړي. امریکا په دې برخه کې د اذربایجان مالتړ روسیه ترې زیاته ګټه 

 10کوي.

آذربایجان، ایران، قزاقستان، ترکمنستان او روسیه د خزر سمندر ساحيل 

دولتونه ګڼل کیږي او دې تر دې دمه په دې نه دي توانیديل ترڅو داسې یو 

فارمول جوړ کړي، چې د خزر سمندر څخه د ګټې اخیستنې په موخه ټولو 

دخلو هیوادونو ته د قبول وړ وي، په دې اړه د آذربایجان، ایران، قزاقستان، ذی

ترکمنستان او روسیې لیدلوري بېالبېل دي ؛ نو فکر کېږي چې په دې برخه کې 

هر هیواد داسې طرحه وړاندې کوي چې خپلې ګټې یې په کې نغښتې وي. 

ه نږدې اړیکې داچې په یاده سیمه کې اذربایجان د امریکا متحده ایاالتو رس 
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ذربایجان مالتړ کوي، ترڅو ويش کوالی  لري؛ نو ځکه امریکا په دې برخه کې د ا

 د خزر له سمندر څخه د ایران او روسیې د ګټې اخیستلو کچه ټیټه کړي.

متحده ایاالتو د نفوذ د پراخیدو لپاره د قفقاز  د رشق په لور د امریکا پایله :

يش له یوې خوا په دې سیمه کې روسیه  سیمه ډیر اهمیت لري؛ ترڅو وکوالی

خپل پخوانۍ قدرت را ژوندی نه کړي او له بلې خوا ایران چې په سیمه کې د 

امریکا متحده ایاالتو سرت رقیب ګڼل کیږي د نفوذ مخه ډب کړي رسبیره پر دې 

امریکا غواړي ترڅو روسیه او ایران د سیمې له انرژې څخه بې برخې کړي، په 

ن او روسیې له همکاریو مخنیوی وکړي، یادې سیمه کې د ناټو سیمه کې د ایرا

نفوذ پراخ کړي او په دې سازمان کې د ګډون لپاره د سیمې هیوادونه وهڅوي. د 

دې اهدافو د ترالسه کولو لپاره د امریکا متحده ایاالت د جنويب قفقاز د سیمې 

ه اقتصادي او له هېوادونو ) اذربایجان، ګرجستان او ارمنستان( رسه بال عوض

نظامي مرستې کوي او هڅه کوي ترڅو په یادو هېوادونو کې داسې اشخاص د 

قدرت تر ګدۍ ورسوي ترڅو د غرب له سیاستونو متاثره وي او د امریکې متحده 

 ایاالتو رسه نږدې اړیکې ټینګې کړي. 

 ماخذونه:

 
ساپي پښتو څېړنو او پراختیا د نړۍ هینداره، اسیا، د  .ارین زی ، احسان هللا  1

 مخ.۵۲۵هـ ش، ۰۸۱۲پېښور،  :مرکز
 پورتنی، ماخذ.  2
، انتشارات موسسه فرهنګی امنیت در قفقاز جنوبی، چاپ نخست .کاظمي، احمد 3

 .۰۲۵هـ ش.ص ۰۸۱۰تهران، :مطالعات و تحقیقات بین املللی ابرا معارص 
افتتحاح خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیهان و  .احمدیان، داکرتبهرام امیر  4

، ۰۶/۰۰/۰۸۱۶پیامدهای ان در منطقه، رشکت لوله سازی هواز، د نرش نېټه 

]مراجعه:     /Https://www.apm-ir.com/fa/article/3انلین الس ريس 

۲۵/۶/۰۸۹۶.] 
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، انلین الس  ۰۱/۰/۰۸۹۸نا، د نرش نیټه شاشبکه اطالع رسانی نفت وانرژي  5

]مراجعه:  /Https://www.shana.ir/fa/newsagency/220994     ريس

۲۲/۶/۰۸۹۶] 
فصلنامه تحقیقات  .حسیب موسی زاده، محمد کریم زاده مرتضی اباذري،  6

سیايس بین املللی ، قوم ګرایی و تاثیرات ان بر روابط ایران و آذربایجان، 

ین الرسيس مخونه، انال۲۶۶ -۲۲۲ګڼه ، ۰۸دوره ،  ۰هـ ل کال، ۰۸۹۰

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=209784 :مراجعه[

۵/۶/۰۸۹۶]     
7  Carnegie Endowment for International Peace .available at: 

https://carnegieendowment.org/2017/05/31/u.s.-policy-toward-

south-caucasus-take-three-pub-70122 
8  Republic of Azarbaijan, ministry of foreign  affairs, about 

guam. Available at:  http://www.mfa.gov.az/en/content/557 
امنیت در قفقاز جنوبی، چاپ نخست، انتشارات موسسه فرهنګی  .کاظمي، احمد 9

 .۰۸۴هـ ش.ص ۰۸۱۰تهران، :مطالعات و تحقیقات بین املللی ابرا معارص
 .۰۲۱ص هامغه رسچینه،   10

https://www.shana.ir/fa/newsagency/220994/
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=209784
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=209784
https://carnegieendowment.org/2017/05/31/u.s.-policy-toward-south-caucasus-take-three-pub-70122
https://carnegieendowment.org/2017/05/31/u.s.-policy-toward-south-caucasus-take-three-pub-70122
https://carnegieendowment.org/2017/05/31/u.s.-policy-toward-south-caucasus-take-three-pub-70122
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 معاون محقق زهره محمدزی 

 

 روابط چین با امریکا پیرامونبررسی مخترصی 

 و برخی کشورهای منطقه 

  خالصه

 –چین پس از حدود چهار دهه پیگیری مدرانیزاسیون در ابعاد اقتصادی 

اجتامعی از حالت انزوا بیرون شده و به عنوان یک قدرت روبه رشد در نظام بین 

های این کشور در  گذاری. مهمرتین هدف سیاستامللل ظهور منوده است

سیاست  ۀبقاء و ثبات داخلی بود که در نهایت به رشد و توسع ۀادام ،ابتدا

خارجی آن انجامید. رهربان چین، این کشور را به عنوان یک قدرت رو به رشد با 

یی و جهانی مدیریت منوده و خواهان  منطقه ۀپیگیری رویکرد اقتصادی در عرص

ها پس از گذشت چینایی ،باشند. در حال حارضو بهبود جایگاه شان می ارتقا

چهاردهه تعقیب مدرنیزاسیون در کشورشان، توانایی تبدیل شدن به یک هژمون 

توان گفت که اتخاذ سیاست                       ی را در آسیا دارند و میی برتر منطقه یا قدرت

ها در محاسبات و روابط خود با مدرنیزاسیون دلیلی شده است که چینایی

کشورهای منطقه و فرامنطقه تجدید نظر منایند که در این رابطه به تجدید روابط 

توان میان چین و برخی کشورهای منطقه چون روسیه، هند، جاپان و ایران می

امللل می توان روابط توجه داشت و در رابطه به مناسبات چین در سطح بین

ور قرار داد. چون  امنیت ملی ایاالت متحده تحت تأثیر توازن چین و امریکا را مح

قدرت در سایر مناطق قرار دارد و حضور ایاالت متحده در مناطقی از جهان، 

ژی جدید یکه اسرتات طوری ؛باشد پاسخ به افزایش قدرت هژمون هامن منطقه می

 



  ییز مطالعاتسیمه

85 

 

 

 

نداشته ایاالت متحده در آسیا پاسفیک به نحوی، پاسخ به افزایش قدرت چین پ

برتر،  باید دانست که ایاالت متحده به عنوان یک قدرت ،شود.از طرف دیگر می

-با هژمون رقیبی در سایر نقاط جهان مواجه گردد که این موارد می ،خواهد منی

 تواند روابط چین و امریکا را تحت تاثیر قرار دهد.

 مقدمه

ر ابعاد اخیر د ۀها و توانایی جمهوری مردم چین طی چندین ده ظرفیت

یی با کشورهای قدرمتند  منطقه ۀمختلف چنان رشد منوده که این کشور در عرص

تواند به  منطقه چون روسیه، چاپان، هند مواجه است و در نظام بین املللی می

امریکا را به چالش روبه  ۀعنوان یک قدرت روبه رشد؛ هژمونی مانند ایاالت متحد

م جنگ رسد تنها قدرتی است که در رو مناید. چون ایاالت متحده پس از خت

تک قطبی عمل منوده و خیزش یا ظهور چین را به عنوان یک  ۀجهان به گون

داند که این وضعیت احتامل تقابل چین  زا می قدرت، برای هژمونی خود چالش

 ،دهد. موردی که در روابط چین و امریکا نقش پررنگ دارد و امریکا را افزایش می

های اقتصاد محور  حور چین می باشد و به دلیل سیاستسیاست های اقتصاد م

های ایجاد شده میان این دو رشیک اقتصادی  چین است که قسمت اعظم تنش

در قالب اختالفات و منازعات در تجارت بین املللی تبارز منوده و در کنار این 

زا چون دریای چین  مورد، دو طرف تقابل و اختالف دیدگاه در مناطق چالش

قابل تامل  ۀ، تایوان، موضوعات حقوق برشی وغیره نیز دارند. ولی نکتجنوبی

تجارتی به نحوی  ۀامریکا در عرص -این است که ناهامهنگی و برخورد چین

مورد بحث در این اواخر است و این رقابت و مخالفت  ۀترین مسألپررنگ

ن کشور ماسی اقتصادی چین که مبنای رشد و پیرشفت ایو ظاهراً دیپل ،تواند می

های  یی با قدرت است را به چالش مواجه مناید. بناَء مدیریت روابط منطقه

چالشی است که  منطقه و روابط بین املللی با قدرتی چون ایاالت متحده امریکا

 چینایی ها به مقابل اند.  ،در جهت کسب منافع خود
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 گردد که: بادرنظرداشت موضوعات مطرح شده چنین سوال مطرح می

مرتین عامل تاثیرگذار باالی راهکارهای سیاسی چین که بتواند مه سوال:

های ایجاد شده با کشورهای منطقه و  تداوم روابط این کشور را در مقابل تنش

 امریکا یاری رسانده و بهبود بخشد؛ چه است؟  ۀایاالت متحد

بیست ویکم سیاست خارجی  ۀرسد که چین در سد چنین به نظر می فرضیه:

دست گرفته و ضمن تعقیب اهداف ا به گونه خیزش نرم را روییز و یصلح آم

هایش چون استقالل، حاکمیت، وحدت رسزمینی...دنبال  بنیادین سیاست

محیط مناسب بین املللی برای رشد خود است که در این راستا با توجه به 

های  متغیر اقتصادی به عنوان مهمرتین ابزار سیاسی در جهت افزایش توامنندی

مناید و رویکرد مذکور به  یی و بین املللی عمل می روابط منطقه ۀعرص خود در

 عنوان راهکار برجسته سیاسیون این کشور کاربرد موفقیت آمیز دارد.

توان گفت که در  وابستگی متقابل می ۀبه اساس نظری چارچوب نظری:

 روابط میان کشورها تنها سازوکارهای نظامی و قدرت سخت افزاری تاثیر گذاری

های غیردولتی در  ها و نهاد و کارایی نداشته و در عرص حارض با ایجاد سازمان

روابط بین امللل مواردی چون منافع مشرتک میان دول مختلف شکل گرفته 

های مخالف منافع مشرتک و  است و در این راستا اقتصاد توانسته میان قدرت

 آنها کمرنگ شود.همسو ایجاد منوده و هراس از برد و باخت قطعی در میان 

یی و  این مقاله به هدف تبیین جایگاه سیاسی چین در سطح منطقه هدف:

را در روابط سیاسی خود در  اسرتاتیژیکه کشور مذکور چه و این بین املللی

 نگاشته شده است.  ،کند منطقه و فرامنطقه دنبال می

ر رابطه ها باید د مناید که دولت ات سیاسی ایجاب آن را میءاقتضا مربمیت:

های  که در سیاست یهای موجود کشور همجوار خود و رویکردهای به ظرفیت

معلومات حاصل منوده و در زمینه تاثیرگذاری راهربدهای  ،منایند شان اعامل می

 های درست داشته باشند.  آن در نظام جهانی تحلیل
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واسطه ه تحلیلی بوده که ب -نوعیت تحقیق حارض توصیفی روش تحقیق:

 یی و انرتنت نگاشته شده است. ا و اطالعات کتابخانهداده ه

این نوشتار موضوعاتی چون برخی ابزارهای تاثیرگذار در روابط  سازماندهی:

خارجی چین، روابط چین با برخی کشورهای منطقه، روابط چین با امریکا و 

چین را به ترتیب مورد بررسی قرار داده و در اخیر با  -جنگ تجاری امریکا

 به پایان رسیده است. هاپیشنهاد ۀگیری و ارائ نتیجه

 برخی ابزارهای تاثیرگذار در روابط خارجی چین 

اران حزب کمونست این کشور وارد ز م. توسط کارگ4991چین در سال 

های در حال ظهور بوده و  امللل گردید و امروزه از جمله قدرتنظام بین ۀعرص

، اجتامعی، نظامی و امنیتی توانسته است در عرصه های سیاسی، اقتصادی

که در این اواخر شاهد  یهای وردهای چشمگیری داشته باشد و با پیرشفتادست

آن بوده به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی جهان؛ شناخته شده است. این 

مساملت آمیز  ۀکشور در جهت اجرای رویکرد خیزش مساملت آمیز یا هامن توسع

شان به  املللیهای بین یی و همکاری روابط منطقهپابند است و آنها در راستای 

های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در  عالوه اتخاذ مناسبات صلح آمیز در طیف

های بین املللی نیز  تالش اند تا با کشورهای بزرگ و قدرمتند جهان و سازمان

های   شان با قدرت مشارکت داشته باشند و به دنبال این هدف اند که از تقابل

ها برای کشوری  کالن جهانی جلوگیری منایند که این روش و اتخاذ چنین برنامه

مفید متام شده  ،باشد جهانی می ۀچون چین که به دنبال پیرشفت در عرص

است و تاامروز توانسته اند با پیشربد این رویکرد موفقانه عمل منایند. در راستای 

شان با دول دیگر جهان؛  اجرای این اهداف و در جهت ایجاد و بهبود روابط

ها و مشارکت  رهربان چین از مائو تا شی اقداماتی چون سفرها، رسمایه گذاری

یکی از »یی را انجام داده و سیاسیون چین  یی و فرامنطقه های منطقه در سازمان

اصول سیاست خارجی خود را در راستای تامین روابط نیک؛ عدم مداخله در 

از طرف دیگر اصالحاتی را که « )4(رار داده اندامور داخلی کشورهای دیگر ق
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نقش و رفتار اصالح طلبانی چون دنگ شیائوپنگ  ،ها به پیش گرفته اند چینایی

باشد. سیاسیون چین با درک  و شی جینگ پینگ بیشرت از همه برجسته می

املللی و در کنار آن نیازهای داخلی کشور شان راهکارهای را دنبال وضعیت بین

یی و جهانی را با حفظ و تامین  از طریق آن مناسبات منطقه ،ند تا بتوانندمنای می

این  ۀتوان به همکاری گسرتد شان مدیریت منایند که در این راستا می منافع

اقتصادی و مشارکت  ۀاروپا و ایاالت متحده امریکا در عرص ۀکشور با اتحادی

آنها  ۀارجی محافظه کاراناملللی و سیاست خها در نهادهای بین چینایی ۀفعاالن

اشاره کرد که مجموعه از راهکارهای متذکره به افزایش قدرت اقتصادی، سیاسی  

(. در رابطه به افزایش 2)جهانی کمک منوده است ۀها در عرص و نظامی چینایی

ها با  چینایی هقدرت چین در ابعاد مختلف باید به این نکته توجه کرد که امروز 

رم و انعطاف پذیر به شکل ماهرانه دنبال رشد و پیرشفت اتخاذ رویکرد قدرت ن

های انعطاف پذیر با تاکید به مولفه  های خود هستند. اتخاذ سیاستتوانایی

ها با کشورهای دیگر مشرتک و مستحکم  اقتصادی باعث شد که منافع آن

گردد.از طرف دیگر باید گفت با وجود این که چین در مناسبات خود بیشرت 

است های اقتصاد محور تاکید دارد و توان و ظرفیت خود را در جهان بر باالی سی

های  دهد و هم با توجه به نظم جهان و روابط قدرت مبنای قدرت نرم جلوه می

شوند و با تاکید به  بزرگ که با در نظر داشت وابستگی متقابل وارد عمل می

نگ گردیده نقش جهانی شدن و این که در این عرص مرزهای جغرافیایی کمر 

های بزرگ کاهش یافته است. اما  است و ابعاد جنگ متعارف و گرم میان قدرت

ها برای کسب و حفظ منافع خود دست به افزایش قدرت نظامی  همه این قدرت

امنیتی و  -های نظامی (. که چین همچنان در عرصه توسعه توانایی3زنند ) نیز می

دهد. در حال ا انجام داده و میهای خود ر  ایجاد یک قوای نظامی مجهز تالش

حارض این کشور مجموع صنایع نظامی نسبتاً هامهنگی را در اختیار داشته که 

ظرفیت تولید آن در حد باال قرار دارد. ابداعات در طراحی لوازم دفاع، نوآوری ها 

در شیوه های تولید و دقت نظر در کنرتول کیفیت کاالهای تسلیحاتی؛ این 
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های نظامی جهان داده است.  جایگاه برجسته در میان قدرتحدی  کشور را تا

که توجه باالی مناسبات خارجی با این ۀبه این ترتیب است که چین در عرص

های منطقه و فرامنطقه توان دفاع از  که در مقابل قدرتاما برای این ،اقتصاد دارد

ها  دارد و آنتوجه به بُعد نظامی نیز  ،اهداف و کسب منافع بیشرت را داشته باشد

 خواهند که این عرصه قدرت خود را نیز در مقابل دیگران افزایش دهند. می

یی  های هسته نظامی نیروهای مسلح و سالح ۀباتوجه به این نکته که در عرص

تواند ظرفیت  باشد و این شاخصه می بیانگر قدرت و توان یک کشور می

که در این راستا  یت بخشدقونظام بین امللل ت ۀها را در عرص تاثیرگذاری دولت

آشوب بین یی در نظام پر  های هسته شنت سالحچین به دلیل دسرتسی و دا

دیگران را دارد. این کشور در سال  رامللل توان دفاع از خود و تاثیرگذاری ب

کیانگ یی را در ایالت سین ش اسلحه هسته( برای اولین بار آزمای1م.)4992

ک قدرت هسته یی در نظام بین امللل معرفی انجام داد و خود را به عنوان ی

 ۀها را روحی یی؛ قوای نظامی آن های هسته یی شدن و داشنت ظرفیت کرد. هسته

اقتصادی در  -قدرت سیاسی ۀبیشرت قدرمتند شدن بخشید و اکنون چین برعالو 

های را دریافت کرده است. قبالً نیز نیروهای نظامی  نظامی نیز توانایی ۀعرص

جایگاه خود را تثبیت منایند.  ،دهای متعددی توانسته بودندچین در نرب 

(، درگیری 9م.)4992(، درگیری مرزی با هند 9م.)4991که جنگ کوریا  طوری

( منایشی از توان 8م.)4979(، جنگ ویتنام 7م.)4994مرزی با شوروی سابق 

توان از  شود. امروزه در زمینه قدرت نظامی چین، می شان شمرده می نظامی

ها و ...  رد، زیر دریاییهای دورب یی، راکت های هسته رتش آزادی بخش، ظرفیتا

که این همه موارد در تقویت موضع نظامی چین نقش تاثیرگذار داشته و  یاد کرد

گردد که این کشور از منافع خود به نحوی قدرمتندانه دفاع مناید. ولی  باعث می

این است  ۀبین املللی نکته عمددر رابطه به جایگاه این کشور در عرصه نظام 

امریکا به  ۀهای نظامی چین به نسبت توان نظامی ایاالت متحد که همه ظرفیت

توانند  ها می اما با این همه چینایی ،باشد عنوان قدرت برتر در جهان؛ کمرت می
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های این  های دیگر در آب خود از تحرکات قدرت ۀبا ظرفیت نظامی دست داشت

 شان در نقاط مختلف منطقه و جهان حفاظت منایند.  کشور و سایر منافع

در کنار تاثیر ظرفیت نظامی چین در تعیین جایگاه این کشور در منطقه و 

تکنالوژی که در اختیار  ها برای صنعتی شدن و جهان؛ مولفه اقتصاد، ظرفیت آن

 تواند عامل و ابزاری در دست تکنالوژی امریکا( می ۀدارند )البته نه به انداز 

تواند  ها برای ایجاد روابط با کشور دیگر باشد. چون متغیر اقتصاد می چینایی

ابعاد نظامی این کشور را بیشرت از بیش تقویت بخشد و باید به این نکته توجه 

توان حفظ و گسرتش داد  قدرت نظامی را بدون قدرت اقتصادی منی»داشت که 

سطح قدرت نظامی در  یمندی اقتصادی یکی از موارد مهم برای ارتقا قدرت

 ۀها بوده و از جایگاه خاص برخوردار است و بدون قدرت اقتصادی ادام دولت

ها  با تقویت این دو بُعد دولت(.« 9گردد) ناممکن می ها به نحوی حیات دولت

ها، تامین امنیت، افزایش پرستیژ و  ارزش ۀتوانند در تامین منافع ملی، توسع می

ها از  که اکنون چینایی طوری ؛ز آن بهره بربندسایر اهداف سیاست خارجی ا

 موفقانه استفاده منایند.  ۀتا انداز  ،راهربدهای مذکور توانسته اند

در حال حارض که چین بنیادهای اقتصادی چون حجم تولید ناخالص 

داخلی، درآمد رسانه، سطح نسبتاً باالی تکنالوژی، منابع انسانی، بازار و منابع 

 گذر ،ست و از طرف دیگرجارت، رقابت و امورمالی را دارامدیریت شده چون ت

ریزی شده به طرف یک اقتصاد نسبتاً آزاد تاثیر کشور مذکور از یک اقتصاد برنامه

 ۀعرص دیگری که در ( و موارد41ها داشته) چشمگیری در توامنندی اقتصادی آن

ور چین این است که حض ،توان به آن اشاره داشت یابی اقتصادی چین می قدرت

تا  ،در سازمان تجارت جهانی برای این کشور امکاناتی را فراهم ساخته است

تجاری با کشورهای مختلف جهان برقرار مناید و به همین  ۀچند جانب ۀرابط

ی وجود دارند که در آن محصوالت چینایی و یا یدلیل است که معدود کشورها

گذاری یانگر قدرت و تاثیر که این خود ب رت با این کشور وجود نداشته باشدتجا
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اقتصادی بوده و از طرفی هم این وضعیت معرف قدرت  -تجاری ۀچین در عرص

 باشد.  نرم چین می

های فرهنگی یک کشور  در رابطه به قدرت نرم باید یادآور شد که ظرفیت

شده ت نرم به حساب آید. ابزارهای یادتواند به عنوان بخشی از ابزارهای قدر  می

های  های چند ملیتی، سازمان ماسی، مشارکت در سازمانو ن دیپلبه مواردی چو 

زایی،  یی، اقدامات برای تجارت خارجی و جذب آن، شغل و فرامنطقه ییمنطقه

های داخلی و خارجی، کارکرد موسسات  مدیریت صحت، کنرتول نسبی مهاجرت

یت ها با نوع توان اشاره کرد. چینایی کنفیسیوس و گسرتش زبان چینایی ...می

گی، مشکالت اجتامعی جلوگیری هنظام شان توانسته اند که از پراکند ۀادار 

را  شود که منجر به بحران اجتامعی می یلیمنایند و میزانی بسیاری از مسا

ها میان  این ابزار )قدرت نرم( موجب محبوبیت و جذابیت چینایی .دهندکاهش 

 ۀیگاه خود افزوده اند. نکتدیگر کشورها شده و با استفاده از آن به پرستیتژ جا

ها و  قابل توجه این است که اگر رضایت و توافق اجتامعی در مورد اهمیت ارزش

آن فرهنگ قوی و اگر توافق اجتامعی  ،باورهای یک فرهنگ وجود داشته باشد

(. ولی این مورد در گفتار 44آن فرهنگ ضعیف خواهد بود) ،وجود نداشته باشد

طوری که  ؛دیگری برجسته شده است گتون به مفهومیننظریه پردازای چون هانت

او از هفت یا هشت متدن بزرگ مانند ) اسالم، مسحیت، بودایی، کنفیسویس، 

ارتدوکس و -مریکاى التین، متدن هندى، متدن اسالوامتدن آفریقایى، متدن 

(. یعنی 42ی یاد کرده که برای غرب تهدید آور است)یجاپان( به عنوان متدن ها

پس به این اساس می توان گفت که قدرت  ،چالش زا باشد ،تواند فرهنگ می

نرم که متاثر از داشته های فرهنگی است؛ منی تواند جاگزین ظرفیت نظامی 

به این دلیل است که چینایی ها در کنار توجه به بعد نرم قدرت  ،یک کشور گردد

ظرفیت  ،است و در نهایت این کشور توانسته ه بعد نظامی قدرت نیز توجه دارندب

تصادی در سطح بین های خود را با افزایش قدرت نظامی، سیاسی و اق چانه زنی

آسیا و مناطق همجوار در سطح بین املللی برای  ۀدهد و برعالو املللی افزایش 
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تعریف و حرفی برای گفنت داشته باشد. باید یادآور شد که تعریف را خود منافع 

تا روابط این کشور در  ،طقه باعث گردیدهمنافع چین در منطقه و بیرون از من

امریکا مطالعه  ۀمنطقه با کشورهای قدرمتند و در سطح جهان با ایاالت متحد

 این مناسبات می پردازیم:  ۀمخترص به مطالع ۀگردد و در ادامه به گون

 روابط چین با برخی کشورهای منطقه

آسیا با جاپان،  چین در جنوب آسیا با هند در شامل آسیا با روسیه در رشق

در آسیا مرکزی با جمهوری های این منطقه، در غرب آسیا با ایران و بسیاری 

کدام  هر یی مقابل است و با منطقه ۀهای برجست کشورهای دیگر به عنوان قدرت

مناسبات و ارزیابی قدرت  هاین واحدها روابط منحرص و مشخص دارد که در زمین

روابط کشورهای همسایه در  ،از طرف دیگرباشند.  چین  قابل تامل و درک می

سیاست خارجی چین اهمیت خاص داشته و این مورد یک موضوع اتفاقی نبوده 

 22111باشد. چین با دارا بودن بیش از  بلکه مسأله تاریخی و جغرافیایی می

کشور بیشرتین امتداد مرزها را با سایر کشورها در  41کیلومرت مرز رسزمینی با 

این کشور به لحاظ موقعیت جغرافیایی، تعدد همسایگان و  .(43جهان دارد ) 

منازعات ارضی و مرزی روابط همجواری متشنج و پیچیده را سپری کرده و به این 

سی همسایگی خوب را روی دست گرفتند تا از دیپلومادلیل سیاسیون چین 

 سیدیپلومابر  احتامل پررنگ شدن مناقشات و منازعات جلوگیری منایند. بنا

ها  همسایگی خوب؛ روابط همجواری در اولویت اصلی سیاست خارجی چینایی

های بزرگ برای  که قبل از اتخاذ این راهکار روابط با قدرت قرار داشته در حالی

مرکزی حزب  ۀولی بعد از کنفرانس کمیت ،ها از اهمیت بیشرت برخوردار بود آن

 .ها داده شده استم. اولویت به همسایه 2113کمونست این کشور در سال 

مخترص روابط  ۀگیری چین در منطقه به مطالع(. ذیالً جهت شناخت موضع41)

 این کشور با قدرت های برجسته می پردازیم :

مرزی میان  ۀبرجسته ترین نکته در روابط دو جانبه چین و هند معضل هند:

ار م. منجر به جنگ گردید. ولی دید4992ها بوده که این اختالفات در سال  آن



  ییز مطالعاتسیمه

11 

 

 

 

م. از چین نقطه عطفی در روابط دو کشور شناخته 4988راجیو گاندی در 

و  شود. در کنار این مورد پنج اصل همزیستی مساملت که از طرف نهرو می

مشرتک مائو  ۀژی جبهیطرف و اسرتات بی ۀاعالم شد، تیوری منطق چوئن الی

زمانی پس از (. در مقطع 49شود ) دالیلی در بهبود روابط دو طرف پنداشته می

، گکنیاز پ از دهلی و دیدار رائو دیدار لی پنگ 4994ختم جنگ رسد سال 

اری پنجاه و پنجمین سال ز چهار طرح پیشنهادی جیانگ زمین برای صلح، برگ

برقراری روابط دو کشور، پذیرفنت هند در سازمان شانگهای، آغاز مذاکرات 

و  2119اقتصادی در  ۀو جانبهمکاری د ۀپنج سال ۀژیک دو کشور، برنامیاسرتات

لیارد دالر در یم 21تجاری دو کشور به بیش از  -افزایش روابط اقتصادی

(. به این ترتیب 49هند پنداشته می شود ) -م. بیانگر بهبود روابط چین2119

های  آغاز روابط نیک و حسنه میان دولتتواند به عنوان رس  ات یاد شده مینک

ان دو طرف را در پی داشت و اکنون الزامات مذکور شناخته شود که دیدار رس 

اقتصادی به عنوان عامل مهم میان دو طرف باعث بهبود مناسبات شان گردیده 

ها خواهان حل مساملت آمیز مناقشات و منازعات مرزی  است به این دلیل آن

سیاست  ۀالبته باید به این نکته نیز توجه داشت که در عرص ؛باشند خود نیز می

های در حال  قدرت ر نوعیت نظام بین امللل چین و هند به عنوانخارجی و د

توانند به تبع آن از  جانبه گرایی قدرت جهانی هستند و میرشد خواهان چند 

های جهان پنداشته شوند. در رابطه به  های برجسته در تعیین قطب جمله قدرت

این برای کسب حامیت  گکنیاین مورد باید یادآور شد که دهلی جدید از پ

تواند که این عامل  کشور جهت دستیابی به کرسی شورای امنیت بهره برده می

ایجاد روابط حسنه میان چین و  ۀدر بهبود روابط شان موثر بوده و نشان دهند

 . (47باشد ) کشور های منطقه به خصوص هند می

تاریخی و فرهنگی چون خط  ۀبا اینکه چین و جاپان مشرتکات دیرین جاپان:

اما این  ،ظام اخالقی کنفیسیوس، صنعت، هرن، ادبیات، طب و... دارندچینی، ن

دو کشور رشق آسیا روابط شدیداً متشنج را تجربه منوده اند. با وجود این همه 
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م. و سفر امپراتور جاپان به چین به عنوان نقطه عطفی در مناسبات 4989سال 

کایفو نخست وزیر م سفرهای 4994دو کشور پنداشته می شود که بعداً در سال 

جاپان و جیانگ زمین رییس جمهور چین، دیدار نخست وزیران دو کشور در 

اجالس اُپک و معذرت خواهی جاپان از چین به دلیل تجاوز جاپان در جنگ دوم 

جهانی به چین، حامیت جاپان از چین در گرفنت عضویت در سازمان تجارت 

ای امنیت و ... موارد را در جهانی، حامیت چین از جاپان برای کسب کرسی شور 

لی چون یها مناسبات دو کشور باالی مسا شپی داشت. اما با همه این تال 

 -مالکیت جزایر، روابط با ایاالت متحده، میزان مالیات و بسیار موارد سیاسی

باشد. امروزه چین توانسته است با پیوسنت به نهادها و  اقتصادی دچار تنش می

یی  به عنوان قدرت منطقه نفوذ خود را ۀی و ساحندهای متعدد توامن سازمان

در منطقه و فراتر از آن برای خود جایگاه برجسته ترسیم    دهد و از آنافزایش 

به چالش و آزمون  مناید که چنین وضعیت جاپان را به عنوان رقیب تاریخی

و در مقابل چاپان به نحوی دنبال تضعیف چین است و مشخصاً  مناید مواجه می

بزرگ آسیای رشقی یعنی چین  ۀجهانی به این سو روابط دو همسای جنگ دوم از

مهم در این روابط این است که  ۀ(. نکت48و جاپان همواره پر تنش بوده است )

تواند باالی روند روبه رشد چین تاثیرات منفی گذارد و  عدم هامهنگی جاپان می

طرف شاهد رقابت ها را به چالش مواجه مناید. در کل روابط دو  چینایی

ها چین را به این  ها و جاپانی از طرفی هم همراهی امریکایی .ژیک استیاسرتات

و مسکو بتواند با  گکنیژیک بین پینتیجه رسانیده که یک مشارکت اسرتات

جاپانی به تعادل رسیده و از عمیق شدن تنش کاسته شود  -مشارکت امریکایی

یی و  ه با ایجاد بازدارندگی، توازن منطقهها به این باور اند ک (. یعنی چینایی49)

 بین املللی بتواند جلو رسد شدن و یا به وخامت کشیده شدن روابط را بیگیرند.

پس از فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی سابق، جمهوری خلق چین و  روسیه:

ست را ها به نفع تک قطبی شدن امریکاییفدراتیف روسیه نظم جدید جهانی که 

دانند. به این ترتیب اکنون  ی برای منافع و امنیت ملی خود میتهدید ۀبه گون
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روابط دو کشور )چین و روسیه( در قالب مشارکت اسرتاتیژیک قرار دارد و دو 

های شانگهای، شورای امنیت سازمان ملل متحد،  سازمان همکاری طرف در

 ... باهم همراه اند. همین اهداف و منافعمیو آژانس بین املللی انرژی ات

ها  مشرتک باعث شده طرفین به گسرتش روابط شان بپردازند. از طرف دیگر آن

های این سازمان در رشق بخصوص رشق اروپا، افعانستان و  حضور ناتو و فعالیت

دانند که همه در نظام فعلی بین املللی  های خود می عراق را مخالف خواست

شان در سطح قناعت تواند عوامل نزدیکی اهداف دو کشور باشد و روابط  می

روسای جمهوری دو که چندی قبل در دیداری  بخش قرارداشته باشد. طوری

 ۀمربوط به روابط دوجانبه، ازجمله توسع مسایلکشور طیف وسیعی از 

ها در عرصه های مختلف اقتصادی، زراعتی و انرژی را مورد بررسی قرار  همکاری

م با یکدیگر یر متاس داو مسکو د گکنیدادند و رهرب چین تاکید کرد که پ

ی با یکدیگر ی مسایل مهم بین املللی و منطقههستند و همواره در رابطه با 

(. بنابراین است که 21)کنند  تبادل نظر منوده و مواضع خویش را هامهنگ می

های آسیایی چون چین و روسیه شاهد بهبود و  روابط دو جانبه میان قدرت

 دهد. یجاد شده رسراه چین را کاهش میهای ا گسرتش بوده و این مورد چالش

م. و فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی 4994بعد از سال های  آسیای مرکزی: 

آسیای مرکزی به دلیل داشنت منابع طبیعی مثل نفت و گاز مورد  ۀسابق، منطق

مذکور و  ۀبه این ترتیب منطق ؛های منطقه و فرامنطقه قرار گرفت توجه قدرت

ه، امریکا و چین رقابت میان کشورهای روسی ۀن به عرصهای شامل آ  جمهوریت

که در این راستا چین به دلیل اقتصاد محور بودن  مبدل گردیده است

که چین ه دارد. از طرف دیگر به دلیل اینهایش بیشرت به این منطقه توج سیاست

پس نقش داشنت  ،باشد در جهان به دنبال چند قطبی شدن نظام بین امللل می

شود که از آن جمله  ی آسیای مرکزی برای آن مهم پنداشته میدر قضایا

 ۀها را برای اولویت دادن به توسع چینایی ۀنبازگـشایی مرزهـا، تصمیم جسورا

کیانگ بیان خودمختار سین ۀاقتصادی بـا وجـود خطـر بـی ثبـاتی در منطق
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هدف با  سازمان همکـاری شانگهای را ۀمناید. بنابراین چین، پایه های اولی می

مریکا ام، افراط گرایی و بـه طـور ضـمنی هژمـونی ز طلبی، تروری مقابله با جدایی

تا نفوذ  ،ها در ا ین مدت به نحوی تالش کرده اند گذاشته است. چینایی

سیاسـی، تـضمین امنیت، منافع اقتصادی و دسرتسی به منابع انرژی را در این 

د رسیع روابط میان چین و آسیای طرفی، رش منطقه بـه دست داشته باشند. از

مرکزی در سال های اخیر، اهمیت آسیای مرکزی را از موقعیت مرزی ارتقا داده و 

در  ،ژی سیاست خـارجی چین تبدیل کرده استیبه یک اولو یت اصلی در اسرتات

تحول  ۀها و هم از جنب نفوذ چینایی ۀگذشته، آسیای مرکزی هم در عرصـ ۀده

، روسیه، اروپا و دیگر وقعیت رقابت با ایاالت متحـدهر مجایگاه جهانی چین د

کشورهای قدرمتند، معنا یافته است. از این منظر، چین، آسیای مرکزی را به 

عنوان یک فرصت منحرص به فرد برای افزایش ابعاد قدرت خود فراتر از رشق آسیا 

ادی و بناًء همکاری های اقتص (.24بیند )پس از پایان جنگ رسد می ۀدر دور 

رسیعی یافته و به سطح  ۀهای اخیر توسع تجاری چین با آسیای مرکزی در سال

های علمی،  غیر قابل پیش بینی رسیده است. ارتباطات دو طرف در بخش

مروز آموزشی، فرهنگی  و ورزشی نیز گسرتش قابل توجهی یافته است. اگرچه ا

قومی، جدایی طلبی ... م، افراط گرایی، اختالفات یز عوامل تهدید زا مانند ترور

کور تالش ها مذ  اما دولت، قسمتی از آسیای مرکزی وجود دارد در روابط چین و

های شانگهای  که فعالیت و نقش سازمان همکاری در مهار این معضل دارند

 باشد. بیانگر آن می

های سیاسی،  چین و ایران دارای مناسبات گسرتده و همکاری ایران:

های مهم همکاری  نزدیک و رو به رشد هستند و عرصه اقتصادی و تجاری بسیار

های زیربنایی، تعلیم و تربیه و  میان دو کشور سیاست، امنیت، تکنالوژی، طرح

توان  همکاری میان چین و ایران می ۀهای برجست باشد. در میان عرصه غیره می

ها و  های چینایی اشاره داشت که در بسیاری از طرح رشکتفعالیت به 

های  های نفت و گاز در ایران فعال هستند. طوری که چین در سال برنامه
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م ارزش مبادالت دو  2141گذشته بزرگرتین رشیک تجاری ایران بوده و در سال 

برابر بیشرت از حجم تبادالت  49میلیارد دالر رسیده بود که  91کشور به بیش از 

چهار میلیارد  م یک قرارداد2149سال  .بوده است 4991دوجانبه در سال های 

میلیون دالری بین پرتوپارس ایران و رشکت 'سی ان پی سی' چین و  811و 

 2147حجم مبادالت ایران و چین در سال  .توتال فرانسه امضا شده است

ها،  ایجاد زیر ساخت ،از طرف دیگراست؛ میلیارد دالر رسیده  37میالدی به 

های  ی زیربنایی و خط آهنها احداث خطوط لوله نفت و گاز، ساخت بنادر، طرح

ها  برای اجرای آن ههای آینده است که دو کشور توان بالقو  رسیع السیر از برنامه

های اقتصادی و تجاری دو  دارند و در کنار آن راه ابریشم نو نیز نه تنها همکاری

های بیشرتی برای  فرصت ،شود بلکه باعث می ،کند کشور را تقویت می

گی و تجاری دو طرف ارتقا هردهای زنداستندم شده و های دو کشور فراه رشکت

های چین در ایران  (. اما در رابطه به مورد قابل تعمق در سیاست22) می دهد

ها بیشرت تالش به  توان به ایاالت متحده امریکا اشاره داشت که چینایی می

حفظ  ایفای نقش میانه دارند تا بتوانند منافع دوطرفه شان را با ایران و امریکا

یی ایران سیاست چین دارای دو وجه است؛  در زمینه برنامه های هسته منایند.

ز طرفی دیگر، ست و امریکاابا همکاری  NPT از طرفی خواهان اجرای رژیم

ی شدن ایران است و آن را در راستای منافع جیوپولتیکی ی چین معتقد به هسته

های  ها با اعامل تحریم چینایی کهو با این 23)  (پندارد خود در خلیج فارس مهم می

ی که در این یها اما در برخی قطعنامه ،دنمنای امریکا در مقابل ایران مخالفت می

طوری که در  ؛این کشور رای موافق داشته است ،مورد شورای امنیت صادر کرده

 7فصل  11 ۀرا بنا بر ماد 4999 ۀم. شورای امنیت قطعنام2119جوالی  34

تا متام  ،داد فرصت می 2119آگست  3ه به ایران تا منشور اتخاذ کرد ک

های  م را کنار بگذارد یا پذیرای تحریمورانییسازی  های مربوط به غنی فعالیت

آور به لحاظ  الزام ۀتیک باشد. این قطعنامه اولین قطعنامدیپلومااقتصادی و 

ن نشود، حقوقی در مقابل ایران بود، اما رصفاً به عنوان هشداری بود که اگر چنی
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 ۀشورای امنیت قطعنام 2119مرب ( و در دس21تحریم تداوم خواهد داشت)

ی را منع ی رات و واردات کاالهای حساس هستهرا تصویب کرد که صاد 4737

شد  ی بالکی های حامی فعالیت هسته های مالی افراد و سازمان کرد و دارایی می

 ۀرا تصویب کرد که دامن 4717  ۀ، شورای امنیت قطعنام2117مارچ  29در (  29) 

بیشرت بود و صادرات و واردات، تسلیحات  4737و  4999های  آن از قطعنامه

(.  مواردی 29)  گرفت نیز در بر میرا یی  های هسته ایران و افراد شامل در فعالیت

های اخیر  اما با وجود این همه، در طول سال ،اند که رای موافق چین را دارد

  .ایران رشد زیادی را تجربه کرده استروابط اقتصادی چین و 

همکاری چین با ایران است نه رصفاً تأمین  ۀی که پشتوانی چون منطق اصلی

باشد؛  های ملی نفت چینی می های تجاری برای رشکت گاز و نفت، بلکه فرصت

ست که به چین حق چرا که ایران یکی از معدود کشورهایی در خاورمیانه ا

را داده  (upstream sector) های بخش باالدستی فعالیت ۀتجارت در زمین

 11محض نفت مبدل شد و برای اینکه  ۀبه واردکنند 4993چین از سال   .است

به هامن اندازه از نفت مرصفی را وارد  اش را پوشش دهد، درصد نیازهای مرصفی

درصدی تقاضای چین برای نفت، این کشور در حال  مناید. با رشد سیزده می

روابط چین و (. 27باشد) انرژی نفت می ۀکنند رتین مرصفدن به بزرگیل شتبد

سبات ایران در عرص کنونی دارای اهمیت فراوان برای دو طرف است و این منا

ژیک این کشور یی چین و تحقق منافع اسرتاتی باالی سیاست های رشق میانه

تای تحقق و دارد و از طرف دیگر گسرتش روابط طرفین در راس ییتاثیر به سزا

ها  که چینایی (28) ابریشم جدید نیز مثمر پنداشته می شود ۀحفظ امنیت جاد

های شان اهمیت قایل  ابریشم جدید در سیاست ۀبیشرت از همه به طرح جاد

یی شان محتاطانه اقدام می منایند  روابط منطقه ۀبدین ملحوظ در زمین ؛هستند

 منایند. ها پیشگیری می و از گسرتش تنش

امریکا باالی ایران تحریم های جدید را اعامل کرده  ۀن که ایاالت متحداکنو 

ایران برای حفظ و گسرتش  ،و درکنار این موضوع از برجام هم خارج شده است
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ها هم  مناید و در مقابل چینایی اقتصادی خود با چین تالش می -روابط سیاسی

رجام حفظ منایند. این تا منافع خود را در برابر بحران ناشی از ب ،تالش دارند

واردات نفت با  ۀاحتامل وجود دارد که چین تعامالت اقتصادی خود را در حوز 

داشته  ها منافع جهانی خود را نیز در نظر می ایران ادامه دهد. چون چینایی

تیک خود را چنان دیپلوماها تعامالت  باشند و این احتامل نیز وجود دارد که آن

اسیت واشنگنت را در مقابل اقدامات خود به حداقل سازمان دهند که میزان حس

برسانند و باید به این نکته توجه داشت که با خروج امریکا از برجام بخش بیشرت 

اروپا قرار  ۀرفتار دو جانبه چین و ایران تحت تاثیر اقدامات و رفتارهای اتحادی

قه یی خواهد گرفت و اولویت چین در این وضعیت حفظ تعادل میان منافع منط

 و بین املللی است.

 بحث مخترصی در رابطه به روابط چین و ایاالت متحده امریکا

بعد از فروپاشی بلوک رشق و تثبیت جایگاه ایاالت متحده امریکا به عنوان تک 

قدرت برتر در نظام بین امللل این کشور یکی از مهمرتین و برجسته ترین فرصت و 

شود.  ا در قرن بیست و یک شمرده میه های چینایی چالش  در مقابل سیاست

امریکا به دلیلی برای چین یک فرصت است که اگر ظرفیت اقتصادی و امنیتی دو 

توانند در کنار تضمین ثبات  کشور به قسم درست مدیریت گردد در آن صورت می

بین املللی وضعیت ایجاد شده باعث دسرتسی به اهداف و منافع شان گردد و 

تواند  این علت است که در صورت مخالفت دو طرف می تهدید یا چالش  به

های رشد و توسعه یک دیگر را به چالش مواجه کنند و یا نابود منایند. به  ظرفیت

این دلیل است که چین به عنوان یکی از پر جمعیت ترین کشورهای جهان با 

داشنت باالترین نرخ رشد اقتصادی؛ در سطح بین املللی کشوری است که قدرت 

مناید با افزایش هزینه های بدون  ژمونی ایاالت متحده را منی پذیرد و تالش میه

 (.29رویا رویی مستقیم جایگاه خود را در نظام بین امللل تقویت بخشد)

چین و ایاالت متحده امریکا در نظام کنونی بین امللل با وجود این که ظاهراً 

تنش و فراز و فرود بوده است. ها همواره دچار  روابط حسنه دارند اما مناسبات آن
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می  ترمپطوری که مناسبات امروزی دو کشور را بعد از به قدرت رسیدن دونالد

های انتخاباتی  اول از زمان کمپاین ۀتوان به سه دوره تقسیم کرد. دور 

دوم زمان دیدار و  ۀتا سه ماه اول ریاست جمهوری او، دور  ترمپدونالد

 ترمپ ۀدر امریکا تا سفر دوازده روز  ترمپد های شی جین پینگ و دونال مالقات

به آسیا و دور سوم روابط چین و امریکا از سفر دوازده روزه به آسیا تا اعالم 

ژی امنیت ملی امریکا و نگاه به چین به عنوان یک تهدید و رقیب یاسرتات

های انتخاباتی رییس  اول یعنی زمان کمپاین ۀ(. دور 31باشد) ژیک مییاسرتات

ها و محدود کردن واردات  ریکا با اظهارات وی در رابطه به وضع تعرفهجمهور ام

الشی برای شناخت ها ت کشور های دیگر به امریکا بود و در مقابل چینایی

امریکا داشتند. در دور بعدی  ۀگیری های رییس جمهور آیندراهکارها و موضع

قتصاد، تجارت، سی، ادیپلوماگردد حوزه های  که مربوط به دیدارهای دو طرفه می

فضای سیابیری و غیره را در بر داشت که در این دوره همراهی چین و امریکا دیده 

تایوان،  ۀمتغیرهای مداخله گر چون مسأل ،از طرف دیگر چین توانست ؛شد می

تبت، دریای جنوبی چین و دریای رشقی چین را در روابط با ایاالت متحده به 

ژی امنیتی امریکا و کد نویسی یی و اعالم اسرتاتخوبی مدیریت مناید. اما دور نهای

ژی یبرای مهار این مناطق و این که در این اسرتات ترمپجدید جیوپولتیک از طرف 

(. در نگاه 34ژیک یادکرده است؛ می باشد)یاز چین به عنوان رقیب اسرتات ترمپ

نیست  دیگر باید یادآور شد که تنش و نوسانات در روابط چین و امریکا کوتاه مدت

و این نوع برخورد امکان دارد در آینده ها بیشرت پررنگ و ابعاد آن برجسته تر 

ها در بُعد نظامی افزایش بودجه و مدرنیزه  گردد. طوری که این اختالفات و تنش

چین و غیره را  -کردن نیروهای نظامی چین، در بُعد اقتصادی جنگ تجاری امریکا

ته توجه داشت که مناسبات اقتصادی چین و گردد. اما باید به این نک شامل می

آن  پیرامونجدیدی از تنش شده که  ۀایاالت متحده امریکا در این اواخر وارد مرحل

 در ادامه به طور جداگانه بحث می منایم.
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 چین( -)امریکا جنگ تجاری

رییس جمهور ایاالت متحده امریکا از زمان آغاز کارزار های  ترمپدونالد

های دیگر  تاکید باالی ابعاد اقتصادی روابط کشورش با دولتانتخاباتی خود 

داشت که از آن جمله چین به عنوان رشیک تجاری این کشور و یکی از 

 ترمپهای بزرگ اقتصادی در جهان بیشرت مورد بحث وی قرار دارد. انتقاد  قدرت

به  از این بود که موازنه تجاری میان امریکا و چین برابر نبوده و صادرات چین

ها از ایاالت متحده است. بعد از برنده شدن دونالد  امریکا بیشرت از واردات آن

های  شان را به اعامل تعرفه در انتخابات؛ دولت امریکا راه حل این مشکل ترمپ

گمرکی دانسته است. به این دلیل دولت امریکا در وهله نخست با وضع تعرفه 

وارد رویارویی تجاری با جهان شد.  درصدی بر فوالد و املونیم 41درصدی و  29

میلیارد دالر محصوالت چین اعامل کرد.  91هایی بر  تعرفه امریکادر این مرحله؛ 

  در این راستا؛ ؛آغاز شد 2148مرب سپت 47حله دوم این جنگ تجاری از مر 

درصد تعرفه بر  41 امریکاجنگ تجاری با چین را تشدید و اعالم کرد  ترمپ

در  ترمپ دالر محصوالت وارداتی چین اعامل خواهد کرد. میلیارد 211حدود 

ها مستثنی ساخت. و در  عین حال برخی کاالهای ساخت چین را از این تعرفه

یی امریکااعالم کرد که اگر چین علیه دهاقین یا صنایع  امریکاکنار این مورد 

در قبال  اقداماتی تالفی جویانه وضع کند، فوراً در مرحله سوم برنامه تجاری خود

میلیارد دالر دیگر از محصوالت وارداتی از این کشور اعامل تعرفه  297چین، بر 

تجارت آزاد را عامل اصلی نابسامانی اقتصاد  ترمپخواهیم کرد از طرف دیگر 

(. در 32کند ) دانسته و تهدید کرده است موانعی بر رس راه آن ایجاد می امریکا

تجارت آزاد را  ییهو این که وی به گون تجارتی ۀدر عرص ترمپزمینه اقدامات 

داند باید یادآور شد که وی با این نظرش کشورهای  عامل نابسامانی کشورش می

های دیگر که در جمع طرفداران بازار آزاد  نوظهور مانند چین و همچنان دولت

اند را مخالف خود ساخته و تاثیر این اقدامات او برای اقتصاد جهانی مخرب و 

، کارشناس مسایل Alvaro Piraخواهد بود. به گونه که آلوارو پیرا  تنش بار
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ازجمله دربخش  امریکاهای اقتصادی  ادامه روند سیاست»گوید:  اقتصادی می

گرایی، بدون شک اقتصاد جهان را با مشکل و چالش مواجه خواهد کرد.  حامیت

وی کار از ر  پس امریکاهای جدید یک جانبه اقتصادی از سوی  سیاست اتخاذ

چین و  هامنند امریکاناخشنودی رشکای عمده تجاری  ،ترمپآمدن دونالد 

 «.33اتحادیه اروپا را در پی داشته است

؛ چین را مهمرتین تهدید وعامل امریکارییس جمهوری  ترمپدونالد 

کند وجنگ تجاری با این کشور را ساده ترین و در عین  تلقی می امریکامشکالت 

ای مهار رشد اقتصادی و محدود کردن چین در مرزهایش حال موثرترین راه بر 

از نظر نظامی نه تنها در حال استقرار  امریکاداند در کنار موضوع اقتصادی  می

 4911های پیرشفته در کوریای جنوبی و جاپان است بلکه در سال جاری  راکت

ولت دهد د مناید که این اقدام نشان می نظامی جدید نیز در اسرتالیا مستقر می

جاپان و هند در برابر چین  -اسرتالیا-امریکاایاالت متحده در حال تقویت محور 

بود که با افزایش  در منطقه، اسرتالیا خواهد امریکااست و محور و پایگاه نظامی 

که حوادث (. با توجه به این31نیروی نظامی در حال تجهیز و تقویت آن است)

ار اند به این ترتیب جنگ تجاری نقاط مختلف جهان باالی یک دیگر تاثیرگذ

و چین تاثیرات احتاملی را بر اقتصاد جهان خواهد داشت که در  امریکامیان 

ریزش  توان از اثرات این جنگ از های نخست این رویاروی اقتصادی می گام

رتین بازارهای و آسیایی یاد کرد که در واقع مهمهای اروپایی  دسته جمعی بورس

فرانسه    CAC11منفی قرار گرفتند. شاخص ۀمگی در حاشیمالی اروپا و آسیا ه

نگ ادرصد منفی، شاخص اصلی ه 4192آملان  DAX درصد منفی، 4141

درصد منفی، شاخص  4173جاپان  Nikkie درصد منفی، شاخص 2194نگ اک

درصد منفی  4192کوریای جنوبی  KOSPI درصد منفی، شاخص 4199مالزیا 

تواند  ش دسته جمعی میاین واکن .ی شددرصد منف 1199سنگاپور  STI و

دست دهد و ابعاد جدال  ی از چالش جدید اقتصاد جهانی بهd بینانهتصویر واقع

در این رابطه  .(39رتین اقتصادهای جهان را به وضوح منایان کند)میان بزرگ
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 China Finance 11) انجمن مالی چین 11عضو موسسه  Guan Tao گوآن تائو

Forum) :اعتامد رسمایه گذار و مرصف کننده نیز  ها، با اعامل تعرفه معتقد است

در  امریکارشد مالی  شود گیرد همچنین این اقدام باعث می تحت تاثیر قرار می

به  از این رو تاثیر واقعی چنین اقدامی این است که.آینده تحت تاثیر قرار گیرد

نیست بلکه به  راه انداخنت جنگ تجاری علیه چین فقط آسیب زدن به این کشور

شود و این کار برای آینده اقتصادی  دیگر کشورهای جهان نیز آسیب وارد می

جهان بسیار خطرناک است. همچنین نرشیه بیزینس اسنایدر در گفت و گو با 

مانند ایرلند در زمینه دریافت رسمایه  ینویسد که کشورهای کارشناسان می

نیم، گردشگری و شیالت آن گذارهای خارجی، ایسلند در زمینه صنایع املو 

زیا در رابطه به صدور یتواند آسیب پذیرتر از جاهای دیگر باشد، مال می

درصد،  99درصد، مجارستان با بیش از  91با  محصوالت، جمهوری چک

درصد و لوکزامبورگ که در رده نخست  97درصد، تایوان با  97اسلواکی با 

صادرات در زمینه های بانکی،  درصد 71گیرد با بیش از  آسیب پذیری قرار می

های دیگر صنعتی از نربد  خدمات، صنایع فوالد واملونیم و بسیاری از بخش

(. با توجه به وابستگی 39و گسرتش آن مترضر خواهند شد ) امریکاتجاری چین و 

های جهان در بُعد اقتصادی وجود دارد پس آن گونه که  متقابل که میان قدرت

به آن باور دارد که توسط اعامل  ترمپرهربی دونالد به  امریکاایالت متحده 

توانند امکان پذیر نخواهد بود بلکه  شان را حاصل می فشارهای اقتصادی منافع

و دیگر قدرت های اقتصادی  امریکاپیامد های این چنین راهکارهای اقتصاد 

جهان را به شدت آسیب خواهد زد چون اقتصاد کشورها در تعامل با یکدیگر 

 گردد.  گیر سیستم می ها دامن بناًء خسارات برخاسته از روابط آن بوده

ها باالی کاالی چین  با اعامل تعرفه امریکااز طرف دیگر باید گفت که دولت 

 Theodoreکه تئودور. اچ موران ها را وادار به پذیرش مناید طوری تواند آن منی

H. Moran ری متعارف از های تجا جنگ»گوید:  اقتصادی می مسایلکارشناس

جهانی شده در  ۀعرض ۀهای گمرکی مطابق با زنجیر  طریق استفاده از تعرفه
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با استناد به افت و ریزش بازارهای بورس اروپایی و  «(37)دنیای کنونی نیستند

توان گفت که جنگ  های کارشناسان عرصه اقتصادی می آسیایی و پیش بینی

کند.  کالت را بیشرت تشدید میتجاری به جای این که اصالحات ایجاد مناید مش

ها باالی محصوالت چینایی متامی کشورهای شامل زنجیره  و اعامل تعرفه

زند چون چین در عرصه اقتصادی با کشورهای چون  اقتصادی جهان را آسیب می

مالیزیا، کوریا جنوبی، جاپان، کشورهای اروپایی... معامالت تجاری دارد. و آسیبی 

رسد باالی متامی کشورها تاثیر  به اقتصاد بین املللی میکه از اعامل تعرفه ها 

 دد.اقتصاد جهانی گر  مسایلداشته و این مورد می توان باعث آشفتگی بیشرت 

  نتیجه گیری 

روابط چین با قدرت های منطقه چون روسیه، هند، ایران و حتی جاپان  

ه کارکرد ها به واسط باوجود تنش های تاریخی بار اقتصادی داشته و چینایی

های موجود در  یی توانسته اند تنش های منطقه اقتصادی و همگرای در سازمان

روابط شان را کاهش بدهند. نکته برجسته مناسبات چین با همه کشورهای 

منطقه و جهان روابط اقتصادی و مبادالت تجاری است که این گونه روابط 

انسته است تا یک حدی همکاری ها را پی دارد. البته با وجودی که اقتصاد تو 

وابستگی متقابل میان این کشورها ایجاد مناید و به عنوان اصل تنظیم کننده 

روابط میان شان باشد اما نباید فراموش کرد که روند رو به توسعه چین و افزایش 

ها  ها منجر به زمینه شکل گیری برخی مخالفت تدریجی قدرت اقتصادی چینایی

فی هم وجود منافع اقتصادی نیاز به حامیت و تواند و از طر  نیز شده می

نظامی را نیز الزم دارد و به این دلیل است که چین در کنار  -پشتیبانی سیاسی

رشد اقتصادی توجه به بهبود وضعیت نظامی نیز دارد. طوری که امروزه دیده 

شود چین از آن نوع توانایی ها برخوردار شده است که می تواند درعرصه  می

 ن املللی از موضع خود دفاع منوده به موازنه گری و تقابل بپردازد.نظام بی

م. و با ۰۹۹۱باید گفت که بعد از  امریکاروابط چین و ایاالت متحده  ۀدر زمین

به عنوان تک قدرت برتر در جهان  امریکاتغیرات ایجاد شده در نظام بین امللل 
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چین با قدرت روبه رشد  ی تعیین کننده مناسبات میان کشورها بوده وی به گونه

خود با ایاالت متحده مناسباتی را در قالب الگوهای همکاری که بیشرت جنبه 

اقتصادی داشته و رقابت که بیشرت جنبه اسرتاتژیک دارد، پیش می برد یعنی 

به عنوان قدرت  امریکارویکرد حاکم در مناسبات بین املللی میان ایاالت متحده 

در حال رشد متاثر از الگوی همکاری و رقابت می  برتر و چین به عنوان قدرت

اقتصاد  ۀباشد. یعنی می توان به وضاحت گفت که میان دو طرف در عرص

ها متاثر همکاری های گسرتده وجود داشته و در حوزه های امنیتی مناسبات آن 

که در این اواخر بُعد اقتصادی مناسبات چین و  از رقابت اسرتاتژیک است

و این دو کشور به عنوان قدرت های تاثیر گذار در  شده  نشامریکا دچار ت

دچار  ترمپم. و بعد از به قدرت رسیدن دونالد 2147اقتصاد جهان از سال 

اختالفات تا رسحد جنگ تجاری اند. که این جنگ تجاری یا نربد تعرفه ها میان 

هایت آن ها آسیب های را به سیستم اقتصادی جهان وارد کرده می تواند و در ن

و چین از ارضار مخرب آن به دور بوده  امریکاهمه قدرت های اقتصادی به شمول 

 منی توانند چون اقتصاد  جهانی میان همه طرف ها در هم تنیده است.

چین در مقابل تاخت و تاز های ایجاد شده در نظام جهان و تنش های موجود 

مل می مناید و این سی اقتصادی عدیپلومایی بیشرت متکی به  در روابط منطقه

ها را در کاهش مخاصامت یاری رسانیده است. به این ترتیب درک می  ن راهکار آ

سی اقتصادی کار آمد، همه جانبه و موفق از دیپلوماگردد که تدوین و ترتیب یک 

یک طرف باعث رفاه، قدرت یابی توسعه و پیرشفت یک دولت در سطح بین امللل 

وع کارکرد می تواند از تخاصم و تقابل جدی می گردد و از طرف دیگر این ن

توان این موضوع را به  ها جلوگیری مناید. طوری که در رابطه به چین می قدرت

سی اقتصادی توانسته دیپلوماوضاحت دیدکه چگونه چین با اتخاذ الزامات یک 

است در سطح کشور و منطقه و جهان شاهد دست آورد ها باشند بناًء در ختم این 

می توان یاد آور شد که دولت افغانستان نیز با در نظر  پیشنهادبه گونه مقاله 

های تدوین و  داشت موقعیت جیوپولتیکی و جیواکنومیکی خود توان ومولفه
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های موجود  سی اقتصادی را دارد پس نیاز است که از ظرفیتدیپلومااستفاده از 

نطقه استفاده گردد تا سی اقتصادی و کاربرد آن در مدیپلومادر کشور برای تدوین 

 به این ترتیب بتواند از تنش ها و مخالفت ها جلوگیری مناید.
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کشور با  نیدر سالگرد جنگ ا ها یتنامی"تجمع و ،یخرب  لیگزارش و تحل - 9

: ی، دسرتس 42/4391/ ۸۲امللل، نیب تی" سان،یچ

https://www.isna.ir/news/91442848981/در-ها-یتنامیو-تجمع-

 [.  49/8/4397، ] مراجعه:   نیچ-با-کشور-نیا-جنگ-سالگرد
: تهران، سال یانتشارات ن ،یز یقدرت، ترجمه احمد عز ندهیجوزف. آ ،ینا - 41

 .  71، ص 4392
 ،یدر جهان پس از امپراتور  یباستان کانیرش رانیو ا نی. چویگارو، جان دبل - 44

، ص 4388انتشارات وزارت امورخارجه: تهران، سال  ،یموسو  دهیمرتجم سع

249  . 
 ریو تاث یخارج استیدر س یو نقش قدرت فرهنگ گاهیجا .رضا  ،یخراسان - 42

 .29-21، صص 4389شدن، وزارت امور خارجه: تهران، سال  یآن بر روند جهان
و منتقدانش،  نگتونیها: هانت برخورد متدن هیساموئل. "نظر نگتون،یهانت - 43

، صفحات 4384ال وزارت امور خارجه: تهران، س د،یوح یر یام یمرتجم مجتب

289  . 
41 - Zeng,Jin,YuefanXiaoandShaum,Breslirn,“SecuringChain’s

coreinterest:thestuteoftheDebateinchain”,internationalaffairs

,2149, no94,   Pp 212-219. 

 

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/china-should-stop-ratcheting-up-1962-remember-1967-nathu-la
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/china-should-stop-ratcheting-up-1962-remember-1967-nathu-la
https://www.isna.ir/news/94112818580/تجمع-ویتنامی-ها-در-سالگرد-جنگ-این-کشور-با-چین
https://www.isna.ir/news/94112818580/تجمع-ویتنامی-ها-در-سالگرد-جنگ-این-کشور-با-چین
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49 - Huasheng,Zhao,“Afghanistanandchain’snewneighborhood

diplomacy”,theroyalinternalaffairs,2149,  p 811. 
 بزرگرتین از یکی شود، می خوانده نیز( معلم) پاندیت که نهرو لعل جواهر -49

 استقالل از پس او. رود می شامر به هند ملی کنگره و استقالل جنبش رهربان

 این وزیر نخست نخستین عنوان به ،(۰۲۸۱ اسد ۸۲) ۰۹۹۱ تاگس ۰۱ در هند

 .شد انتخاب شورک

https://persianv.com/maharat/رهربان-از-نهرو،-لعل-جواهر-زندگینامه-

  html.جن
 در چین خلق جمهوری دولتی شورای رئیس یا وزیر نخست اولین الی، چوئن -47

 سیاسی امور به مدتی چین به بازگشت از پس وی. آمد دنیا به م4898 سال

 سیاسی كمیرس م،4934 سال در سابق شوروی به فرار از پس و داشت اشتغال

 حزب دو شامره مرد عنوان به م4939 سال در او. شد شوروی رسخ ارتش

 جمهوری برقراری و ها كمونیست پیروزی از پس و گردید تبدیل چین كمونیست

 ریاست به م4919 اكترب در الی چوئن تونگ، مائوتسه رهربی به چین خلق

 در چنین هم او. یافت دست كشور این وزیری  نخست و چین دولتی شورای

 حزب مركزی ریاست م،4991 دهه دوم نیمه در چین فرهنگی انقالب جریان

 گارد عضویت به م4997 سال در الی چوئن. گرفت برعهده را چین كمونیست

    .كرد حامیت مائو افكار از و درآمد رسخ

https://www.delgarm.com/calendar/gregorian/32982-یال -چوئن  
انتشارات وزارت امور خارجه:   ن،یچ ،یامللل نیو ب یاسیدفرت مطالعات س -48

 . 299، ص 4387تهران، 
 های سال بین او. است چین خلق جمهوری اهل مدار سیاست پنگ لی -49

چ مار  از سپس و است کرده خدمت وزیر نخست معاون عنوان به ۰۹۲۱ تا ۰۹۲۲

 

https://persianv.com/maharat/زندگینامه-جواهر-لعل-نهرو،-از-رهبران-جن.html
https://persianv.com/maharat/زندگینامه-جواهر-لعل-نهرو،-از-رهبران-جن.html
https://www.delgarm.com/calendar/gregorian/32582-چوئن-لاي
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 .است بوده چین خلق جمهوری وزیر نخست چهارمین ۰۹۹۲چ مار  تا ۰۹۲۲

https://fa.wikipedia.org/wiki/پنگ_لی  
 را یمیعظ تحول 4991 ۀده در كه هند سابق ریوز نخست رائو، مهایناراس -21

 بر را ستیالیسوس هند ۀپروژ  4994 سال در. آورد وجود به هند اقتصاد در

 من آن از پس و كرد یانداز  راه را آزاد بازار اصالحات ریمس در حركت اساس

 ترور از بعد 4994 سال در. گرفت عهده به را مالیه وزارت استیر نگ،یس موهن

. شد منصوب كنگره حزب استیر به رائو هند، اسبق ریوز نخست ،یگاند ویراج

 پست نیچند و شد انتخاب فدرال پارملان در تیعضو یبرا 4977 سال در رائو

 دار عهده یگاند ویراج و ندرایا زمان در خارجه امور ریوز سمت جمله از را نهیكاب

 قرار یورشكستگ ی آستانه در هند دولت كه یحال در 4994 سال در یو . شد

 خود سمت از كه یهنگام 4999 سال در. شد كشور نیا ریوز نخست بود، گرفته

 روند به هند اقتصاد رفت، كنار جهان كیدموكرات كشور نیبزرگرت رهرب عنوان به

 از بعد شا فیضع عملكرد دنبال به كنگره حزب اما بازگشت خود رشد به رو

 در یو  شكست. شد اغتشاش دچار ،4917 سال در سیانگل از هند استقالل

 یمل حزب ،“جاناتا ایبهارات” حزب ظهور یبرا را راه یر یوز نخست انتخابات

  .كرد باز گرید یمحل یها حزب و هند یگرا

https://www.isna.ir/news/8341-14319/ریوز-نخست-رائو-مهایناراس-

  درگذشت-هند-سابق
 .229 جا.هامن– 24
: از  کایقدرت امر راتیامللل و تغ نیب یاسیاقتصاد س .پور نیحس ،یاحمد - 22

 یعلم یمرکز پژوهش ها ،ییجانبه گرا کیتا  کیهژمون ییچند جانبه گرا

 .  32، ص 4389: تهران، انهیخاور م کیمطالعات اسرتاتژ

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/لی_پنگ
https://www.isna.ir/news/8310-01345/ناراسيمها-رائو-نخست-وزير-سابق-هند-درگذشت
https://www.isna.ir/news/8310-01345/ناراسيمها-رائو-نخست-وزير-سابق-هند-درگذشت
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، 24قرن  یجهان استیبزرگ: س یمتحده و قدرت ها االتیا .یبوزان، بر  - 23

:  تهران، سال یپژوهشکده مطالعات راهربد ،یدر یح دیعبداملج :مرتجم

 .   472 -474،  صص 4388
 ها و اتحاد ها در یهمکار . »حجت هللا ،یدیهللا و گل سف تیعنا ،یزدانی - 21

و  یمرکز  یایآس ۀ، فصلنام«منطقه ی: نگاه حکومت هایمرکز  یایمنطقه آس

 .4387، بهار سال 94قفقاز: تهران، شامره 
ها قابل  عرصه یدر متام نیچ-هی: روابط روسنی"پوت م،یتسن یارش خرب ز گ - 21

،  9/۰۲۹۱/ ۸۱  ه،یانوسیاق-ایآس تیاعتامد است،" سا

https://www.tasnimnews.com/fa/news/  :[. 9/4397/ 41،   ]مراجعه 
اهداف و راهربدهاي  ،یآباد دولت یروح هللا صالح" .ریبهرام ام احمدیان، – 29

   ،"مرکزي ايیدر آس نیچ یخارج استیس

http://ca.ipisjournals.ir/article_42329_fbd89a3f13199113f8d9ae

dbf3eb188cPdf  79- 77 .  
سودآور در اقتصاد"  استیدر س ایپو ن،یو چ رانی"روابط ا.یارش خرب ز گ - 29

،   http://www.irna.ir/fa/News/82871998 ، 2148/ 3/ 29 وز،ین رانیا

 [.   9/4397/ 41]مراجعه: 
27 - International Crisis Group, The Iran Nuclear Issue: The View 

fromBeijing”,InternationalCrisisGroupAsiaBriefing,

No.411,February 4702141,at. 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/north-east-

asia/china/b411-the-iran-nuclear-issue-the-view-from-beiging-aspx  

, accesses: 22/9/2148. 
28  PeterKuran,“49 OCTOBER 4991 - FIRST CHINESE NUCLEAR 

TEST”,availableat:31/1/2114. 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/
http://ca.ipisjournals.ir/article_12325_fbd86a3f03055443f8d9aedbf3eb488cPdf
http://ca.ipisjournals.ir/article_12325_fbd86a3f03055443f8d9aedbf3eb488cPdf
http://www.irna.ir/fa/News/82870558
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/north-east-asia/china/b100-the-iran-nuclear-issue-the-view-from-beiging-aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/north-east-asia/china/b100-the-iran-nuclear-issue-the-view-from-beiging-aspx
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https://www.ctbto.org/specials/testing-times/49-october-4991-

first-chinese-nuclear-test   , [accessed: 44/9/2148] . 
29 - UN Security Council 4717/SC/8981,March2102117, Adopted 

by the Security Council at its 9917th meeting on 21 March 2117 

At: http://www.un.org/news/press/docs/2117/sc 8981.doc.htm. 
31  - UN Security Council 4999,SC/8792,July 3402119, SECURITY 

COUNCIL DEMANDS IRAN SUSPEND URANIUM 

ENRICHMENT BY 34 AUGUST, OR FACE POSSIBLE 

ECONOMIC, DIPLOMATIC SANCTIONS 

at;http://www.un.org/news/press/docs/2119/sc8792.doc.htm 

.8928/decambr . 
34-  Mostoilandgascompanies’businessstructuresare segmented 

and organized according to business segment, assets, or function. 

The upstream segment of the oil and gas business is also known as 

the exploration and production (E&P) sector because it 

encompasses activities related to searching for, recovering and 

producing crude oil and natural gas. 

https://www.ektinteractive.com/upstream-vs-downstream/  
32 - IEA, Findings of Recent IEA Work 2119,p.74, at 

http://www.iea.org/findings .     
تا رقابت  یاقتصاد ی: ازهمکار نیچ کایامر» .محمددیس ،کشمیری – 32

، ۸سال اول، شامره ،یامللل نیب یاسیمطالعات اقتصاد س تهران: ‹‹ک،یژیاسرتات

 .۰۱۱، ص ۰۲۹۱خزان و زمستان 

 

https://www.ctbto.org/specials/testing-times/16-october-1964-first-chinese-nuclear-test
https://www.ctbto.org/specials/testing-times/16-october-1964-first-chinese-nuclear-test
https://www.ektinteractive.com/upstream-vs-downstream/
http://www.iea.org/findings
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در  کایمتحده امر االتیا ینو موازنه نرم در برابر هژمو  نیچ .رضا یعل ،ییرضا - 33

 .   41-42،ص 4387: تهران، سال اسیامللل، انتشارات  نیعرصه نظام ب
 ایریا تی"، ساکایمتحده امر االتیو ا نی"فراز و فرود روابط چ .محمدزارع – 31

  . http://www.irdiplomacy.ir/fa/news، 29/44/4399 ،یپلامسید

 [.1/8/4397مراجعه: ،]
تا رقابت  یاقتصاد ی: ازهمکار نیچ کایامر». محمد دیس کشمیری، – 39

، ۸سال اول، شامره ،یامللل نیب یاسیتهران:مطالعات اقتصاد س ‹‹ک،یاسرتاتز

 .۰۱۱، ص ۰۲۹۱خزان و زمستان 
 ارهایباز  بر تسلط برای واقعی های جنگ وارد لنداه و انگلیس ۰۱ قرن در -39

 اقتصادی افول به واکنش در میالدی ۰۹۲۱ دهه در. شدند اروپایی تجاری

 های فرصت و صنایع از تا کردند سعی جهان تجاری بزرگ کشورهای جهان،

 سایر و مشخص های تعرفه اعامل با هم آن کنند محافظت رقابت برابر در شغلی

 صحبت تجاری گجن درباره وقتی امروزه. واردات علیه کننده محدود اقدامات

و  ها تعرفه از استفاده در جویانه تالفی و متقابل اقدامات ما منظور کنیم، می

 .گذارد می تاثیر تجارت بر که است اداری اقدامات سایر

http://www.ireconomy.ir/fa/page/31172/آمری+تجاری+جنگ+خطرات

  html.چیست+کا
ترامپ  ن؛یبا چ کایآمر یاز جنگ تجار  دیجد " مرحله .درضایس طاهر،میر  – 37

:  ی، دسرتس4397/ 9/ 27 ،یپارس تود تی"  سال،ی/ تحلست؟یدنبال چ

http://parstoday.com/fa/america-i417719  :[.   1/8/4397، ] مراجعه 
/ 1ترامپ،"  یدر مقابل جنگ تجار  نیمتام قد چ یستادگی،" ا یارش خرب ز گ - 38

،  http://parstoday.com/fa/asia-i429738:   ی، دسرتس4397/ 4

 [.   4397/ 42/7مراجعه: ]

 

http://www.irdiplomacy.ir/fa/news
http://www.ireconomy.ir/fa/page/34072/خطرات+جنگ+تجاری+آمریکا+چیست.html
http://www.ireconomy.ir/fa/page/34072/خطرات+جنگ+تجاری+آمریکا+چیست.html
http://parstoday.com/fa/america-i147709
http://parstoday.com/fa/america-i147709
http://parstoday.com/fa/asia-i125738
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" ل،ی/ تحل نیبا چ کایآمر یآغاز جنگ تجار  یامدهای" پ.مجيد وقاری، – 39

: ی، دسرتس4397/ 4/ 1 ،یپارس تود تیایس

http://parstoday.com/fa/america-i429849 [ ، :1/7/4397مراجعه  .] 
بر اقتصاد جهان،"  اکیو آمر نیچ یجنگ تجار  ری" تاثرحیم. خجسته،  - 11

: ی، دسرتس4397/ مرداد/48 وز،ین رایا تیایس

http://www.iribnews.ir/fa/news/2493879/   [ ، :9/4397/ 3مراجعه  .] 
بر اقتصاد جهان،"  کایو آمر نیچ یجنگ تجار  ری" تاث .میرح خجسته، – 14

: ی، دسرتس4397/ مرداد/48 وز،ین رایا تیایس

http://www.iribnews.ir/fa/news/2493879/   [ ، :9/4397/ 3مراجعه  .] 
ترامپ  ن؛یبا چ کایآمر یاز جنگ تجار  دیجد " مرحله .درضایس میرطاهر، – 12

:  ی، دسرتس4397/ 9/ 27 ،یرس تودپا تی"  سال،ی/ تحلست؟یدنبال چ

http://parstoday.com/fa/america-i41771  :[.   1/8/4397، ] مراجعه 

http://parstoday.com/fa/america-i125816
http://parstoday.com/fa/america-i125816
http://www.iribnews.ir/fa/news/2193879/
http://www.iribnews.ir/fa/news/2193879/
http://www.iribnews.ir/fa/news/2193879/
http://www.iribnews.ir/fa/news/2193879/
http://parstoday.com/fa/america-i14770
http://parstoday.com/fa/america-i14770
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 څېړنیار رحمت هللا همت 

 

 له ترکمنستان رسه د ميل وحدت حکومت اړیکې

 خالصه:

سیاست په بې طرفۍ اصولو باندې والړ دی او د نورو  ید ترکمنستان بهرن

ګاونډیو هېوادونو په نسبت یې د افغانستان په داخيل چارو کې مداخله نه دی 

ړیکې پراخې شوې دي او کال راهیسې یې له افغانستان رسه ا ۲۰۰۲کړې. د 

رسه دوه اړخیزې اړیکې ال پياوړې شوې،  کېدود ميل وحدت حکومت رامنځته 

 محمد ارشف غني او نورو دولتي لوړپوړو چارواکو ترکمنستان ته سفرونه وکړل.

ګډ  د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي او تجاريت همکاریو

د دواړو ونډې نیولې دي. کمیسیون شتون لري، چې تر اوسه یې شپږ غ

 ۰۰۰میلیون ډالرو څخه ۰۰۰اړیکو کچه له  وسوداګریز د هېوادونو ترمنځ 

میلیون ډالرو ته لوړه شوې ده. افغانستان له ترکمنستان رسه د برېښنا، ریل 

پټلۍ، ګازو نللیکې لېږدولو، لوړو زده کړو او نورو برخو کې ګڼ تړونونه السلیک 

 افغانستان د رسه کېدو عملی ېپروژ  یکېنلل ګازو د ټاپي دکړي دي. 

او هر کال به  يش خاوندان کار د به کسان ډیر يش، پياوړی حالت ياقتصاد

میلون ډالره ترالسه کړي. د ۰۰۰افغانستان د ګازو نللیکې ترانزیت له الرې 

ستل شوه، دغه پټلۍ د ېافغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ هم پران

ر سیمې او د افغانستان فاریاب والیت له د آتا مراد او آقینه ترکمنستان امام نظ

رخان بندر او بیا ېه د کندز والیت له الرې شبندر رسه نښلوي او وروست

 ي. رسېږتاجکستان ته 
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لو، برېښنا او کرنۍ برخه کې تحصیيل ېترکمنستان افغان محصلینو ته د ت

ارشف غني محمدلسمرش و  يبورسونه ورکړي دي او د ترکمنستان ولسمرش له لور 

ی يش، د مېشت ترکمن کولته افتخاري دوکتورا ورکړل شوه. په افغانستان کې 

 افغانستان او ترکمنستان ترمنځ اړیکو پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي.

 رسیزه:

زکال وروسته د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ سیايس، ۲۰۰۲د 

شو او دوه اړخیزه راکړه ورکړه،  ستلېاو فرهنګي اړیکو نوی باب پران اقتصادي

 سیايس استازیو سفرونه، اقتصادي او سوداګریزه برخه کې اړیکې پراخه شوې

بورسونو ورکولو او د افغانستان، پاکستان،  . د برېښنا، روغتیا، تحصیيلدي

ترکمنستان او هند ترمنځ د ګازو نللیکې جوړولو په شمول ګن تړونونه السلیک 

 کړي دي. 

وحدت حکومت زکاله وروسته په افغانستان کې د ميل۲۰۱۰دا چې له 

، چې په دې وخت کې د کېږيرامنځته شوی دی، نو دغه سوال وړاندې 

 افغانستان او ترکمنستان ترمنځ اړیکې په کوم حالت کې قرار لري؟

نو ویيل شو، چې د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې ښې شوي دي، مته ده، 

پروژې عميل  مو پروژو په ځانګړې توګه د ټاپيچې په سیمه کې د عمراين مه

 رسه به اړیکې نورې هم پیاوړې يش.  کېدو

دو ېښه پوهد ترمنځ د اړیکو حکومت د ترکمنستان او افغانستان ميل وحدت 

سیايس او اقتصادي اړیکو، ټاپي  د دواړو هېوادونو ترمنځبه لپاره په دې مقاله کې 

 بحث ويش. په تړاولتوري او ټولنیزو اړیکو پروژې، ریل پټلۍ، برېښنا تړونونو، ک

افغانستان او ترکمنستان ګاونډي هېوادونه دي. په : د څېړنې مربمیت

رسه  کېدوافغانستان کې د سیايس، اقتصادي او امنیتي تغییراتو رامنځته 

زمن کیدلی يش. دواړه هېوادونه پراخه سیايس او ېترکمنستان هم اغ

هېوادونو ترمنځ سیمه ییزې او عمرانی پروژې  اقتصادي اړیکې لري او د دواړو
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شتون لري، په ځانګړې توګه د ټاپي پروژه چې پر سیمه ییزه همکارۍ اغیز 

 لري، نو اړینه ده، چې د دواړو هېودونو ترمنځ پر اړیکو باندې بحث وکړو.

وحدت حکومت او ترکمنستان ترمنځ د اړیکو د ميل: د څېړنې موخه

اقتصادي، سیايس او  لهد دواړو هېوادونو ترمنځ  څیړلو موخه دا ده، ترڅو

څرګند او موثره استفاده ويش او ګډو ستونزو ته الزمې څخه  وکلتوري فرصتون

 حل الرې پیدا يش.

تحلیيل میتود  -د دې مقالې په لیکلو کې له توصیفي : د څېړنې مېتود

 .څخه ګټه اخیستل شوې ده

 سیايس اړیکې

کیلو مرته ګډه پوله لري، د شوروي  ۰۵۰ترکمنستان له افغانستان رسه 

د  ، خواتحاد پر مهال د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ اړیکې محدودې وې

 يزکال د افغانستان له لور ۱۹۹۱په  ، دغه هېواداخیستلو وروستهتر  يخپلواک

په رسمیت وپیژندل شو. د ترکمنستان پخوانۍ وملرش صفر مراد نیازوف د 

ې په بې طرفی والړ وو، د افغانستان په داخيل چارو بهرين سیاست له مخې چ

او په مختلفو دورو کې یې له  کې د نورو ګاونډیو په نسبت کم رول درلوده

کال وروسته دوه  ۲۰۰۲افغانستان رسه محتاطانه حسنه اړیکې درلودې. له 

 کېدوشوې او د ميل وحدت حکومت رامنځته  ېاړخیزې اړیکې نورې هم پراخ

ن د ترکمنستان په شمول د منځنۍ آسیا هېوادونو رسه خپلې رسه افغانستا

 اړیکې پیاوړې کړې.

د ميل وحدت حکومت منځته راتګ رسه د لومړي ځل لپاره محمد ارشف 

میاشت کې  سلواغېکال په  ۱۱۹۱غني د یو لوړپوړي پالوي په مرشۍ د 

نو ترکمنستان ته سفر وکړ، په دغه دوه ورځني رسمي سفر کې د دواړو هېوادو 

، برېښنا او سپورت برخه اقتصاديماتیک، و ولسمرشانو ترمنځ په سیايس، دیپل

 1د همکارۍ توافقنامې السلیک شوې.



  ییز مطالعاتسیمه

89 

 

 

 

د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ اړیکې پر اقتصادي محور باندې والړې 

دي، دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانزیت، برېښنا او ګازو نللیکې لیږد 

نه السلیک شوي دي. د ميل وحدت حکومت لوړپوړو برخه کې ګن تړونو 

دولتي چارواکو ترکمنستان ته سفرونه درلودل او همدارنګه له ترکمنستان 

 څخه هم په دې موده کې ځینې دولتي پالوي افغانستان ته راغيل دي.

له ترکمنستان څخه د دولتي لوړپوړو چارواکو د سفر په بهیر کې د 

کال کابل ته سفر وکړ او ۱۱۹۰ی محمدوف په ترکمنستان وملسرش قربان برد

له افغاين لوري رسه پنځه د همکاري تړونونه )د تروریزم متویل لپاره د غیر 

قانوين الرو څخه ترالسه شویو پیسو وینځلو رسه د مبارزې، د برېښنا برخه کې 

 2همکارۍ، سپورټ، تکنالوژی، اقتصاد او سوداګری برخه کې ( السلیک کړل.

او د منځنۍ آسیا هېوادونه په ځانګړې توګه ترکمنستان د افغانستان 

توب له ګواښونو رسه مخ ېندالر و مخدره توکو له قاچاق، ناامنۍ، د تروریزم او ت

ترکمنستان او د منځنۍ آسیا نورو  دي، د افغانستان سیايس وضعیت پر

ه هېوادونو باندې هم اغېز لري، نو د دواړو هېوادونو ترمنځ د ګډو ګواښونو ل

 منځه وړلو لپاره ګډې هڅې تررسه شوي دي.

ترکمنستان له افغانستان رسه په سیمه ییزه همکارۍ کې هم ونډه درلوده، 

ۍ کنفرانس )ریکا( د افغانستان رسه د سیمې هېوداونو اقتصادي همکار  له

د ترکمنستان پالزمینه عشق آباد کې جوړ شو، چې  ۱۵مرب پر زکال نو  ۲۰۱۰

ینو وزیرانو، د وزارتونو مرستیاالنو، د هېواد لومړی میرمن په یاد کنفرانس کې ځ

 3او د وملسرش دویم مرستیال په مرشی یو لوړ رتبه دولتي پالوې ګډون درلود.

 اقتصادي اړیکې

ترکمنستان د منځنۍ اسیا له مهمو هیوادونو څخه دی، چې د خامو موادو 

ې اړیکې لري، د لویې زیرمې لري. افغانستان او ترکمنستان خپلمنځي پیاوړ 

ميل وحدت حکومت په راتګ رسه د دواړو هېوادونو ترمنځ اقتصادي راکړه 
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ورکړه زیاته شوې او په مختلفو اقتصادي او سوداګریزو برخو کې رسه تړونونه 

 السلیک کړي دي.

یي کال د غو۱۱۹۵وزیر اکلیل حکیمي د پخوانی مالیې افغانستان د د 

ړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر مه د ترکمنستان د لوم۶میاشتې په 

ښاغيل رشید مردوف او وررسه پالوي رسه د ولسمرشۍ په ماڼۍ کې وکتل. په 

ګډو اقتصادي او  يیاده لیدنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د راتلونک

تجاريت همکاریو ناستې ته د چمتووايل، د سیمه ییزې پرمختیا، ترانسپورټ، 

و په مناسبه بیه د سون موادو د اخیستو په اړه خربې وشوې. دوی ریل پټلۍ ا

ې، د الجوردو د تجاريت نهمدا راز د آقینې او اندخوی د ریل پټلۍ د پرانیست

الرې او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي او تجاريت همکاریو په 

 4تړاو د معلوماتو تبادله وکړه.

ن د ګازو لویې زیرمې لري او د خپلو ګازو د یادونې وړ دی، چې ترکمنستا

پلورلو لپاره لوی بازار ته اړتیا لري، چې افغانستان، پاکستان او هند یې د 

لري. د هم پېرلو مناسب بازار لري. ترکمنستان د تیلو لویې زیرمې 

 ترکمنستان او سویيل آسیا ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې او سوداګریزو توکو

 .ه خربه دهاو ترانزیتي الرو جوړول مهم انسپورت، ریل پټلۍلیږد لپاره د تر 

  د ترکمنستان ولسمرش قربان قلی برديکال په جوزا کې ۱۱۹۵د 

په الرښوونه يو پالوي هرات ته سفر درلود، تر څو په هرات کې د محمدوف 

مرمر ډبرو کیفیت وڅیړي. په هرات کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرش 

کارخانې د هرات په  ۰۰له مخې اوسمهال د مرمر ډبرو  سعد خطیبي د وینا

صنعتي ښارګوټي کې فعالیت لري او د ترکمنستان د اړتیا وړ د مرمر ډبرو 

 5تولید وړتیا لري.

د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي او تجاريت همکاریو د ګډ 

لیې ماپخواين مه د ۲۶ - ۲۵سلواغې په  د۱۱۹۵کمیسیون شپږمه ناسته د 
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وزیر ښاغيل اکلیل حکیمي او د ترکمنستان د وزیرانو شورا د مرستیال ښاغيل 

یخيش ګلدي کاکایوف په مرشۍ د کابل په انټرکانټینینټل کې جوړه شوه. په 

یاده ناسته کې د دواړو هیوادونو د تخنیکي ټیمونو له خوا د افغانستان له 

د دولت نه دولت ته د کیلو واټه بریښنا د لیږد،  ۵۰۰الرې پاکستان ته د 

میکانیزم له الرې د نفتو او ګازو خریداري، د اندخوی نه تر آقینې پورې د ریل 

پټلۍ جوړول، د نوري فایرب نښلول، د ټاپي په پروژه کې پرمختګونه او نور 

اقتصادي او تجاريت موضوعاتو باندې کار وشو. د ناستې په پای کې د 

د ترکمنستان له خوا د ولسمرش مرستیال د افغانستان له خوا د مالیې وزیر او 

 6ناستې هوکړه لیک چې د دواړو ټیمونو له خوا نهایي شوی وو، السلیک کړ.

او سوداګریزو اړیکو پر  اقتصاديد افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د 

وړاندې د شته خنډونو له منځه وړلو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا لپاره اقتصادي 

ي، تر اوسه یې شپږ غونډې نیولې دي، چې د غونډو په کمیسیون شتون لر 

 او سوداګریزو موضوعاتو خربي کړي دي. اقتصاديترڅ کې پر مهمو 

د مالیې وزیر ښاغيل اکلیل حکیمي، او د اقتصاد وزیر ښاغيل عبدالستار 

مه نېټه د افغان ولسمرش محمد  ۱۲کال د چنګاښ میاشتې په ۱۱۹۶مراد د 

ان ولسمرش قربان قيل بردي محمدوف په شتون کې ارشف غني او د ترکمنست

د نړیوالو اړیکو د پیاوړي کولو، لوړو زده کړو، اوبو او برېښنا، د غالیو صنعت، 

ترانزیټ، د دواړو هیوادونو د پولې له الرې د نړیوال ریل پلټۍ تېرېدو، د رېل 

ن له پټلۍ د اړیکو تنظیمولو طرزالعمل او ترانسپورټ په برخو کې د ترکمنستا

وزیرانو رسه اووه دوه اړخیز هوکړه لیکونه د یاد هیواد په پالزمېنه عشق اباد 

 7کې السلیک کړل.

دا چې ترکمنستان هم د افغانستان په شان آزادو اوبو ته الره نه لري او 

وچې پورې تړلی دی، نو د ریل ګاډي پټلۍ جوړولو له الرې افغانستان رسه 
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ایران چابهار له الرې هند رسه ونښلول نښلول غواړي چې وروسته له هغې 

 يش او خپل سوداګریز توکي سویيل اسیا ته ولیږدوي.

ترکمنستان مه  ۱۱رسطان پر ۱۱۹۶ افغان ولسمرش محمد ارشف غني د

ته د سفر پر مهال له خپل ترکمنستاين سیال رسه د ټاپي، توتاب او د اوسپنې 

د، تیل او ګازو، کیمیاوي پټلۍ پروژو باندې د کار چټکتیا او د لیږد رالیږ 

صنایعو، نساجی، کرنې برخو کې د همکارې هوکړه وکړه. چې له مخې به یې 

میلیون ډالرو څخه ۰۰۰د دواړو هېوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکو کچه له 

 8میلیون ډالرو ته لوړه يش. ۰۰۰

مه نېټه په مزاررشیف کې د سوداګرو،  ۲۱کال په دلو میاشتې په ۱۱۹۶د 

ماتانو او د ترکمنستان کنسولګرۍ استازیو په شتون کې د و و ډیپلد بهرنی

ستل شوه. په دې سوداګریز مرکز کې به د ېافغان ترکمن سوداګریزه خونه پران

ترکمنستان مختلف تولیدي توکي په ځانګړې توګه خوراکي توکې، د کنرسو 

نور  مختلف ډولونه، د میوې اوبه، منسوجات، لباس، کورنۍ اړتیا وړ توکي او

 9.کېږيشیان په دایمې توګه پلورل 

 برېښنا برخه کې تړونونه:

زره میګا واټه برېښنا د تولید  ۱۱۰افغانستان د اوبو، ملر او باد څخه کابو 

يش کوالی خپله د ه وايل له امله نتظرفیت لري، چې د کايف مايل منابعو نش

نځنۍ اسیا او سلنه برېښنا له م ۰۵اړتیا وړ برېښنا تولید کړي او اوسمهال 

سلنه له داخيل منابعو څخه برېښنا  ۲۵ایران څخه هېواد ته واردوي او 

 –تولیدوي. له ترکمنستان څخه افغانستان ته د دوه مسیرو څخه امام نظر 

 هرات له الرې برېښنا صادریږي. –او رسحد آباد  اندخوی

 کال د ۱۱۹۰د  يد افغانستان او ترکمنستان د برېښنا وزیرانو له لور 

نېټه د برېښنا د پیر او پلور تړون السلیک شو، چې یاد تړون د  ۱۶عقرب پر 

 یوزکال وروسته به په درې۲۰۱۰کاله ټاکل شوې ده او له  ۱۰اعتبار موده 
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واټه میګا ۱۰۰مخې په لومړی مرحله کې  مرحلو کې پلی يش. ددې تړون له

مت په هر ساعت برېښنا به افغانستان ته وارد يش چې د یو کیلوواټ برېښنا قی

یمه ېمیګا واټه او در  ۵۰۰مه مرحله کې یسنټه وي. په دو ۵کې امریکایی 

له ترکمنستان  میګا واټه برېښنا به افغانستان ته وارد يش. ۱۰۰۰مرحله کې 

رسه د یاد تړون له مخې افغانستان ددې صالحیت لري ترڅو دغه وارده شوې 

 10برېښنا په نورو هېوادونو باندې وپلوري.

میګا واټه ۱۵۲ادونې وړ دی، چې افغانستان له ترکمنستان څخه د ی

د او ېپای ته ورس ۱۰کال جدی په ۱۱۹۶د  برېښنا واردوله، چې دغه تړون

ترکمنستان هم خپله برېښنا قطع کړه او د یاد تړون بیا متدیدولو لپاره یې د 

وکړه. قیمت له دو سنټو څخه څلورو سنټو ته د لوړولو غوښتنه واردايت برېښنا 

میلیون کیلو واټه برېښنا د افغانستان هرات والیت ته ۹۰۰ترکمنستان هر کال 

ورکوي، چې د هرات ګلران او کشک رباط سنګی ولسوالیو د اړتیا وړ برېښنا 

همدارنګه فاریاب والیت ته هم برېښنا له ترکمنستان هېواد څخه  11تامینوی.

 نښلول شوې ده.

کال د ۱۱۹۶رش امان هللا غالب د ېښنا رشکت عمومي مد افغانستان بر 

نېټه ترکمنستان د سفر پر مهال له ترکمنستان رسه د برېښنا  ۱۰دلوې په 

پېرلو تړون متدید کړ. له دغې برېښنا څخه د هرات، فاریاب او رسپل والیتونو 

. ترکمنستان یو میاشت وړاندې خپله برېښنا پر کېږيستل ېکې ګټه اخ

سینټو څخه  ۲و واټ برېښنا قیمت یې له لېک افغانستان قطع کړې وه او د یو

 12سینټو ته د لوړولو غوښتنه یې کړې وه. ۰

کیلو ولټه برېښنا له ترکمنستان  ۵۰۰د توتاب پروژې چې له مخې به يې 

 او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته ولیږدول يش. 
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 ټاپې پروژه:

د ګازو د نللیکې د له ترکمنستان څخه پاکستان ته د افغانستان له الرې 

لیږد هڅې د طالبانو واکمنۍ پر مهال پیل شوې. د طالبانو واکمنۍ پرمهال 

سیمه ییز رقابتونه ددې المل شول چې ددې پروژې عملې چارې له خنډونو 

رسه مخ يش. هغه مهال ترکمنستان د روسیې تاثیر الندې وو او د یونیکال 

رشکت ته ترجیح ورکوله،  امریکایي رشکت په نسبت یې ارجنتایني بریداس

ایران هم غوښتل چې دغه د ګازو نللېکه د ایران له خاورې پاکستان ته 

وغځول يش. د طالبانو واکمنۍ له سقوط وروسته یو ځل بیا له ترکمنستان 

 څخه د ګازو نللیکې لیږد باندې خربې وشوې او هند هم وررسه یو ځای شو.

مرب کې د ترکمنستان، ه دسزکال پ۲۰۱۵ه په رسمي ټوګه د د ټاپي پروژ 

افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ترکمنستان په ماري ښار کې السلیک شوه 

او همدارنګه پریکړه وشوه، چې ددې پروژې ترڅنګ به له ترکمنستان څخه 

  13.کېږيکیلو واټه برېښنا هم د افغانستان له الرې پاکستان ته لېږل  ۵۰۰

د هرات په والیت کې د افغانستان ۰ کال حوت په ۱۱۹۶ټاپي پروژه د د 

ولسمرش محمد ارشف غني، د ترکمنستان ولسمرش قربان قلی بردی 

محمدوف، د پاکستان لومړی وزیر شاهد خاقان عباسی او د هند په بهرنیو 

ستل شوه. د ېد دولت وزیر مبرش جاوید اکرب له لورې پران چارو کې

یاده غونډه کې وویل، چې ترکمنستان ولسمرش قربان قلی بردی محمدوف په 

ددې پروژې څخه په استفادې غواړو، له ګاونډیو او د سیمې له هېوادونو رسه 

 14سیايس او اقتصادي اړیکې پراخې کړو.

رسه به د افغانستان له کورين امنیت رسه مرسته  کېدود ټاپي پروژي پيل 

ګرځي، کوي او دسیمې هېوادونو او افغانستان ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا المل 

پاکستان، هندوستان او ترکمنستان ددي پروژې غړی هېوادونه دی او د 



  ییز مطالعاتسیمه

81 

 

 

 

 رسه کېدو پلی پروژې ټاپي د سیايس اړیکو په ټینګیدو کې اغیزمن رول لري.

  راڅرګندیږي. هم ارزښت جیوپولیټیکي افغانستان د

 ۱۰کال جوزا پر ۱۱۹۰د معادن او پرتولیم رسپرست وزیر نرګس نهان د

رمهال وویل، د ټاپي پروژې لومړين کارونه له دوه میاشتو هرات ته سفر پ

راهیسې پيل شوي دي، پنځه افغاين رشکتونه په کار باندې بوخت دي، 

تنه ثبت شوی او د  ۱۲۰۰تراوسه پورې د یادو پنځو افغاين رشکتونو لخوا 

ارايض، ځمکې پېژندنې، چاپريیال، اجتامعي او اقتصادي څېړنو باندې 

 15بوخت دي.

میلیارد  ۱۱زکال پورې تکمیل او هر کال به کابو ۲۰۲۰پروژه به تر دغه 

مرت مکعبه ګاز له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته ولیږدوي، 

سلنه به په ۱۶سلنه ګاز ترالسه او ۰۲چې پاکستان او هند به مساوي ډول 

 کیلومرته دی، چې۱۰۱۰افغانستان کې مرصف يش. ددې نللیکې اوږدوايل 

کیلومرته په ۰۲۶کیلومرته په افغانستان او ۰۰۰کیلومرته په ترکمنستان، ۲۱۰

پاکستان کې جوړیږي. ټاپي د ګازو نللیکه به د ترکمنستان دولت آباد څخه 

پيل او د هرات، فراه، هلمند او کندهار څخه تیریږي او وروسته د ملتان، 

 16.يرسېږکوټې له الرې د هند د پنجاب ایالت فضلیکا ښار ته 

 پياوړی حالت اقتصادي افغانستان د به رسه کېدو عملی ېپروژ  ټاپي د

 کیږی خاوندان کار د نفر زره لس کابو او کمیږی بیکاری کچې یوې تر يش،

 لپاره ساتلو نللیکې دې د پورې کلونو ۱۰ تر او جوړولو په پروژې ددې ترڅو

سلنه ګازو  ۱۶رسه به افغانستان  کېدود ټاپي پروژې پلې  کړي. تررسه دندې

میلون ۰۰۰څخه استفاده وکړی او هر کال به د ګازو نللیکې ترانزیت له الرې 

 ټاپي د زیاتیږي، اچونه پانګه بهرنۍ کې افغانستان په ډالره ترالسه کړي،

 او بیاجوړونی اروپا د بانک، پراختیایي اسیایی کې برخه تامین مايل د پروژې

 ده. ښودلې ژمنتیا مرستو د ېترکی او عربستان چاپان، بانک، پراختیا
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د ټاپي پروژې پيل کولو پر وړاندې امنیتي ستونزې شتون لري، چې افغان 

حکومت هم ددې پروژې د امنیت ټینګولو لپاره د ځانګړې نظامي ځواک 

جوړولو ژمنه وکړه تر څو د ټاپي د ګازو نللیکې د جوړولو په مسیر کې امنیتي 

نو ویاند قاری محمد یوسف رسنیو ته په خنډونه له منځه یووسی.)خو د طالبا

ټاپې پروژې څخه مالتړ وکړ او د یادې پروژې د امینت  لهمیل کې یرالیږيل ا

ساتلو ژمنه یې وکړه او د ټاپي پروژه یې یو ميل پروژه بليل ده او د طالبانو تر 

اما 17واکمنۍ الندې سیمو کې د دې پروژې د امنیت ساتلو ژمنه یې وکړه(.

والو د دغه واليت په ميوند  په کندهار کې ناپېژاندو وسلهددې باوجود 

ولسوالۍ کې د ټاپي د پروژې پنځه کارکوونکي وژيل او يو تن يې له ځان رسه 

 18بيولی دی.

ترکمنستان په نړۍ کې د ګازو زیرمو لرلو له مخې څلورم هېواد دی، چې 

و څو کلونو کې خپل اقتصادي اړتیاوې د ګازو پلورلو له الرې پوره کوي، په تیر 

روسيې له ترکمنستان څخه د ګازو پېرل کم کړي دي او چین د ترکمنستان د 

ګازو لوی پېرونکی دی. اوسمهال ترکمنستان هڅه کوي چې د خپلو ګازو 

پلورلو لپاره نوی مارکیټ پیدا کړي، چې سویيل آسیا ته د ګازو نلليکې غځولو 

ه سیمه کې په اقتصادي او رسه کولی يش، خپلې اقتصادي اړتیاوې پوره او پ

 سیايس برخه کې ځانګړی ځای خپل کړي.

 ترانزیت برخه کې رامنځته شوې اسانتیاوې: 

افغانستان په سیمه کې د منځنۍ اسیا او سویيل اسیا د ترانزیت او نښلولو لپاره 

نږدې او مناسبه الره ده، چې له مخې به یې د منځنۍ آسیا خام مواد، تیل او ګاز 

ا ته او باملقابل له سویيل اسیا څخه سوداګریز توکی ولیږدول يش. سویيل اسی

اوسمهال په فاریاب کې د آقینې او هرات کې د تورغونډي دوه مهم بندرونه دي 

 چې د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ سوداګریز توکي ترې صادر او واردیږي.
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وړولو د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ ج

زکال د ترکمنستان پالزمینه عشق آباد کې السلیک  ۲۰۱۱تفاهمنامه په 

، چې د ترکمنستان له يکیلومرته اوږدوالی ولر  ۰۰۰دغه پټلۍ به  .شوه

آتامراد څخه پيل او د فاریاب او کندز والیت څخه تیریږی او وروسته له 

  19.کېږيول لتاجکستان رسه نښ

 ۱۰کال د رسطان په  ۱۱۹۶افغان ولسمرش محمد ارشف غني د 

سفر پرمهال وویل: چې ډېر ژر به د تورغونډي د اوسپنې پټلۍ د ترکمنستان ته 

به د افغانستان د کالیو د ترانزیت له مهمې الرې په توګه په کار پيل وکړي. 

ولسمرش محمد ارشف غني په دې غونډه کې وویل، چې د لس کلونو واټن په 

ی چې د دواړو دولتونو ترمنځ همکارۍ په دوه نیمو کلونو کې وهل دا ثابتو 

نتیجه کې ننګونې په فرصتونو باندې بدلې شوي. د یادونې وړ دی، چې یاده د 

په قوس میاشت کې د دواړو هېوادونو مرشانو او لوړپوړو  ۱۱۹۶ریل پټلۍ د 

استازیو په شتون کې د افغانستان او ترکمنستان  ۱۲چارواکو او د نورو هېوادونو 

  20ستل شوه.ېولې په صفري نقطه کې پراند رسحدي پ

دغه پټلۍ د ترکمنستان امام نظر سیمې او د افغانستان فاریاب والیت له  

د آتا مراد او آقینه بندر رسه نښلوي او وروسته د کندز والیت له الرې شیرخان 

ي. له ترکمنستان رسه افغانستان اوسپنې پټلۍ رسېږبندر او بیا تاجکستان ته 

، سمندرګیزر خیوې خوا افغانستان د ترکمنستان، له  جوړیدو رسه

او  کېږياذربایجان، ګرجستان، تورې بحیرې، ترکیې له الرې اروپا رسه نښلول 

 .کېږيزستان له الرې چین رسه نښلول ېبلې خوا د تاجکستان او قرغ له

د ترانزیت برخه کې بل فرصت د الجوردو  د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ

چې له مخې به یې په ترانسپوريت برخه کې اسانتیاوې رامنځته يش الر دی، 

او افغانستان به له ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان، ترکیې او وروسته به له 

اروپا رسه ونښلول يش. الجوردو الره چې د افغانستان له شامل او لویدیځ 
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 يڅخه تیریږ آقینې او تورغنډي بنادرو پیل او د ترکمنستان ترکمن بايش بندر

او د آذربایجان باکو وروسته د ګرجستان تفلیس او پويت او بیا کارس او د 

 ي.رسېږي او له دې الرې د اروپا پولو ته رسېږترکیې استانبول ته 

افغانستان له الرې سویيل اسیا ته ترانزیت د ترکمنستان لپاره هم مهم 

خراج ظرفیت لوړ دی، ترکمنستان هوډ لري تر څو خپل د تیلو او ګازو است

ملیارد مرت مکعبو ته  ۲۵۰زکاله پورې د ګازو تولید ظرفیت ۲۰۱۰او تر  يکړ 

زیرمې لري  ېمیلونه نفوس لري او د ګازو لوی ۵، دا چې ترکمنستان يلوړ کړ 

مهال چین او روسیه د و لپاره بازار ته اړتیا لري، اوسنو د خپلو تولیدات

نکي دي. ترکمنستان غواړي د ترکمنستان د ګازو اصيل او انحصاري پېرو 

بازار پیدا کړي  او صاداراتو زیاتیدو لپاره مناسبخپلو تیلو او ګازو د قیمت 

 21چې کوالی يش د افغانستان له الرې سویيل اسیا رسه ونښلیږي

 او ټولنیزې اړیکې: فرهنګي

، کلتوري او ټولنیزو برخو کې اقتصاديد افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په 

ونه شتون لري. د ټولنیزو او کلتوري مشرتکاتو په توګه په افغانستان ډیر فرصت

ترکمن ټربه اقلیت شتون او په دواړو هېوادونو کې د نوروز جشن ملانځل او نور 

 اړیکو پياوړتیا المل ګرځي. اقتصاديګڼ کلتوري اشرتاکات د سیايس او 

 ترکمنستان اوسمهال په هرات او مزاررشیف کې کنسولګری لري.

رکمنستان له افغانستان رسه په اظطراري حاالتو کې مرستې کړې دي، ت

ه یقربان قلی بردی محمدوف د افغانستان ولسمرش محمد ارشف غني او اجرای

 ېکال په عقرب میاشت کې د وروستۍ زلزل۱۱۹۰رییس عبدهللا عبدهللا ته د 

زلزله  او زیان اوړیدلو له امله د همدردی اوتسلیت مراتب وړاندی کړل او له

ټنو سیمنټو د  ۱۲۰ټنو اوړو او  ۱۲۰ځپلو رسه د مرستې لپاره یې د 

برشدوستانه مرستو ورکولو هدایت یې ورکړ چې یادې مرستې د آقینې بندر له 

 22ل شوې.دولالرې افغانستان ته راولیږ 
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په افغانستان کې له دری میلیونو زیات ترکمن ټربه ژوند کوي، په همدې 

ل د خوراکي توکو او کالیو مرستې افغانستان ته لیږي. المل ترکمنستان هر کا

ترکمن  مېشتد عشق آباد دولت د لید لوري له مخې په افغانستان کې 

 کوالی يش چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا کې مرسته وکړي.

د پوهنې وزارت مسلکي او تخنیکي مرستیال محمد آصف ننګ د وینا له 

غانستان د مسلکي او تخنیکي انستیتوت زده کوونکو ته د مخې ترکمنستان د اف

تحصیيل بورسونو ورکولو ژمنه وکړه. د پوهنې وزارت د  ۱۰لیسانس برخه کې 

تنه د مسلکي او تخنیکي انستیتوت زده  ۵۱چارواکو د وینا له مخې اوسمهال 

کال ۱۱۹۵همدارنګه د  23کوونکي په ترکمنستان کې په زده کړو بوخت دي.

ن میاشت کې د بهرنیو چاور وزیر صالح الدین ربانی د ملګرو ملتونو د په میزا

عمومي غونډې په څنډه کې د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر رشید  ۰۱

پخوانیو تحصیيل بورسونه پرته د تیلو، برېښنا  ۰۱مرادوف رسه وکتل، مرادوف د 

 24نویو تحصیيل بورسونو ورکولو ژمنه وکړه ۰۱او کرنۍ برخه کې د 

دا چې افغانستان د تیلو، کانونو، او برېښنا برخه کې کايف فني او مسلکي 

او مسلکي کادر روزلو ته اړتیا نکي نه لري، نو په یادو برخو کې د فني و کارکو 

، تر څو په مسلکي توګه د خپل هېواد معدنونه او د نفتو زیرمو څخه ګټه دی

ان برخه کې د ترکمنست ېکرنواخلو او استخراج یې کړو، نو د تیلو، برېښنا او 

 ږ په اقتصادي پرمختګ کې ګټور متام يش.تحصیيل بورسونه کوالی يش، زمو

د افغانستان ولسمرش محمد ارشف غني ترکمنستان ته د سفر پر مهال د 

نیټه د ترکمنستان د نفت او ګازو نړیوال پوهنتون کې  ۰کال قوس پر  ۱۱۹۵

ا د محمد ارشف غنی اقتصادي هڅو خو ه وینا وکړه او د یاد پوهنتون رییس ل

ستاینه وشوه او په یاده غونډه کې یې حارضینو ته د محمد ارشف غنی 

بیوګرافی ولوسته او ورپسې د ترکمنستان د علومو اکاډمۍ رییس له لورې 
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محمد ارشف غني ته د ترکمنستان ولسمرش له لورې د افتخاري دوکتورا ورکولو 

 25فرمان ولوستل شو.

 پایله:

ستان بې طرفه بهرنۍ سیاست لري، چې په ګډو اقتصادې او ترکمن

مهال په ګاونډیو او سیمې هېوادونو کې وداګریزو ګټو باندې والړ دی. اوسس

افغانستان د ترکمنستان لپاره ځانګړی ځای لری او هڅه کوې چې د 

افغانستان په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې مهمه ونډه ولري. د افغانستان 

ستان ترمنځ اړیکې اقتصاد محوره دي او پر سیمه ییزو اقتصادي او ترکمن

 پروژو، ترانزیت او برېښنا پلورلو باندې والړې دي.

ترکمنستان نه یوازې دا چې د برېښنا، ګازو او تیلو درلودلو له مخې ښه 

اقتصادي ظرفیتونه لري، بلکې د ترانزیت او سوداګري برخه کې هم ځانګړی 

بریښنا، ګازو، تیلو ته اړتیا لري او ترکمنستان یې غنې ځای لري. افغانستان 

زیرمې لري نو افغانستان ورته مناسبه بازار لري او همدارنګه د افغانستان له 

الرې یې سویلی اسیا ته هم لیږدولی يش. چې ښه بیلګه یې د ټاپې پروژه، 

او توتاب او کاسا زر پروژې دي، چې له منځنۍ آسیا هېوادنو څخه افغانستان 

 سویيل آسیا ته لیږدول کیږی.

د ترکمنستان ـ افغانستان د ریل پټلۍ په هېواد کې د ترانسپورټ او 

همدارنګه د الجوردو . کېږيل تجارت لپاره یوه ارزانه، خوندي او لنډه الر ګڼ

الرې جوړیدو رسه د افغانستان او ترکمنستان د ترانزیتي اړیکو ترمنځ یو بل 

مخې به یې افغانستان وکوالی يش خپل فرصت رامنځته شو، چې له 

سوداګریز توکې د ترکمنستان له الرې اذربایجان بیا ګرجستان او ترکیې له 

  الرې اروپا ته ولیږدوي.
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 وړاندیزونه:

پر وړاندې ټول  کېدود افغانستان ميل وحدت حکومت د ټاپي پروژې پيل 

نګ کړي. لپاره یې امنیت ټی کېدوشته خنډونه له منځه یويس او د پلې 

همدارنګه د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ سوداګریز بیالنس شتون نه لري، 

 افغانستان باید خپل داخيل تولیدات پیاوړي او د صادراتو کچه لوړه کړي.
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 محقق راضیه غوث 
 

بررسی مقایسوی روند قانونگذاری در جمهوری 
 و جمهوری ترکیه اسالمی افغانستان

 خالصه:
ای از قواعد و مقرراتی است که برای تنظیم و اداره  قانون عبارت از مجموعه

شود و قانونگذاری نیز روندی است که   جامعه توسط مقامات ذیصالح وضع می
 پیامید. تصویب، توشیح و نرش در جریده رسمی را می مراحلی چون تسوید،

در افغانستان پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت، قوه قضائیه از مجرای 
شود، اما تعدیل قانون  حکومت و هریک از مجلسین شورای ملی انجام می

گیرد.  اساسی از طرف رئیس جمهور یا اکرثیت اعضای شورای ملی صورت می
ً باید به تص ویب لویه جرگه برسد. در ترکیه پیشنهاد طرح قانون از صالحیت بعدا

های مجلس ملی ترکیه (پارملان) و در بعضی موارد شورای وزیران این کشور 
است، اما تعدیل در قانون اساسی باید از طرف یک سوم اعضای مجلس ملی 
پیشنهاد و از طرف سه پنجم کل آن تصویب شود و رئیس جمهور صالحیت دارد 

آن را برای همه پرسی بگذارد و زمانیکه باالتر از نصف کل آراء را به دست آورد  تا
 شود. قانون اساسی تعدیل می

 مقدمه
هرکشوری برای حفظ حقوق، تأمین آزادی، نظم اجتامعی و مساعد ساخنت 

گی مرفه، نیازمند قانون است، زیرا اساس  هرچه بیشرت و بهرت فضا برای زنده
ای متمدن قانون بوده و در سایه قانون عدالت به وجه احسن ه گی انسان زنده
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گیرد،  های انسانی معنی و مفهوم پیدا کرده و مورد احرتام قرار می تأمین و ارزش

قانونگذاری فرایند وضع قانون ویا یک قاعده حقوقی بوده و مراحلی چون 

ونگذاری تسوید، تصویب، توشیح و نرش در جریده رسمی را طی میکند عمدتاً قان

تواند از طرف حکومت  یکی از وظایف اساسی قوه مقننه بوده، اما پیشنهاد آن می

های رئیس  توشیح از صالحیت ۀیک از مجلسین پارملان باشد؛ مرحلو یا هر

 ۀگانی شدن آن در جریدهجمهور است و در نهایت پس از توشیح جهت هم

وال اینجاست که روند کند. س رسمی نرش و قابلیت اجراء و تطبیق را پیدا می

گذاری در دو کشور افغانستان و ترکیه چگونه بوده، آیا تصویب قانون قانون

 اساسی با قوانین عادی همسان است و یاخیر؟

هدف از تحقیق روی روند قانونگذاری در افغانستان و ترکیه تحقیق:  هدف

روند روشن ساخنت نقاط اشرتاک و افرتاق و ضعف و قوت در  ویبه شکل مقایس

 .قانونگذاری میان دو کشور و استفاده از نقاط مثبت آن است

وجود قانون در متامی جوامع انسانی امری حتمی بوده و : مربمیت موضوع

که وضع قانون و رسیدن  گیرد و از آنجایی گی انسان را در بر می ی زندهزوایا ۀکلی

بناًء نیاز  ،کند ی میدر افغانستان و ترکیه چندین مرحله را ط یاجراي ۀآن به مرحل

 به تحقیق دارد. 

 ویدر این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی و نیز مقایس: روش تحقیق

استفاده شده و از منابع معترب دست اول چون قوانین اساسی دو کشور، اصول 

ندین کتاب معترب دیگر و نیز وظایف داخلی مجالس پارملان دو کشور و چ

 است. های انرتنتی استفاده شدهسایت

در این مقاله روی موضوعاتی چون روند قانونگذاری در افغانستان و ترکیه و 

نقاط اشرتاک و افرتاق روند قانونگذاری در این دو کشور بحث گردیده که با یک 

 یابد. گیری خامته می نتیجه
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 قانونگذاری در جمهوری اسالمی افغانستان

تداء باید روی تعریف قانون اب ،قبل از آنکه روی روند قانونگذاری بحث شود  

 مکثی کرد.

ست که مقامات ی ایقاعده»گرفته شده،  Cannonالتین  ۀقانون از کلم

دار وضع و ابالغ کنند و آن مبنی برمتدن عامل و متناسب با مصلحت صالحیت

 ( ۱«)ت کنند.یعو همه افراد کشور باید از آن تب مردم است

 ۀقاعد»  عی افراد برش عبارت ازهای اجتامقانون به عنوان یکی از رضورت

شود و در واقع  مربوط به رفتار انسان در جامعه، اجرای قانون برافراد، تحمیل می

 (۲« )یکی از خصایص بارز قانون، الزام آور بودن آن است.

ی از قواعد و مقررات الزامی است که از سوی ی قانون مجموعه» و یا اینکه، 

گردد و از ضامنت  جامعه وضع می ۀبرای ادار مقام ذی صالحیت ) قوه مقننه( 

 ( ۳«)اجرایی دولتی نیز برخوردار است.

قانونگذاری روندی است که برای وضع قانون  مراحل مختلف چون تسوید، 

 ۀقانونگذاری از جملکند.  رسمی را سپری می ۀتصویب، توشیح و نرش در جرید

 مختلف متفاوت است. قوه مقننه )پارملان(  است که در کشورهای ۀوظایف عمد

قانونگذاری است که در افغانستان پیشنهاد طرح قانون  ۀتسوید اولین مرحل

گیرد )به  ملی صورت می ایاز طرف حکومت و یا از طرف هریک از مجلسین شور 

 طرح بودجه و امورمالی که مختص به حکومت است.( استثنای

مت تهیه و برای طرح ابتدایی قانون از طرف هریک از ادارات اجرایی حکو  

وزارت عدلیه به عنوان دستگاه » شود، تدقیق به وزارت عدلیه فرستاده می

مجریه مسوول اصلی تهیه و تدوین طرح قانون است. براین  ۀاختصاصی در قو 

هر ساله پالن کار تقنینی را با همکاری و نظر به  ،مبنا این وزارت وظیفه دارد

اجرایی تهیه و به شورای وزیران جهت پیشنهادها و اولویت های ادارات مختلف 

 (4«)تصویب ارایه کند.
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شود که تسوید از طرف هریک از ادارات اجرایی  به این ترتیب دیده می

طرز  ۀچهاردهم مقرر  ۀکه در جز دوم و سوم ماد حکومت صورت گرفته طوری

مربوط تسوید  ۀتهیه و تدوین اسناد تقنینی آمده: طرح ابتدایی توسط ادار 

جهت تسوید طرح ابتدایی مربوط کمیته با  ،. اداره مکلف استگردد می

 ۀصالحیت را مشتمل بر کارکنان مسلکی با تجربه، متخصص و اهل خربه عرص

وزارت  .(  تدقیق آن از وظایف وزارت عدلیه است5مربوط تعیین و توظیف مناید.)

 های تخصصی این وزارت، جهت تصویب به عدلیه پس از غور و بررسی در بخش

از  ،شود و پس از تصویب به شورای ملی فرستاده شده شورای وزیران سپرده می

 شود.   طریق وزیر دولت در امور پارملانی به داراالنشای ولسی جرگه سپرده می

سپس برای بحث به کمیسیون ها فرستاده، اگراز طرف هردو مجلس تصویب  

ر میان دو مجلس روی شود، اما اگ فرستاده می  شد برای توشیح به رئیس جمهور

دو مجلس به صورت  هر ت مختلط ازأ تصویب قانون اختالف به میان آمد، هـی

در صورت توافق جهت  ؛مساوی تشکیل شده، تا موضوع اختالفی را حل کنند

در  ،تواند شود، در غیرآن ولسی جرگه می توشیح برای رئیس جمهور فرستاده می

تصویب کند و سپس به توشیح رئیس  بعدی با آرای دوثلث کل اعضاء آنرا ۀجلس

 شود. جمهور فرستاده می

شود، در  پارملان یکی از ارکان اساسی قوای ثالثه در یک دولت شمرده می

قانون  18 ۀگردد، نهادی که مطابق ماد افغانستان به نام شورای ملی یاد می

 ۀبمردم است و از قاط ۀمظهر اراد ترین ارگان تقنینی و عالی ۀاساسی به مثاب

 شوند. کند. اعضای آن از طریق انتخابات برگزیده می گی می ملت مناینده

گان یا ولسی جرگه  پارملان در افغانستان دو مجلسی و شامل مجلس مناینده

قانون اساسی  ۳۳ ۀمطابق بند چهارم ماد .و مجلس سنا یا مرشانو جرگه است

 تن ۲۵۲حداکرث این کشور تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه 

باشد. همچنان اعضای مرشانو جرگه نیز سه چند تعداد والیات کشور یعنی  می

 باشد. می تن ۱۲۲
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هـ.ش افغانستان یکی از وظایف ۱۳۳۲قانون اساسی   09 ۀطبق حکم ماد

پارملان عبارت است از: تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی؛ از 

ی است که سایر یها چارچوب ۀشکل دهند ۀی به مثابقانونگذار  ۀکه وظیف آنجایی

موضوع  ۀبه ادام  دهند، بناءً  آن وظایف خودرا انجام می ۀقوای دولت در محدود

روی روند قانونگذاری در افغانستان در پرتو قوانین این کشور بحث صورت 

 گیرد. می

 این قانون اساسی، پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا 05 ۀمطابق ماد

تنظیم امور قضایی از طرف سرته محکمه  ۀاعضای شورا ) شورای ملی( و در ساح

گان به پیشنهاد قانون از سوی مناینده» تواند. توسط حکومت صورت گرفته می

شود و به پیشنهاد قانون از سوی دولت  مجلس قانونگذاری طرح قانون گفته می

 ( 6«)گردد. یا حکومت الیحه اطالق می

متذکره حق پیشنهاد طرح قانون در افغانستان به نحوی از  ۀبه اساس ماد

یه( است، اما در امور قضایی، یهای هرسه قوه )مجریه، مقننه و قضا صالحیت

ابتداء به حکومت و سپس از طریق حکومت جهت طی مراحل به پارملان 

ی که نیاز به قانون دارد، یتا در عرصه ،شود، حکومت صالحیت دارد فرستاده می

حکومت طرح قانون را یا »آنرا جهت تصویب به ولسی جرگه پیشنهاد کند، طرح 

محکمه به امضای وزیر و یا در حدود قضایی از جانب سرتهاز جانب خویش 

توسط وزیر دولت در امور  ،او ارتباط دارد هه و وزیری که طرح قانون عمدتاً بعدلی

قانون به ولسی  پارملانی به انضامم یادداشت توضیحی مبنی بر رضورت طرح

از  تنتواند طرح قانون را توسط ده  مناید. ولسی جرگه نیز می جرگه ارایه می

اعضای خویش با انضامم یادداشت توضیحی مبنی بر رضورت طرح قانون و 

 (7«)امضای اعضای پیشنهاد کننده به ریاست ولسی جرگه تسلیم مناید.

لی مطابق بند هفتم پیشنهاد طرح قانون از طرف هریک از مجالس شورای م

از اعضای یکی از دو مجلس صورت  تناین قانون اساسی از طرف ده  ۷۹ ۀماد
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گیرد، بعد از تأیید یک پنجم اعضای مجلسی که پیشنهاد به آن ارایه شده  می

 گردد. در فهرست کار آن مجلس داخل می ،است

ن بعد از اینکه سند در مجلس عمومی مطرح شد و اعضای مجلس طی مراحل آ  

فرستاده  ،به کمیسیون دایمی که به طرح پیشنهادی ارتباط دارد ،را تأیید منود

کمیسیون آن را به بحث و بررسی گرفته و در صورت رضورت تعدیل، ایزاد و  .شود می

هشتادو پنجم اصول وظایف داخلی ولسی  ۀله در مادأ مناید، این مس حذف می

، طرح قانون را که از جانب جرگه چنین تذکر داده شده است: کمیسیون مربوط

 (1روز به تصویب برساند.) 09رئیس، برایش ارجاع گردیده، باید در مدت 

های روی طرح قانون بحث منوده و فیصلهدر خالل این مدت کمیسیون 

رستد و نظریات آنها را در طرح ف های ولسی جرگه میخودرا به سایر کمیسیون

فرستد و اگر  عمومی جهت تصویب می ۀسپس آن را دوباره به جلس ،گنجاندمی

اما میعاد برای  ،اکرثیت اعضای حارض به آن رأی مثبت داد، تصویب شده

نود و هفتم قانون  ۀکه در بند سوم ماد تصویب طرح یک ماه است، طوری

تواندطرحپیشنهادشدهرابیشازیکماه اساسی آمده است: ولسی جرگه منی

.اندازدتأخیربه 

در این حالت  ،ریان رأی گیری تعداد موافق و مخالف مساوی باشدهرگاه در ج

 کند. رأی رئیس مجلس رسنوشت ساز بوده و تکلیف اقلیت و اکرثیت را مشخص می

گان یا ولسی جرگه پس از تصویب به مرشانو جرگه  مجلس مناینده ۀمصوب

ه قانون اساسی: ولسی جرگ 07 ۀکه در بند چهارم ماد طوری ،شود فرستاده می

 سپارد. طرح قانون پیشنهاد شده را بعد از تصویب به مرشانو جرگه می

روند   با در نظرداشت اینکه پارملان افغانستان دومجلسی است، بناءً 

کند. زمانی که  قانونگذاری در پارملان های دومجلسی ایجاب چنین روشی را می

رگه طی شده ی که در ولسی جی عین پروسه ،مصوبه به مرشانو جرگه فرستاده شد

قانون  ایزاد و یا حذف در  شود. هرگاه تعدیل، جا نیز عملی میدر این ،بود

مجلس پیشنهادی حکومت آمده باشد و یا اینکه طرح پیشنهادی از طرف اعضای 



 و جمهوری ترکیه تانسالمی افغانسابررسی مقایسوی روند قانونگذاری در جمهوری  

661 

 

 

 

در صورتی که به اعضای مرشانو جرگه قابل قبول   )ولسی جرگه( باشد، گان مناینده

جلسین شورای ملی جهت توشیح به شود و بعد از تصویب م تصویب می ،باشد

که الزم  در صورتی ،تواند ولی مرشانو جرگه می ،شود جمهور فرستاده می رئیس

لغو و یا   بعضی از تغییرات را نپذیرند و یا بعضی از مواد قانون را تعدیل، ،ببیند

گان توافق داشته باشند، طرح  تأیید کنند، در صورتیکه با تصویب مجلس مناینده

گان مخالف  مجلس مناینده ۀرسد. اما اگر با مصوب ی به تصویب میپیشنهاد

ت مختلط اقدام أ باشند، در این صورت جهت حل اختالف به تشکیل یک هـی

یک مجلس  ۀصدم قانون اساسی در زمینه مشعر است: هرگاه مصوب ۀماد ،دکن می

از  ت مختلط به تعداد مساویأ از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختالف هـی

ت بعد از توشیح رئیس جمهور أ هـی ۀگردد، فیصل اعضای هردومجلس تشکیل می

مختلط نتواند اختالف نظر را رفع کند  هیأتشود. در صورتی که  نافذ شمرده می

 ۀدر جلس ،تواند آید، در این حالت ولسی جرگه می مصوبه رد شده به حساب می

ین تصویب بدون ارایه به ا .بعدی آن را با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کند

 شود. مرشانو جرگه بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می

مجلسین بعد از توشیح رئیس جمهور حیثیت قانون را گرفته و در  ۀباالخره مصوب

 05 ۀکه در بند دوم ماد شود، اما در خصوص امورمالی طوری رسمی نرش می ۀجرید

ح قانون در مورد بودجه و امور مالی رصف قانون اساسی تذکر داده شد، پیشنهاد طر 

گیرد. یعنی اینکه پیشنهاد بودجه و سایر امور مالی از  از طرف حکومت صورت می

وظایف انحصاری حکومت است، ابتداء نهادهای مختلف دولتی با توجه به رضوریات 

نیز وزارت مالیه  ؛سپارند مصارف خود را سنجیده و آن را به وزارت مالیه می ،یک ساله

کمیسیونی را جهت توحید ساخنت آن تشکیل داده و در آن نهادهای مختلف دولت 

کنند، بعداً وزارت مالیه  پیشنهادی برای اداره شان، رشکت می ۀبرای دفاع از بودج

بودجه »فرستد،  آن را در یک سند واحد تنظیم و برای تصویب به مرشانو جرگه می

مشورتی  ۀطریق مرشانو جرگه توأم با نظری دولت و پروگرام های انکشافی حکومت از

شود. تصمیم ولسی جرگه بدون ارایه به مرشانو جرگه  آن به ولسی جرگه تقدیم می
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(، هرگاه رئیس جمهور به 0« )شود. بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می

روز از تاریخ  85تواند آن را در ظرف  شورای ملی موافقه نداشته باشد، می ۀمصوب

دیم، با ذکر دالیل به ولسی جرگه مسرتد مناید. با سپری شدن این مدت و یا در تق

صورتی که ولسی جرگه آن را مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضاء تصویب مناید، 

 (89گردد. ) مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می

حکومت باید طرح پیشنهادی بودجه را در ربع چهارم سال مالی )سال مالی 

گیرد.( به شورای ملی  ماه را در بر می80نستان از اول جدی آغاز و مدت در افغا

قانون اساسی در زمینه رصاحت دارد: حکومت در خالل ربع  ۷۳ ۀماد ،بفرستد

سال جاری به  ۀچهارم سال مالی بودجه سال آینده را به حساب اجاملی بودج

در خالل مدت سال مالی قبل  ۀبودج ۀمناید. حساب قطعی شورای ملی تقدیم می

 (88(گردد.  شش ماه سال آینده مطابق احکام قانون به شورای ملی تقدیم می

در تصویب بودجه، مرشانو جرگه تنها صالحیت مشورتی را دارد، پس آن را جهت 

اعضای ولسی جرگه باید با توجه به مصالح و  ،فرستد تصویب به ولسی جرگه می

سپس آن را به تصویب برسانند   ر داده،منافع عمومی آن را مورد غور و بررسی قرا

یا هم به طور کلی رد شده و مالحظاتی را  ،بودجه باید یا متاماً مورد تأیید قرار گیرد

ضم بودجه منوده و آن را دوباره به  ،که اعضای ولسی جرگه در این خصوص دارند

ه وزارت مالیه جهت تصحیح بفرستند. البته میعاد بحث روی بودجه در ولسی جرگ

مدت معینه، بودجه  مطابق قانون اساسی یک ماه در نظرگرفته شده است، هرگاه در

های دولت الی  در این حالت برای جلوگیری از رکود فعالیت ،به تصویب نرسد

 گردد. سال گذشته تطبیق می ۀبودج ،تصویب بودجه جدید

 ،مجلس شورای ملی باشد ۀهرگاه پیشنهاد طرح بودجه در اواخر اجالس ساالن

این قانون اساسی رصاحت  00 ۀکه در ماد پس با توجه به اهمیت موضوع طوری

ساالنه یا پروگرام انکشافی یا  ۀبودج  که در اجالس شورای ملی، "در صورتی :دارد

اجالس  ،متامیت ارضی و استقالل کشور مطرح باشد  موضوع مربوط به امینت عامه،

 ند."توا شورا قبل از تصویب آن خامته یافته منی
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زیرا  ؛گردد به این مفهوم که الی تصویب بودجه مدت کاری شورا متدید می

 ،های دولت را تشکیل دهد و این امر سبب شده اساس فعالیت ،تواند بودجه می

 ۀتا در پهلوی دو موضوع عمده چون استقالل و امنیت عامه ذکر گردیده و پیامن

 ر قرار گیرد.طراز با استقالل و متامیت ارضی کشو اهمیت آن هم

جا توامنندی ولسی جرگه نسبت به مرشانو جرگه در تصویب قوانین به این

زیرا  ؛گردد نقش مشورتی این مجلس بیشرت منایان می وضوح مشاهده شده و

 ،تواند ولسی جرگه ملزم به قبول نظر مخالف این مجلس نبوده و در نهایت می

های پیشنهادی خواه از  طرحنظریات خود را در قالب تعدیل، ایزاد یا حذف بر 

جاست که این ،جانب حکومت باشد و یا از طرف اعضای مجلس به کرسی بنشاند

تواند این نهاد را در  ی زیر سوال رفته و مییوجودی مجلس دوم تا اندازه ۀفلسف

 پارملان زاید بنامیاید.

قانون اساسی  ۱۱۱ ۀتعدیل احکام قانون اساسی در افغانستان مطابق ماد

هـ.ش این کشور از وظایف لویه جرگه است که اعضای آن با در نظرداشت ۱۳۳۲

این قانون اساسی شامل: اعضای شورای ملی، روسای شوراهای والیات  ۱۱۲ ۀماد

ارنوال څرئیس و اعضای سرته محکمه و لوی  باشد. وزراء، ها می و ولسوالی

 ۀ، در بند سوم ماددر جلسات لویه جرگه بدون حق رأی اشرتاک ورزند ،توانند می

قانون اساسی این کشور آمده که تعدیل قانون اساسی با اکرثیت دو ثلث کل  ۱۵۲

 گردد. اعضای لویه جرگه تصویب و بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ می

قانون اساسی این کشور  ۱۴۷ ۀپیشنهاد تعدیل قانون اساسی مطابق بند سوم ماد

گیرد. برای اجرای  ورای ملی صورت میاز طرف رئیس جمهور یا اکرثیت اعضای ش

تی از بین اعضای أ این قانون اساسی هی ۱۵۲ ۀطرح تعدیل نیز مطابق بند اول ماد

 گردد. حکومت، شورای ملی و سرته محکمه به فرمان رئیس جمهور تشکیل می

همچنان رئیس جمهور در زمان تعطیل شورای ملی در صورت نیاز صالحیت صدور 

ستثنای موضوعات مربوط امور مالی را دارد، مرشوط به اینکه پس فرامین تقنینی به ا
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در  ،از اولین اجالس پارملان الی مدت سی روز برای تصویب به پارملان فرستاده شود

 شود. صورت تأیید حکم قانون را گرفته در غیر آن از اعتبار ساقط می

ان تقنینی طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی فرم ۀدوم مقرر  ۀبند سوم ماد

 ۀمطابق مادقواعد حقوقی الزامی است که  ۀرا چنین تعریف منوده است: مجموع

 قانون اساسی افغانستان طی مراحل گردیده باشد. 70

در حالت تعطیل  ،تواند قانون اساسی آمده است: حکومت می 70 ۀدر ماد

 ولسی جرگه در صورت رضورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور

مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور 

شود. فرامین تقنینی باید در خالل سی روز از تاریخ  حکم قانون را حایز می

شورای ملی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف  ۀانعقاد نخستین جلس

 (80گردد.) از اعتبار ساقط می ،شورای ملی رد شود

ا بعضاً فرامین تقنینی با وجود رد از طرف شورای ملی همچنان به قوت خود ام

 شود. ماند که به عنوان یک معضل در امر قانونگذاری شمرده می باقی می

 قانونگذاری در جمهوری ترکیه

قانون  ۹ ۀ)پارملان( است که مادقانونگذاری از وظایف مجلس ملی ترکیه 

صالحیت قانونگذاری به نام »احت دارد: مورد چنین رص  اساسی این کشور در

این صالحیت غیر  ؛مجلس ملی ترکیه گذاشته شده است ۀملت ترک به عهد

 (81« )قابل تفویض است.

این قانون اساسی  ۹۵ ۀپارملان این کشور یک مجلسی بوده و مطابق ماد

مناینده است که در یک انتخابات عمومی از طرف مردم و برای  ۵۵۲متشکل از 

اما در صورتی که در خالل مدت چهار  ،(۹۹ ۀشوند )ماد سال برگزیده میچهار 

مناینده  ۲۹که تقریباً ) سال پنج فیصد از اعضای مجلس مناینده گان این کشور

ی برای تکمیل یاین صورت انتخابات میان دوره در ،می شود( کاهش یابد

 
 The Grand National Assembly Of Turkey 
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خابات عمومی ولی اگر برای برگزاری انت ،اعضای مجلس متذکره برگزار می شود

ی برگزار یدر این صورت انتخابات میان دوره ،مجلس یک سال باقی مانده باشد

 .(۹۵ ۀمادمنی شود)

 ؛ت وزیران دارندأ گان مجلس و هی صالحیت پیشنهاد طرح قانون را مناینده

ر آمده است: پیشنهاد لوایح با قانون اساسی این کشو  ۳۳ ۀماد که در طوری

 ان مجلس است.گ ت وزیران و منایندهأ هی

گان برای تصویب  ی که از طرف اعضای مجلس منایندهیطرح ها»همچنان، 

که از طرف  یبه نام لوایح خصوصی و طرح های ،شود به این مجلس پیشنهاد می

گردد و پس از  به نام لوایح حکومتی یاد می ،شود شورای وزیران فرستاده می

 (  ۱4«)گیرد. انون را میحکم ق ،اینکه از طرف اعضای مجلس به تصویب رسید

اصول وظایف داخلی مجلس ملی ترکیه یک مناینده و  74 ۀمطابق بند اول ماد

 پیشنهاد طرح قانون را به مجلس ارایه کند. ،تواند تر از آن می یا اضافه

سازد و بعد از غور و بررسی دوباره  مربوط راجع می ۀرا به کمیترئیس مجلس آن

 رسد. با اکرثیت آرای اعضای مجلس به تصویب می به مجلس عمومی سپرده شده و

گان برای توشیح به رئیس جمهور  پس از تصویب قانون در مجلس مناینده

 ۀرا توشیح و در جریدروز آن ۱۵شود و رئیس جمهور باید در ظرف  فرستاده می

قانون اساسی ترکیه آمده است: رئیس  ۳۷ ۀرسمی منترش کند، طوریکه در ماد

 ،کند روز از تاریخ تصویب منترش می ۱۵ت مجلس را ظرف مدت جمهور، مصوبا

را برای تواند آن چنانچه انتشار متام یا قسمتی از قانون را مناسب نداند، می

 ،بررسی مجدد همراه با دالیل و در ظرف مدت مذکور به مجلس اعاده مناید

فقط تواند  مجلس می ،چنانچه رئیس جمهور قسمتی از قانون را مناسب نبیند

آن بخش از قانون را که مناسب نظر وی نیست، مجدداً بررسی کند. قوانین 

اگر قانون اعاده شده به هامن شکل ابتدایی به  ؛بودجه تابع این حکم نیست

اما  ،کند رئیس جمهور نسبت به انتشار آن اقدام می ،تصویب مجدد مجلس برسد

عمل آورد رئیس جمهور اصالحاتی را به  ،اگر مجلس در مورد قانون اعاده شده
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احکام مربوط به تغییرات قانون  ،مجدد آن اقدام کند ۀنسبت به اعاد ،تواند می

 اساسی به قوت خود باقی است.

قانون اساسی و  ۱۹۵ ۀقانون اساسی در جمهوری ترکیه مطابق ماد ۀاصالحی

اصول وظایف داخلی مجلس ملی ترکیه به پیشنهاد یک سوم اعضای  ۷۴ ۀماد

 گردد. تصویب می ،و رأی اکرثیت سه پنجم کل اعضای این مجلس مجلس ملی

ریاست  ،شود زمانی که پیشنهاد اصالح به ریاست مجلس فرستاده می 

را جهت بررسی به کمیسیون قانون اساسی که مطابق گان آن مجلس مناینده

اصول وظایف داخلی مجلس عالی ترکیه یکی از شانزده کمیسیون  ۲۲ ۀماد

ذکره است فرستاده و موضوع در آن کمیسیون به بحث گذاشته داخل مجلس مت

با اکرثیت آرای مجلس به تصویب  ،بعد از اینکه روی آن توافق شد ؛شود می

در صورتیکه اکرثیت آرا را در  ،شود رسیده جهت همه پرسی به مردم مراجعه می

 اجرا ۀقانون تصویب شده و به مرحل ۀمواد اصالحی ،همه پرسی به دست آورد

 (85شود.) گذاشته می

باید  ،قانون اساسی که به همه پرسی گذاشته می شود ۀدر ترکیه اصالحی

قانون به ریفراندوم  ۀباشد و اینکه کدام مواد اصالحی آراباالتر از نصف کل 

از صالحیت های مجلس ترکیه است. هرگاه روی طرح این امر  ،گذاشته شود

یک  تادر این صورت  ،و آنرا رد کند رسدپیشنهادی لوایح، مجلس به نتیجه منی

 از تاریخ رد شدن دوباره در مجلس به بحث گرفته منی شود.بعد سال 

نود قانون اساسی این کشور: تأیید معاهدات بین املللی و  ۀمطابق ماد

های مجلس ملی  های ترکیه با سایر کشورهای خارجی از صالحیت موافقتنامه

ط به روابط فنی و اقتصادی و تجارتی یک اما قراردادهای مربو »ترکیه است، 

که تعهد مالی برای دولت ایجاد کند و نسبت اله یا کمرت از آن، مرشوط به اینس

تنها با  ،به موقعیت افراد یا حقوق مالی شهروندان ترک ساکن خارج تعدی نکند

 (86«)شود و نیاز به توافق مجلس ندارد. اعالم اجرا می
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ت أ شور بعضاً صالحیت قانونگذاری را به هیقانون اساسی این ک ۷۱ ۀماد

ت وزیران أ به هی ،تواند که آمده است: مجلس می طوری ؛وزیران داده است

 نامه هایی در حکم قانون را بدهد. صالحیت صدور تصویب

مقرره های مصوب  ،مجلس ملی ترکیه ۀتقنینی ۀبا سقوط کابینه و یا ختم دور 

 د.شو  شورای وزیران از اعتبار ساقط منی

نامه هایی در حکم قانون،  به این امر مرص است که: در تصویب ۷۱ ۀبند دوم ماد

خود امتام اعتبار اختیار  ۀمجلس در جریان تصویب آن و قبل از پایان پذیرفنت دور 

 خود را نیز مشخص می کند. ۀآن تا زمان امتام دور  ۀتفویض شده و یا ادام

تصویب به مجلس ملی ترکیه ت وزیران جهت أ الیحه بودجه نیز از طرف هی

قانون اساسی این کشور چنین  ۱۶۲ ۀتصویب آن را ماد ۀشود. شیو  فرستاده می

روز قبل از رشوع سال  ۹۵شورای وزیران الیحه بودجه را حداقل : »بیان می دارد

کند. لوایح بودجه وگزارش آن در کمیسیون بودجه که  مالی به مجلس تقدیم می

در تشکیل این کمیسیون، رشط  ،بررسی می شود ،باشد عضو می ۴۲متشکل از 

عضو از سوی حزب یا احزاب حاکم، از سوی سایر احزاب و  ۲۵اعطای حداقل 

منت پذیرفته شده  ؛شود های مستقل به نسبت در صدشان در نظر گرفته می گروه

روز در کمیسیون بودجه، در مجلس عمومی بررسی و تا فرارسیدن  ۵۲در ظرف 

 شود. ب میتصوی ،سال مالی

ماه از سوی ۹سال گذشته حداکرث بعد از  ۀاما لوایح قانونی در مورد قطعی 

روز از تاریخ تسلیمی آن به  ۹۵ت وزیران به مجلس ملی ترکیه تقدیم و ظرف أ هی

سال مالی جدید و  ۀشود و کمیسیون بودجه لوایح مربوط بودج مجلس ارایه می

 ومی تقدیم می دارد.قطعیه را یکجا به مجمع عم ۀمصارف یا هزین

ت وزیران در حکم قانون بالفاصله جهت تأیید به مجلس أ متامی تصاویب هی 

از اعتبار ساقط و در صورتیکه  ،را رد کندشود، در صورتیکه مجلس آن فرستاده می

 رسمی اعتبار دارد. ۀاز تاریخ انتشار آن در جرید ،مورد تأیید مجلس قرار گیرد
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ت وزیران به ریاست رئیس جمهور أ هی» نظامی، در حالت اضطرار یا حکومت 

می تواند در خصوص مسایل مربوط به حکومت نظامی تصویب نامه هایی در 

حکم قانون صادر مناید. این تصویب نامه ها در هامن روز جهت تأیید به مجلس 

 (۱7« )ترکیه تقدیم می گردد.

 یهها در روند قانونگذاری افغانستان و ترک ها و تفاوت مشابهت

ولی  ،های قوه مقننه است وظیفه قانونگذاری در هر دو کشور از صالحیت

روند بررسی و طی مراحل آن با توجه به ساختار دو مجلسی در افغانستان و 

) پارملان ( دو مجلسی و در  زیرا در افغانستان شورای ملی ؛ترکیه متفاوت است

 ترکیه مجلس ملی این کشور یک مجلسی است.

دو کشور از طرف حکومت و پارملان صورت  قانون در هرپیشنهاد طرح 

گیرد. اگر از جانب پارملان باشد در افغانستان از طرف ده عضو مجلس و  می

گان  یک از مناینده در حالیکه در ترکیه هر ؛گیرد تایید یک پنجم اعضا صورت می

و د مجلس صالحیت پیشنهاد طرح قانون را دارا میباشند و پس از تصویب در هر

فرستاده جمهور کشور با اکرثیت آرای اعضای پارملان جهت توشیح به رئیس 

در رئیس جمهور باید ظرف مدت پانزده روز آن را توشیح یا در صورت رد  ؛شود می

با ذکر دالیل دوباره به مجلس ملی ترکیه و در افغانستان به ولسی جرگه ترکیه 

 مناید.  مسرتد می

کی تفاوت وجود دارد. در افغانستان پیشنهاد اما در قسمت توشیح بودجه اند 

های انحصاری حکومت بوده که در ربع چهارم سال  طرح بودجه از صالحیت

مالی و حساب قطعیه سال قبل را در خالل مدت شش ماه سال آینده به شورای 

ولسی جرگه نیز باید در ظرف یک ماه بودجه را به تصویب  ؛کند ملی تقدیم می

ت رد دوباره به حکومت مسرتد کند، اما در ترکیه باید هفتادو رسانیده و در صور 

برای تصویب آن  یپنج روز قبل از رشوع سال مالی جدید به مجلس تقدیم و مدت

یعنی قبل از آغاز سال مالی جدید باید  ؛نیز پنجاه روز در نظر گرفته شده است

ت ماه به سال گذشته نیز بعد از هف ۀبه تصویب برسد و در مورد حساب قطعی
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مجلس فرستاده و مجلس ظرف هفتادو پنج روز از تاریخ تسلیمی آن با بودجه 

 کند. یکجا آن را به مجلس عمومی تقدیم می

تعدیل قانون اساسی نیز در دو کشور افغانستان و ترکیه از هم متفاوت  ۀنحو 

است. در افغانستان صالحیت تعدیل قانون اساسی را لویه جرگه به دوش دارد و 

شنهاد تعدیل نیز از طرف رئیس جمهور یا اکرثیت اعضای شورای ملی ) ولسی پی

در حالیکه در ترکیه پیشنهاد تعدیل قانون  ؛گیرد جرگه، مرشانو جرگه( صورت می

گان مجلس ملی و با تصویب سه پنجم کل اعضای  اساسی با یک سوم مناینده

یس جمهور گیرد. در ترکیه پس از تصویب رئ مجلس ملی ترکیه صورت می

تا تعدیالت قانون اساسی را به همه پرسی بگذارد، اما در  ،صالحیت دارد

قانون اساسی این کشور مراجعه به آرای عمومی  ۶۵ ۀافغانستان مطابق ماد

به این مفهوم  ،نباید مناقض احکام این قانون اساسی یا مستلزم تعدیل آن باشد

 ندارد.که صالحیت همه پرسی را در تعدیل قانون اساسی 

 گیری نتیجه

قانونگذاری در افغانستان و ترکیه یکسان بوده و مراحلی چون تسوید، 

نچه در افغانستان به آ اما  ،پیامید رسمی را می ۀتصویب، توشیح و نرش در جرید

بحث فرامین تقنینی است که با وجود اینکه در  ،شود عنوان معضل مطرح می

ولی بعضاً موجب اختالف  ،گردد میاکرث موارد سبب رسعت در تصامیم حکومت 

 گردد. مقننه و مجریه می ۀمیان دو قو 

 ،تعدیل آن انعطاف ناپذیر بوده ۀقانون اساسی در افغانستان با توجه به شیو  

اما در ترکیه هرچند تجدید نظر در قانون اساسی این کشور نیاز به اکرثیت رأی 

ه نقش احزاب در پارملان ولی با توجه ب ،اعضای مجلس ملی) پارملان( را دارد

 ،تجدید نظر در قانون اساسی ۀی انعطاف پذیر است، شیو یاندازهتا  ،این کشور

زیرا از سوء استفاده  ؛انعطاف ناپذیر تا حدی بهرت از انعطاف پذیر بودن آن است

هرچند در  ،کند در جهت منافع شخصی و یا گروهی جلوگیری می رئیس جمهور

 شود. کارها میبرخی مواقع سبب کندی در 
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در پهلوی آن ضعیف بودن نقش احزاب سیاسی در پارملان افغانستان سبب 

تا روند قانونگذاری در کل چه  تعدیل قانون اساسی باشد و یا تصویب  ،شده

قوانین عادی و سایر مواردی که نیاز به تصویب شورای ملی را دارد به مشکل 

داخل پارملان نوعی  زیرا نبود احزاب سیاسی قوی در ؛شود مواجه می

 گی را در داخل شورای ملی به میان آورده است.  پراکنده

 

 هاپیشنهاد

تا در راستای تقویت نقش احزاب سیاسی گام های  ،گردد بناًء پیشنهاد می

گیری ها در داخل شورای  گی در امر تصمیم تا از پراکنده ،عملی برداشته شود

بر تطبیق قانون اساسی نقش ملی جلوگیری گردیده و نیز کمیسیون نظارت 

تا از مشکالتی که پیرامون عدم تطبیق درست  ،تری را داشته باشد برجسته

 جلوگیری به عمل آید. ،احکام قانون اساسی است
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 جالل الدین نجیم څېړنیار 

 

 د پښتون ژغورنې غورځنګ پېژندنه

 او د هغه راتلونکی 

 خالصه:                                                                                          

مې وروسته د پاکستان پوځ په قبایيل سیمو کې د شبه  ۱۱د سپتمرب له 

ځه وړلو په موخه له لسو ډېر پوځي عملیات تر رسه کړي چې پوځیانو د له من

له امله یې د یادو سیمو اوسیدونکو)پښتنو( ته د رس او مال زیانونه اوښتي 

کسان د  ۵۳ز.کال را په دېخوا یواځې په سویيل وزیرستان کې ۹۰۰۲دي. له 

تونونو ځمکنیو ماینونو له امله وژل شوي او په زرګونه نور له خپلو کورونو، پوهن

 او رسکونو له ترهګرۍ رسه د مبارزې په پلمه ورک شوي دي. 

د ملګرو ملتونو سازمان د بې ځایه شویو د عايل کمیسارۍ د شمېرو 

پربنسټ د دغو عملیاتو په پایله کې د یادو خلکو کورونه، ښوونځي، روغتونونه 

ان له یادو او نورو عام املنفعه ځایونه له منځه تليل او شاوخوا دوه میلیونه کس

سیمو بې ځایه شوي دي، خو رسه له دې هم د پاکستان پوځ د یادو سیمو د 

خلکو دې ناخوالو ته نه دي کتيل او د هغوی ځورونه یې روانه ساتلې ده چې 

وروستی پېښه یې په کراچۍ ښار کې د یو مسید ځوان وژل و چې له امله یې 

ه پیل کړل، خو له ځنډ خلکو د هغه د قاتل د سزا رسولو په موخه الریونون

 وروسته دا الریونونه د پښتون ژغورنې غورځنګ په را منځ ته کولو بریايل شول.
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 رسیزه:

پېښې رامنځ ته کیږي چې د یو قوم د ویښتابه او د  ځينې مهال داسې

المل ګرځي، د نړۍ په تاریخ  وخوځښتونو د رامنځته کېدهغوی له لوري د 

ز.کال کې د ۹۰۱۲یوه یې هم په  کې د دغو پېښو بېلګې ډېرې دي چې

پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو پښتون ځوان وژل و، چې له امله یې په یاد 

هېواد کې مېشتو پښتنو الریونونه پیل کړل چې له لږ ځنډ وروسته دا الریونونه 

د پښتون ژغورنې غورځنګ د رامنځ ته کېدو المل شول چې له پیل نه تر اوسه 

له ټولو  او بې طرفه خوځښت په توګه پرمخ روان دی.پورې د یو خود جوشه 

 د تېرو سيايس غونډومهمه دا چې د دې غورځنګ د غونډو او الریونونو مرشي 

په څېر، پخواين پښتانه سياسيون نه کوي، بلکې واک يې له ځوانو  او الریونونو

 ګواښونه پرې پوځ او استخباراتو  پاکستاين د  ی چېپښتنو رسه د سيايس

 .نه کوي غېزن اچندا

دا چی دا خوځښت کله، چا او څنګه رامنځ ته شو؟ کومې موخې لري؟ تر 

دا مهاله یې کومې لویې غونډې کړي؟ راتلونکی به یې څنګه وي؟ او داسې 

 نور هغه موضوعات دي چې په دې لیکنه کې پرې بحث شوی دی.

د دې څېړنې هدف د پښتون ژغورنې غورځنګ پېژندنه او د څېړنې هدف: 

 ځنګ د راتلونکي په اړه د معلوماتو وړاندې کول دي.یاد غور د 

له وزیرستان ليدل کیږي چې پښتون ژغورنې غورځنګ  د څېړنې فرضیه:

تر پېښور، کوټې او له کوټې تر کابل، د پښتون ویښتابه د سمبول حیثیت 

پر یوه قومي محور د پښتنو، په ځانګړي ډول له ډیورنډ کرښې  وخپل کړی ا

  .دی رامنځته کړییې ې پښتنو د راغونډولو فرصت پورې غاړ 

پاکستان زمونږ ګاونډی هېواد دی، په یاد هېواد کې د د څېړنې مربمیت: 

هرې سیايس پېښې رامنځ ته کېدل پر افغانستان په مستقیم ډول اغېز لري، 

 دا چې سږکال هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځ ته شوی او په
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اخه کچه مالتړ شوی، نو په هکله یې څېړنه او د افغانستان کې ترې په پر 

 معلوماتو را ټول په خپل ځای کې د ارزښت او مربمیت وړ موضوع ده. 

په وزیرستان کی د د پښتون ژغورنې غورځنګ د رامنځ ته کېدو بهیر: 

 منظور مسید په مرشۍ پر ضد د ظلمونود  پوځیانو دو پر قوم د پاکستاينیمس

و ته رسېده، د مسید ژغورنې غورځنګ تن ۹۳یې رېر ځوانانو چی شمېیو شم

نې په لومړیو کې د پاکستاين پوځیانو له لوري غوښت غورځنګ ېد د .کړپیل 

نه ویل او د  ېسپور  ې، دوی ته  سپکۍ نه کولعزتې بد خلکو د د قوم ید مس

 1له ځورولو الس اخیستل وو.دوی 

مولوی معراج )وکیل مسید قوم یوکی د پارملان چي د پاکستان په کله 

څلور ورځی وروسته د خپل کور په مخ  ېوکړ  پر پوځ نيوکېد پاکستان  (الدین

د  ېنژد  شمکۍ کلی ته ویدد مسله یادې پېښې وروسته  کی ووژل شو.

پاکستاين پوځیانو پر یو موټر د ماین چاودنه وشوه، له چاودنې وروسته پوځیانو 

وېستل پرځمکه کورونو راو له یې او ماشومان  ېښځړ نران، محارصه کیاد کلی 

 یې څملول او په جوتو پښو پرې ختل.

مه ( د سویيل  ۵زکال د جنورۍ په  ۹۰۱۲له یادو پېښو ورسته)د 

و له پولیس وزیرستان یو پښتون ځوان نقیب هللا مسید په کراچۍ ښار کې د

و په تور و نیولو څو تړاو درلودد له تحریک طالبان پاکستان ډلې رسه  خوا

یورنډ کرښې ته مه نېټه ووژل شو او مړی یې ډ ۱۳روسته د جنورۍ په ورځې و 

ټولنیزو پر په سیمه کې وموندل شو، دې موضوع څېرمه د سویيل وزیرستان 

د یادې سیمي)قبایيل( چې ول، هامغه و پار را و توند غربګونونه شبکو د خلکو 

ډیره  له د خیرب پښتونخوابڼه نیټه د یو الریون په  ٢۴د جنورۍ په پښتانه 

دو ېر ېت له څخهاو نورو ښارنو  د بنو، پیښور روان شولاسامعیل خان نه 

ل، اسالم آباد ته له دېټه اسالم اباد ته ورسېورۍ په لومړۍ نرب وروسته د ف

رسېدو رسه سم له نورو پښتون مېشتو سیمو څخه وررسه په زرګونو نور پښتانه 

رنې څخه پښتون ژغورنې یوځای شول او د یاد غورځنګ نوم یې له مسید ژغو 
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ته واړولو. یادو الریونوالو هلته د لسو ورځو لپاره احتجاجي ناسته وکړه. که څه 

هم په لومړیو کې یې غوښتنه د نقیب هللا محسود د قاتل )راو انور چې پوځي 

افرس دی( په سزا رسول و، خو وروسته یې غوښتنې زیاتې شوې چې په الندې 

 ٢برخه کې به یې ذکر کړو:

 سپارل یېاو د عدالت منگولو ته نیول کېدل قاتل مسید د د نقیب هللا ـ ۱

 ـ  قبایيل سیمې په بشپړه توګه له ماینونو پاکول.۹

پوځ او یا  چې پاکستايننو په هکله د معلوماتو ورکول، پښت وهغـ د ۵

 .يل او الدرکه ديو یب وکورون له استخبارايت ادارو 

وي، په محکمه کې یې عدالت  م کړیکوم جر رته الدرکه پښتنو ېکه چـ ۴

 کشول.ته را

 له منځه وړل.بندیز د په قبایيل سیمو کې د خلکو په گرځېدو  ـ ۳

 . د پوځي عملیانو بندولـ په وليس سیمو کې ۶

سیايس گوندونو  بېالبېلود پاکستان د که څه هم چې په لومړیو کې 

د پاکستان او ان  کړمالتړ څرگند له ګډونوالو دغې غونډې د مرشانو 

کونکو په یوه احتجاج وکړ، خو احتجاج کونکو رسه مالقات  لهصدراعظم هم 

 به خپلو الریونونو او غونډو ته دوام ورکړي،تر هغه پورې خوله ژمنه وکړه چې 

 یې چې غوښتنې منل شوي نه وي.تر څو 

د دې غورځنګ پلویانو د خپلو  د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډې:

وښتنې لپاره تر دا مهاله د پاکستان دننه او بهر لسګونه غونډې حقوقو د غ

 کړي چې له مهمو څخه به یې دلته یادونه وکړو:

او پېښور په مهمو تاریخي پړاوونو کې د  وزیرستانـ د پېښور غونډه: ۱

، کوزو پښتنو د را غونډېدو، تصمیم نیونې او مرشتابه د زیږون مراکز پاتې شوي

د پښتون ژغورنې غورځنګ تر ټولو لویه غونډه د نو همدا المل و چې 

له رسحد سیمه کې په رېنګ روډ  ښار د پېښورزکال د اپرېل په امته ۹۰۱۲

جوړه شوه چې په کې له قبایلو، پښتونخوا، سویيل  پوهنتون رسه نږدې
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وژل شویو شویو او د ورکو پښتونخوا )مومند او خیرب ایجنسیو( او پنجاب نه 

 خپلوانووژل شویو  )چې د ورکو شویو او ګډونپه کورنیو د مېرمنو او کسانو 

 3وو. کړیزره کسانو ګډون  ۱۰۰څه باندې  و(پورته کړي و یې انځورونه 

باد له واکمنو آ د اسالم  غورځنګ غړوغونډه کې د پښتون ژغورنې په دغې 

د شهید نقیب مسید د قاتل د کراچۍ د پولیسو  :لکه و)غوښتن یوپخواند څخه 

بندیز ختمول، ند په قبایلو کې د ګرځ په سزا رسول، انور مندان راود محيل قو 

د ښخ شویو ماینونو پاکول، د قبایلو ورک شوي ځوانان خوشې کول او په 

د ر د پښتنو د قتل په تو ( ترڅنګ وليس سیمو کې د پوځي عملیانو بندول

یو مرش د ولسمرش پرویز مرشف او د پاکستاين طالبانو  پخوايند پاکستان 

 کول هم وغوښتل.احسان هللا احسان محاکمه 

مه نېټه د الهور  ۹۹دا غونډه د اپرېل د میاشتې په ـ د الهور غونډه: ۲

 – ۳۰۰۰ښار په موچي ګېټ سیمه کې جوړه شوه چې په کې له 

د پښتون ژغورنې کې  دغه غونډه په  کسانو برخه اخیستې وه.۱۰۰۰۰

حقوقو د دفاع مرشې امینه  غورځنګ له مرشانو رسبېره د پاکستان د برشي

حنا جیالين، د سولې فعال فاروق  ېد برشي حقونو فعالمسعود جنجوعه، 

، د پېښور په برید کې د وژل شویو ماشومانو د پلرونو د کمېټې مرش طارق

فضل خان، د انقاليب شاعر حبیب جالب لور طاهره جالب او د عوامي 

 4کارګرانو د ګوند مرش ګجرهم ګډون کړی و.

 هقانونناد  ه لوريامنیتي ځواکونو ل پاکستان د دې غونډې ګډونوالو د د

 د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. دو او نورو ناوړه رسغړونوې، د خلکو د ورکنووژ 

کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر  او الهور په پېښور ـ د سوات غونډه:۳

ې سرته کپه سوات مه  ۹۲د همدې میاشتې)اپرېل( په وروسته  وغونډ وپراخ

پښتونخوا،  سیمو لکه: بېالبېلوله اعرتاضیه غونډه وشوه، چې د پاکستان 

کسان زرګونه  ګډون، بلوچستان، پنجاب او نورو ښارونو څخه د ښځو په وقبایل

غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرشانو، د وژل دې په 5راټول شوي وو.
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کړی و او ټولو په یوه  ښځینه فعاالنو ګډوناو  شویو او ورکو شویو کورنیوغړو

او له  غوښتنه وکړه ېدلود پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو د عميل ک خوله

کړي  خوشېوغوښتل، څو هغه کسان را یې حکومت او پوځ څخه  پاکستاين

د یادولو وړ ده، چې په دې غونډه کې  .لو پلمو یې نیويل ديېالبېچې په ب

چېرې یې غوښتنې ونه مني، نو  ګډونوالو پاکستاين حکومت ته ګواښ وکړ، که

 ملګرو ملتونو ته به مراجعه وکړي.

مه د  ۱۴زکال د مې میاشتې په ۹۰۱۲دا غونډه د  ـ د کراچۍ غونډه:۴

سند ایالت په کراچۍ ښار کې داسې مهال جوړه شوه چې د پښتون ژغورنې 

غورځنګ څو غړي د پاکستاين حکومت له خوا و نیول شول او د دې غورځنګ 

ر پښتین ته له اسالم آباد څخه کراچۍ ته په الوتکه کې د تګ اجازه مرش منظو 

غوښتل چې په الوتکه کې کراچۍ  نپښتی  ،ویناد فعاالنو په  ور نه کړل شوه،

اړشو چې په  دې ته کړ اوه ته سفر وکړي خو دوو هوايي رشکتونو ورته ټکټ ورن

ځایونو کې د موټر کې سفر وکړي. د کراچۍ پر الر هم د پښتین موټر په څو 

ناڅرګندو دالیلو له کبله وځنډول شو، خو هغه له شلو ساعتونو سفر وروسته  

د دې سرتې چې د پاکستان حکومت  که څه هم .کراچۍ ښار ته ورسید

غونډه کې ګډون ونه  په دېچې  و خلک ګواښيلغونډې د مخنیوي لپاره 

حقونو د خپلو کړاو و کړي. خو د ګواښونو رسبېره زرګونو کسانو په کې ګډون 

 6.غوښتنه یې وکړه

پر دولسمه  میاشتې  اګستز.کال د ۹۰۱۲د ا غونډه د د صوابۍ غونډه:

وروسته د یوه میاشت  ز.کال(۹۰۱۲) ټاکنوله پارملاين نېټه په پاکستان کې 

جوړه شوې وه چې له پښتونخوا رسبېره  په کې سیمه  خوا په صوابۍ نپښتنو 

 دپه دې غونډه کې ګډون کړی و. هم سانو زرګونو ک کې د یو شمېر نورو سیمو

پر پاکستاين ادارو غږ وکړ چې له پښتنو رسه  انوغورځنګ مرش  پښتنون ژغورنې

او د غورځنګ نیول  غوښتنې دې ومني پښتنود  ،روان ظلم دې بند کړي

 7شوي کسان دې له بندخونو را خوشې کړي.



 او د هغه راتلونکی د پښتون ژغورنې غورځنګ پېژندنه

636 

 

د  داسې ګنګوسې وې چې د یادولو وړده چې له دې غونډې مخکې 

د مرشانو تر منځ، په پارملاين ټاکنو کې د عيل وزیر غورځنګ پښتون ژغورنې 

، خو کله چې محسن اختالفونه رامنځته شوي او محسن داوړ د ګډون له امله

 داوړ په دې غونډه کې ګډون او وینا وکړه، دا ګنګوسې دورغ ثابتې شوې.

د  مه ۹۲ز.کال د اکتوبر میاشتې په۹۰۱۲دا غونډه د  د بنو غونډه:

تر دوه نیمو میاشتو ځنډ وروسته وشوه چې له  کېسیمه خیربپښتونخوا په بنو 

 او کوټې، پېښور ،د سویيل او شاميل وزیرستانپښتونخوا رسبېره په کې 

  8.ګډون کړی وزرو کسانو  ۶۰څه باندې مالکنډ له ګوټ ګوټ څخه 

ه لویه دا غونډه د پېښور له هغې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ دوهم 

غونډه وه چې ګډونوالو یې د پاکستان حکومت ته خپلې مهمې غوښتنې بیا 

تم شویو  يپه دې غونډه کې د غورځنګ د نورو غونډو په څېر د تر  مخته کړې.

  9.کسانو د کورنیو غړیو، ماشومانو، ښځو او سپني ږیرو هم ګډون درلود

له لوري پر په دې غونډه کې هم د پاکستاين حکومت چې د یادولو وړده 

ډېر د نورو غونډو په څېر ځايي رسنیو او  دوی ټولنیزې شبکې بندې شوې وې

ځای ته د خلکو د راتگ مخې ته هم  غونډېد  ، دغه رازنه کړ پوښښ ور

د  ستونزو رسه رسه بیا همدې ټولو  له، خو ډېر شوي و خنډونه او تکلیفونه

 راغيل و.ته خلک  غونډېپښتنو له ټولو عالقو او سیمو څخه دې 

دا چې د پاکستان په تېرو پارملاين ټاکنو کې د دې غورځنګ دوه مهم غړي 

) محسن داوړ او علی وزیر( بریايل شوي وو او ډېره موده یاد غورځنګ کومه لویه 

ویل چې ښایي غورځنګ له خپله زوره  وډېرو شنونکغونډه نه وه کړې، نو 

دا هرڅه دروغ ثابت کړل او  ه کې د پښتنو ګډونغونډپه بنو  دخو  ،لوېدلی وي

 .غورځنګ ال هم پياوړی دید پښتون ژغورنې چې  پیدا شوفکر خلکو ته دا 

لکه مخکې مو چې یادونه وکړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو له 

پاکستان نه بهر هم ډېرې غونډې او الریونونه وکړل، یو له هغو څخه د 

په پالزمېنه بروکسل کې د مه د بلجیم ۹۲ز.کال د سپتمرب میاشتې په ۹۰۱۲
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یاد غورځنګ دوه ورځنۍ کنفرانس وه، چې په ترڅ کې یې په اروپایې 

هېوادونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ استازو د خپلو فعالیتونو او السته 

راوړنو په هکله ګډونوالو ته معلومات ورکړل او د راتلونکو پالنونو په اړه یې ور 

 10رسه مشورې وکړې.

پښتون ژغورنې له د  نې له غورځنګ څخه مالتړونه:د پښتون ژغور 

نیولې تر پاریس او واشنګټن پورې غونډې کابل نه  له په مالتړ غورځنګ څخه 

 او الریونونه وشول چې تر ټولو مهم به یې په الندې برخه کې وڅېړل يش.

له هغه  :لومړی: په پاکستان کې د پښتون ژغورنې له غورځنګ څخه مالتړ

پښتون ژغورنې غورځنګ په اسالم آباد کې د خپلو حقوقو د وروسته چې د 

د محمودخان  غوښتنې لپاره پرلت پیل کړ، د یوشمېر مدين فعاالنو په ګډون 

اڅکزي په مرشۍ د ميل عوامي ګوند او د جامعت علامء اسالم مخکښ غړي 

د پښتون وليس او د اجمل خان باور په مرشۍ  موالنا محمد خان شرياين

 11ډون ترې یو شمېر نورو ګوندونوهم مالتړ وکړ.په ګ تحریک

په  : په سیمه ییزه کچه له پښتون ژغورنې غورځنګ څخه مالتړ:یمدو

سیمه ییزه کچه افغانستان هغه هېواد و، چې د نورو په پرتله یې له پښتون 

 ژغورنې غورځنګ څخه پراخ مالتړ وکړ.

اضات رسنیز کله چې د منظور پښتین ترمرشۍ الندې د یاد غورځنګ اعرت 

شول، افغان ولسمرش محمد ارشف غني له لومړنیو مرشانو څخه و چې د ټوېټر له 

الرې یې له یاد غورځنګ څخه مالتړ وکړ، نوموړي په خپل پیغام کې ټینګار وکړ 

چې  چې دا یو تاریخي فرصت او له بنسټ پالنې رسه د مبارزې مثبت ګام دی

نه ده چې ټول افغانان له دې غورځنګ ږ ته سوله ییز اقدامات را ښیي، نو اړیمو

څخه مالتړ وکړي، دغه راز افغان ولسمرش په خپل پیغام کې ویيل و: چې له 

منظور پښتین څخه مالتړ د پاکستان په کورنیو چارو کې د السوهنې په معنا نه 

 1٢ږ خپل خلک دي.کرښې دواړو غاړو ته پښتانه زمو ده، ځکه چې  د ډیورند
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اد پیغام څخه وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ په د افغان ولسمرش له ی

ټولنیزو شبکو کې د خلکو د پام وړ وګرځېد، د افغانستان او پاکستان دننه او د 

نړۍ په بېالبېلو هېوادونو کې مېشتو پښتنو له دې خوځښت څخه مالتړ اعالن 

کړ، تردې چې ځينو افغان ملتپالو سیاستوالو لکه: د افغانستان پخواين 

 حامد کرزي، د ميل شورا )پارملان( د دواړو مجلسونو )مرشانو جرګې ولسمرش

او وليس جرګې( مرشانو هریو فضل الهادي مسلمیار اوعبدالرؤف ابراهیمي، د 

ميل امنیت پخواين ریس امرهللا صالح، په امریکا کې افغان ډېپلومات هارون 

 دونې وکړې.حکیمي او ځینو نورو له یاد غورځنګ څخه د مالتړ په باب څرګن

همدارنګه د افغانستان ډېری رسنیو د پښتون ژغورنې غورځنګ خربونو او 

غونډو ته په پراخه کچه د پوښښ اوږه ورکړه او له منظور پښتین څخه یې 

مالتړ وکړ، له بلې خوا په کابل، ننګرهار، پکتیا، بلخ او یو شمېر نورو والیتونو 

او له هغې ورسته په همدې کې د یاد غورځنګ په مالتړ الریونونه وشول 

والیتونو کې د پرلت خېمې ودرول شوې، چې ګڼو ځوانانو، د مدين ټولنو غړو 

 او د لوی افغانستان غوښتونکو په کې ګډون کاوه. 

دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرشمنظور پښتین ډېری وخت مزارۍ 

ورځنګ خولۍ )د سور او تور رنګ لرونکې( پر رس کوي، نو دغه خولۍ د دې غ

په نښان بدله شوې او ډېری پښتانه ځوانان او د یاد خوځښت پلویان ترې د 

ز.کال د اپرېل ۹۰۱۲مالتړ په موخه دا خولۍ پررسکوي چې ښه بېلګه یې د 

مه نېټه د افغانستان د پارملان د مرشانو جرګې او وليس جرګې د  ۷مه او ۵په 

 13غړو له لوري د یادو خولیو پررسکول و.

که څه  نړیواله کچه د پښتون ژغورنې له غورځنګ څخه مالتړ:درېیم: په 

پرته د بل هېواد چارواکي د پښتون ارشف غني محمد د افغان ولسمرش هم چې 

د بخښنې نړیوال سازمان د ژغورنې له خوځښت څخه په ښکاره مالتړ ونه کړ، خو 

ضد دې  رپ ژغورنې خوځښتچې د پښتون څخه وغوښتل حکومت  لهپاکستان 

حق  ید هغو  الریونونه او ناستېیز یځکه چې سوله  ،رته واخيلېدعوې ب جرمي
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په واشنگټن کې د سویيل اسیا د چارو کارپوه مایکل کگلمین په دغه راز  14دی.

 همرکه په یو  راډیو رسهپه اړه امریکا غږ  خوځښت پاکستان کې د پښتون ژغورنې د 

 تلگوري، ځکه چې امریکا ته په ښه سرتگه و  یاد خوځښت"امریکا باید وویل: کې 

د حقونو خربه کوي. مونږ وایو چې خلک دې د خپل فکر د  ېد مدين ټولن

 15څرگندولو ازادي ولري او په زغرده دې د ترهگرۍ ضد مبارزه وکړي."

چې منظور پښتین د  همدارنګه نوموړي په خپلو خربو کې زیاته کړه

نو باید امریکا  ،دهې کړ حقونو لپاره مبارزه پیل  ترهگرۍ او د پښتنو د اسايس

ده چې ستونزمنه چې   و،خو هغه دا هم ویيل ،ورته په درنه سرتگه وگوري

وکړي."امریکا به د منظور  السوهنهچارو کې  کورنیوپه  هېواد امریکا د یو 

، چې نه غواړي د پاکستان په مسلو نه کويپښتین مالتړ په عمومي ډول ځکه 

چې که امریکا  ې وهاندیښنه هم څرگنده کړ وکړي." هغه دا  مالتړکې د یو اړخ 

 زیانته  خوځښتنو دا به دغه  ي،د مالتړ اعالن وکړ خوځښت د پښتون 

غړي د امریکا مالتړي وښیي او خلک به  خوځښتځکه چې "دا به د  ،ورسوي

 16ضد وپاروي." پر یې

د امریکا د میریلینډ په ایالت کې د پوهنتون استاد او د سیايس چارو 

له خربو رسه موافقه ښودلې هم د مایکل کگلمین  يټرعاصم یوسفز کارپوه ډاک

د پښتون یې په اصويل توگه  چې وهکار ه پامریکا ته  وه او ویيل وو چې

ه امریکا پ کړی وی، خو دا کار به ونه کړي، د نوموړي په وینامالتړ  غورځنګ

خو تر ټولو ښه الره به دا وي چې د ، اړه ډیره څرگنده پالیيس لري ېد

د  یپه مالتړ ویناوې وکړي څنگه چې هغو  غورځنګ انگرس غړي د پښتونک

 دي.ي بلوڅانو لپاره کړ 

د پښتون ژغورنې غورځنګ د له منځه وړلو لپاره د پاکستان د پوځ او 

لومړیو وختونو یې د پاکستان لومړۍ هڅه دا وه چې له : حکومت هڅې

ون ژغورنې د پښتد منظور پښتین په مرشۍ  رسنیو ته دستور ورکړ، چې

منظور چې تر دې  ی، حتخوځښت غونډو او الریونو ته پوښښ ور نه کړي
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په فیسبوک اوانټرنیټ هم ورته کله کله بندیز ادعا کړې وه چې پښتین 

خپلو  خوځښتي، خو له دې ټولو رسه رسه بیا هم پښتون ژغورنې یږلګ

 17تیا ورکړه او نور هم د پرمختګ په حال کې دی.پراخفعالیتونو ته 

ه دوهم قدم کې پاکستان د منظور پښتین په مرشۍ د پښتون ژغورنې پ

د قبایيل خوځښت په وړاندې ځیني  کسان راپورته کړل، چې په رس کې یې 

ز.کال د ۹۰۱۲وه، نوموړې چې د شه گاللۍ وزیر یسیمې سیاستمداره عا

مه یې په پېښور کې د یو شمېر کسانو په ملتیا د یاد  ۹اپرېل میاشتې په 

ګ پر ضد الریون کړی و، وویل چې منظور پښتین هغه مهال چېرته وو غورځن

منظور چې طالبانو پر پښتنو ظلمونه کول، دغه راز نوموړې ادعا وکړه چې 

روان دی او هغه یې تورن کړ چې د افغانستان او غیر پارملاين الر په پښتین 

  18.هند د څارګرو ادارو په مالتړ د پاکستان د پوځ پر ضد دا کار کوي

کې هم د یاد غورځنګ پر ضد ځینو کسانو پروپاګندونه په ټولنیزو رسنیو 

پوښتنه په نوم یوې مدين فعالې په ټوېټرکې د سحر نازوکړل، د بېلګې په توګه 

، مونه کوللپښتنو ظ پرچې طالبانو چېرته وو چې پښتین هغه وخت  ړې وهک

د، افغانستان او د هندغو پروپاګند کونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ مرشان 

ځینې بليل وو او په ټوېټر او فسبوک یې د هغوی پر ضد امریکا جاسوسان 

، چې یو یې "د پښتون تحریک دروغ" او بل یې ي ووهیش ټیگونه پیل کړ 

 19وو.یک پاکستاين طالبان" حر"پښتون ت

په درېیم قدم کې پاکستاين حکومت د پښتون ژغورنې خوځښت په 

ې په بېالبېلو پلموهغوی ته خنډونه جوړ کړل، د لسګونه غړي ونیول او یاي

بېلګې په توګه: کله چې د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې 

 غړي ولسګونه غورځنګ احتجاجي غونډه جوړېده، پاکستاين پوځیانو یې 

ه کې الوتکته په کراچۍ څخه  باد آ له اسالم او مرش منظور پښتین ته یې نیول 

ه، خو بیا هم نوموړی د موټر په واسطه په داسې حال کې ه کړ اجازه ورن د تګ

چې څو ځایه د پولیسو له لوري ښکته شو، له شلو ساعتونو مزل وروسته 
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کراچۍ ته ورسېد او په یاده غونډه کې یې ګډون او وینا وکړه. همدارنګه 

پاکستاين پوځیانو په متحده عريب اماراتو کې روغتیاپال او د پښتون ژغورنې 

د جون میاشتې پر پنځمه نېټه ز.کال ۹۰۱۲رځنګ پلوی حیات پرېغال د غو 

 له خپل کورله یاد غورځنګ څخه د مالتړ په پلمه په ډېره اسامعیل خان کې 

نه ووېست او په اېډیاله زندان کې یې بندي کړ، خو د همدې کال د اکتوبر په 

وې مالتړې له نوموړي وروسته د یاد غورځنګ ی ٢0.کړ خوشییې بېرته  درېیمه

د ستنېدو پرمهال د پاکستان  څخه پاکستان ته  له بريتانياګاللۍ اسامعیل 

پلټنو فدرايل ادارې د اسالم آباد هوايې ډګر کې نيولې وه، چې د دغې ادارې 

 .په مرکزي دفرت کې له نژدې دوه ساعته پوښتنو ګروېږنو وروسته خويش شوه

د پښتون ژغورنې غورځنګ  غړي او پارملاند پاکستان د دغه راز کله چې 

ز.کال د نوامرب میاشتې ۹۰۱۲د  وړادوه مخکښ فعاالن عيل وزير او محسن د

له تلو  هلتهباچاخان هوايي ډګر کې په د پېښور  مه  دوبۍ ته روان و، ۵۰په 

له پوښتنو خو  ترې اخیستل شوي وو،یې پاسپورټونه ل و او ګرځول شو و 

  ٢1ي و.شو  ې ګروېږنو وروسته خوش

په څلورم  د پاکستاين حکومت پورتنیو اقداماتو نتیجه ورنه کړه، نو دا چې

 مه، د۵زکال د جون په ۹۰۱۲قدم کې یې د ریاست پلوه طالبانو په واسطه د 

د پښتون ژغورنې د خوځښت د یو مرشعيل  کېپه واڼا سیمه سویيل وزیرستان 

ورځنګ شپږ وزیر پر کور برید وکړ چې کابو یو نیم ساعت یې وخت ونیوه او د غ

 ٢٢تنه پلویان په کې مړه او تر څلوېښتو ډېر ټپیان شول.

له برید ورسته عيل وزیر له ډیوې راډیو رسه په مرکه کې وویل: د ده او د 

ملګرو د وژلو لپاره یې پوره تیاری نیول شوی و، خو د سیمې خلکو ځان  مرمیو 

ه باندې د وسله په هغ په خربه، ينوموړ ته مخامخ کړ او دی یې ترې وژغوره. د 

والو ډزې تر یونیم ساعت پورې روانې وې او کله چې د ریاست پلوه وسله والو 

یې له یادې سیمې  نو د ملیشې عسکر ورغلل او هغوي ،ختمې شوې مرمۍرسه 

په تش الس د  ی يش پوځ نه غوښتل چې وسله والادېهغه وایي کو ایستل. 
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په سپینو جامو کې مخصوص ال هدی وایي دغه م.عامو خلکو منګولو ته وريش

کې دغه وخت  په  خو ،دلېته ورس بریدعسکر یو وار بیا په وسلو سمبال په دوی 

 .ده ته یې پرې نه ښودل اوته مخامخ کړل مرمیو ځوانانو خپل ځانونه 

د جون په د یادولو وړده چې د عيل وزیر پرکور له برید یوه ورځ وروسته )

یاد برید د غندلو ځوانانو د زده کونکو او و لسګونو پښتن(په اسالم اباد کې مه۳

او د پېنډۍ  تنه پولیسو ونیول ۵۷خو د هغوی له ډلې ، وکړاحتجاج په موخه 

 په اډیاله بند خونه کې یې بندیان کړل.

د پښتون ژغورنې له غورځنګ رسه د پاکستان د پوځ او حکومت 

لومړیو ورځو کې کله چې پښتنو په اسالم آباد کې پرلت پیل کړ، په  مذاکرات:

د پاکستان لومړی وزیر شاهد خاقان عبايس له هغوی رسه وکتل او د خربو او 

مذاکراتو وړاندیز یې ورته وکړ، خو د عبايس وړاندیز یې ونه مانه او په یوه خوله 

یې وویل: چې ترهغو چې د پاکستان حکومت د ټولو پښتنو حقونه ورنه کړي 

 .کړيدوی به خپلو الریونونو ته دوام ور 

که څه هم چې منظور پښتین د پاکستاين حکومت او پوځ هغه هڅې نه 

منلې چې غوښتل یې د جرګو له الرې مذاکرات وکړي)د هغه په باور جرګه 

هغه مهال رامنځ ته کېږي چې د دوه دښمنو ترمنځ منځګړتوب او مذاکره 

ي(، وکړي، اما د اوسیدونکواو حکومتي چارواکو ترمنځ جرګه کوم مفهوم نه لر 

خو له هغه وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینوغړو د پاکستاين 

حکومت او پوځ پر ضد توندې څرګندونې وکړې او بیا د پولیسو له لوري ونیول 

شول، باالخره د یاد غورځنګ او د پاکستان د پوځي چارواکو ترمنځ لومړۍ 

ربو کې د ز.کال د فربورۍ په امته پیل شوې، په دغو خ۹۰۱۲رسمي خربې د 

پښتون ژغورنې غورځنګ په استازیتوب د منظور پښتین او محسن داوړ په 

اونۍ وخت ونیو چې په  ۹تنو مرشانو ګډون درلود، دغو مذاکراتو  ۱۵ګډون 

 ٢3پایله کې یې د یاد غورځنګ ځینې غوښتنې ومنل شوې.
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د پښتون ژغورنې خوځښت د مرشانو په وینا، په دې مذاکراتو کې د  

ځي مرشانو ژمنه وکړه چې له دې ورسته به د پاکستان د ميل پاکستان پو 

امنیت د دفاع په نوم د قبایيل سیمو پر خلکو ظلم او زور زیاتی نه کېږي او په 

یادو سیمو کې به د پاتې شویو ماینونو د له منځه وړلو لپاره چټک اقدامات 

وروسته د پاکستان د پوځ د  کېږي. د یادونې وړ ده چې له دغو خربو اترو

 عمومي اړیکو ویاند په یوه وینا پاڼه کې دا خربې اترې مثبتې بللې وې.

مه د پېښور د قول اردو قومندان  ۹۴له هغې وروسته د اپریل میاشتې په 

ډګر جرنال نذیر بټ خربیاالنو ته ویيل و چې د خیرب پښتونخوا د ایپکس 

قول اردو له قومندان څخه جوړه ده(  کمېټه ) چې له وايل، وزیر اعلی او د

هوډ لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له مرشانو رسه د خربو لپاره یوه 

داسې ګډه جرګه جوړه کړي چې په هغې کې پوځي افرسان، سیاستمداران او 

قومي مرشان شامل وي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مرشانو وار له مخه د 

یيل وو چې له هغه چا رسه به خربې وکړي چې نوموړي دا وړاندیز رد کړی او و

 واک یې ولري.

زکال د اپرېل میاشتې په ۹۰۱۲د داون په نامه یوې پاکستانۍ ورځپاڼې د 

مه خرب خپور کړ چې د پاکستان د پوځ مرش جرنال قمر جاوېد باجوه د  ۹۶

پښتون ژغورنې خوځښټ د هڅو د ارزونې لپاره د پاکستان د ميل امنیت له 

انو او له ځینو متقاعدو او فعالو پښتنو افرسانو رسه په راولپنډۍ کې مهمو مرش 

غونډه وکړه، د ورځپاڼې په خرب کې راغيل وو چې په یاده غونډه کې له مفصلو 

خربو وروسته جرنال قمر جاوېد باجوه څرګنده کړه چې د پښتون ژغورنې 

ان د غورځنګ ټول غړي د دې خاورې بچیان دي او رسه له دې چې د پاکست

امنیتي ادارو پر ضد شعارونه ورکوي، نو الزمه ده چې له هغوی رسه خربې 

  ٢4ويش او رامنځ ته شوي مسایل د مذاکراتو او خربو له الرې حل يش.

که څه هم چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړو او پاکستاين پوځ ترمنځ  

د غورځنګ د  خربې اترې د یو وخت لپاره په ټپه والړې وې، خو د پوځ له لوري
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د پېښور کې  مه ۱۹زکال د جون په ۹۰۱۲د ځینو پلویانوتر نیولو وروسته 

کې د حکومت له لوري ه جوړه شوه چې پحکومت او غورځنګ ترمنځ جرګه 

محسن له لوري اجمل وزیر، ملک خان مرجان او شاه فرمان او د غورځنګ 

چې د  کړه وجرګې وروسته حکومت ژمنه  ، لهداوړاو نورو غړو ګډون درلود

،  په مقابل کې د پښتون يړ غورځنګ ټول نیول شوي غړي به خويش ک

به د اخرت د شاميل وزیرستان په رزمک کې ژمنه وکړه چې غورځنګ ژغورنې 

 ٢5ي.غونډه وځنډو په درېیمه 

لکه پاس مو چې ترې یادونه وکړه چې د پاکستاين پوځ او پښتون ژغورنې 

ربې روانې وې، خو کله چې د غورځنګ ترمنځ د جون میاشتې راهیسې خ

زکال د جوالی میاشتې په نهمه د پاکستان یوې محکمې د نقیب هللا ۹۰۱۲

محسود پر قتل تورن افرس)راو انور( په ضامنت خوشې کړ، د یاد غورځنګ 

مرش منظور پښتین د محکمې پر یادې پرېکړې اعرتاض وکړ او له پښتنو یې 

بېلو برخو کې الریونونه او وغوښتل چې یو ځل بیا د پاکستان په بېال 

 احتجاجونه پیل کړي.

د پښتون قوم په تاریخ کې د  د پښتون ژغورنې غورځنګ راتلونکی:

لومړي ځل لپاره د یولوی غورځنګ مرشي د یو داسې ځوان له لوري کېږي 

چې د منځنۍ او داسې کورنۍ لرونکی دی چې له مطرح او لویو کورنیو رسه 

لو خربو کې ټینګار کوي چې مونږ د پاکستان له تړاو نه لري، نوموړی په خپ

پوځ او یا کوم بل شخص او نهاد رسه دښمني نه لرو، بلکې د خپلو اسايس 

حقونو په لټه کې یو او د هغې د ترالسه کولو هڅه کوو. منظور پښتین چې د 

ډېره اسامعیل خان په سیمه ییز پوهنتون کې زده کړې کړي له پښتو رسبېره 

ګلیيس ژبو خربې کولی يش چې دې کار نورو خلکو ته د نوموړي په اردو او ان

 ٢6په پیغام رسولو کې مهم رول لوبولی دی.

د پاکستاين حکومت او پوځ پر ضد د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو غړو 

توندې څرګندونې د دې المل شوي چې دا موضوع پاکستاين مرشانو ته 



  ییز مطالعاتسیمه

611 

 

ې باور دی، چې په غونډو جدي ګواښ و شمېرل يش، خو منظور پښتین په د

او الریونونو کې دې د حکومت ضد له څرګندونو او شعارونو ډډه ويش، خو 

 ځینو په خپل رس دا شعارونه ورکوي چې د کنرتول لپاره به یې اقدام ويش.

وسه پورې په پاکستان کې د اتر که څه هم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ 

ساتيل ده، خو که  روانه خپله مبارزه  ه ستونزورسه رس  پښتنو د حقونو لپاره، د ډیرو

 غورځنګونو شالید ته وکتل يش،د په نړۍ کې په عمومي توگه  او یا په پاکستان 

 ستونزمن کار دی.د اوږدې مودې لپاره دوام ورکول  غورځنګ ته نو دا ډول

د پښتون ژغورنې غورځنګ په دننه کې د ځینو ناپوهو کسانو را ټولېدل، 

( تګ له هغو منظور پښتین د تبلیغیانو مرکز ته یې د مرش ) حقانیه مدرسې او

مسایلو څخه دې چې کېدای يش د دې غورځنګ پر راتلونکو فعالیتونو د 

 ٢7خلکو باور راکم او عمر یې را لنډ کړي.

او دپښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي د دې غورځنګ کارپوهان 

یو مرش په توګه د یاد غورځنګ ، د بېلګې لري ونه ل نظر ېال بېدراتلونکي په اړه ب

به خپل هغوي  چې یيل ووو راډیورسه په خربو کې امریکا غږله محسن داوړ 

جذبې رسه دوام ورکړي. هغه وایي "د پښتون ژغورنې  ېمدغخوځښت ته په ه

د پښتنو رسه د ظلم او زیايت ضد او د هغوي د اسايس حقونو  غورځنګ

، نه کینوکراره  پهي ترالسه کړی ، تر هغو مو چې خپلې موخې نه و دی خوځښت

پښتنو د او د پښتو ژبیدغه راز نوموړی زیاتوي، چې د پښتون ژغورنې غورځنګ 

 ٢8.له منځه والړ نيش به په اسانۍ دی او دا  خوځښتکلتور د ساتنې 

) چې د مرکزي مرشافراسیاب خټک پخوانی د عوامي نیشنل گوند 

رسه یوځای له عوامي نشنل  ز.کال په نوامرب میاشت کې له خپلې ښځې۹۰۱۲

له لومړنیو وختونو خواخوږي رسه له یاد غورځنګ چې ګوند څخه ووېستل شو( 

ل پبه تر هغه پورې محبوبیت ولري ترڅو چې د ځخوځښت چې دا  :وایيلري، 

د  د پښتون ژغورنې غورځنګ". د نوموړي په وینا:شوو حالت سم شوی نه وي

 پیدا شویرا کې غربګون ه خاوره د جنگ په توگه د قبایلو پ ځانګړېپښتنو او په 
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په اسالم اباد او ې غوښتنې ډیر بریالیتوب رسه خپلپه ځوانانو او پېغلو  چې ګڼو

. دوي د هغو ټولو خلکو استاځیتوب کوي چې يپه ټولو صوبو کې وړاندې کړید

 ٢9.کورونو الدرکه دي" لهاو  يلپد پاکستان پوځ ځ

ژغورنې له غورځنګ څخه د مالتړ په له بلې خوا که څه هم چې د پښتون 

 هېوادونولو ېالبېد نړۍ په بموخه په بېالبېلو سیمو کې خلکو الریونونه وکړل او 

، خو ځینې کړلراپورونه خپاره رسنیو پرې او وشول  په اړه بحثونهیې کې 

 مونا، د بېلګې په توګه لرينیوکې په اړه  کړو وړو دیاد غورځنګ کارپوهان د 

 چې د :د سیايس او ټولنیزو چارو کارپوه او لیکواله ده وایياورنگزیب چې 

، خو له دې امله په یاد راتلونکی د مرشانو په تگالرې پورې اړه لري غورځنګ

ملگرو لپاره نیول شویو د خپلو یې باد کې آ په اسالم غورځنګ نېوکه لري چې 

 .پورته نه کړ ږوخت غ په

عيل وزیر او محسن  ومرشان ودوه مخکښ پښتون ژغورنې غورځنګچې د دا 

هم له دې امله نو واخیسته او بریايل شول، کې برخه  پارملاين ټاکنو داوړ په

د دوی  نوموړې )مونا اورنګزېب( په ویناخو د  لري،نیوکې پرې  ځینې کسان

ځکه هغوي به په  دی،ښه پرمختگ بریا د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره 

 30غږ اوچتوي. د حقونو لپارهپارملان کې د پښتنو 

مه ماده پر دې ټینګار هد دغه غورځنګ د الیحې لومړۍ او دو له بلې خوا  

لري چې دا غورځنګ نه سیايس ګوند دی او نه د کوم سیايس ګوند او جریان 

کې را ټولېدای ه برخه دی، خو د هر ګوند او ټولنیزو، خیریه تنظیمونو افراد پ

ه د درناوي ترڅنګ د تحریک پر مه ماده یې ولسواکۍ او پارملان توه . ديش

پارملاين سیاست د   دا چې 31.قوميتوب او ناپارملاين حیثیت ټینګار لري

نتیجه نه  )پرمختګ(پاموړکومه د پاکستان په څېر هېواد کې د لږه کیو لپاره 

لري، له همدې امله د غورځنګ قومي رنګ ساتل په قوم او ټولنه کې د هغه د 

  دا غورځنګ نور هم دوامداره يش.کوي او ښایي چې بقا ضامنت 
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دوه مهم پارملاين غړي محسن  مرشتابهدغه رازد پښتون ژغورنې غورځنګ 

خورا چې دا یې ېستل وو له مرکزي کمیټې نه  غورځنګد داوړ او عيل وزیر 

د پارملاين غړو غربګون یې هم خورا )ه و ځیرکانه او سنجول شوې پرېکړه 

ربې د پښتونخوا د سیايس تاریخ په تج و( ځکه چې دا معقول او سنجیده 

 توګه کله چې په  پهد بېلګې  .مطالعه کې د درک او مشاهدې وړ دي

کال کې د انګریزانو تر والیت الندې د ډاکټر خان صاحب په اعلی  ز.۱۲۵۷

واک ته ورسېدل، په پښتني ټولنه   وزارت په پښتونخوا کې خدايي خدمتګاران

د  .ونه وررسه ورځ تر بلې کمزوري کېدلشعار، دریځ او فعالیت هغویکې د 

خدايي خدمتګارانو یوې برخې به چې کله حکومت ضد حرکات کول، دوی 

خو  3٢،يې خپله پر وړاندې دریدل او دې دریځ د دوی ترمنځ اختالفات ټوکول

دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ نه غواړي چې له اندازې دې زیات په 

کوي چې د دې غورځنګ راتلونکی به حکومتي څوکیو کې وي، پر دې داللت 

 اوږد وي. 

له پښتون ژغورنې غورځنګ څخه د افغان ولسمرش او افغانانو مالتړ، 

افغان ولسمرش محمد ارشف  د افغانستان او پاکستان پر اړیکو یې اغېزې:

غني د خپلې واکمنۍ په لومړیو کې هڅه وکړه چې له پاکستان رسه اړیکې 

چې ګوندې پاکستان له ترهګرۍ رسه د  ښې کړي، نوموړي مته درلوده

مبارزې په اړه له افغانستان رسه الس یو کړي او دلته سوله رايش، خو د یاد 

هېواد چارواکو د افغان ولسمرش په دې مته یخې اوبه تویې کړې، هامغه و 

 چې له یوه کال وروسته نوموړی د پاکستان له کلکو مخالفینو څخه شو.

ستان کې پښتنو د خپلو حقونو د ترالسه کولو له هغه وروسته چې په پاک

لپاره خوځښت پیل کړ او د افغان ولسمرش په ګډون ترې ډېری نورو افغان 

چارواکو او ولس پراخ مالتړ وکړ، دې کار د پاکستاين چارواکو اندېښنې را و 

پارولې او افغان حکومت یې په دې تورن کړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ 

د پاکستان د پوځ ویاند جرنال م رول لري. د بېلګې په توګه په پراختیا کې مه
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غونډې ته په وینا کې  يیوې خرب  مه ۹۶ز.کال د مارچ په ۹۰۱۲د اصف غفور 

رسه یې زیاته  ژغورنې له غورځنګچې د پښتون  ن کړی ووافغانستان تور 

  33.خواخوږي څرگنده کړیده

پاکستاين د مه  ۶نوموړي د دوهم ځل لپاره د همدې کال د جون په 

دوی پوهېږي چې »  و:یوې خربي غونډه کې ویيل کې  مرکزیو په  یانوپوځ

منظور احمد مسید څه ډول په منظور احمد پښتین بدل شو او څه ډول يوه 

خولۍ له بهره راوړل شوه او په شپه شپه يې د پښتین د خولۍ نوم خپل کړ. 

ټوال منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنس« وکړه، چې ادعا  نوموړي

او د هغه د خولۍ د شهرت تر شا د افغانستان الس دی چې د دوی په خربه 

په افغانستان کې يې په مالتړ یوازې په یوه ورځ پنځه زره د خواله رسنیو پاڼې 

 34«.جوړې شوې دي

داچې افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په کورنیو 

و د پښتون ژغورنې له غورځنګ څخه د افغان چارو کې السوهنه کوي، ن

ولسمرش او افغانانو مالتړ کولی يش چې پاکستان ته فرصت ورکړي چې له 

افغانستان څخه نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي او ځان ته د اليب ګرۍ موقع 

 35برابره کړي.

له بلې خوا پاکستان کولی يش چې هلته د مېشتو افغان مهاجرو له امله  

نستان سیايس فشار راوړي چې دا به هم د دې هېوادونو پر اړیکو اغېز پر افغا

ولري. که څه هم چې په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان اقتصادي 

اړیکې پڅې شوي، خو دا چې افغانستان پر ځان بسیا نه دی، نو بیا هم 

پر پاکستان ته اړدی او یاد هېواد)پاکستان( کولی يش په اقتصادي برخه کې 

افغانستان فشار چې د ترانزیتي توکو په اړه به وي. دا چې پاکستان د افغان 

حکومت په وسله والو مخالفینو ډېر نفوذ لري کېدای يش چې د پښتون 

ژغورنې غورځنګ د مالتړ له امله په افغانستان کې امنیتي پېښې ډېرې يش 

 .چې دا کار هم د دواړو هېوادونو پر اړیکو ناوړه اغېز کولی يش
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د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې د ستونزې له امله دا 

غورځنګ د پاکستان لپاره د ګواښ او د افغانستان لپاره پر پاکستان د 

سیايس فشار د یو فرصت په توګه بدل شوی دی. افغانستان له هغو 

خوځښتونو چې د پښتون قام د را ویښولو لپاره وي مالتړ کوي چې دا موضوع 

 پاکستان لپاره رسه کرښه شمېرل کېږي. د

 پایله 

د دې لیکنې په پای کې دې نتیجې ته رسیږو چې د پښتون ژغورنې 

غورځنګ یو خود جوشه خوځښت دی چې د پښتنو د حقوقو د ترالسه کولو 

چې اتکا ) د تېر وزیرستان محوره غورځنګونو برعکس لپاره یې مټې را نغاړيل،

ژغورنې غورځنګ ځان پښتون شموله  ن، پښتو (یې په وسله وال مقاومت وه

ملتپالو  پښتنو  دې چارې دچې  کړی او مبارزه یې هم په عدم تشدد والړه ده

او مشرتکات رامنځته کړي او دا یووالی ترمنځ د شعار، دریځ، نظر او لیدلوریو 

  .په قومي سیاست کې یو نوی او مثبت تغییر دی نود پښت

مي، خو په عدم تشدد والړ دریځ حجره په خپل تهاجمي قو  دې غورځنګ

او جومات په واقعي شکل رسه یو کړي او له مذهبي ګوندونو او جنګیالیو ډلو 

د دې غورځنګ غیر پارملاين توب،  .رسه یې له تقابل نه هم ځان ژغورلی دی

په حکومت کې له اندازې د زیات نه ګډون پرېکړې او دوامداره غونډې هغه 

له تاریخي لی يش خپل راتلونکی ال دوامداره کړي. څه دي چې پر مټ یې کو 

تجربو زیږیدلی دغسې قومي تحریک د دې جوګه دی چې په پښتونخوا کې د 

 . ږديېک بنسټیوه نوي سیاست او تغییر 

تر ټولو مهمه داده چې دا غورځنګ  په پاکستان کې د مېشتو پښتنو د 

. که د دې غورځنګ یووايل المل شوی او په یو ټغر یې رسه را ټول کړي دي

منظمو غونډو او الریونونو ته وکتل يش څرګندیږي چې کولی يش په راتلونکي 

کې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه برخمن يش او د پاکستاين حکومت او پوځ له 

لوري پرې ظلمونه بند يش چې ژوندۍ بېلګه یې له يب يب يس راډیو رسه په 
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وړي کس له يب يب يس راډیو رسه کراچې کې د یو مېشت پښتون مرکه ده، نوم

په مرکه کې ویيل چې د دې)پښتون ژغورنې( غورځنګ له پیلېدو راهييس په 

 دې ښار )کراچۍ( کې د پولیسو له لوري د پښتنو ځورل کم شوي دي.

له بلې خوا دا چې اوسمهال پاکستان د نړیوالې ټولنې له لوري تر فشارونو 

غورنې غورځنګ څخه په پراخه کچه الندې دی او افغانستان هم له پښتون ژ 

مالتړ ته دوام ورکړی، دا چاره کولی يش چې د افغانستان او پاکستان پر 

 اړیکو سیوری و غوړوي او نورې یې هم خرابې کړي.

 وړاندیزونه:

ولس په منځ کي فکري او شعوري پښتون د  ـ د دې غورځنګ غړي باید۱

ېديل ماغزه او فکرونه په کار وکړي، سیايس شعور یې لوړ کړي او د ولس در 

 . ودروي ېڅو ټول په يوه صف ک تر حرکت راويل،

ـ د پښتون ژغورنې غورځنګ د بریالیتوب لپاره په کار ده چې د دې ۹

غورځنګ مرشان او فعالین د خپلې مبارزې هر اړخیزه مطالعه ولري، یوازې په 

و شعارونو بسنه ونه کړي او ټول هغه سیايس وسایل وکاروي چې د خپل

 غوښتنو د تحقق لپاره یې په واک کې لري.

ـ افغان دولت ته په کار ده چې له پښتون ژغورنې غورځنګ څخه د خپلو ۵

 اتباعو په څېر مالتړ وکړي.

ـ افغان دولت ته په کار ده چې د یو سیايس فشار په توګه پر پاکستان د ۵

ته دوام  خپلوغوښتنو د منلو لپاره له یاد غورځنګ څخه په داسې بڼه مالتړ

ورکړي چې له یوې خوا پاکستاين چارواکي په ځان پوه نه کړي او له بلې خوا 

 دا غورځنګ دوامداره وساتل يش.
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 یف نویسنده گان: محمدرضا عامل شاه یف و محمد روز علیشاه 

 برگردان: رسمحقق عبدالرحیم بختانی خدمتگار 

 

 راه های جلوگیری از وقوع نزاع ها 

 در سطح جامعه 

 

 داشت مرتجمدیا

عنوان مقاله ای است «یری از وقوع نزاع ها در سطح جامعه گراه های جلو »

این کتاب  در تالیف ردان شده است.گبر « نزاع شناسی مقدمه»بنام  یکه از کتاب

دانشمندان رسشناس تاجکستان، کشور های  ردیده،گکه در تاجکستان چاپ 

منطقه و جهان اشرتاک  داشته و جدیدترین معلومات را در مورد نظریات نزاع، 

 تاریخ پیدایش نزاع و اهمیت نزاع شناسی در آن به رشته تحریر درآورده اند.

یری از وقوع نزاع ها در سطح جامعه گراه های جلو » حارض تحت عنوان ۀمقال

دراین  ردیده است.گاز طرف دانشمندان بخش نزاع شناسی تاجکستان تحریر « 

تحقیق صورت یری از وقوع نزاع ها در سطح جامعه گ، راه های جلو  مقاله در مورد

 سطح محلی، در یر نزاع های مختلفگاز اینکه افغانستان نیز در  رفته است.گ

تواند برای حل  چنین مقاالت تحقیقی می نرش ،منطقه یی و بین املللی است

 منطقه يي و بین املللی افغانستان مفید و سازنده باشد . نزاع های محلی،
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ر سیاسی و گعوامل پیدایش نزاع و راه های حل آن مانند حوادث دی

و درک درست این عنعنات اجتامعی جنبه های عنعنوی و تاریخی دارد. آموزش 

مینه های پیدایش و راه های حل آنها برای هر یک ز تاریخی و مشخص کردن 

 افراد جامعه و ملت ها یک امر رضوری می باشد.

نام ه ما موضوع نقش انستیتوت های مختلف مردمی، دینی و مذهبی را که ب

ا در بررسی منودیم و مقام اجتامعي آنها ر  ،دیپلوماسی مردمی مشهور اند

 ،که در سطح جامعه و قریه جات واقع می شود ییری و حل نزاع هایگجلو 

مشخص منودیم. هر کدام از این انستیتوت ها در حیات اجتامعی، سیاسی، 

ی جامعه نقش مهم داشته، مانند یک عنرص مستقل در محالت گاخالقی و فرهن

ختار بدخشان مزم به یاد آوری است که والیت خودو قریه جات عمل می کنند. ال 

با بعضی خصوصیت های جغرافیایی، زبانی، مذهبی و )بدخشان تاجکستان( 

 ین جهت اصول و راه هایآ ر نواحی تاجکستان فرق می کند، از گدی ی ازگفرهن

یری و حل منودن نزاع در آنجا استفاده می شوند، نیز کمی متفاوت گکه در جلو 

 می باشند.

توانسته اند که عنعنات تاریخی هزار تاریخی  ۀمردم تاجکستان در هر دور 

یری و حل نزاع مورد استفاده قرار بدهند و در تشکیل دولت گخود را در جلو  ۀسال

یرند. احیای عنعنات ملی میتواند ملت را از حالت گداری خود سهم فعال ب

 دشوار نجات دهد و صلح را تامین کند. 

 اجکستان: مردم ت ۀذشتگیری و حل نزاع در افکار گراه های جلو 

ی، تاریخی و ادبی مردم تاجکستان در مورد زمینه سفتعداد زیاد منابع فلدر 

. در منابع تاریخی، رساله ها است رفتهگهای پیدایش و وضع نزاع تاکید صورت 

داری پادشاهان و وزیران قدیم قرون وسطی و کره ها در مورد اصول دولتذ و ت

د نزاع های اجتامعی و سیاسی و راه که در مور  آثار ارزشمندی وجود دارد ،معارص

 های حل آنها معلومات داده شده است. 

ثار  درآ و نزاع گدر مورد صلح پروری، وطن دوستی، آشتی ملی، ختم جن

اخالق »، «سیاستنامه»، «تاریخ سیستان»، «تاریخ طربی» نند:اتاریخی م
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اده شده به طور واضح و روشن معلومات و توضیحات د« تاریخ بخارا»و  «محسنی

داری خود از اصول و شیوه های مختلف . پادشاهان سامانی در تاریخ دولتاست

یری و حل نزاع استفاده می منودند. آنها این اصول را به دو طریقه اجراء گجلو 

 کردند:  می

الفت و مردم سازش منوده و از طریق صلح خان گه))اول اینکه با منایند

در زمان پیدا شدن مشکالت کوشش  ،اینکهدادند. دوم مقصد خود را انجام می

می منودند که از راه مذاکره مسایل مشکل را حل منایند، در هر دو مورد هدف 

 (. ۱خوب داده بود(( ) ۀو نزاع بود. این تجربه نتیج گیری از جنگآنها جلو 

کردن از نزاع و راه اندازی  اندیشه های مختلف مانند رهنامیی به صلح، دوری

متفکران تاجکستان و منطقه مانند رودکی، فردوسی، ابن سینا،  لح در آثارص

ران انعکاس یافته است. برشیت در متام گنارص خرسو، عبدالرحمن جامی و دی

که به حیات او  تجو بود تا آن جهت های منفی رایات خود دایامً در جسحدوران 

شکل انسان م شبر طرف سازد. به برکت دانش، عقل و کوش ،رضر می رساندند

 ردیده است.گترین نزاع های سیاسی و اقتصادی جامعه حل 

واهی می گرافی محققان روسیه و تاجکستان از آن گمعلومات تاریخی و اتنو 

ایات را قاضی ها، موی سفیدان جندهند که در بدخشان مسایل مربوط به نزاع و 

اهالی بدخشان در بین  .احرتام حل و فصل می کنند حبو شخصیت های صا

به حکم قاضی مجرم به عوض مال دزدی شده . دث دزدی هم بسیار کم بودحوا

خاطر دزدی او ه به صاحب مال یک ونیم برابر مال پرداخت می کرد. همچنین ب

 .(۲)را جزای جسمی نیز می دادند

ر روابط مستحکم خویشاوندی و گکوهستانی مردم بین همدی ۀدر این منطق

رای حامیت او تقریباً متام د، بو یشاوندان اذیت شرکدام نفر از بین خوگقومی دارند، ا

میکردند و  گر جنگر دو نفر با همدیگو از وی پشتیبانی می کردند. ااهای اوالد

 کرد. او جریمه میگبه حکم قاضی او را یک  ،دندان یکی از آنهامی شکست

بیشرت برای حل نزاع از اصول مصلحت های قومی، شخصیت های صاحب 

م در قریه ۱۱۱۱رفتند. تا انقالب سال گامثال آنها کار می رسوخ، میانجی و 
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وجود می آورد، ه یاری زمین ها کم بود و بین مردم نزاع ها را ببجات که آب برای آ 

ول و ساز چنین اصول برای بر طرف منودن نزاع استفاده می کردند. میرآب )م

 تیب می منودآب را تر  یبتتقسیم آب( برای آبیاری زمین های قریه جات جدول نو

دار نوبت آب می رسید، این اصول و برای هر زمینروز  ۱۱-۱که بعد از مدت 

ب در آ از یری می کرد. چنین شکل استفاده گجلو  گنزاع و جن عت آب از وقو بنو

 خشان معمول بود و امروز نیز از آن استفاده می کنند. د ی بحمتام نوا

م( ۲۱-۱۱یر در )قرن برشیت در طول تاریخ خود خصوصاً در چهار قرن اخ

و خون ریزی بود، واقعات و حوادث مختلفی را  گپر از خشونت، انقالب، جنه ک

ون گوناگدولت ها و سازمان ها اصول و راه های ، همزمان جامعه .رانیدگذاز رس 

ری در گون مذاکرات، میانجیگوناگردن، استفاده از انواع کرا مانند سازش 

، دولت ها مردمانی را که در مقابل نده کار بردبرا  اصالحات دولت داری و غیره

سایش، صلح و ثبات دعوت آ و نزاع قرار داشتند، به همزیستی،  گر در جنگهمدی

قرن  ۱۱۹۱و  ۱۱۱۱های جهانی سال گفته ها دو جنگمی کرد. تصدیق این 

 بیستم شده می تواند. 

 یری و حل نزاعگمقام موسسات عنعنوی در جلو 

ون است، اکرث نزاع ها عوامل اقتصادی، گوناگ نزاع ها عوامل به قوع پیوسنت 

قومی و دینی دارند. منابع معترب تحقیقاتی جهان امروز نشان  ی،سیاسی، مل

روه ها بوده و رس چشمه اقتصادی، اجتامعی، گمیدهند که بیشرت نزاع ها بین 

 ی دارند. گقومی، نژادی، دینی و فرهن

اشنت مناسبات و روابط با مردمان واضح معلوم است که انسان ها بدون د

ی خویش را در جامعه پیش برده منی توانند. در مناطق مختلف گر زنده گدی

یری از نزاع و حل نزاع موجود گتاجکستان اصول و طریقه های مختلف جلو 

 نها در هر منطقه خصوصیات خود را دارند.آ است، ولی راه حل 

یک  در تاجکستان تقریباً  قسمت زیاد از این موسسات مردمی یا عنعنوی

ر فرق گاری و در بعضی مفاهیم خاص خود از همدیگذشکل بوده و در نام

د و ختالن و غانه ها در سخمعارشت اجتامعی در مساجد و چای میکند. مثالً
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انه های پامیر در بدخشان یک سان بوده که در آنها ساکنان محله جمع خچای

شته و امروزی گذی کنند. افکار ل و فصل محیز را گانبر شده مشکالت بحث 

که در آنها مفاهیم حقیقت، شفقت،  باشدمردم تاجکستان پر از مثال های می 

ردید. کمیسیون گذکر  عدالت و آشتی صدا می دهند و قسمتی از آنها قبالً

آشتی ملی که برای تطبیق )قرارداد برقراری صلح عمومی و آشتی ملی در 

ردیده گم امضاء شده است( ایجاد ۱۱۱۱ال جون س ۲۱تاریخ ه بکه  تاجکستان

یری، استقرار و مستحکم منودن رضایت ذر پگبود و در ماهیت باورمندی، همدی

ن کمیسیون از مفاهیم که در آ مجموع فعالیت های  می کرد. در ملی فعالیت

 ردید دور نبود.گباال ذکر 

سان ر یکگاشته و با همدیدون گوناگردید، نزاع ها اشکال گطوریکه ذکر 

نیستند. بناً برهمین تجربه تاریخی و عنعنوی ملی نشان می دهند که برای جلو 

از متام اصول و اشکال استفاده شود، تا روند سازش را  دیری و حل نزاع بایگ

تامین منایند. میخواهم به شکل مخترص از بعضی موسسات عنعنوی، که در حل 

 نزاع مقام خاص خود را دارند یاد آوری منایم: 

ناسبات خاص قومی، مویند که با هم گروهی از مردم را می گ.جامعت: ۱

یلیه یکی عزبانی، فرهنګی، دینی و مذهبی دارند. مثالً جامعت اسامعیلیان )اسام

ه در دین اسالم است(. رهرب این مذهب پیروان خود را عیازشاخه های مذهبی ش

یری و آبادی کشور ر پذگو ثبات، همدی های اخالقی، دینی، صلحاساس ارزش بر

که چند مرتبه از  خان چهارم رهرب اسامعیلیان جهانهدایت می کند. آغا

ر هر کدام با گبا پیروان خود نکات ذیل را تاکید می کرد: ا ،دیدن منود تاجکستان

ردد، باید طرف های اختالف را به گی شان بهرت گهمه مردم بخواهند که زنده 

ر اعضای گلیتی و زبانی با دی، مدی، دینیی نژاگصلح تشویق کند، بدون وابست

ی کنید، قوانین دولتی خود و گیری زنده ذرپگجامعه در صلح و ثبات و همدی

یری)نزاع( یا گید، کوشش کنید که از در یر را احرتام و عملی مناگکشور های دی

 (.۹هر وسیله دوری کنید( ) هردد بگان اجتامعی می یخصومت که باعث ز



  ییز مطالعاتسیمه

651 

 

خلی تاجکستان شهزاده آغا خان چهارم در ارشادات و دا گدر روز های جن

سخرنانی هایش مردم بدخشان را به آن دعوت کرد که از نزاع دست بکشند و 

ی خود را آغاز منایند. این راهی است که صلح را در گرای بر قراری صلح زنده ب

 رس زمین تاجکستان احیاء می کند. 

ردید و برای گا خان افتتاح م در شهر خاروغ دفرت بنیاد آغ۱۱۱۹در سال 

ی ی دینی، مذهبی و زبانی کمک های برش گبدون وابست مردم والیت بدخشان

ساند. بعداً برنامه های کشاورزی، مهندسی، انکشاف معارف و حفظ الصحه را ر 

 (. ۱عالوه از والیت بدخشان در والیت ختالن و وادی رشت نیز عملی منودند )

نند یک ساختار عنعنوی جامعه عمل می ما هشورای محل .شورای محله:۲

کند. شورای محله که اضافه از هزار سال سابقه دارد، یکی از خصوصیت های 

مناطق  در البته ساختار شورای محله باشد. مدنیت ملی و هویت مردمی می

مختلف جمهوری تاجکستان دارای خصوصیت های خاص می باشد، اما ماهیت 

 ر یکسان است. گمدیو فعالیت آنها از هر جهت با ه

های محالت شهری شهر خاروغ در تنظیم و حل همه انواع نزاع ساختار شورا

که جامعت و شورای محالت شهری  ها مقام خاص خود را دارد. باید تاکید منود

ر نواحی و والیات جمهوری گشهر خاروغ از روی ساختار فعالیت شان از دی

یس محله را اجرا یر محله( وظیفه رکا)راستتاجکستان فرق دارند. در شهر خجند 

حاکمیت دولت در محله حساب منی شود. در شهر خاروغ  ۀمی کند و او منایند

ه حاکمیت محلی به عهده دارد. ب ۀشورای محله را رئیس جامعت مانند منایند

تاسیس  ۀم رئیس حکومت شهر خاروغ در بار ۲۱۱۲ست سال گا ۱۱تاریخ 

صله یی را صادر منود. شورای شهر خاروغ منودن شورای محالت شهر خاروغ فی

ت عامجتقسیم شده است و شورای محالت را رئیسان محله ۲۱ت و عامج ۵به 

یری علنی انتخاب گرهربی میکنند. رئیس جامعت را در مجلس محله به رای 

منوده و در جلسه حکومتی شهر او را مانند رئیس جامعت می شناسند و او از 

ون اجامعت دو مع یرد. رئیسگین وظیفه معاش می حکومت شهر برای اجرای ا

ت أ نفر هی ۱۱الی  ۱به تعداد  تولی شورای جامعار مجلس دافتخاری دارد، 
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رهربی رئیس جامعت، معاون  هیأترهربی شورا انتخاب میشوند. در ترکیب 

ان دینی گجامعت، رئیس زنان، رئیس جوانان، رئیس موی سفیدان و منایند 

. در اخیر سال رئیس جامعت از فعالیت کار های خویش به رددگشامل می 

 زارش می دهد. گساکنان محله 

س جامعت در محله به حیث رئیس اداره و مناینده حکومت پیش یرئ ۀوظیف

ی می باشد. عالوه از این رئیسان گبردن امورات اقتصادی، اجتامعی و فرهن

وچه ها و محالت را جامعت از روی تقسیم بندی کوچه ها و محالت رئیسان ک

انتخاب می کند، این رئیسان مسایل تقسیم مواد، مراسم جنازه، تنظیم کمک به 

و حل اختالفات  ییر گنیازمندان، کار های ساختامنی امورات عروسی، جلو 

یرون از بع ا نز  مشکل و یا ۀر کدام مسألگداخلی محل و کوچه را بدوش دارند. ا

رئیس جامعت  ،ن محله در آن دخیل شونددایره محل و کوچه رخ بدهد و ساکنا

شنود  و گفتان شورای محله برای اداره و حل نزاع و مشکل در مناینده گو 

 اشرتاک می کنند. 

یری و حل نزاع گجلو  ،ری که در مذاکراتگطبقات دی . طبقات میانجی:۳

ها و  نسادات، خواجه ها، ایشا ،ام خاص دارد طبقات میانجیقهای مختلف م

جمله اوالده پیغمرب)ص(  ازد که مطابق روحیه مردم آنها نها می باش امثال این

ذ هستند. تا فعالً در اکرث مناطق و محسوب می شوند و در بین اهالی طبقه با نف

ت و بدخشان کوهی این رشد، ناحیه وادی غتاجکستان، از آن جمله والیت س

دم فعاالنه طبقات صاحب اعتبار خاص بوده و در حل نزاع های مختلف بین مر 

 (.۵اشرتاک می کنند)

روه مردمان آبرومند و موی سفیدان کار فهم گدر این کهنساالن:  ۀ.مشور ۴

یز را گث انحشامل می شوند، که بعضی آنها وظایف دولتی ندارند و مسایل ب

یری و حل گاص در جلو خاشن مستقالنه حل می کنند. در بدخشان کوهی ای

مانند تقسیم  تدهات و جامعت به مشکال  نزاع های اجتامعی در مقیاس محله،

له می باشد فعاالنه اشرتاک می حآب، زمین، مسایل که منافع همه ساکنان م

رفته منی شود. عادتاً گخویش و قوم به نظر  تکنند. درمشوره کهن ساالن حلقا
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رحل مسأله ادامه یابد و گشوره کهن ساالن در آن وقت استفاده می شود که اماز 

 ر، آن را تنظم کرده نتوانند.گدیساختار های 

است که بین هم روابط قومی و  یهایروهی از انسانگقومی:  ۀ.جامع۵ 

اهیم فحکم دارند. تا فعالً در بدخشان کوهی چنین مومست خویشاوندی نزدیک

( قبیلهومل، )گاز مردم دیده می شود، مانند )قوم( در منطقه یاز  یهایروهگدر بین 

نان موجود است و از روی آنها عالقه های خویش و غدر ش( خانوادهدر واخان، )

نسل در یک  ۱۲الی  ۱ردد، معموالً در این مناطق از گتبار معین و مشخص می 

است و  گروه بسیار بزر گ(. فعالیت اجتامعی این ۶ی می کنند )گمنطقه زنده 

ش مثبت و هم نقش منفی را بازی قل نزاع نحیری و گآنها میتوانند در جلو 

تبار و خانواده رخ می دهد، کوشش  ،ند. نزاع های که در چوکات قوم، قبیلهکن

 ردد. گمیشود که در بین خانواده حل و فصل 

کی از عنارص مهم جامعه برشی اتحادیه های ی .اتحادیه های اجتامعی:۶

ون جمهوری گوناگاجتامعی یا سازمان های غیر دولتی می باشد. آنها در مناطق 

یز مقام خاص را اشغال منوده اند. گو فصل مسایل نزاع انتاجکستان در حل 

عی، که تنها با برنامه های ساحه نزاع امفعالً در جمهوری تاجکستان اتحادیه اجت

 (. ۱ردیده )گشناسی رسوکار دارند تشکیل 

ی مردم، حفظ گهدف اتحادیه های اجتامعی بهرت ساخنت رشایط زنده 

یری گامعه سامل می باشد. برای جلو حقوق سیاسی، حفظ استقالل و تشکیل ج

و حل نزاع اتحادیه های اجتامعی در فعالیت های خود از راه و اصول مختلف، 

یر گار و میانجی بین طرف های در خبزارشات در اگزاری سیمینار ها، گمانند بر 

 استفاده می کنند.

ری که در تنظیم و حل گاصول دی . همکاری حکومت، جامعت و محله:۷

له می حمختلف بیشرت استفاده می شود، همکاری حکومت، جامعت و م های نزاع

نهاد می شود، تا موافقه شون پیگوناگباشد. عالوه از این همکاری اصول و راه های 

 فتار های باال شده می تواند. گرا تامین کرده بتواند، مثال های ذیل تصدیق 
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ی سال در ماه جنور که در جلسه چهارم وکیالن مردم بدخشان کوهی 

ان مردم، حکومت و شورا های محله در گذار شده بود، مناینده گبر  م۱۱۱۱

 ذاشتند.گمقابل خود وظایف ذیل را 

ی جمهوری تاجکستان در حر شهر ها و نواگانی که از دیگه شدا ج. متام بی۱

ی می گ والیت بدخشان موقتاً پناهنده شده اند، به جای های که قبالً زنده

نفر  ۵۵۵۲۵به تعداد  گکه در نتیجه جنن. بخاطر ایکردند فرستاده شوند

 پناهنده به بدخشان آمده بودند. 

سالح  این. در دست اهالی غیر نظامی مقدار زیادی سالح ها موجود بود و ۲

ها باید از طرف مقامات با صالحیت جمع آوری شود. برای تطبیق این کار در 

ان حزبی و گمت، مناینده مشرتک حکو  یمتام نواحی والیت با اهالی مجلس ها

 داده شود.  خرب و زارشگسازمان های اجتامعی و سیاسی و رئیسان محالت 

.در رسحدات افغانستان و تاجکستان از انتقاالت سالح ها و مواد مخدر به ۹

 (.۸یری شود) گجمهوری تاجکستان باید جلو 

ر گد.پیش از همه، بخاطر همکاری و همدیو ونه اجراء شگاین وظایف چ

سازی این  گورای هامهنشیری نیروها،که در والیت بدخشان عمل میکنند، پذ

با نفوذ از طبقات  ینیرو ها سازمان داده شد. در رهربی این شورا شخصیت ها

 ون اهالی داخل شدند و در بین مردم صحبت و جلسه منودند.گوناگ

رهربی  هیأتردید. گون وحدت ملی تشکیل یدر مرکز والیت خاروغ کمیس

ان شورای محله، روحانیون، مناینده گون وکیالن مردم، مناینده یمیسکاین 

کمیسیون موظف  ردیدند. اینگشورای زنان و مناینده شورای جوانان داخل 

ردید که بین مقامات دولتی والیت و نیروهای اپوزیسیون وظیفه میانجی را گ

هم را سیون مشرتک در جریان فعالیت های خود کار های میاجراء منایند.کم

هزار نفر از بیجا  ۱۱م( به تعداد ۱۱۱۶-۱۱۱۵سازمان داد. در جریان دو سال )

ضافه ام ۱۱۱۱ان را به جای های اصلی شان انتقال دادند. تا اوایل سال گشده 

هالی این منطقه جمع آوری منودند. در اون را از گوناگقبضه سالح های  ۶۱۱از 

وه های محافظتی تاسیس ر گقریه جات نزدیک رسحدات از جمله جوانان 
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منودند، که همرای نیرو های مسلح رسحدی روسیه از رسحدات تاجکستان 

 (. ۱محافظت می کردند)

هی با همکاری کو به همین دلیل حکومت والیت خود مختار بدخشان 

شوراهای محله، جامعت، خادمان دین، شخصیت های با نفوذ کوشش داشتند که 

 غاز نشود و صلح بدست آمده مستحکم شود. دوباره آ  گدر مربوطات والیت جن

در سالهای  یری و حل نزاع در مثال تقسیم کمکهای برش دوستانه:گجلو 

ها و دیگر مردم از اثر مشکالت  اخیر اکرث نزاع ها در محالت بین همسایه

های برش دوستانه موسسات خیریه، جدا کردن  اقتصادی، تقسیم نا برابر کمک

اختامن خانه های رهایشی، ساختامن راهها و زمین های زراعتی برای س

را های و عالیت جامعت، شفاستفاده آب بوقوع پیوسته. برای درک خوبرت کار و 

محله و همکاری آنها با تشکیالت بین املللی و سازمانهای خصوصی یک مثال 

م سازمان اتحاد دولتهای اروپایی ۱۱۱۱میاورم: در ماههای جون و جوالی سال 

ز این کمک های ان آرد را به بدخشان کوهی آوردند، یک قسمت چهار هزار ت

ران که در قسمت گر آن به کار گبرش دوستانه به اهالی بی بضاعت و قسمت دی

 از طرفاعامر و بازسازی رسک ها، جوی ها و راه های کار می کردند داده شد. 

رده خشان، که توسط آغا خان به والیت بدخشان آو د و انکشاف ب ددامبرنامه ا

ر این مواد برش گردید تقسیم می شد. مگشد، باید به طریقه یی که در باال ذکر 

ردید، به همین دلیل برای گدوستانه طوریکه پالن شده بود به مردم توزیع ن

ردید. قطع شدن کمک های برش دوستانه در چنین گمدتی این کمک ها قطع 

نان و مواد اولیه نیاز به وضعیت مشکل، که اهالی شهر و نواحی والیت بدخشان 

مربم داشتند میتواند اوضاع سیايس جامعه را خراب سازد و نزاع های جدید را 

وجود می آید که آیا در چنین حالت از این کمک ه بوجود آورد. در اینجا سوال ب

ان عمل کنیم؟ گریم و یا اینکه مطابق معیار های تقسیم امداد کننده گذها ب

یز در شهر خاروغ با اشرتاک مناینده گیز و نزاع انگنبرای حل این مسأله بحث ا

ان حکومتی شهر، رئیسان جامعت، رئیسان شورای محله و کارمندان کمیته گ

امداد آغا خان جلسه مشرتک در مورد تقسیم کمک سازمان اتحادیه اروپا تدویر 



 در سطح جامعه  نزاع ها راه های جلوگیری از وقوع

616 

 

ردید. در نتیجه فیصله منودند که مواد کمک شده مطابق معیار های امداد گ

 ان به اهالی رسانیده شود.گ کننده

کور به دوش شورا های محالت و شورا های کوچه ها ذ تطبیق فیصله های م

ردید، تا اشخاص و خانواده های مستحق را بخاطر کمک معرفی گزار گوا

 (.۱۱منایند)

با ساکنان هر یک محله و کوچه در بخش تقسیم این کمک برش دوستانه 

ت از هر خانه یک نفر مناینده اشرتاک جلسات تدویر منودند. در این جلسا

ردید و در گمنودند. در این جلسات به متام مردم امکان صحبت و شکایت مهیا 

ان به گد کننده دانتیجه به رضایت مردم کمک های اولیه مطابق معیار های ام

 رفت. گیری صورت گمردم تقسیم شد و از بی نظمی و نزاع جلو 

  :گیری نتیجه

 یری و حل نزاع را در سطح جامعت آموختیم و تا اندازهگو در این بخش ما جل

نین مسایل مشخص منودیم. هر یکی از این چنقش موسسات عنعنوی را در حل 

یری و حل نزاع ها نقش مهم گموسسات در متام ساحات حیات جامعه در جلو 

دارند. آنها در اساس نظر یات آشتی ملی و قومی فعالیت های خود را سازمان 

ل نزاع های مختلف اصول و مقررات ذیل را اجرا حیری و گو در جلو دادند 

ر گر پذیری همدیگو های آشکار و روبرو، همدیگفتگمنودند: مذاکرات، 

 بخشیدن، دعوت به صلح، رسیدن به توافق طرفین و امثال آنها. 

باید تاکید منود، که این موسسات مردمی به طور دایمی مانند عنارص 

حل کننده نزاع ها عمل منی کنند. قسمتی از آنها فعالیت های یری کننده و گجلو 

التی آغاز می کنند که نزاع آغاز شده می باشد در چنین حاالت آنها اخود را در ح

 یری کننده نزاع نه، بلکه به حیث حل کننده نزاع عمل می کنند . گبه حیث جلو 

نند. البته الحه را در جامعه تامین می کصدر مجموع این موسسات مردمی م

یز کار یک روزه موسسات عنعنوی نیست و آنها گحل کردن مسایل بحث ان

ر فهمی گهمیشه اصول و راه های جدید را طلب می کنند. تنها سازش و همدی

 در جامعه می تواند نزاع را دور سازد و صلح را بر قرار کند.
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 معاون رسمحقق عبدالبصیر روانپرور 

 

 جایگاه تاپی در حقوق بین امللل و نقش آن 

 در تأمین صلح در افغانستان

                    

 خالصه

قرارداد عبور لولۀ گاز تاپی از ترکمنستان به هندوستان از قلمرو افغانستان و 

جانبۀ رسمایه گذاری و  پاکستان، از رهگذر حقوق بین املللی، یک قرارداد چندین

اقتصادی بوده که شامل قرارداد اصلی و چندین قرارداد فرعی است که در مجموع 

 را تنظیم می مناید.یات حقوقی آنینورم های حقوقی مربوطه را تعیین و متام جز

از نظر حقوق بین امللل عمومی و به ویژه حقوق بین امللل معاهدات که 

جهانی پیرامون معاهدات بین امللل گواه اسناد کنوانسیون های مختلف 

آنست، حتی یادداشت ها یا میموراندوم ها و موافقتنامه های مذهبی نیز در 

تعریف قرارداد بین املللی شامل بوده الحاق و پابندی به آنها منجر به تأمین 

تواند؛ از آن جمله قرارداد تاپی  بسرتی پایدار برای صلح در افغانستان شده می

و اصول همزیستی مساملت آمیز ) پانچا شیال ( نه تنها به برقراری صلح در پرت

در کشور ممد و مثمر خواهد بود بلکه بهره بر داری از این پروژه و توسعۀ آن در 

 آینده در امر استقرار صلح و امنیت دوامدار در منطقه نیز کمک خواهد کرد.

لتیک افغانستان و پروژۀ تاپی از رهگذر موقعیت جیواسرتاتیژیک و جیوپو 

همراه با آن احیای راه های قدیمی ابریشم و الجورد، در آینده، نه تنها نقش 
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یی بازی خواهد کرد  ارزنده در تأمین صلح و ثبات در کشور و در عرصه منطقه

بلکه با تکمیل و بهره برداری از آن و در ضمن به اثر به هم پیوسنت شبکه های 

شبکه های انرتنت و فایرب نوری و از طریق  خطوط آهن، شبکه های لین برق،

تأمین انرژی پاک در امر حفظ محیط زیست، ترسیع روند انکشاف تکنولوژی 

نوین، مدیریت و بهره برداری از آبها در کشور، در امر تحکیم مناسبات کشور 

 با کشور های منطقه نیز مؤثر واقع خواهد شد.

 مقدمه

جانبه میان چهار کشور ترکمنستان،  پروژۀ تاپی حاصل یک موافقتنامۀ چند

افغانستان، پاکستان و هندوستان است که در جهت حل مشکل انرژی در 

سطح منطقه کمک منوده و با به رس رسیدن آغازکار احداث آن، ملت ها 

ومردمان چهار کشور مزبور ابراز خوشنودی منوده و امیدوارند که در راه رفاه 

ای نایل آیند. به اساس موافقتنامه یاد شده اقتصادی و اجتامعی به پیرشفت ه

کشور های عضو با تاسیس کنرسسیوم منطقوی تاپی ملتد، به چنان رویکرد 

رسمایه گذاری در امر خرید و فروش و انتقال و ترانزیت انرژی گاز را روی دست 

گرفته اند که در ضمن آن شبکه های برق، خطوط آهن، انرتنت و فایرب نوری نیز 

شان توسعه و گسرتش و پیوند با همی خورده و به اثر آن در دراز مدت در میان 

چشمه های تولیدی و عایداتی نوین نیز به ویژه در کشور عزیز ما افغانستان به 

میان خواهد آمد و تأثیر آن باالی صلح و امنیت منطقه از همین اکنون که 

دامه دارد، محسوس کارهای مقدماتی متدید لولۀ آن از افغانستان به پاکستان ا

 و ملموس می باشد.

بادر نظرداشت توضیحات سوال اصلی که در حال حارض مطرح است، این 

است که قرارداد تاپی در حقوق بین امللل از چه جایگاه برخوردار بوده، 

اهمیت ملی، منطقوی و جهانی آن چگونه بوده و چه نقشی می تواند در امر 

 تأمین صلح در کشور بازی مناید ؟
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چنین به نظر می رسد که قرارداد مذکور یک قرارداد بین املللی چندین 

جانبه رسمایه گذاری است که با توجه به رشایط حارض روابط بین املللی و 

موقعیت جیو اکونومیک و اسرتاتژیک افغانستان، دارای حامیت های قوی در 

تأمین صلح سطح بین املللی بوده و بادر نظرداشت پیامدهایش می تواند، در 

 نقش بازی مناید. در افغانستان و کاهش تنش های منطقه یی پایدار

چون امکانات رشد و ترقی افغانستان امروزه  مربمیت و رضورت تحقیق: 

بسته به مناسبات همه جانبۀ آن با کشور های همسایه و منطقه می باشد، 

و پیاده شدن  انعقاد قراردادهای منطقه یی در پرتو نورم های حقوق بین امللل

 قرارداد هایی چون تاپی و تحقیق علمی پیرامون جنبه های مختلف آن، بسرت

انکشاف علمی افغانستان در عرصه های اقتصادی و اجتامعی و رسیدن به 

صلح و رفاه را فراهم منوده و نقش جیو اسرتاتیژیک و جیوپولتیک آن در منطقه، 

رای حیات ملی کشور و در امر رضورت بررسی و تحلیل آنرا برجسته منوده و ب

 تحکیم مناسبات افغانستان با کشورهای منطقه و جهان رهگشا خواهد بود.

هدف تحقیق، بررسی قرارداد تاپی از رهگذر حقوق بین  هدف تحقیق:

امللل در جهت ارایه پاسخ به سوال تحقیق و کمک در جهت تقویۀ مناسبات 

دن به صلح و ثبات ملی و کشور با کشور های منطقه و جهان در امر رسی

 ی است.یهمنطق

تحلیلی بوده و در امر جمع آوری  -نوعیت تحقیق توصیفی تحقیق: ۀشیو 

 یی استفاده شده است. معلومات از شیوه تحقیق کتابخانه

در این تحقیق کوشش صورت گرفته که در قدم اول جایگاه قراردادهای 

پی در حقوق بین امللل و بین املللی در حقوق بین امللل، جایگاه قرارداد تا

 در اخیر نقش پروژه تاپی در تامین صلح در افغانستان بررسی گردد.

 جایگاه قراردادهای بین املللی در حقوق بین امللل عمومی -1

نخست باید دید که حقوق بین امللل عمومی چیست و چه تعریفی از     

عمومی آن می توان به عمل آورد ؟ بدیهی است که" حقوق بین امللل 
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مجموعه قواعد و پرنسیپ های تعاملی و قراردادی یی است که، روابط دولت 

های مستقل دارای حاکمیت را اداره می مناید. همچنان روابط بین دول و 

سازمان های بین املللی جهان شمول، روابط ذات البینی سازمان های 

للی اداره ین املمانهای بمتذکره را و بعضاً برخی روابط افراد را با دول و ساز 

مذکور بیانگر آنست که تعامل و قرارداد بنیاد قواعدی . تعریف ( 43:  1)  " می کند

است که روابط میان اشخاص حقوق بین امللل عمومی را تنظیم می مناید، در 

واقع همین اشخاص حقوق بین املللی هستند که از طریق تعامل و قرارداد 

زند. بنابرآن می توان گفت که عالوه بر قانون حاکم برروابط شان را می سا

پرنسیب های پذیرفته شده حقوق بین امللل عمومی، این دولت ها یا سایر 

اشخاص این عرصه حقوقی هستند، که از طریق انعقاد قرارداد در زمینه های 

 مختلف روابط شان را تنظیم می منایند.

های بین املللی و منابع حقوق بین امللل عمومی را معاهدات و قرارداد    

عرف بین امللل تشکیل داده و می توان گفت که قرار داد های بین املللی از 

 جملۀ منابع دست اول حقوق بین امللل عمومی می باشد.

قرارداد، نخستین بار در کمیسیون حقوق بین امللل در طرح مربوط به 

ملللی مدون ، چنین تعریف گردید:" هرگونه توافق بین ا1691قرارداد ها، مؤرخ

که در یک سند یا در دو یا چند سند الحاقی ذکر شده و بین دو یا چند دولت و 

یا چند موضوع حقوق بین امللل منعقده گردیده و حقوق بین امللل بر آن 

حاکم باشد بدون توجه به نام خاص آن ) قرارداد، معاهده، عهد نامه، پروتوکول، 

فقت نامه های مذهبی، مبادلــــــۀ میثاق، منشور، اساسنامه، اعالمیه، موا

یادداشتها، یادداشت موافقت وغیره ( به عنوان قرارداد، مورد قبول کمیسیون 

 .( 43:  1) می باشد

به اساس این تعریف در می یابیم که از نظر حقوق بین امللل عمومی 

حتی یادداشت ها یا میموراندوم ها و موافقت نامه های مذهبی در تعریف 

بین املللی شامل بوده پابندی به آن منجر به تأمین بسرت صلح در قرارداد 
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افغانستان شده می تواند، لذا موافقتنامه های مربوط به تاپی که در نظام 

حقوق ملی یا داخلی کشور به صورت نورم های حقوقی تسجیل گردیده و در 

جریده رسمی وزارت عدلیه انتشار یافته است، یک قرارداد بین املللی 

 قتصادی و رسمایه گذاری به حساب می رود.ا

رفته در یک تصنیف کلی از نگاه انواع، قرارداد های بین املللی رویهم

منحیث منبع حقوق بین امللل به دو نوع تقسیم می شود: یکی قرارداد های 

که به حیث قواعد دایمی  Law making treatiesقانون ساز یا تقنینی یا 

مه دولت ها الزام آورند؛ مانند میثاق جامعۀ ملل، حقوق وضع می شوند و بر ه

م. در مورد حقوق ابحار، قرارداد  1693منشور ملل متحد، قرارداد های ژنیو 

م. ویانا در مورد حقوق قراردادها، اساسنامۀ محکمۀ بین املللی عدالت 1696

و امثال آن. در همچو قرارداد هایی که به همه جهان تعلق می گیرند تعداد 

ا کننده گان آن مورد بحث منی باشند. دیگری قرارداد امض

است که حقوق و وجایب دو یا چند دولت محدود را  Contractualمؤقتی

تنظیم منوده و رصف بین امضاء کنندگان آن قابل رعایت اند، مثل قرارداد 

 .( 34:  1) های فرهنگی، تجاری وغیره 

به طور  وژۀ عظیم تاپی کهدر پرتو این تفکیک می توان گفت که قرارداد پر 

مستقیم میان چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان) با 

( به غرض متدید لولۀ گاز منعقد و در ضمن به TAPIمخفف تی. ای. پی. آی یا 

هم پیوسنت شبکه های برق رسانی، خطوط آهن، انرتنت و فایرب نوری، و به هم 

زیتی قدیم ) چون راه های ابریشم و الجورد ( و پیوسنت و احیای راه های تران

کمربندها و شاهراه های جدید مواصالتی، اعم از بری، بحری با زیر ساخت لوله 

یی به شیوۀ فناوری نوین و بی سابقه، و قسامً هوایی میان کشور های منطقه، در 

های رویکرد اقتصادی منطقه شامل گردیده؛ به طور غیر مستقیم با متام قرارداد 

مشابه منعقد شده درین زمینه در سطح منطقه و جهـــان )از پایپالین 

ترکمنستان و چین گرفته تا پایپالین موسوم به صلح میان ایران و پاکستان یا 
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پایپالین های حوضۀ ارال و کسپین از روسیه تا اروپا و یوروشیا وغیره ( ارتباط 

یانه و عالیق آن با کمپنی های داشته بلکه از لحاظ عالیق با نفت و گاز خاور م

 بریداس و یونیکال، با سایر قاره های جهان نیز در پیوند می باشد.

این ویژه گی در عین اهمیت منطقوی قرارداد تاپی چالش ها و هاموردی 

ها را در امر تطبیق آن باعث شده بررسی آن را به مثابه موضوع مهمی از 

   ا قرار می دهد.رهگذر حقوق عمومی بین املللی فراروی م

 جایگاه قرارداد تاپی در حقوق بین امللل عمومی-2

چون بحث اصلی روی جایگاه قرارداد تاپی از نظر حقوق بین امللل 

عمومی و تأثیر آن باالی روند صلح در افغانستان می باشد و بدیهیست که 

تاپی مناسبات چهار کشور واقع در آسیای مرکزی و جنوب آسیا را به هم 

ک می سازد، از نظر پیشینۀ تاریخی مناسبات این کشور ها از دوره های نزدی

مدنیت های ویدی و اوستایی و اعصار اسالمی با هم گره خورده و از سویی 

سیاست عدم انسالک و اصول همزیستی مساملت آمیز یا پانچا شیال که 

 خود داری از -1احرتام به حاکمیت و متامیت ارضی هر کشور -1عبارت از: 

برابری و  -3عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر  -4تعرض و تهدید به آن

پیروی از همزیستی مساملت آمیز در مناسبات دول  -9رعایت منافع متقابله و 

دارای رژیم های متضاد و مخالف هم، می باشد اساس مناسبات این کشور 

 ها را تشکیل می داده است. 

ان و هند در چند دهۀ قبلی) از سال افغانست چنانکه تاریخ سیاسی معارص

م.(حاکی از تعقیب سیاست عنعنوی عدم 1613تا  1631، 1616های

انسالک بود و کشور ترکمنستان نیز بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و 

م. تعقیب راه سیاست عدم انسالک را 1661کسب استقالل سیاسی در سال

غانستان یک کشور بیطرف در پیش گرفت. اما یک نکته مربهن است که: اف

دایمی نبوده است. یک نظر به پیامن های منعقدۀ افغانستان با سایر دول 

م. به اینسو این مدعای ما را به اثبات 1616جهان و تاریخ این کشور از سال 
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می رساند. تعقیب روش عدم انسالک با پیروی از مفکورۀ) احرتاز از اشرتاک در 

بیطرفی دایمی مرتادف نیست. بنا بر آن  هر گونه پیامن های دفاعی( با

افغانستان که از زمان کسب استقالل سیاسی خویش تحت قیادت امان هللا 

ش.( 1491-1491م. تا زمان جمهوری محمد داوود خان)1616خان در سال 

در قطار دول غیر منسلک به شامر می رفت، کشور بیطرف دایمی نبوده و بر 

فی سویس تعقیب روش عدم انسالک خالف بیطرفی دایمی مانند بیطر 

افغانستان به کدام مکلفیت حقوق عمومی بین الدول متکی نبود. به قول 

حقوقدان رس شناس کشور پوهاند دکتور غالم سخی مصوون: " غیر منسلک 

بودن افغانستان بیطرفی تضمین شده و دایمی نبوده؛ مثالً متامیت خاک یک 

نب سایر دول به شمول دول بزرگ دولت بیطرف دایمی مانند اتریش از جا

ضامنت شده در حالیکه متامیت خاک افغانستان از جانب هیچ کشوری 

بیطرفی افغانستان در . موصوف پیرامون موقف (134:  4) ضامنت نشده است"

زمان جمهوری محمد داوود خان می افزایدکه: " همچنان افغانستان مکلف 

دارد. بلکه می تواند حسب الخواهش نیست حتامً این موقف فعلی را پایدار نگه

خود آن را تغییر دهد. در حالیکه یک دولت بیطرف دایمی بدون موافقۀ دولت 

. همین استقالل (133: 4) های گارانت به چنین عملی مبادرت ورزیده منی تواند"

سیاسی را سایر جوانب موافقتنامۀ تاپی نیز دارا می باشند. پیرامون استقالل 

 دۀ هشتم قانون اساسی افغانستان می گوید:سیاسی کشور ما

دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقالل، منافع ملی و "

متامیت ارضی و عدم مداخله، حسن همجواری، احرتام متقابل و تساوی 

 . (9:  3)حقوق تنظیم می مناید"

هامنند کشور هند مناسبات افغانستان با کشور ترکمنستان نیزعاری از 

ه بوده هر رژیمی که در افغانستان به میان آمده در تحکیم این مناسبات خدش

ش. با 1/1/1431بیش از پیش مساعی به خرج داده است. چنانکه به تاریخ 

ت بلند پایۀ د. ا.ا به ریاست حامد کرزی از جمهوری ترکمنستان ئبازدید هیـ
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میان ترکمنستان،  قرارداد " چوکات موافقتنامه" روی پروژۀ متدید پایپ الین گاز

افغانستان و پاکستان به امضاء رسید. قباًل در ماه اگست 

یادداشت سه جانبۀ افغانستان، پاکستان و  ش.(1411م.)1664ســـال

ترکمنستان در مورد انتقال نفت وگاز ترکمنستان به جنوب آسیا ا مضاء شده در 

رشکت  م.( مذاکرات میان این سه کشور ادامه یافت و1661ش.) 1419سال

های یونیکال امریکایی و بریداس ارژنتاینی در زمینه به رقابت پرداختند. رس 

انجام یونیکال برنده شناخته شد ولی ادامۀ جنگ و حاکمیت طالبان بر بخش 

زیاد مناطقی که پایپ الین گاز از آن محالت می گذشت کار احداث آن را به 

می  44ه یافت که به تاریخ م. نیز ادام1666تعویق انداخت. مذاکرات در سال 

م. در اسالم آباد توافق سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و 1441

ترکمنستان امضاء شد. از جانب افغانستان آقای حامد کرزی، از جانب 

ای پرویز مرشف سند ترکمنستان آقای سفر مراد نیازوف و از جانب پاکستان آق

 .(111:  9)اء کردندمتذکره را امض

 1141موافقتنامۀ پایپ الین گاز تاپی در شامرۀ مسلسل چارچوب

ماده  43ش.جریدۀ رسمی در کشور به داخل یک مقدمه و 14/1/1461مؤرخ

نرش و نافذ گردیده است. در بند )الف( مقدمۀ آن گفته شده که موافقتنامۀ 

می  44و الزم االجراء بوده که به تاریخ  Inter-Governmentalبین الحکومتی

ر شهر اسالم آباد منعقد گردیده است. در بند )ب( آن آمده که با م. د1441

پیوسنت هندوستان به آن نام پروژه به تاپی مسمی شده است و نام 

موافقتنامه، پروژه یا پایپالین انتقال گاز میان چهار کشور امضاء کنندۀ آن، 

یعی دانسته شده است. در بند)ج( آن تذکر رفته که پروژه های انتقال گاز طب

از یک کشور به کشور دیگر ماهیت فراملیتی داشته و تابع مقررات و احکام 

چارچوب موافقتنامه می باشد و در بند )د( آن از رعایت اصل ترانزیت بدون 

مامنعت گاز طبیعی مطابق نورم های قانونی بین املللی، سخن زده شده که 
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نورم های حقوقی همۀ این موارد فوق تبعیت دولتهای طرفین موافقه را از 

 معاهدات، از نظر حقوق بین امللل عمومی نشان می دهد.

در ضمن موافقتنامه چارچوب موافقتنامه تاپی و سایر موافقتنامه و اسناد 

مناید.  فرعی پیوست آنست که در مجموع از لحاظ حقوقی آنرا تنظیم می

یح گردیده تاریخ انفاذ و مدت دوام این موافقتنامه در مادۀ دهم آن چنین ترص

( امضای  iاست: " این موافقتنامۀ بین الدولتی از تاریخ امضاء منعقد و الی)

دسمرب  ۱۳(  iiکه جاگزین این موافقتنامۀ بین الدولتی گردد)موافقتنامه یی 

 .( : مادۀ دهم 3) " نافذ باقی می ماند ۵۴۰۲سال 

می  موافقتنامۀ تطبیق پروژۀ تاپی که آخرین مادۀ آن نیز 11منت مادۀ

ماه دسامرب  11باشد، قرار ذیل است: " این موافقتنامۀ بین الدولتی به روز 

به لسان های انگلیسی، دری، هندی و ترکمنی در شهر عشق  1414سال

آباد به امضاء رسیده و یک اصل آن در متام این لسان ها به هر یک از جانبین 

، انگلیسی، توزیع می گردد. در صورت اختالف در منت لسان های ترکمنی

و هندی این موافقتنامۀ بین الدولتی، منت لسان انگلیسی آن  پشتو/ دری

 .: مادۀ یازدهم ( 3)  مدار اعتبار می باشد"

های پیوست آن در مجموع،  در کل موافتنامه چارچوب و سایر موافقتنامه

های مزبور  منایند، متام موافقتنامه متام مسایل مربوط به پروژه را تنظیم می

دهند که از لحاظ  ناد بین املللی دارای اعتبار حقوقی پروژه را تشکیل میاس

باشند. هرچند که  حقوق بین امللل عمومی دارای ارزش حقوقی می

تجزیه و در  های مختلف،  های مذکور از لحاظ ظاهری به بخش موافقتنامه

ز اند، اما ا های مختلف به صورت قراردادهای جداگانه تنظیم شده مورد بخش

های یک موافقتنامه  آنجای که مجموعه همه اسناد امضاء شده پیوست

در کل حیثیت یک قرارداد واحد را داشته و بادر نظرداشت همه هستند، 

گیرند، سیستم حل اختالفات و  اجزای آن مورد تحلیل و تفسیر حقوقی قرارمی
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های آن همه و همه براساس قرارداد مورد شناسایی قرار گرفته و  اعتبارات منت

 گردد. با درنظرداشت آنها حقوق ووجایب متام طرفها مشخص می

 تاپی در تأمین صلح در افغانستان:  نقش -3

پیرامون تحمیل مصارف جنگ باالی بودجۀ ملی افغانستان یکنت از 

درصد بودجۀ ملی کشور در  34تا  49تحلیلگران چنین می نگارد: " در حدود 

های مختلف مالی به سکتور امنیتی اختصاص داده شده و بر اساس سال

هایی است  میلیون دالر هزینۀ جنگ 14تا  14ها روزانه در حدود برخی گزارش

های که بر دولت و حکومت افغانستان تحمیل شده است؛ بنابراین برای بخش

ها بودجۀ الزم و کافی باقی منیهای انکشافی و زیرساختدیگر از جمله پروژه

  .( 6)یابد "ماند و از این رو زمینۀ رشد و توسعۀ اقتصادی کاهش می

پهلوی فراهم سازی امکانات، تسهیالت و رفاهیت اما تاپی می تواند در 

، در امر تأمین صلح و ثبات در منطقه و به ویژه حل اقتصادی و اجتامعی های

معضل چندین سالۀ جنگ و صلح در افغانستان اثر گذار باشد؛ زیرا با عبور 

یافنت پایپ الین گاز تاپی افغانستان می تواند از طرفی تا حدودی منافع 

ه هـــم گره زند و از سوی دیگر، جایگاه افغانستان در معادالت متضاد را ب

سیاسی، به نفع صلح و امنیت آن باال برده شده، معضل جنگ در کشور قسامً 

 راه حل یافته و ثبات اوضاع و رفع تشنجات را نیز در قبال خواهد داشت.

باید دیدکه در روند تأمین صلح و امنیت و خامته بخشیدن به در اینجا 

جنگ و ناآرامی ها در پیوند به پروژۀ تاپی مقامات و کار شناسان ایرانی چه 

ولین امور کشور ما ئدید گاه ها و نکته نظر هایی دارند و تأثیر آن از دید مسـ

چگونه است؟ درین رابطه در نشستی که زیر نام" بررسی ابعاد و پی آمد های 

ا لعات آسیای مرکزی و ولۀ تاپی" در مؤسســۀ مطـــملی و منطقه یی خط ل

افغانستان) ایراس( در کشور ایران دایر شده بود، آقای حسن بهشتی پور 

عضو علمی آن مؤسسه اظهار داشت که: در نتیجۀ اجرای پروژۀ تاپی امنیت 

شود که این امر به نفع ایران نیز خواهد  در چند والیت افغانستان ایجاد می
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طالبان با این پروژه تأمین منافع به نظر وی یکی از دالیل موافقت  بود.

پاکستان است. البته ممکن است داعش و فعالیت های آن به عنوان یک 

خطر، آیندۀ این پروژه را تحت تأثیر قرار دهد. این طرح رسمایۀ زیادی را وارد 

کند که بی شک  افغانستان کرده و اشتغال زیادی را در این کشور ایجاد می

از می گردد. وی در خصوص موضع جمهوری اسالمی منافع آن به افغانستان ب

ایران در بارۀ اجرای این پروژه گفت: از دو جنبه اجرای این طرح به نفع همه 

کشور های منطقه است. اول اینکه این همکاری می تواند انگیزه یی برای 

صلح و ثبات باشد. جمهوری اسالمی ایران که در این میان خود صادر کنندۀ 

تواند به توسعۀ این همکاری ها کمک کند. همچنین امنیت در  گاز است، می

چند والیت افغانستان در نتیجۀ اجرای این پروژه ایجاد می شود و چنانکه 

گفته شد این امر به نفع ایران نیز خواهد بود. وی اضافه منود که: از دیگر سو 

بنا طی بیست سال آینده رشد تقاضای انرژی در منطقه صورت خواهد گرفت؛ 

بر این ایران می تواند بخشی دیگر از انرژی مورد نیاز را برای هند و پاکستان 

تأمین کند. این کشور ها باید به سمت انرژی های پاک تر گام بردارند و به 

نفع آن هاست که عالوه بر خط تاپی از انرژی ایران نیز استفاده کنند. وی 

شد، باید رسمایه گذاری در زیر ترصیح کرد: اگر افغانستان به دنبال امنیت با

ساخت های آن صورت گیرد. این یکی از بهرتین فرصت ها برای این کشور 

است و می تواند فرصت های شغلی برای سایر کشور های منطقه از جمله 

 ایران را فراهم کند. 

به همین گونه آقای ولی کوزه گر کالجی، عضو دیگر علمی آن مؤسسه 

آسیای مرکزی به سمت جنوب میل به گسرتش دارد. اظهار داشت که: منطقۀ 

این واقعیتی است که در همه زمینه ها این گسرتش در حال بروز و ظهور 

است. سه حوزه نیز با اجرای این طرح در افغانستان در حال حرکت همزمان 

است که یکی از آن شبکۀ ریلی است. برنامۀ ایجاد شبکۀ برق و خط لولۀ گاز 

ن پروژه ها و برنامه هاست. افغانستان این سه تحول را به از دیگر ای تاپی
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کند که این امور موتور تحوالت در این کشور و  می صورت ترکیبی دنبال

 مناطق پیرامون آن خواهد بود.

وی با اشاره به رویکرد ایران در خصوص این پروژه ترصیح کرد: ما نباید  

زمند توزیع شهری و توزیع در تنها به خط لوله نظاره کنیم. این خط لوله نیا

نیزکمک  کارخانه ها و شبکۀ لوله کشی است که این نیاز ها می تواند به ایران

زیادی کند. به قول موصوف در واقع این امر می تواند به رسمایه گذاری برای 

ایران کمک زیادی کند. آقای کالجی نقطه نظر خود را پیرامون طرح های 

چنین عنوان منود: بسرتی که ایاالت متحده در آن از امریکا در پیوند با تاپی 

این طرح حامیت می کند، در چارچوب دو طرح آسیای مرکزی بزرگ و روسیه 

است. در این طرح بخش آسیای مرکزی از بخش قفقاز جدا شده و در یک 

سازمان مستقل تعریف شده است. هدف ایاالت متحده هر چه که باشد، این 

و می تواند افقی برای رونق منطقه باشد و شاید در  زیر ساخت خواهد ماند

آینده این خط لوله با خط لولۀ صلح هم پیوند بخورد چرا که بازار این منطقه 

 .( 14) بسیار بزرگ است

پیرامون نقاط مثبت لولۀ  دیدگاه های کارشناسان و مقامات افغانستان نیز

ال نگاشته آمد. چنانچه و منطقه عین آن چیزی است که در با تاپی برای ایران

معاون قونسلگری و پژوهشگر سابق مرکز مطالعات اسرتاتیژیک وزارت خارجۀ 

افغانستان، آقای حسین رحیمی در نشست "بررسی ابعاد و پیامد های ملی و 

منطقه یی خط لولۀ تاپی "، در مؤسسۀ مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان) 

از یک پروژۀ اقتصادی بوده و ناشی از یک ایراس( اظهار کرد: پروژۀ تاپی فراتر 

هامهنگی منطقه یی است. در حالی که کشور های دخیل در این پروژه موارد 

پر اختالفی با یکدیگر دارند. وی عالوه منودکه: بعد از تشکیل حکومت وحدت 

ملی در افغانستان زیر بناهای سیاسی دولت چند رویکرد و چند شاخص 

توجۀ ویژه به اولویت های اقتصادی محض بود.  داشت. یکی از این موارد

هدف از این سیاست خود اتکایی ملی اقتصادی بوده است. همچنین تالش 
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برای این بود که الگو های معیشتی مردم افغانستان تغییر کند و بسرت های 

اجتامعی مد نظر قرار گیرد. افغانستان برای این امر پروژۀ بزرگی برای ایجاد 

واصالتی بین متام والیت های خود را در نظر دارد تا بتواند شاهراه های م

 19خطوط ترانزیتی را بین کشور ها احیا کند. رحیمی با اشاره به اینکه 

فیصد معیشت مردم افغانستان به زراعت بستگی دارد، گفت: سیاست ایجاد 

بند ها و سد ها یکی دیگر از سیاست ها در کشور ما می باشد. تغییر قوانین 

جاری نیز یکی دیگر از این سیاست ها است. اینکه آیا طالبان عامل ویا ت

مانعی برای اجرای این پروژه است، دولت افغانستان متهیدی را برای این 

له و ایجاد صلح دارد. آقای رحیمی با بیان اینکه صلح یک راهکار منطقه ئمسـ

لۀ دیگر ئ: مسـیی و بین املللی ولی با مدیریت افغانی است، خاطر نشان کرد

این است که ما در حوزۀ امنیتی به صورت عملی هم کار می کنیم که یکی 

حضور مستشاران خارجی و دیگری تقویت قوای هوایی افغانستان است. 

هزار نیروی محلی که تا کنون به صورت محلی عمل می  44تا 19حدود

به کار  کردند نیز قرار است با قوای ملی تلفیق شوند تا در مناطق مختلف

گرفته شوند. اینها بخش هایی از طرح هایی است که افغانستان دنبال می 

کند که رسالت این ها حامیت و حراست از طرح هایی مانند تاپی است. حتی 

طالبان پروژۀ تاپی را یک پروژۀ ملی می داند. افغانستان با هیچ دولتی مشکل 

شده است. در پروژه و دشمنی ندارد و هیچ کشوری برای ما دشمن تعریف ن

های منطقه یی نیز ما یک توافق نامۀ سه جانبه با هند و ایران داریم. 

افغانستان همسایه های خود را در دایرۀ اول سیاست خارجی خود قرار داده و 

این امر در دولت وحدت ملی بیشرت دیده می شود. آقای رحیمی با اشاره به 

هزار شغل مستقیم برای 14اد تأثیرات ملی پروژۀ تاپی ترصیح کرد: ایج

هزار نفر برای تأمین امنیت این  19تا  14متخصصان، ایجاد اشتغال برای 

کارخانه در حوزه های مختلف در مسیر خط لوله در  444خط، تأمین انرژی

ملیون دالر عایدات ملی برای دولت و جذب رسمایه گذاری  344افغانستان، 
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ی این طرح است. وی افزود: در حال های دیگر از عمده ترین تأثیرات اجرا

حارض حاشیۀ امنی برای گروه های تروریستی و تجار مواد مخدر وجود داشته 

که این پروژه موجب افزایش امنیت بیشرت در کشور و مرز های آن با همسایگان 

ما خواهد شد. عالوه بر این با اجرای این طرح افغانستان به آن جایگاه اصلی و 

) هامن شاهراه مواصالتی رشق با غرب آسیاست، باز می گرددتاریخی خود که 

. رحیمی یاد آور شد: ترکمنستان یکی از کشور های ذینفع در این پروژه (14

است و رتبۀ چهارم را در داشنت ذخایر نفت و گاز داشته و درمنطقه بعد از 

ر تا روسیه، در حوزۀ ذخایر گازی در جایگاه دوم قرار دارد. قرار است این کشو 

ملیارد مرت مکعب گاز صادر کند. روزانه بخش های زیادی از  144، 1444سال

ملیارد دالر  13کشور پاکستان دچار قطع برق می شود. این طرح می تواند تا 

سال عواید اقتصادی زیادی برای پاکستان داشته باشد. این پروژه  44در طی 

ت به هند نیز ایجاد کند. وپلیتیکی را برای پاکستان نسبئمی تواند یک مزیت ژ

هند پنجمین مرصف کنندۀ گاز در دنیاست و این منبعی ارزان برای این کشور 

است. هند با توجه به افزایش ناامنی در رشق میانه به دنبال بازار های جدید 

 برای تأمین نیاز های خود است.

رحیمی تأکید کرد: پیشنهاد ما برای جمهوری اسالمی ایران این است که 

اگر افغانستان بتواند معربی) راهی( بین ایران و چین باشد، می تواند فرصت 

 . (14) های جدید را برای این کشور ایجاد کند

به نگارش روزنامۀ اکسپرس تریبون دو رشکت امریکایی شورون و اکسون 

موبیل در حال رقابت برای ریاست کنرسسیوم پروژۀ تاپی و تأمین مالی اجرای 

نیز به غرض  یاما قرار گزارش ها جدید بانک انکشاف آسیای اند، آن بوده

 .(14) اکامل آن کمک مالی می مناید

تاپی  ۀدر نهایت به خوبی واضح گردید که اجرایی و عملی شدن پروژ 

تواند به حیث بال قدرمتند اقتصادی برای دولت افغانستان عمل منوده  می
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بلکه در قدم  ،قتصادی نبودهمنحرص به انکشاف اتنها که نتایج حاصله از آن 

 مناید. و استقرار ثبات کمک میت نیتامین امدر راستای اول حد اقل 

 نتیجه

اگر به مناسبات همسایه گی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی کشور های 

عضو تاپی نظر اندازی کنیم در آن صورت می توان گفت که پروژۀ تاپی پیش 

و سایر کشور های عضو آن داشته، زمینه یی به درازای تاریخ ومدنیت کشور 

در روزگار باستان مناسبات حقوقی این کشور ها بامدنیت های ویدی و 

اوستایی و اسالمی پیوند داشت و در راستای نورم های حقوق بین امللل 

عمومی ومناسبات مبتنی بر حقوق تجارت بین املللی معارص، از اصول 

دۀ دارای سکنۀ واجد همزیستی مساملت آمیز و تبدیل جهان به دهک

مناسبات نزدیک به هم، در اثر رشد و ترقی اقتصادی و اجتامعی و به میان 

آمدن عرص فناوری نوین، مایه و الهام می گیرد. رضورت انعقاد قرار داد های 

تخنیکی و -بین املللی در زمینۀ منابع انرژی و پیدایش رشایط علمی

کشور های عضو تاپی قوت و سیاسی آن در منطقه باعث شده تا  -اقتصادی

بقا و رفاه و سعادت مردمان خود و منطقه و جهان را در احداث لوله های گاز 

و به موازات آن احداث خطوط آهن، ایجاد شبکه های برق رسانی و رساندن 

خدمات انرتنیتی از طریق شبکۀ فایرب نوری و نیز احیای راه های مواصالتی 

به اثر به هم پیوستگی و یکپارچگی  ابریشم والجورد، جستجو منوده و

منطقوی و ایجاد صلح و حل معضالت جنگ و نا امنی بیشرت از چندین دهه 

در افغانستان، که پروژه های چون تاپی نوید بخش آن خواهد بود، رس انجام 

 جهانی نیز تأثیر مثبت به جا خواهد گذاشت. به صلح و امنیت

ارداد خرید و فروش و انتقال گاز بنا بر آن به رصاحت می توان گفت که قر 

از طریق لولۀ کاز تاپی مبتنی بر نورم های تثبیت شده در اسناد جهار چوب و 

و دارای اهمیت  تطبیق پروژه، از سویی جزء قرار داد های مهم بین املللی

حقوقی بین املللی می باشد و از سوی دیگر با راه یافنت در حقوق مکتوبۀ 
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امر تأمین صلح و رفا و ترقی اقتصادی و اجتامعی  داخلی نقش به سزایی در

 کشور نیز بازی می مناید. 

 ها:پیشنهاد

در رشایط کنونی از آنجایی که سیاست خارجی کشور ها و حقوق بین  -1

امللل ادامۀ حقوق داخلی آنان می باشد، بناًء الزم است تا زمان خامتۀ اوضاع 

ر پروژۀ تاپی را به مثابۀ جنگ و نا امنی در کشور، به فرجام رسیدن کا

بزرگرتین فرصت رسیدن به صلح و ترقی در کشور تلقی منوده، اما در طویل 

املدت احداث بند های بزرگ و مدیریت آبها در کشور، احداث صنایع ثقیله، 

استفاده از انرژی خورشیدی و انرژی های قابل تجدید، را راهکار دارای 

و آن را به  عواید بیشرتی نصیب کشور شدهاولویت قرار داده، تا در دراز مدت 

خود کفایی برساند. بنا بر این به مقامات دولتی پیشنهاد می گردد تا درین 

راستا برنامه های راهکاری و دراز مدت خویش را در سطوح ملی و بین املللی 

هر چه انسجام بیشرت و بهرت بخشند تا پروژۀ تاپی در وقت و زمان برنامه ریزی 

 عمل پوشیده ارمغان آور صلح رسارسی نیز واقع شود. شده جامۀ

اتخاذ سیاست بی طرفی ترکمنستان بعد از کسب استقالل آن در  – 1

در مقاطعی از تاریخ کشور،  م. ادامۀ سیاستی است که قبالً 1661سال 

افغانستان رهربی آن را به دوش داشت و کشور های جنوب آسیا نیز در آن 

پیوند سیاسی کشور های عضو تاپی قدیمی تر و  نقش داشتند. بنابر این

محکم تر از هر پیوندی بوده و پروژۀ تاپی به مثابۀ زیر بنای اقتصادی و 

انرژیتیک آن، احیا گر راه ابریشم و الجورد، با احداث خطوط مواصالتی راه 

آهن، خطوط فایرب نوری و انرت نت و شبکه های منطقوی برق رسانی میان 

جنوب آسیا با عبور از قلمرو افغا نستان واقع می شود. ازیرنو به آسیای میانه و 

اولویت منافع ملی کشور  مقامات دولتی پیشنهاد می گردد تا با در نظر داشت

و مردم ، از سویی به تحکیم حاکمیت ملی و از سوی دیگر به استقرار و تحکیم 

جنگ و نا  مناسبات مساملت آمیز با کشور های منطقه و جهان بپردازند تا
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امنی از کشور رخت بر بسته و صلح پایدار و آرامش و آسایش ملی در کشور جا 

 نشین آن گردد.

بهم پیوستگی کشور های عضوتاپی در آیندۀ نزدیک ، باعث تفاهم و  -4

نزدیکی کشور هایی چون ایاالت متحدۀ امریکا، روسیه، چین و ایران با 

زمینه های حقوقی، سیاسی و همدیگر و با کشور های عضو تاپی گردیده 

اقتصادی صلح و خامته یافنت جنگ ها عالوه بر رشایط داخلی و منطقوی آن، 

در سطح بین املللی نیز به میان خواهد آمد. بنا بر آن به مقامات دولتی 

پیشنهاد می گردد تا با بهره گرفنت از فرصت های فراهم شده توسط پروژۀ 

ناسبات بین املللی از گذشته به میراث تاپی به چالش هایی که در زمینۀ م

مانده است، نیز خامته بخشیده وصفحۀ نوینی را در مناسبات افغانستان باز 

 منایند.

 

 مآخذ:

حقوق بین امللل عمومی، کابل: انتشارات  .صافی، پوهاند دوکتور ودیر -1

 ش.1464فیضی، چاپ اول، 

ت، تهران: انتشارات حقوق بین امللل معاهدا .هدایت هللافلسفی،  -1

 ش.1434فرهنگ نرش نو، چاپ دوم، 

روابط بین املللی افغانستان از نگاه حقوق  .غالم سخیون، ئمصـ -4

 عمومی بین الدول، کابل: انتشارات سعید، چاپ اول.

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، قانون اساسی  -3

مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی،  افغانستان، کابل: نارش کمیسیون

 ش.1436

افغانستان و معاهدات بین املللی آن، کابل:  .یار غازی، لعل محمد -9

 ش.1436چاپ اول، 
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 عمر اعزامی محقق سید 

 

 افغانستان مرزی آب های فرا مهارمدیریت و 
 

  خالصه

و عمده ترین نیاز برش در زندگی، امروزه  آب به عنوان عنرص اساسی حیات

محور مباحث داغ محافل ملی و بین املللی می باشد. مطالعۀ همه ابعاد آب 

خالی از دلچسبی نیست، ولی مبحث آب های فرامرزی و کشمکش 

بر رس تقسیم آن باعث شده که آب دیگر یک  ،کشورهای حوزۀ مشرتک آبی

ی انسان ها نباشد، بلکه آب به عنوان مادۀ کیمیاوی ارزان و قابل دسرتس برا

یک مادۀ سرتاتیژیک و گرانبها و نیز رکن عمدۀ انکشاف اقتصادی در آجندای 

نشست های سیاسی مطرح بحث می باشد. در این مقال روی مطالب چون 

رابطۀ آب با سیاست، پالیسی آب های فرامرزی افغانستان و دیپلوماسی آب 

و در آخر با یک نتیجه گیری و چند پیشنهاد ه مخترصاً روشنی انداخته شد

 . یافته استپایان 

 مقدمه

 اصلی آفرینش متام موجودات زنده مادۀ، مظهر قدرت و آب مایۀ حیات 

آب تشکیل می  (درصد 07 را)حدود فیصدی زیاد جرم هر سلول زنده ؛است

هللا سبحانه و منی آید. حیات به وجود  ،بدون موجودیت آبکه ا دهد؛ زیر 

وابستگی حیات آیۀ قرآن مجید درمورد پیدایش آب، اهمیت آب،  36درتعالی 

دارد که  ارشادات اکیدیآب و سایر مسایل مربوط به آن موجودات زنده به 
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های  در متامی حوزه (1).حکایت دارد از پیوند رسنوشت انسان به آبواقع در 

و آب را جزء چهار رکن  ای برخوردار است متدنی برش آب از اهمیت ویژه

ترین و آتش( دانسته اند. آب یکی از فراوان و اساسی خلقت )آب، خاک، باد 

ماده ای است که بصورت  هکرۀ زمین است و یگانارزان ترین مواد موجود در 

طبیعت پیدا می مایع )آب( در و )بخار( اشکال جامد )یخ(، گاز طبیعی در

نگرش برش ترین  ابتداییه وسیله آن فردی برفع نیازهای  شود. آشامیدن آب و

بعاد وسیعی است که پی بردن به گرنه آب دارای چنان ا نسبت به آب است و

 ژرف و مطالعۀ دقیق نیاز دارد. درکهر یک از آن ها، به کنه 

آب عامل اساسی برای تشکیل اجتامعات برشی است، به گواهی تاریخ  

شکل ها و متدن های برشی، در کنار رودخانه  اجتامعیمتامی کتله های 

گرفته اند و نام اغلب مدنیت ها برگرفته از نام رودخانه ها اند، چون حوزه های 

 غیره.و ند، گنگا، جیحون، هیرمند، دانیوب، آمازون متدنی نیل، بین النهرین، س

ساختار زه آب از یکسو نقش خود را منحیث عنرصاساسی قدرت در امرو 

یث یک مادۀ سیاسی احراز منوده و از سوی دیگر منح معادالتتغییر ها و رژیم 

امنیتی شناخته شده  اف اقتصادی و پشتیوانۀانکشاساسی و سرتاتیژیک در 

اول مجامع ملی و بین  دلیل امروزه موضوع آب بحث داغ و است. به همین

علمی است، تا آنجا که توجه به آب و للی درمتام عرصه های سیاسی و ملا

سامل آن، )کلید سعادت پایدار( برشیت پنداشته شده و همه کشورها ت مدیری

برای دسرتسی، توسعه، مدیریت و تجهیز منابع نیروها درصدد بسیج همگانی 

نعمت خداداد، گنجینۀ مشرتک و برشی در بخش آب هستند. با آن که آب 

ده جداً مکلف شظاهراً ارزان و وافر طبیعت برای برش است، مگر انسان  هدیۀ

جو باشد و در حفاظت، پاکی و رصفه  آب شکرگذار، محتاط و که دراستفاده از

نسل های نهایت کوشا؛ زیرا هر قطره آب امانت گرانبهای  منابع آبت سالم

 همیت حیاتی آن، خوب مدیریت شود واست که بایست با درک اآیندۀ برش 

 تحویل داده شود. صاحبان اصلی آنبا امانتداری به 
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نیست، آب  که آب همیشه مایۀ رحمت شودنباید فراموش این نکته 

کال سونامی، غفلت و ناشکری انسان، به طغیان آمده و به اش بر گهگاهی بنا

برای انسان مصیبت و تباهی می  ،حدگی بیش از سیالب، طوفان و بارند 

بر رس  نزاعقلت، سوء مدیریت و  بنابر خشکسالی،هم آب گاهی آفریند و یا 

بحران و جنگ می گردد؛ به همین علت است که بعضی از تقسیم آن، سبب 

بر رس  ظران سیاسی می گویند که جنگ آیندۀ جهانیتحلیل گران و صاحب ن

 آب خواهد بود.

برشی به شامر  از مسایل مهم و رسنوشت ساز جامعۀ آب مسألۀ :مربمیت

می رود؛ این مسأله هامنگونه که در گذشته و حال مورد توجه برش بوده، در 

آینده نیز از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. بناًء ایجاب می کند که آب از 

در میان  آب همقالدرین  مورد تحلیل و تجزیه قرار بگیرد.تلفی مخ زوایای

 ، مورد مطالعه قرار گرفته و دردولتعنرص مهم قدرت عنوان به  منابع طبیعی

افغانستان فرامرزی های  مدیریت و مهار آب در سیاست آبیمورد نقش 

ادارۀ آب های فرامرزی در افغانستان به این  .استده مطالبی به عرض رسی

خاطر واجد اهمیت است که اکرث حوزه های دریایی افغانستان باز بوده و آب 

 د. نآن ها بدون استفاده به خارج مرزها رسازیر می شو 

مهار و مدیریت آب های فرامرزی و استفادۀ ارایه راهکار برای  :هدف

انکشاف اقتصادی و رفع عقبامنی در اعظمی از آن ها در داخل کشور، غرض 

وسیله همه ابعاد حیاتی، کاربرد منابع آب در تقویۀ اقتدار سیاسی و باآلخره 

، از مسایل ابط حسنه با کشورهای همسایهبرقراری رو قرار گرفنت آب برای 

مهمی اند که امروزه کشور ما به آن نیاز دارد و اگر افغانستان امروز به مهار آب 

نیم قرن دیگر از کاروان  کشور ماننامید فردا ناوقت خواهد بود و هایش اقدام 

 ترقی و پیرشفت عقب خواهد ماند.
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توصیفی_تحلیلی  ،شیوۀ پژوهش در نگاشنت این مقاله :روش تحقیق

اغلباً به سبک کتابخانه ای استفاده به دست داشته، بوده و از آثار و اسناد 

 عمل آمده است.

رابطه آب با مسایل سیاسی از این نکته  :رابطۀ آب با مسایل سیاسی

مهم منابع طبیعی یک کشور است و  یکی از اجزایکه آب نشأت می گیرد 

میان  سیاسی دولت ها می باشد؛ درمنابع طبیعی یکی از عنارص مهم اقتدار 

بع منادارای ی که تدارد. دولرا  تعیین کنندهمنابع طبیعی، آب نقش اول و 

وسیلۀ پول و یا تبادلۀ منابع بدیل آن، به د نطبیعی کافی باشد، می توا

د، ولی دولتی که در قلمروش آب ننیازمندیهای خود را به نحوی اکامل منای

دی های آبی خود را از خارج نداشت و یا با کمبود آب مواجه بود و نیازمن

 یهاکشور  هامنشاهرگ حیاتی آن دولت به دست درحقیقت می کرد،  تأمین

 برایش می رسد. هااست که آب از آن جا

خط مشی رسمی دولت و یا احزاب سیاسی اصطالح عبارت از  سیاست در

د، برخی نکه برای حصول و یا حفظ قدرت مبارزه می منای می باشد

ی می دانند که در این کشور یا واحد سیاسدانشمندان سیاست را هرن ادارۀ 

حراق توجه علم سیاست قرار می گیرد. مصورت رسیدن به قدرت سیاسی در 

ازین را  امرتسیاست مفهوم ع ،دانشمندان علوم سیاسی عدۀ ازاما به نظر 

دارد، چنانچه بعضی ها معتقد اند که قدرت جامنایه و مفهوم اساسی سیاست 

است و سیاست بدون قدرت معنایی ندارد. این ها سیاست را چنین تعریف 

یعنی سیاست  (2)«مقولۀ است دربارۀ قدرت سیاست در حقیقت » :می کنند

برای به دست آوردن قدرت، اجرا و متثیل آن و  تالش و مبارزۀ هدفمندانه

قدرت دولت را  فظ آنست؛ منابعی که اساس و شالودۀبرای ح مساعیباآلخره 

 اند. متثیل آن تأثیر گذار، خوامخواه در تشکیل می دهند

نظامی به  بارک هایانتقال قدرت از  با همگانی شدن اقتصاد درجهان و

 عنارص آب که ازاقتصادی، دسرتسی به منابع طبیعی خصوصاً  تشبثات
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یا توسعۀ  و حفظبرای می باشد، حتی به عنوان شاخص دولت اساسی قدرت 

ع اًء دسرتسی یک دولت به مناببن (6)قدرت سیاسی، در نظر گرفته می شود.

. به همین دلیل است که منابع آبی در می باشدآبی، نشانۀ از قدرمتندی آن 

برقراری  تنش و در بعضی دیگر عاملجاها سبب سال های اخیر، در بعضی 

به  آب درسال های اخیر دیگر ارتیا به عبروابط میان کشورها گردیده است، 

تبدیل  هاخارجی کشور داخلی و گذاری های سیاست در یک عامل تأثیرگذار 

 شده است. 

رابطه میان آب و سیاست در چهار  :چهارگانۀ رابطۀ آب با سیاست ابعاد

 :است همحلی، ملی، منطقوی و بین املللی قابل مطالع مستوای

ادارۀ محلی سطح محلی، بحث مشارکت درسیاست گذاری منابع آب در  -

تقسیم آب  مردم محل بر رسمدیریت آب برای زدودن اختالف و کشمکش  در

 مورد توجه می باشد.

سطح ملی، حکومت ها با روحیۀ همکاری با مردم در سیاست آبی در در  -

مرشوعیت بخشیدن د که هدف آن نرسمایه گذاری می کن ،توسعۀ منابع آب

ایجاد امنیت غذایی، ثبات سیاسی، رفاه اجتامعی، تأمین سالمت و نظام، 

 غیره می باشد.

آبی فرامرزی سیاست، منابع  ی برای مطالعه رابطۀ آب ویهدر سطح منطق -

 اچگونگی ومقدار  گیرند و عمده ترین اختالف بر رس مورد بحث قرار می

این بخش سیاست آبی  و نحوۀ مدیریت آن بیش می آید. درستفاده از آب 

؟ اگر توافق برسندمیان همدیگر به توافق دولت ها  نقش آفرینی می کند که

گرمی سیاست از رسدی آب متأثر می شود و اگر توافق یقیناً به میان آید، 

بیشرت آب باید کاری کند که قضیه مدیریت  برای، سیاست صورت نگرفت

 بحرانی نشده و به جنگ منجر نشود.

 آب، بخاطر ترتیب و تدوین قوانین بین املللیدر کنفرانس های جهانی  -

ب و محیط انکشاف منابع طبیعی و جلوگیری از آلودگی آ حول بحث ها 
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با  (4).صورت می گیرد، ایجاد همگرایی و جلوگیری از نزاع و کشمکش زیست

نتیجه می رسیم که سطوح فوق، به این  پیچیدۀ آب وسیاست در مالحظۀ رابطۀ

ی دیگر بعض و در یبعضی سطوح توصیوی، در بعضی اجرای سیاست گذاری در

هرحال سیاست آبی ه ب همگرایی می باشد. ایجاد روحیۀ همکاری و مبتنی بر

منابع  ات دسرتسی به آب وسیاست است و تأثیر یک ترکیب متوازن از دو واژۀ 

 .را مورد مطالعه قرار می دهدمدیریت آن و گذاری سیاست آب بر 

 وسیاست گذاری درپالیسی سازی  :پالیسی سازی برای مدیریت آب ها

است ها، تدوین سی عبارت ازاز آب های مرزی یا فرامرزی، اعم  ،بخش آب

می باشد که توسط ارگان های سرتاتیژی  وها ها و وضع پالن دستندر  ،قوانین

از مسؤولیت های آب ها دولتی اجرا می شود. پالیسی سازی در همه ابعاد 

عمدۀ دولت، برای دست یافنت به اهداف خاص است. با توجه به پیچیدگی 

کار  ،ساخنت پالیسی مؤثر برای متام بخش های مربوط به آب ،مسایل آب

دشواری است و نقاط اساسی آن شامل جمع آوری معلومات در مورد آب، 

آماده سازی رشایط و امکانات استفاده از آب، دفع موانع و ارضار آن و باآلخره 

 آب می باشد. بناًء ساخنت پالیسی برای منابع آب هایجریان تثبیت پایداری 

فرامرزی از مهمرتین و پیچیده ترین مسایل در سکتور آب است و نهادهای 

مربوط می توانند با شناسایی بهرتین شیوه های مدیریت و با رسیدن به 

 روسۀ، پبا کشورهای دارای آب های مشرتک توافقات دو جانبه و چند جانبه

  (5)پالیسی سازی را آسان سازند.

بر رس تقسیم آب و یا حل نزاع های آبی در عقد توافقنامه ها میان کشورها 

می کند. تثبیت حقوق و وجایب کشورهای دارای رودخانۀ مشرتک کمک 

پیامن های تعیین حقابه و استفاده مشرتک، رسیدن به اهدافی چون 

جلوگیری از اختالف و درگیری، تأمین آب آشامیدنی پاک و با کیفیت، تأمین 

زمینی و  رواز ضیاع آب های  جلوگیری، آب زراعتی و ایجاد مصؤونیت غذایی

ناشی ر ارض ا و سالمتی محیط زیست، زدودن آلودگی آب ها و دفع  زمینی زیر
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عمدۀ پالیسی های آبی را تشکیل نکات تغییر مسیر رودخانه ها  از

، شامل دو بخش ملی و فراملی می ها پالیسی سازی برای آب (3).دهدمی

 :می گردد باشد که هر یک با اهداف مشخص تدوین 

نیرومند سازی زیربناها و نهادهای  :هداف ملی سیاست آبی عبارت اند ازا

 ادارات اجراییمربوط به آب، دسرتسی متام مردم به آب کافی و سامل، ایجاد 

ایجاد  عادالنۀ آب و عتوزی، برای انکشاف سکتور آب، مدرنیزه کردن زراعت

 آب. مراکز معتربمعلوماتی در بارۀ

تحکیم حل منازعات و کشمکش ها،  :اهداف فراملی سیاست آب اینها اند

مجاری دپلوماتیک، عقد قراردادها برای استفادۀ  دوستانه میان کشورها ازروابط 

 مشرتک از آب ها و مبارزه با خشکسالی، گرمایش زمین و تغییر اقلیم. 

آب های بین دسرتسی با افزایش نیاز به آب، اختالف و کشمکش بر رس 

. از نظر جغرافیایی افغانستان در منطقۀ گرفته استاملللی شدت بیشرتی 

واقع شده که کشورهای واقع در این ساحه اغلباً با کمبود آب مواجه اند و 

گهگاهی در میان آن ها تنش های آبی باال می گیرد. چون رژیم حقوقی 

حاکم بر آب های مشرتک و قوانین موجود بین املللی، ضامنتی اجرایی و 

ندارد، پس بحران ناشی از در جلوگیری از منازعات آبی بازدارندگی الزم را 

معضالت آبی، از طریق إعامل سیاست های واقع بینانه و مبتنی بر تعامالت 

وماسی فعال با استفاده از متامی امکانات و ظرفیت ها به کمک دپلمتقابل 

 .آبی قابل کنرتول خواهد بود

بالقوۀ  اراده و ظرفیتداشنت  عبارت ازپلوماسی آب ید :پلوماسی آبید

و مدیریت آب های بر رس تقسیم  و گفتگو و گشایش بالفعل باب مذاکره تفاهم

ی اپلوماسی آب به توانایی کشورهای دار ی. داستمیان دولت ها بین املللی 

را طوری  خویشآب های مشرتک  شود که مایل اند افع مشرتک مربوط میمن

به و ثابت مدیریت کنند که از نظر سیاسی یک وضعیت پایدار استفاده و 

دولت  ک آب بدون هرگونه تنش یا نزاع بینوجود بیاید، یعنی منابع مشرت 
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افغانستان بنابر ساحلی دریاهای مشرتک مورد استفاده قرارگیرد. های 

رس گذاشنت چهاردهه بحران، تاکنون نتوانسته مشکالت اقتصادی و پشت 

ما با توجه به مبانی د استفادۀ الزم بنامید، ولی کشور است از منابع آبی خو 

ارضی اش، برای  ساختارحقوقی، واقعیت های سیاسی، ساختار جغرافیایی و 

دارد. زیرا آب های فرامرزی قرار  استفاده ازآب های خود درموقف برتر

های افغانستان رسچشمه می و وادی افغانستان همه از کوه پایه ها، دره ها 

تان و استفاده گیرند و با درنوردیدن صدها کیلومرت فاصله در قلمرو افغانس

 خاک کشورهای همسایه می ریزند. هرگاهداخل، به ناچیز ازآن ها در 

و با طرح پالیسی های معقول، ظرفیت  دفغانستان به ثبات سیاسی نایل گردا

، همسایه های افغانستان ازین بابت ریابدمدیریت و مهار آب های خود را د

رسگردان افغانستان آب های خواهند شد، زیرا درآن صورت جلو  آسیب پذیر

 جلوگیری می شود. خارج گرفته شده، ازهدر رفنت آن ها به بالد 

دست گرفت، ه در ادارۀ آب هایش بزمانیکه افغانستان صالحیت خود را 

آنعده کشورهای همسایه که در پایان آب قرار دارند، با توسل به روش های 

به دپلوماتیک درصدد گشایش باب همکاری و دوستی با افغانستان برآمده و 

البته وارد مذاکره می شوند.  ،آبکمبود راه های حل معضلۀ یافنت  خاطر

االدست و پایین دست است، زیرا شورهای ببه نفع ک ای ایجاد چنین روحیه

نبه و یا چندجانبه، غرور باالدست ها و ضعف پایین اساس توافق های دو جابر 

با همدیگر تلفیق یافته و هر دو طرف به یک راه حل معقول و  دست ها

 اتفاق می منایند. بر رس استفادۀ آب های مشرتک منطقی

سیاست در بخش آب های فرامرزی، وسیلۀ متثیل اهداف پلوماسی آب ید

با درنظر داشت منافع ملی، مصالح  واسطۀ آن می توانآبی است که به 

نفوس استفاده  امنیتی، منبع و مقدار آب، جغرافیای منطقه، پیشینۀ تاریخی،

کنندگان آب، اندازه احتیاج، مقدار مرصف فعلی و باآلخره نیاز امروز و فردای 

احساس با روحیۀ حسن نیت و  ،مرزیای رشیک رودخانه فر کشورها
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 از چند تعبیر گرفت. هرکمک از آن پالیسی سازی  پروسۀدر ،برشدوستانه

ندان یکسان نیست، ولی قدرمسلم دراتخاذ پلوماسی آب در میان دانشمید

گزینش راه وسط است. واقعیت های  ،همکاری و رعایت منافع مشرتک روحیۀ

رجهان حاکی از آنست که تنش های مربوط به آب را می عینی معضالت آب د

رشایط سیاسی، اقتصادی تفاهم، میانجیگری و درک عمیق از  توان با مذاکره،

 (0)و زیست محیطی جلوگیری کرد.

در رسیدن پلوماسی آب یک روش پویا و در حال تحول است و می تواند ید

منازعات آبی کمک کند. چون سیاست در صلح آمیز و پایدار حل راه های به 

است،  مسایل امنیتیگذاری های آبی در سطح ملی، تا حد زیادی متأثر از 

مجرای بناًء تا وقتیکه مسأله اختالف حقوقی آب های فرامرزی با همسایگان 

کار دشوار و فایق آمدن بر مشکالت سکتور آب  آن حل نگردد، مدیریت آب ها

ن معضل منوط به همکاری مشرتک ادارۀ امنیت خواهد بود، زیرا راه حل ای

 ملی و وزارت امور خارجه می باشد.

کمبود آب و نیازمندی روزافزون نسبت به  :رضورت تدوین سیاست آبی

شدید تنش های آبی موجود آن و تالش دول برای دسرتسی به آب، موجب ت

های  . افغانستان نیاز شدید دارد تا غرض استفاده از آبشده استجهان در 

مذاکره شده و  سایه وارد بحث وجاری فرامرزی اش با کشورهای هم

افق برسد. اگر به تو با آن ها تعیین یک رژیم حقوقی عادالنه و معقول بررس 

این زمینه با افغانستان به توافق نرسند و به حقوق حقۀ  کشورهای همسایه در

اش تواند مطابق برنامه های انکشافی  احرتام نگذارند، افغانستان می کشورما

آب های ، از به زودترین فرصت با ساخت بندهای آب منحیث کشور باالدست

به این صورت کشورهای همسایه جاری اش استفادۀ اعظمی مناید که در 

 به تفاهم و مجبور شده وچالش مواجه آب های مشرتک به نسبت کم شدن 

 .خواهند شدبا افغانستان مذاکره 
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می بین املللی نهادهای بیطرف سایر یگری سازمان ملل متحد و میانج

ای را کاهش بدهد، بر این بابت از د خطرات ناشی از اختالف و درگیری نتوان

ایجاد تنش های بی خواندن یکدیگر و مقرص بجای مناقشه و  حل این مشکالت

روی عوامل اساسی  با همسایگانشافغانستان دولت ، الزم است تا حاصل

با هم مذاکره منوده و با توافق  ،کمبود آبکاهش و  اصلیل و درک علف اختال 

پیداکردن راه های حل طوالنی مدت بکوشند. بهرت است درین  درهمدیگر 

مورد به مشورۀ نهادهای بیطرفی چون بانک جهانی، برنامۀ توسعه سازمان 

ملل، اتحادیۀ اروپا و انستیتوت محیط زیست ستاکهلم در مورد حل چالش 

م  1990اقدام شود؛ الحاق به کنوانسیون سال های آب های فرامرزی 

توافقنامه های فیامبین،  روآوردن به مذاکره و امضای و حد سازمان ملل مت

 (8)معضالت آبی شده می تواند. حالل خیلی از

جهات مختلفی  برآنکه نیازمندی های مردم را ازچون منابع آبی عالوه 

نعت، زراعت، صآب برای انکشاف معیشتی،  تهیۀ آب های آشامیدنی وچون 

ع می سازد، رابطه و فیط زیست مر تولید انرژی برق، رسسبزی و حفاظت مح

خیلی نزدیکی با مسایل سیاسی، امنیتی و دفاعی کشور دارد، پس بدین 

لحاظ داشنت سیاست آبی جامع برای هر کشوری بالخصوص افغانستان 

مدیریت آب هایش، رضوری می باشد. تقویت روند توسعۀ مهار و بخاطر 

به کمک های بین  وابستگی افغانستان ،موجب می شودمدیریت منابع آبی 

اقتصادی، کاهش فقر و افزایش عاید املللی کاهش یابد و افغانستان به رشد 

 (9)رسانه اتباع خود نایل آید.

حجم عظیم رسمایه گذاری دولت ها در تأسیسات آبی و مهار آب ها و 

و بهره برداری از آنها، دولت ها را بر آن می سد تحمل فشار کمرشکن احداث 

 ی جلوگیری از بروز اختالل در امربرا ،وی سیاست های آبیدارد که در پهل

تأسیسات مزبور تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ منایند تا  ،انتفاع از منابع مزبور
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بناهای سازمان یافته بر زیر توطئه های و  اتاز مواجهه با نتایج ناگوار تخریب

 د.نامان باش در اجیر آبی توسط عنارص موذی و

عوامل عقب مانی  وابستگی یکی از :به واسطۀ آبایجاد وابستگی 

ا کشورمصدمه وارد می کند. متأسفانه  آن هااست که به منافع ملی کشورها 

مورد  مواد غذایی تهیۀ ،تجارتتوسعه امنیت،  وثبات تأمین در عرصه های 

، تولید برق آبی و سایر موارد حیاتی دیگر، وابسته به کمک کشورهای رضورت

آب نیازمند به افغانستان  کشورهای همسایۀ باملقابلخارجی است؛ ولی 

رسچشمه می دریاهای می باشند که از کوهپایه ها و دره های افغانستان 

ن به کمک های خارجی زبانزد وابستگی افغانستاسال ها است که گیرند. 

منابع کسی است که از وابستگی دیگران به وعام است، ولی کمرت  خاص

خوشبختی های مردم افغانستان جمله افغانستان حرف بزند. شاید از  طبیعی

یکی هم این باشد که کشور ما به دلیل دارا بودن سطوح مرتفع برفگیر، منشأ 

است که عالوه از افغانستان خود  رودهای جاریدر و رسچشمه آب شیرین 

این نکته که  از آن استفاده می کنند. همسایۀ ما نیزداقل چهار کشور ح

باقی  پنهانما چرا آب ولی وابستگی دیگران به  ،وابستگی ما به دیگران عیان

 .پرداخته می شود میکه در ذیل به آن می پرداز ؟ جای تأمل داردمانده است

 خارجی و هجومبه دالیل  ،خیرطول دو قرن احکومت های افغانستان در 

 ق به مدیریت همه جانبۀ منابع آبی وموفداخلی، مدهای سیاسی جزر و 

طعی از زمان توسعه و کنرتول آن ها در قلمرو خود نگردیده و حتی در مقا

آب دریاهای  آب و خاک اصلی خود را نیز از دست داده است. قسمتی از

ده از افغانستان به استقامت های رشق، غرب، شامل و جنوب، بدون استفا

مرز عبور منوده به خاک کشورهای همسایه می ریزند و آن ها بطور رایگان از 

 (17)آن ها استفاده می کنند.

، در قدم مناید وابستگی خارجی اراده ازدولت افغانستان برای رهایی اگر 

برای دیگران می کنند، یعنی اول باید به هامن اقداماتی متوسل شود که 
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مسایگان وابستگی متقابل ایجاد مناید و آن بالخصوص ه جیر کشورهای خا

از آن ها در  همه جانبهبر آب های فرامرزی و استفادۀ  کنرتولعبارت از اعامل 

با این اقدام از یکسو روند انکشاف اقتصادی افغانستان با  داخل کشور است.

تقویت سکتورهای زراعت و صنعت رسعت می گیرد و نیازمندیهای غذایی و 

ی در جهت رهایی از این خود گامصنعتی افغانستان کاهش می یابد که 

 وابستگی است و از سوی دیگر استفاده از آب های رسگردان ما، موجب 

تفاده همسایگان از آبهای فراوان و رایگان فرامرزی ما شود که در اس می

ایجاد گردد و آنها برای اینکه به آب بیشرتی دسرتسی  سکتگیاختالل و 

ه خواهند وارد مذاکر منافع خود افغانستان آمده و برای به رساغ  داشته باشند

راه و چاره  آبی شد و پیشنهاد خواهند کرد که برای رسیدن به منافع مشرتک

دریافت آب می شوند که در برابر  حارضخود  به رضایتبسنجیم؛ آن ها  ای

درنتیجه  ما را نیز در نظر بگیرند، نیازمندیهایو منافع خویش،  مورد نیاز

نیز به نحوی وابسته به رهایی یافته و دیگران یک جانبه از وابستگی ما کشور 

فرود آورده و به کشورما گردیده چاره ندارند جز اینکه به منافع متقابل رس 

جایگاه و منافع ما در سطح بین املللی احرتام بگذارند و این امر به منافع 

  جانبین است.

خاطر داشت که یکی ازدالیل مهم مداخالت ه باید بنیز این نکته را 

های ما در گذشته و حال، مسأله آب و بحران در کشور  ادامۀ جنگخارجی و 

سال ها از آن ها رایگان استفاده ا جاری است. آب هایی که همسایگان م

این کشور صلح، ثبات و یک حکومت کرده اند وحاال هم منی خواهند که در 

در افغانستان در قدم اول حکومت نیرومند با آمدن نیرومند به میان بیاید. زیرا 

ی ما آب ها پرداخته و اجازه منی دهد کهمدیریت و مهار آب های خود  به

 بریزد. رایگان در آسیاب دیگران  مانند گذشته به طور

ت سیاسی حل ناشدۀ ناشی از مدیریت منابع عظیم آبی، مشکال  ضعف در

فقدان نیروی انسانی متخصص و  ،آب با کشورهای همسایه استفادۀ مشرتک
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در مورد  وارونه، اطالعات ناقص و یا د در رأس مدیریت منابع آبی کشورمتعه

به آب، نداشنت یک سیاست خارجی  نبود نگاه سرتاتیژیکحوزه های آبی، 

مدون در رابطه به آب های فرامرزی، سطح پایین آگهی در مورد استفادۀ بهرت 

زیربناها و تأسیسات مدرن آبی، همگی دست به دست هم  کمبوداز آب و 

عظیم آبی خداداد و  داده و باعث شده اند که با وجود داشنت این همه منابع

آبی و بعضی اوقات قحط آبی مواجه باشد.  ما به مصیبت کمفراوان، کشور 

بدون شک مدیریت سامل منابع آبی کشور به خصوص مهار آب های رسگردان 

مرزی و تبدیل آن به آب های مؤلد در بخش های زراعت، صنعت و تولید 

انرژی برق می تواند یک تحول عظیم در جهت تغییر وضعیت اقتصادی کشور 

افغانستان  یاز آبها یبخشکرد که م باید توجه البته به این نکته ه (11)باشد.

ها  گیرد و در مسیر راه در دشت به دالیل مختلف اصال مورد استفاده قرار منی

 به نفع افغانستان و نه همگردد، که این مسأله نه  جا ضایع می و دره ها بی

نفع کشورهای همسایه است، مدیریت و مهار آبها و استفاده از آنها در مواقع 

حل  پذیرفته شدة رژیم حقوقی های دو جانبه و موافقتنامهرضورت بر اساس 

 ها و در نظرگرفنت همه جانبة مسایل حقوق برشی، مسایهاختالفات آبی با ه

تواند دخیل  میزیست محیطی و غیره مسایلی که در مدیریت آبهای فرامرزی 

باشد، به نفع همه است، اما اینگونه که به صورت یکجانبه کشورهای همسایه 

کنند، بسیار نا عادالنه بوده و بر  افغانستان استفاده می از آبهای فرامرزی

این باشد، به خصوص زمانی که برای ادامه  خالف حسن همجواری می

ده و به اختالل نظم داخلی استفاده ناعادالنه به وسایل غیر مرشوع دست یازی

 منایند. دست دراز کشور ما

 نتیجه

به اهمیت حیاتی و روزافزون آب در نتیجه می توان گفت که با توجه 

حارض، افغانستان نیاز جدی به اتخاذ سیاست ها و سرتاتیژی های درعرص 

مؤثر و کارآمد در رابطه به مدیریت منابع آبی خود و نیز حفاظت و کنرتول آن 
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موضوع، دولت سرتاتیژی ملی  دارد. قرار معلوم جهت رسیدگی به اینها 

و محورهای اساسی آن )جغرافیای آب، مدیریت منابع آب و سیاست سکتورآب 

، آن ها مهار آب های کشور، حفاظت و جلوگیری از ارساف بخاطررا آبی( 

رنامۀ اکنون تحت اجرا قرار دارد و ب ،قبالً طرح شدهکه ضایعات و هدر رفنت آن 

 آن را تشکیل می دهد. ، محور ملی توسعۀ مدیریت منابع آبی

اگر برنامۀ ملی توسعۀ منابع آب که هدف آن ایجاد و کاربرد زیربناهای آبی 

شور، بخصوص ذخایر آبی در حوزه های آبریز به منظور مهار آب های ک

یقیناً  ،اجرا قرار گیرد مورد تطبیق و ،از آن می باشداستفاده و بهره برداری مؤثر 

برق وارداتی نجات می یابد و  افغانستان نخست از وابستگی به مواد غذایی و

همسایگان را از حالت  موضعکشور ما این ظرفیت را پیدا می کند که ثانیاً 

به اتخاذ سیاست های دوستانه و انعطافی به سمت  ،انههژمونی و زیاده خواه

 سیاسی و امنیتی تغییر بدهد. روابط  بهبود

ی که بدون یعده کشورها ار آب ها ایجاب می کند که افغانستان با آنمه

افغانستان استفاده می کنند، وارد مذاکره شده و با های حساب و کتاب از آب 

عقد قراردادهای دو جانبه و چند جانبه، آب های رسگردان خود را مدیریت 

وده و به عبور من کشورکند. از جملۀ چهار دریای بزرگ افغانستان که از مرز 

د، افغانستان فقط با دولت ایران در مورد آب نکشورهای همسایه می ریز 

 درسیاسی  تحوالت عظیم وقوع د توافقنامه دارد که آن هم بنابردریای هیرمن

به منصۀ اجرا گذاشته اخیر سال  43در طول دهۀ پنجاهم هجری شمسی، 

به توافقنامۀ  یپابندکه جانب ایران بجای  ههمین امر باعث گردید و هنشد

خواهان حقابۀ  ،آناز ، با اظهار نارضایتی ش ـ.ه 1651هلمند منعقدۀ سال 

 است.  آب هلمندبیشرت از 

اصالً که با دولت های پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجکستان 

بطور  ،قراردادی آب وجود ندارد و آب دریاهای کابل، آمو، هریرود و مرغاب

آبی، از آب جریان دارند و آنها با اعامر تأسیسات بزرگ  هابه آن کشور  مجانی
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حداکرث بهره برداری را می منایند، در حالیکه مقدار بهره های افغانستان 

 حد به مقیاس آن ها دربرداری افغانستان از آبهایش به عنوان کشور باالدست 

 اقل قرار دارد. 

 ،یربطان های ذمی کند که در قدم اول ارگمدیریت آب های کشور ایجاب 

مصب در  هیدرولوژیک پیدا کنند که با نصب آالت پیرشفتۀاین ظرفیت را 

آب های جاری به جانب کشورهای همسایه را مقدارریزش  ،دریاهای مرزی

تثبیت کنند و در قدم دوم ضمن عقد قراردادهای رسمی حقابۀ کشورهای 

دون مانع و تواند بب کشور مامذکور و سهم افغانستان را مشخص سازند تا 

و ترقی درعرصه های گوناگون جهت انکشاف دغدغه، به مهارآب هایش در 

 اقدام مناید. حیاتی 

سیاست خارجی افغانستان،  شاغلینمتأسفانه دستگاه دپلوماسی و 

، از عوامل دیگر تا کنون نتوانسته اند بنابر عامل جنگ و بحران و شاید هم

ی در برابر کشورهای آب های جاری افغانستان منحیث یک حربۀ قو 

رشایط فعلی که رند. در همسایه در جهت تأمین منافع ملی کشور کار بگی

افغانستان در حامیت نیروهای بین املللی قرار دارد و کشور ما با بسیاری 

این زمان از کشورهای بزرگ پیامن های سرتاتیژیک و امنیتی عقد منوده، 

یاست آبی فعال و مؤثر در بهرتین فرصتی است که افغانستان با اتخاذ س

با همسایه تجدید نظر منوده، حداقل آن ها را روابط خود با کشورهای 

ت های به برقراری روابط دوستانه و دست برداشنت از سیاسفشار آب 

 سازد. خصامنه علیه افغانستان وادار

 

 پیشنهادها:

 مهار آب های جاریا توجه به مطالب فوق الذکر که درباب سیاست آبی و ب

 :اشاره گردید، ذیالً پیشنهاد می گرددمخترصاً افغانستان 
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تدوین سرتاتیژی ملی سکتور آب و در  ،طریق ارگان های ذیربطدولت از  -1

برجسته ساخنت محورهای اساسی آن چون آگاهی از جغرافیای آب، مدیریت 

سیاست آبی، اقدام عاجل منوده و گام های نخستین را در جهت مهار و  آب و

 د.آب های جاری افغانستان بردار  ولکنرت 

منابع طبیعی، سایر حکومت با توجه به این اصل که آب در ردیف  -2

را در تعامالت سیاسی نادیده عمدۀ اقتدار دولت می باشد، نقش آب نرص ع

تثبیت جایگاه آن گرفته و با شناسایی اهمیت سیاسی این مادۀ حیاتی و ن

تامین  در مؤثریک عنرص ور، از آب منحیث اصول سیاست خارجی کشدر 

خصوصاً  ،با کشورهای خارجیدوستانه برقراری مناسبات منافع افغانستان و 

 کار بگیرد.همسایگان 

منطقه و نیازمندی کشورهای آبی فراوان در افغانستان با داشنت منابع  -6

در  اهرم فشارمنحیث « پلوماسی آبید»از بایست  ،آب های ماهمسایه به 

و آماده ساخنت آن ها به  مذاکره همسایگان به گفتگو وپذیری نعطاف جهت ا

 عقد تفاهمنامه ها و توافقنامه های دوستانه کار بگیرد.

حکومت افغانستان به کمک های ظاهراً سخاومتندانۀ همسایگان  -4

دل خوش نکند، بلکه برای تالفی  ،مبنی بر اعطای انرژی برق به کشورما

بی باالی دریاهای خروشان در آ  تأسیسات برقکمبود انرژی برق، به اعامر 

 ،وابستگی ایجاد می منایداوالً برق وارداتی  زیراداخل کشور اقدام منایند. 

انتقال برق وارداتی به ما به نام  کشورملی  بودجۀنیست و ثالثاً  یدایمثانیاً 

 ،در اثر برهم خوردن روابط ما با کشورهای مذکوربعد رفته و چند سال  هدر

 همچنان تاریک و بی برق خواهد ماند. ،انستان معامله می شودافغ

با توجه به قیمت آب شیرین دربازارهای جهان که هرمرتمکعب آن بین  -5

، ساالنه صدها میلیون مرتمکعب آب افغانستان معامله می شودیک الی دو دالر 

رایگان به کشورهای همسایه می ریزد. امضای توافقنامه با کشورهای همسایه و 

از آب های مشرتک موجب می شود که حقابه کشورها مشخص شدن 
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کشورهای متقاضی آب، قیمت آب مرصفی مازاد از حقابۀ خویش را به 

جمع آوری این رقم درشت عایداتی، افغانستان  افغانستان بپردازند، یقیناً که با

 در ظرف چند سال در ردیف کشورهای ثرومتند جهان قرار می گیرد.

پالیسی های معقول آبی و مدیریت درست آب بحران و کمبود آب را با  -3

ن افراد متعهد ومتخصص متصدیان آ تالفی کرد، مرشوط براینکه می توان ها 

 د.نرا داشته باشخویش ئبه به هموطنان بوده و نیت خدمتگذاری بی شا

 بنابرآن برای حل بحران آن نیز به مدیریت آبها توجه گردد.
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Cross-Border Water Management in 
Afghanistan 

Assistant Professor Said Omar Ezami 
Abstract 

As an important factor of life and main requirement for the 
survival of human being, water has drawn the central 
attentions of both the national and international meetings. The 
comprehensive discussion of water is interesting; however, the 
worldwide discussion on cross-border water and the conflicts 
on the distribution of common water region have caused the 
water not be addressed as a simple chemical element; rather 
made it to be accounted, in political meetings, as a strategic 
factor and important deriver for economic development. This 
article sheds light on issues such as; the relationship between 
water and politics, the policy of Afghanistan for cross-border 
water management and water diplomacy. The paper is closed 
with brief conclusion and some recommendations.  
 

 
 
 

The Importance of the TAPI  Project 
from the International Law’s Point of View 

and its Role in Providing peace in 
Afghanistan 

Prepared by: Research Fellow Abdul Basir Rawanprewar 
Abstract: 

 

The issue of the transit of Gas Pipelines through international 
law and how international and multilateral agreements are 
negotiated is discussed in this article. From the view point of 
international law TAPI at the first step is a multilateral 
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economic and investment agreement which includes many 
protocols that points the concern formatives and its details as a 
whole. In the second step, the project was considered as an 
economic and trade contract related to international law of 
trade.  In terms of international law, even memorandums and 
religious agreements have been included in the definition of an 
international treaty, which could lead to the establishment of 
peace in Afghanistan, let alone a coexistence treaty, Peaceful 
(Pancha-Sheila) not only causes peace in the country, but also 
in the region and the world. 

The TAPI project through the geo-strategic and geo-political 
position of Afghanistan by revitalizing the old routes of Silk 
and Lapis lazuli not only plays a fundamental role in securing 
peace in the country, region and the world, but also an  is an 
agreement between the four countries, such as Turkmenistan, 
Afghanistan, Pakistan and India. . By interconnecting the 
railways, the electrical power, Internet and fiber networks are 
solving the problems of environment, managing water and 
energy and fuel, accelerating the progress of the new 
technology, globalized world, the access of landlocked 
countries to the International waters resources and the use of 
the right to transit and international trade, this process also 
serves to consolidate peace in Afghanistan, the region and the 
world. Having the country's transit revenues, the use of 
abundant and inexpensive energy and gas, providing 
international services and employment opportunities for 
20,000 people, especially in securing highways, is one of the 
consequences of the TAPI project.  These issues are being 
investigated in detail in present study.  
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Traditional ways to control and solve 
disputes in Tajikistan 

 

Writers: Mohammadraz Alimshayov and Mohammadroz 
Alishayov 
Translator: Senior Research Fellow Abdulrahim Bakhtani 
Khatmatgar 

Abstract  
(The ways to avoid disputes in society) is the title of an 

article, which is translated from) conflec studies  ( . This book 
is published in Tajikistan, which has compiled by renowned 
scholars from Tajikistan, region and world. It contains recent 
theories about disputes, history of dispute, and significance of 
(conflec studies).  

Since Afghanistan has engaged in local. Regional and 
international conflicts, publication of such articles are very 
helpful to solve and avoid above mentioned conflicts.  
 
 

Introduction of Pashtun Tahafuz 
Movment (PTM) and its Future 

 
By: Research Assistant Jalaluddin Najm 

 
Abstract 

After 9/11, Pakistan army has accomplished more than 10 
military operations in the tribal areas to eliminate militants, 
which caused it’s inhabitants to kill and suffer financial losses. 
Since 2009, more than 35 people have been died due to 
landmine in South Waziristan, and thousands of people have 
been disappeared from their homes, cities and roads, on the 
pretext of fighting terrorism. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202 

 According to the United Nations Refugee Agency and 
Center for Homeland Security Monitoring, as a result of these 
operations, nearly two million people have been displaced and 
their homes, schools, hospitals, and urban facilities have been 
destroyed in the area. Nevertheless, Pakistan army did not 
consider the disruptions of these people, they continued their 
irritation, the most recent instance was killing of a young 
Pashtun(Naqibullah masid) in Karachi, because of which 
people started demonstration and wanted punishment for his 
murderer police officer. These demonstrations caused to form 
Pashtun Tahafuz Moment.  

 

 
A comparative study of legislation 

process in Islamic republic 
Of Afghanistan and republic of Turkey 

 
Researcher Razia Ghaws 

 
Abstract                                   

Law is collection of rules and regulations which are created 
by competent officials to manage and regulate society. Every 
law passes several stages like ratification, signature and 
publication in official gazette. In Afghanistan, motions are 
proposed by government, judicial and legislative branches of 
power but amendment of constitution, is proposed by the 
president or majority members of legislative branch which also 
needs ratification of constitutional Loya Jirga. In Turkey 
motions are proposes by Turkey’s national assembly and 
sometimes council of ministers, but the constitution’s 
amendment procedure is different from Afghanistan. In 
Turkey, constitution amendment must propose by 1/3 
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members of national assembly and needs approval of 3/5 all 
members of national assembly. The president of Turkey’s 
republic put it to referendum. It will amend when it acquires 
more than half of positive votes in referendum. 
 

 
 The Relations between Afghan 

National Unity Government and 
Turkmenistan 

 
Researcher Assistant Rahmatullah hemat 

 
 
Abstract 

Turkmenistan's foreign policy is based on impartial 
principles and has not interfered in internal affairs of 
Afghanistan in comparison to other neighboring countries. 
Since 2002, relations with Afghanistan have been expanded 
and bilateral relations have been strengthened with the 
National unity government, Mohammad Ashraf Ghani and 
other government officials have trip to Turkmenistan. 

The Economic and Commercial Cooperation Joint 
Commission between Afghanistan and Turkmenistan, which 
has already held six meetings. Trade relations between the two 
countries have increased from $ 400 million to $ 800 million. 
Afghanistan has signed several agreements with 
Turkmenistan in railway, gas pipeline transmission, higher 
education and other fields. With the Implementation of the 
TAPI gas pipeline project, the economic situation of 
Afghanistan can be strengthened, many people will be 
employed and each year Afghanistan will receive $ 400 million 
through a gas pipeline transit. The railway between 
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Afghanistan and Turkmenistan was also inaugurated, this 
railway connects the Ata murad area of Turkmenistan and 
Afghanistan Faryab province. 

Turkmenistan has given scholarships in oil, electricity and 
agricultural fields for afghan students. The Turkmenistan 
President give the Honorable PHD to Mohammad Ashraf 
Ghani. Turkmen tribe of Afghanistan can play an important 
role in strengthening ties between Afghanistan and 
Turkmenistan. 

 
 

Overview of China-US and some 
countries of the region 

 
Research Assistant Zuhra Mohammad Zay 

 
Abstract 

During the last four decades, China has moved from being 
an isolated country separated from the international 
community to having become one of the world’s major 
powers. This study provides an overview of China’s current 
approach to foreign policy and external relations. The 
foremost foreign policy objective is domestic political stability, 
which in turn is a necessity for the survival of one-party rule. 
this study focuses on the role and actions of China in global 
power, its territorial claims and relations with countries in 
Asia, and its emergence as an important actor in region .It is 
vital to understand what is guiding Chinese foreign policy, 
why this is so, and not least what kind of power China is and 
will be in the future. China is a great power that is trying to 
improve its position in the global arena. In this way the path 
chosen by the Chines leaders is economic growth .Presently 
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China after four decades of modernization of the country's 
vital elements of power is in a position to become a regional 
hegemon in Asia Pacific in a way that the United States has to 
reconsider its calculations about China. the United States 
national security is affected by balance of power in other 
regions and the presence of the United States in several regions 
of the world is a response to rise of regional hegemons and the 
new strategy of the United States in Asia Pacific is a response 
to rise of China's power. The United States as a regional 
hegemon does not want the formation of rival hegemon for 
herself in other parts of the world. 

 

 
The U.S.A Goals in South Caucasus  

 
Research Assistant Abdulkhaliq ferdaus  

 
Abstract 

Abstract: South Caucasus’s strategic and geo-economics 
location consider famous areas in world. Some area to major 
forces has two aspect one should have strategic and economic 
significance, the other is that the region has the ability to create 
threats to one or more big powers. The area of the southern 
Caucus region has two features. For United State there is 
economic and geopolitical value and also on the other hand it 
is the means of threat to Iran and Russia. In addition to the 
Russia wants to achieve the old influence, disrupts US 
influence. By this reason South Caucus has special psition in 
Russian and U.S foreign policy. 
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The new internal reforms in Uzbekistan 
after karimov’s death 

 
Research Assistant Kamaluddin Sahim  

Abstract: 
Islam karimov’s death, brought serious changes in republic 

of Uzbekistan, the new president of Uzbekistan Shawkat 
Merziaov, applied new internal reforms in this country. These 
reforms include many parts, such as rules, corruption in 
governmental institutions, releasing political prisoners and 
journalists which were jailed in karimove’ s government. 
parties’ activities and solving Tajiks issue after two decades. 
Also, these reforms include the foreign policy of Uzbekistan, 
solving of disagrees with many neighbors and bringing 
changes in relations with them and with regional and 
international’s big powers.  

 
 

Analysis of the political relations of the 
national unity government with Pakistan 

 
Research Assistant Ihsanullah Ihsan   

Abstract 
With the formation of National Unity Government in 

Afghanistan, came special changes between Kabul and 
Islamabad relations, and their relations became better than 
past period. Kabul's relations with Pakistan became closer than 
Kabul-Delhi. Many high-ranking Pakistani and Afghan 
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civilian and military officials traveled to Kabul and Islamabad. 
However, these good-neighborly relations did not last long. 
When Pakistan did not fulfill its promises to Afghanistan on 
one side, and on the other hand, war and large explosions 
continued in Afghanistan, relations between two countries 
returned back to their first state. Therefore, relations between 
Afghanistan and Pakistan once again deteriorated and the 
trust atmosphere between both sides eliminated. In 
Afghanistan-Pakistan relations, it's interesting to note that in 
spite of doubts and accusations, both sides are still trying to 
make their relations better. These efforts are turning now to the 
implementation of the Afghanistan-Pakistan Action Plan for 
Peace and Solidarity (APAPPS). 
 
 

The legal regime of the Strait of 
Hormuz and Bab Al Mundab 

 
Researcher Neamatullah Akhgar 

 
Abstract 

Strategic straits in the Middle East such as Hormoz and 
Bab-Al-Mandab are important for transporting energy and 
other commodities. In addition to examining the legal regime 
of these straits is also worthwhile to contemplate. 

Under the 1958 and 1982 treaties and other regulations 
related to international law of the seas, countries that use 
strategic straits such as Hormoz and Bab-Al-Mandab are 
obliged to observe the rules of transportation mentioned in 
international treaties and  countries whose straits are located in 
their maritime territory have rights and privileges to lay down 
rules and regulation to protect their interests but they do not 
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have  the authority to block the straits based on the rules of the 
international law of the seas. 
 In the event of a crime, it is the jurisdiction of the owner 

of the ship to investigate the crime unless the crime is spread to 
a country where the strait is situational in its maritime 
territory, In this case, the country where the Strait is located has 
jurisdiction to prosecute the crime. 
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