
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  

 د جمهوریت او امارت بهرنی سیاست؛ پرتلنه او وړاندیزونه

 ییزو څېړنو مرکزد ستراتيژیکو او سیمه

 

  395 :ګڼه

 (هـ ش 1041 یزانم 8 – 2)

دا نشریه د افغانستان او سیمې د مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو پېښو د تحلیل اوونیزه خپرونه 
متو کېږي چییزو څېړنو مرکز له لوري په پښتو، دري، انګلیسي او عربي ژیو ده چې د ستراتيژیکو او سیمه

 او خپرېږي. 
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 د جمهوریت او امارت بهرنی سیاست؛ پرتلنه او وړاندیزونه

 سريزه

نړيوالې اړيکې د حکومتونو، حزبونو، سازمانونو او حتی د بېال بېلو هېوادونو د افرادو ترمنځ اړيکو ته شامليږي، 
ياست . يا ويالی شو چې بهرنی سوياړيکو د تنظيم په موخه  د د حکومتونو ترمنځ یوازېخو بهرنی سياست بيا 

کچه  هپه نړيوال لورياشخاصو له  ولو يوې داسې ستراتيژۍ څخه عبارت دی چې د حکومت په کچه د مسؤ له 
 د ملي ګټو په چوکاټ کې د ټاکلو موخو د ترالسه کولو لپاره جوړيږي.

ه څه ګټو ساتنه ده. ک او ټولیز هدف یې هم د مليهېواد بهرنی سياست د ملي ګټو پر بنسټ جوړيږي  هد يو 
ول ويالی په کلي ډ هم ملي ګټې بیا د بېالبېلو هېوادونو ترمنځ توپیر لري او وخت ناوخت بدلون هم مومي؛ خو

ت، خپلواکۍ، ملي حاکميچې د بهرني سياست بنسټيزې موخې د دیپلوماتیکو الرو چارو په مرسته د شو 
، امنیت، په نورو هېوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو دفاع او خوندیتوب، په نړیواله کچه د ځمکنۍ بشپړتيا
يعنې  بهرنی سياست هغه وسيله ده چې پر بنسټ يې او داسې نورو ملي ګټو ساتنه ده. ساتل هېواد ښه نوم 

 دغه موخې السته راځي.

 ونوولسپلو خ له شو چې حکومتونو سره دا تصور پیدا لهسته و نړيوالو جګړو راور  وانقالبونو او دو په نړۍ کې له 
حمايت او رضايت کوالی شي حکومتونو او دولتونو ته بقاء او پاېښت  ونود ولسځکه سره نږدې اړيکې ولري، 

ی اهم کېدورکړي او که د ولس او حکومت ترمنځ واټن زياتيږي، نو د حکومت او دولت د له منځه تلو المل 
هرنی په دې نظر دي چې بمې نړيوالي جګړې را وروسته د سياسي علومو اکثره پوهان وی. له دې کبله له دشي

د  ېرځ حکومتونه خپل بهرنی سياست يواز ې يوه موخه لري او هغه ملي ګټې دي، يعنې نن و سياست يواز 
 ملي ګټو د ساتنې په موخه تنظيموي.

د  کې هـ.ل کال۲۹۳۱په په موخه د افغانستان د بهرني سياست د تدوين په تېره شل کلنه دوره کې 
وزارت ستراتيژيک پالن ترتيب کړ او په همدې پالن  معینیت د دغهافغانستان د بهرنيو چارو وزارت سياسي 

غانستان يې د افپه عمومي ډول ني سياست اصول او اساسي ټکي په نښه کړل، او د افغانستان د بهر  يې کې
 :کړلبيان د بهرني سياست لپاره درې عمده ټکي 

 ملي ګټي؛ -۲

 ملي اهداف؛ -۱

 ملي ارزښتونه او ملي عنعنات. -۹
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 .لپورتني درې عمده موضوعات د افغانستان د بهرني سياست د جوړولو عمده معيارونه وګڼل شو  په دې توګه

هـ.ل کال د اساسي قانون په اتمه ماده کې هم د افغانستان د بهرني سياست ۲۹۳۱نګه د افغانستان د همدار 
ي دولت د هېواد خارج»دغه ماده وايي:  .ښه شوی دیچې د افغانستان بهرنی سياست په نيا ويالی شو اصول 

ملي ګټو، ځمکنۍ بشپړتيا په ساتلو، مداخله نه کولو، ښه ګاونډيتوب، دوه اړخيز درناوي  سياست د خپلواکۍ،
ړيکې او ستان انو سره د افغاننورو هېوادو  لهد دې مادې پر بنسټ  .«او د حقوقو د برابرۍ پر بنسټ تنظیموي

  اصولو په رڼا کې تنظيميږي. بهرنی سياست د همدغو

ي ، ال تراوسه د بهرنمه نېټه واک ته ورسېد۲۱اګست پر  ز. کال د۱۲۱۲د افغانستان اسالمي امارت چې د 
ليکل  یهمدارنګه کوم حقوقي چوکاټ يا اساسي قانون هم ال تراوسه نه دسياست په اړه ليکلي څه نه لري؛ 

الرو پوه شو. خو بیا هم د موږ د اسالمي امارت د بهرني سياست پر اصولو او کړنیې شوی چې په رڼا کې 
 اسالمي امارت له عملي کړنو څخه په اوسنۍ دوره کې د بهرني سیاست ځینې اصول څرګندېدای شي.

د بهرنی ه کتلو سره د هر هېواکې د بهرني سیاست اساسي رول ته پیواله کچه د هېوادونو په ثبات په ملي او نړ
سیاست خورا زیات ارزښت لري. دا چې افغانستان له یوه بنسټیز تحول وروسته اوس په یوه داسې مرحله کې 

ې بهرني غواړو د تېرې شل کلنې دور  تحليلي ليکنه کېدی چې یوه فعال بهرني سیاست ته اړتیا لري، په دې 
یوه  د بهرني سیاست جاج واخلو او د دواړو دورو په پرتلنې سرهسیاست ته د کتنې ترڅنګ د اسالمي امارت د 

هېواد پالیسي جوړوونکو لورو او په ځانګړې توګه د بهرني سیاست په د  فعال او بریالي بهرني سیاست لپاره
 . ولرواړین وړاندیزونه برخه کې فعالو ارګانونو د استفادې لپاره 

 سياستد افغانستان د اسالمي جمهوريت بهرنی 

په دې بحث کې بايد دا واضحه وي چې کله موږ د جمهوريت يا د افغانستان د اسالمي جمهوريت د بهرني 
څخه تر د جمهوريت د سقوط پورې د افغانستان  ز. کال۱۲۲۲سياست بحث مطرح کوو، نو موخه مو ترې له 

مشخص بهرني سياست پر بحث کې موږ د حامد کرزي يا اشرف غني  غهد بهرني سياست څېړل دي. پهد 
نی هر ببحث نه کوو، بلکې د جمهوريت د بهرني سياست کلي مسائل څېړو. د افغانستان د اسالمي جمهوريت 

ګړنې ، یا په بل عبارت الندې منفي او مثبتې ځانوالړ و بنسټونوتراتيژيو او سياست په عمومي ډول په الندې س
 :یې لرلې

 ناخپلواک بهرنی سياست -۱

ده اياالتو متحد د امريکا مستقیما د جمهوريت بهرنی سياست يو ناخپلواک بهرنی سياست و او دغه سياست 
متحده  ددا و چې د افغانستان د ملي بوديجې ډېره برخه د امريکا  هم او المل يې بېدهیالندې ترت وتر اغېز 

و ترمنځ متحده اياالت د جمهوريت او امريکاد اياالتو پر مرستو والړه وه. له همدې کبله به که په کومه برخه کې 
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د بهرني سياست پر سر ټکر راته، نو امريکا متحده اياالتو به د تهديد او مرستو بندولو له الرې د خپلې خوښې 
تي یامن يو هېواد سره د لهوړاندې کړو:  يې دلته کوالی شو څو بېلګې ه.و بهرنی سياست پر جمهوريت تحميال 

بهرني سياست پورې تړاو لري چې ايا السليک يې کړو او که  پههېواد  هول د يو ک سليکيا سياسي تړونونو ال 
ړ، ولو څخه حامد کرزي انکار وکک السليک له تي تړونیمتحده اياالتو سره د امنله د امريکا خو کله چې نه؟ 

امريکا متحده اياالتو د مرستو پر بندولو تهديد کړ او اشرف غني پرته د راغی، نو واک ته کله چې اشرف غني 
ړون السليک یتي تمتحده اياالتو سره يې امنله امريکا  دله دې چې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونيسي 

انګونې پ لرې له امريکا او اروپا څخه شرکتونه د ټوله دوره کې په زرګونو کيلومتره رنګه د جمهوريت پهاهمد کړ.
و هم په خالص ، چينايانلدلته پانګونې ته نه پرېښودل کېد ونهروسي شرکت ه موخه افغانستان ته راتلل، خوپ

حده امريکا متد اړيکې په هغه محدوده کې وې په کومه کې چې هم له ايران سره مټ پانګونه نشوای کوالی، 
 نی سياست يو ناخپلواک بهرنی سياست و.اياالتو غوښتلې، نو ځکه ويالی شو چې د جمهوريت د دورې بهر 

 ائتالفي او اتحادي بهرنی سياست -۲

يمې متحده اياالتو او د س د د جمهوريت د دورې بهرنی سياست بې طرفه نه و، بلکې په نړيواله کچه د امريکا
 يو يې نظامي ائتالف او بل يې سياسي ،ووايو ای شيدو، چې کېبهرنی سیاست اتحاد والړ  پرپه کچه د هند 

اټو نثبت کړی و او افغانستان يې د غير امريکا متحده اياالتو هم تاييد او د دا اتحاد په رسمي ډول . اتحاد و
د دې ډول بهرني سياست  متحده اياالتو په متحدينو کې حساب کړی و. د د امريکاپه جمله کې هېوادونو 

لکه: ايران، چين او پاکستان لپاره تشويشونه ايجاد  ،ې خوا د خپلو ګاونډيانوزيان دا و چې افغانستان له يو 
فعې تشويشونو د ر  پاره لوی تشويش ايجاد کړی و. د دغواو له بلې خوا يې په سيمه کې د روسيې ل وکړي و 

اسې د ان تر دې چې. ېهغه د افغانستان په زيان تمامېدچې  ېکول هم کړنېهېوادونو داسې  غولپاره حتماً د
ادعاوې هم موجودې وې چې په افغانستان کې د ځینو هېوادونو پر سیاسي نمایندګیو د بریدونو ترشا د اړوندو 

  رقیبو هېوادونو الس و.

 محوره بهرنی سیاست امنیت -۳

 يو يې بهرنی :لرلعده ډول بهرني سياست دوه ب   دغهمحوره و او  امنیتد جمهوريت د دورې بهرنی سياست 
 منیتيامتحده اياالتو د راتګ اصلي موخه  د و، يعنې سيمې ته د امريکاو امريکا متحده اياالت  د او هغه و عدب  

ه پعد يې داخلي و او بل ب   .محوره شوی و امنیتوه او له همدې امله د افغاستان بهرنی سياست هم تر ډېره 
 تيهم پر امنیست بهرنی سياوال مقاومت روان و، چې له کبله یې وسلهعد کې د حکومت پر خالف داخلي ب  

وال سلهخپل و هېوادونو سره د اړيکو له الرې  لهچې د سيمې او نړۍ  وکړایڅو افغانستان تر  محوره تنظيمېده
 مخالفین وځپي.
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 نامتوازن بهرنی سياست -۴

ه ې متوازن نه و، بلکې د نړيوالو او سيمد جمهوريت د بهرني سياست بله ستونزه دا وه چې بهرنی سياست ي
طرف م هييزو هېوادونو ترمنځ يې له يوې خوا توازن نشو ساتلی او له بلې خوا يې د دوي ترمنځ په شخړو کې 

اړيکې  يران سره يې پرېاله مثالً: د سعودي عربستان او يمن په قضيه کې يې د سعودي طرف ونيو چې  .نيوه
ځ د هند او پاکستان ترمن ه.قضيه کې يې د اذربايجان طرف ونيو  په اذربايجاند ارمنستان او خرابې شوې. 

االتو متحده ايد امريکا د متحده اياالتو او روسيې ترمنځ يې  د د امريکا د هند مالتړ کاوه.قضاياوو کې يې 
طرفداري  روسیېمالتړ کاوه. که څه هم په ځینو وختونو کې بیا له متحده ایاالتو سره د اختالفاتو له کبله د 

کال کې چې حامد کرزي له امریکا سره د اړیکو د خرابېدو له کبله له روسیې  ۱۲۲۲هم شوې ده، لکه په 
دا ډول نامتوازن بهرنی سياست د افغانستان په څېر  سره د کریمیا د یو ځای کېدو مالتړ وکړ. په مجموع کې

 کمزوري هېواد لپاره مناسب نه و. هيو 

 و اړیکو والړ بهرنی سیاستپر پراخو نړیوال -۵

مثبت  ینېځد پورتنیو تر ډېره منفي ځانګړنو ترڅنګ، په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان بهرني سیاست 
دې دوره  وې. په اړخونه هم لرل، چې ترټولو مهم یې د ټولې نړۍ له هېوادونو سره پراخې دیپلوماتیکې اړیکې

په رسمیت پېژندل شوی و او د افغانستان بیرغ په ټولو هېوادونو کې د افغانستان حکومت د ټولې نړۍ له لوري 
ییزو سازمانونو کې هم فعال حضور درلود او کوالی یې په نړیوالو او سیمه افغانستان ترڅنګ یې رپاند و. کې

و څنګ، که څه هم د دیپلوماتان. د دې تر خپله خبره او خپل دریځ څرګند کړي پر نړیوالو سټېجونوشول چې 
او په دیپلوماتیکو نمایندګیو کې هم اداري فساد ریښې  ومارنو کې اداري فساد او خپلوي پالنه هم وهپه ګ

 خصصمت کادر او ګڼ، خو بیا هم د نړۍ په بېالبېلو هېوادونو او سازمانونو کې افغانستان خپل غځولې وې
 دیپلوماتان لرل.

 اسالمي امارت بهرنی سياستافغانستان د د 

پر بهرني سیاست که څه هم له دې کبله ډېر دقیق تحلیل نه شي کېدای، چې  امارتد افغانستان د اسالمي 
له یوې خوا ایله یو کال شوی چې د اسالمي امارت سرپرست حکومت واک ته رسېدلی او له بلې خوا هېڅ 

هم تراوسه نه لري. بیا هم د اسالمي امارت د دریځونو له مخې  او اساسي قانون ن بهرنی سیاستو  کوم مد  
 :دی والړ ځانګړنونی سياست په عمومي ډول په الندې ستراتيژيو او بهر  ي، چې اوسمهال د هېوادښکار 

 خپلواک بهرنی سياست -۱

زوري دی چې کم المل يې دا ی سياست هېڅکله خپلواک کېدای نشي اوپه نړۍ کې د کمزورو هېوادونو بهرن
هېوادونه له يوې خوا اقتصادي مرستو ته اړتيا لري او له بلې خوا د ځان ساتنې په موخه تر ډېره د لويو قدرتونو 
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 ی شي، خو دلهمدې کټګورۍ الندې راتل ترد اسالمي امارت بهرنی سياست هم که څه هم غوښتنې مني. 
ښکاره  په .امارت بهرنی سياست خپلواک دی جمهوريت د بهرني سياست په پرتله ويالی شو چې د اسالمي

 نه دض فغانستان خاوره به د هېڅ هېواد پريې ويلي چې د نړۍ له ټولو هېوادونو سره ښې اړيکې غواړي، د ا
ن سره يې روسيې او چيله تی او تخنيکي ټيم يې په خبرو بوخت دی، پرانیس ، هند خپل سفارتېږياستعمال

 متحده اياالتو سره هم په قطر کې وختله امريکا  او د ج ترې دفاع کوي،اړيکې ښې دي حتی په نړيوال سټي
 ېهغه بېلګې دي چې د بهرني سياست خپلواکي تر  ېدا ټول د خبرو او مذاکراتو مېز ته کيني.ناوخت 

 څرګندېدای شي.

 بهرنی سياست هبې طرف -۲

يان است په دې ټکو کې بامارت بهرنی سيوزير امير خان متقي د اسالمي سرپرست د افغانستان د بهرنيو چارو 
 «د افغانستان اسالمي امارت بهرنی سياست مثبت، بې طرفه، متوازن او اقتصاد محوره دی.»کړی دی: 

 ده چې يو هېواد د لويو قدرتونو ترمنځ شخړو کله چې موږ د بې طرفه بهرني سیاست خبره کوو، نو موخه مو ترې دا
او له  يپه څېر نظامي ائتالفونو برخه نشه ډلې د کوم قدرت متحد نشي، د ناټو ، د لويو قدرتونو لېل نشيکې ښک

 .چوکاټ کې اړيکې ټينګې کړيټولو سياالنو سره د خپلو ملي ګټو په 
 داسالمي امارت له يوې خوا رسمي بې طرفه بهرنی سياست اعالن کړی او له بلې خوا عماًل د لويو قدرتونو ترمنځ 

ال تر . اوسمهيستلی دیاڅخه  ه اياالتو هم د غير ناټو متحدینو له نوملړامريکا متحد د. کوم قدرت متحد نه دی
ی حل د پای ته رسېدو يوازینډېره د بهرني سیاست د متخصصینو تحلیل هم دا دی، چې د افغانستان د ستونزو 

 په بې طرفه بهرني سياست کې دی.
 محوره بهرنی سياست اقتصاد -۳

ره محو  بهرنی سياست اقتصاد خپل یچې دو  هد دا او ځانګړنه سياست بل اصل د اسالمي امارت د بهرني
د امريکا متحده اياالتو د متحد په توګه د دغه هېواد د مرستو بندېدل دي او یې هم لوی المل اعالن کړی او 

او له نړۍ سره د ښو اقتصادي اړیکو له  افغانستان اړ دی چې له داخلي عايداتو خپله بوديجه تنظيم کړي
هم دا دی، چې په هېواد کې تر ډېره بریده امنیت ټینګ شوی او بل دليل  الرې خپل اقتصاد پر پښو ودروي.

. که څه هم افغانستان ال هم اړ دی چې له داعش محوره بهرنی سياست نور د افغانستان په ګټه نه دی امنیت
په  د بهرني سیاست د متخصصینو ې او نړۍ په کچه مالتړ له ځان سره ولري.ډلې سره د مقابلې لپاره د سیم

افغانستان  ده چې د بهرنی سياست د افغانستان په ګټه دی او تر ټولو لویه ګټه يې دا محوره اقتصادباور، دغه 
ستان سيمه نمحوره بهرني سياست له امله د افغا امنیتاتصال لپاره به فرصتونه برابر شي، ځکه د  ییزد سيمه

يمه ييز مهم س لپاره چين او ايران چې د افغانستان روسيه، او دليل يې دا و چې و مخيیز اتصال له ستونزو سره 
اياالتو  امريکا متحده د هېوادونه ګڼل کېږي د افغانستان د دې ډول بهرني سياست له امله يې نه غوښتل او يا

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM


 8 |                                                  935 ه/تحلیل هفت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.csrskabul.com  info@csrskabul.com 
 

ا چې دچې هغوی ته ګټه ورسوي.  شيافغانستان سره داسې سيمه ييز پيوستون رامنځته  لهنه پرېښودل چې 
 قتصادااو اسالمي امارت هم خپل بهرنی سياست  حضور نه لريامريکا متحده اياالت په افغانستان کې  د اوس
ه و سر ن د سيمې له هېوادونيو لوی فرصت دی چې افغانستاپه اوسني وخت کې اعالن کړی دی، دا  محوره

ايران سره له ، دی ده چې، چين دلته پانګونې ته زړه ښه کړی سته راوړنه داوصل شي. د دغه سیاست ال 
، روسيې د افغانستان پر صادراتو تعرفه ختمه کړې او ال هم د ښو سوداګريزو ې ديسوداګريزې اړيکې پراخې شو 
وخت سالمي امارت سره په خبرو با پل سفارت پرانيستی او تخنيکي ټیم یې لهاړيکو غوښتونکی دی، هند خ

رت سره په اقتصادي اړيکو کار کوي، او د منځنۍ آسیا هېوادونو له افغانستان اسالمي اما لهپاکستان هم دی، 
 تصاداقدا ټول سيمه ييز اتصال دی چې د اسالمي امارت د  سره پر ګډو لویو اقتصادي پروژو کار پیل کړی.

 ښکاري چې په راتلونکي کې د ال غوړېدو په لوري روان دی. او  سياست له امله رامنځته شویمحوره 

 متوازن بهرنی سياست -۲

المي ، يعنې له يوې خوا به اسپه توګه اعالن کړیاسالمي امارت خپل بهرنی سياست د متوازن بهرني سياست 
ونو ترمنځ په قدرت توازن ساتي او له بلې خوا به د دغو امارت د نړيوالو او سيمه ييزو قدرتونو ترمنځ په اړيکو کې

او  چې د هند کړایافغانستان ونشو  د بېلګې په توګه په جمهوري نظام کې .شخړو کې طرف نه نيسي
اوس سره له دې چې هند په افغانستان کې د ، خو ځ په بهرني سياست کې توازن وساتيپاکستان ترمن

 تهخپل سفارت بېر په کابل کې پلې اندېښنې هم لري، خو بیا یې هم اسالمي امارت له بیا واکمنېدو خ
چې اسالمي امارت خپل متوازن بهرني  ولېږه. له دې جوتېږيپرانیست او خپل تخنیکي ټیم یې کابل ته 

اقتصادي پرمختګ په د سياست ته متعهد دی او دا ډول سیاست کوالی شي چې له يوې خوا افغانستان 
 .هم وژغوريله نيابتي جګړو  خوا یېبلې  لوري روان کړي او له

 پر محدودو نړیوالو اړیکو والړ بهرنی سیاست-۵

د اسالمي امارت سرپرست حکومت د یوه کال په تېرېدو سره ال هم د نړۍ د هېڅ هېواد له لوري په رسمیت 
هېوادونه له رسمیت پېژندنې پرته له دغه حکومت سره تعامل  محدود نه دی پېژندل شوی او یوازې یو شمېر

او اړیکو ته ننوتلي دي. د دغو هېوادونو تعامل هم تر ډېره د اړوندو هېوادونو د خپلو اړتیاوو او یا هم اقتصادي 
انګړې ځ عواملو له کبله دی. همدا راز د تېر کال په اوږدو کې د اسالمي امارت استازو په ځینو نړیوالو غونډو په

توګه د افغانستان په اړه د تاشکند نړیوال کنفرانس کې ګډون کړی؛ خو په ځینو نورو مهمو نړیوالو او سیمه 
ییزو غونډو کې بیا حضور نه لري. د سیمې په کچه یې په دې وروستیو کې د شانګهای سازمان په غونډه کې 

څارونکی غړی هم دی. په نړیواله کچه بیا  د حضور نشتون یادولی شو، حال دا چې افغانستان د دغه سازمان
د نړۍ تر ټولو مهم ارګان ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان څوکۍ خالي ده او په ځانګړې توګه څو ورځې 

 وړاندې د دغه سازمان د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب هېچا وینا ونه کړه.
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 پرتلهپايله او 

بهرني  ويالی شو چې د توګهد پايلې او پرتلې په ې دورې او اوسني نظام د بهرني سیاست د تېرې شل کلن
 سياست په اړه په الندې برخو کې د جمهوريت او امارت ترمنځ توپيرونه موجود وو:

ن و او د بهرنيو چارو وزارت په ستراتيژيک پالن کې يې يادونه شوې وه، و  د جمهوريت بهرنی سياست مد   -۲
رني امارت بهرنی سياست تر دا مهاله غيرمدون دی او د پخواني جمهوريت ټول هغه اسناد چې د بهخو د 

 په تعليق کې دي. هتر دا مهال سياست په تدوين يې داللت کاوه

هـ.ل کال د اساسي قانون اتمه  ۲۹۳۱د  .د جمهوريت د بهرني سياست په اړه يو حقوقي چوکاټ موجود و -۱
ماده د جمهوريت د بهرني سياست لپاره يو حقوقي چوکاټ ترسيم کړی و، خو د امارت د بهرني سياست په 

 او اساسي قانون يې هم لغوه کړی دی. نشتهکوم حقوقي چوکاټ  هاړه تر دا مهال

 و د امارت بهرنی سياست بې طرفه دیو، خد جمهوريت بهرنی سياست بې طرفه نه و، بلکې په اتحاد والړ  -۹
 کوم قدرت سره متحد نه دی. لهاو د لويو قدرتونو ترمنځ 

 د جمهوريت بهرنی سياست ناخپلواک و، خو د جمهوريت په پرتله د امارت بهرنی سياست خپلواک دی. -۲

 .یمحوره د ارت بهرنی سياست اقتصادمحوره و، خو د ام امنیتد جمهوريت بهرنی سياست  -۱

نځ قدرتونو ترم ییزود جمهوريت بهرنی سياست غيرمتوازن و او نه يې شو کوالی چې د نړيوالو او سيمه -۶
 په دې برخه کې بريالي دي. هامارت بهرنی سياست متوازن دی او تر دا مهال د توازن وساتي، خو

ندلی نړۍ په رسمیت پېژ د دې ټولو ترڅنګ جمهوریت بیا له ټولې نړۍ سره پراخې اړیکې لرلې او ټولې  -۷
و؛ خو امارت بیا ال هم هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی او له محدودو هېوادونو سره تعامل او غیررسمي 

 اړیکې لري.

 وړانديزونه

ته زیات اهمیت ورکړي او  قضیېرسمیت پېژندنې اوسني نظام د اسالمي امارت باید تر هر څه وړاندې د  -۲
باید د بهرني سیاست تر ټولو مهم لومړیتوب وي. که افغانستان په رسمیت ونه پېژندل شي، د اوسني نظام پر 

لي وضعیت د هېواد له داخ قضیهوړاندې به ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. د رسمیت پېژندنې او بهرني سیاست 
ه اسالمي امارت ته پکار ده چې هغه مسائل چې پر نړیوالو سټېجونو او مسائلو سره کلکه اړیکه لري. له دې کبل

لو مهمه قضیه د د اسالمي امارت د دریځ د کمزورۍ المل کېږي، حل کړي. په دې برخه کې اوسمهال ترټو 
و او په ځانګړې توګه د ښځو د کار او تعلیم قضیه ده چې په ملي او نړیواله کچه یې وګړو د اساسي حقون
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یاته کړې ده، کوم څه چې نه یوازې له اسالم سره هم په ټکر کې نه دي، بلکې د اسالم سپېڅلی نارضایتي ز
 دین یې علمبردار دی.

 بې طرفه بهرنی سياست د افغانستان شرایطو ته په کتو د دې هېواد د ستونزو لپاره يوه ښه حلالره ده، نو -۱
 ې طرفي نقض نه کړي.امارت په هېڅ ډول په بهرني سياست کې باسالمي  ځکه باید

ه اسالمي ل ځکه نوافغانستان تل د نامتوازن بهرني سياست له امله د نيابتي جګړو ډګر ګرځېدلی دی،  -۹
، هند او امريکا، ايران او هرني سياست کې د روسيې او امريکا، چين او امريکاچې په ب رت څخه تمه دهاما

 وساتي. پاکستان، هند او چين او نورو قدرتونو ترمنځ توازن

 محوره بهرنی سياست د هېواد په اقتصاد له دې کبلهدی،  مخي بحران سره افغانستان دا مهال له اقتصاد -۲
، د پنځو ملتونو ۱۲۲-، ټاپ ۲۲۲۲، ټاپي، کاسا بندر د چابهار .ورکړل شي دوامګټه دی او په واقعي ډول بايد 

 جدي اقدامات ترسره شي.تطبيق لپاره بايد د د ريل پټلۍ او نورو اقتصادي پروژو 

 یندمتح چې د امريکا ښې اړیکې هغو هېوادونو سرهنورو او  هېوادونو اروپاييله متحده ایاالتو،  امريکا د -۱
. له يمهمې د د ثبات لپارهوضعيت  امنیتيداخلي  او د رسميت پېژندنې، اقتصادي وضعيت ښه والي، ،دي

 له امريکا سره بايد د تقابل پر ځای له تفاهم څخه کار واخيستل شي. دې کبله

نړیوال عرفونه په هغه صورت کې چې له اسالمي  په بهرني سیاست کې اسالمي امارت ته پکار ده چې -۶
کې  د رعایت په صورت ممکن هېواد ته یېارزښتونو او اصولو سره مستقیم تضاد ونه لري، رعایت کړي؛ ځکه 

د مصلحت کچه زیاته وي. که په بهرني سیاست کې د نړیوالو عرفونو نه  لیقوي تضادونو سره سرهد ځینو س
رعایت د هېواد لپاره د مصلحتونو د له منځه تللو المل کېږي، په داسې حال کې چې له اسالمي او ملي 

 ت شي؛ ځکه د فقهيارزښتونو سره تضاد هم ونه لري، پکار ده چې دا نړیوال عرفونه د حکومت له لوري مراعا
 پای  قاعدې له مخې اخف الضررین ته باید ترجیح ورکړل شي.

 

لمریز کال کې په  ۸۸۱۱ییزو څېړنو مرکز نادولتي، غیر انتفاعي او خپلواک ارګان دی، چې په د ستراتېژیکو او سیمه
پرې او کره څېړنو له الرې، په افغانستان او سیمه کې د پالیسیو د ارزونې کابل کې جوړ شوی. دغه مرکز د خپلو بې

 او بډاینې لپاره فعالیت کوي.
 اړیکه:
 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com     :ایمیل

 www.csrskabul.com -  www.csrskabul.net وب سایت:
 + ۷۳۹۹۰۹۹۷۰۷۷     شمېره: 
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