
 

 تحليلگر مسائل حقوقي و سياسي محترم محمد ولي نوشته از 

 
 

 افغانستان  بیطرفی نظر مختصر بر سیاست

 

از مطالعه آغاز و ختم این سياست بر مي اید که اتخاذ سياست بيطرفي افغانستان ناشي از موقعيت جغرافيایي ان بخصوص  

جهاني دوم ادامه  برتانوی بوده بعدآ با انکشافات جدید بعد از جنگ حایل بودن ميان دو امپراطوری روسيه تزاری و هند  

  تا   ها  اشتفگي  دچار   کشور   قواء  توازن   حفظ   عدم   و   سياست   این  رعایت  عدم   اثر  به ساله    ۴۳یافته است ، اما با تغيرات  

 . است گردیده  بزرگ قدرتهای نظامي مداخله سرحد

هئيتي از جانب المان ، اتریش ، ترکيه  ۱۹۱۵جنگ جهاني رخ داد در سال در عهد پادشاهي امير حبيب اهلل خان که اولين 

و انقالبيون هند بسر کردگي ) نيدر مایر و هينتنگ ( بدربار امير حبيب اهلل غرض تغير موقف امير از انگليس به جانب دول  

يت شناسي استقالل افغانستان و  محور رسيد ، منظور ان بود تا امير را با وعده های کمک مالي ، نظامي و سياسي ) برسم

سپردن مناطق پشتون نشين انطرف دیورند الین ( تشویق به جانبداری از دول محور نموده قبایل سرحد را بر عليه انگليس 

رای داد ، انگليسها نيز در بدل حفظ  در هند زیر نام جهاد بر انگيزد . مجلس سلطنتي بر حفظ بيطرفي افغانستان در جنگ 

مالي و برسميت شناسي استقالل افغانستان را به امير داده بودند . به باور مراجع سلطنتي و شخص  ه کمک بيطرفي وعد

بود که المان ميخواست انگليسها را در هند  امير حفظ بيطرفي به معني حفظ افغانستان از خطر رویارویي انگليس با المان 

 شکست دهد .

ن اهلل خان و محمود طرزی ( با اتخاذ این موقف از جانب امير موافق نبودند  حلقات روشنفکری در دربار ) عين الدوله اما

از جانب محمود طرزی در  "حي علي الفالح    "زیرا سياست بيطرفي را بيشتر به نفع انگليس تعبير ميکردند .نشر مقاله  

 سراج االخبار نشانگر این اختالف بود .

د در روابط بين المللي افغانسنان آغاز شد که اعليحضرت امان اهلل تحرکات جدی   ۱۹۱۹پس از استرداد استقالل در سال  

خان در محور این تحرکات قرار داشت . افغانستان بحيث یک دولت مستقل با کشور های اسيایي و اروپایي مناسبات 

حساس خطرات  دپلماتيک برقرار کرد . تاسيس روابط با اتحاد جماهير شوروی بحيث رقيب امپراطوری انگليس در هند و ا

ناشي ازان مناسبات بخصوص در امکان تحرکات قبایل مایه نگراني هند برتانوی بود . الرد چيمفورد وایسرای هند از قبول 



استقالل افغانستان ابا ميورزید و طي پيامي از فوت پدر شاه اظهار تاسف کرد ) عين سياستي که رئيس جمهور امریکا  

اهلل غرص برسميت شناسي افغانستان پيش گرفته بدون نام بردن از استقالل از فوت    هاردینگ به هئيت اعزامي شاه امان

 پدر امير اظهار تاسف نموده بود ( .

گرچه اعليحضرت امان اهلل خان دوستي با همه کشور های جهان و جلب کمک و همکاری انها در اعمار کشور بود ولي  

ميان شوروی و افغانستان که بر طبق   ۱۹۲۰امضای معاهده سال  روابط با روسيه شوروی بدماغ انگليس خوش نميخورد  

 دیگر عالي  طرف  بزیان که سياسي یا نظامي داد قرار سوم طرف با یک هيچ که بودند مکلف "ان هردو طرف  ماده نهم 

زنگ خطر تلقي   یک  بحيث انگليسها نزد  ميداد  را  انگليس  با داد   قرار کدام   عقد  برای راه   بستن معني  "  نمایند نه  عقد  باشد

 قرار داد دیگری ميان شوروی و افغانستان به امضاء رسيد .  ۱۹۲۱ميشد . در سال 

  امان  سفر  قبيل  از  عوامل  همه  ،  باشد   خارج  انها  نفوذ  ساحه  از  خارجي  سياست   در  افغانستان  که  نبودند   حاضر  قطعآ   انگليسها 

یک با اتحاد شوروی ، وجود صاحب منصبان ترکي بدربار  نزد   مناسبات  تاسبس  ،   اسيایي و اروپایي های  کشور  به خان  اهلل

با شوروی باعث شد تا انگليسها به تحرکات غرض قيامها و ایجاد    ۱۹۲۷و    ۱۹۲۶امير ، امضای قراردادهای سال های  

بر  تشنجات در افغانستان بپردازند که توانستند حکومت شاه غازی را ساقط و گروهي از دزدان و جاهالن را برای نه ماه  

 کشور حاکم سازند .

محمد نادر شاه و برادرش سردار محمد هاشم خان صدراعظم که با خشونت و استبداد بر کشور حکمروایي ميکردند تالش  

 نمودند تا توازن قواء در سياست خاجي اعاده گردد .

ميداشت روی این اهميت به دپلماسي    نظر  در  نيز  را  شوروی  با  نيک  مناسبات  انگليسها  با   عميقتر  روابط نادر خان با رجحان  

خانوادگي با هردو قدرت پرداخته سردار محمد عزیز خان برادش را بحيث وزیر مختار در ماسکو و برادر دیگرش مارشال 

 شاه وليخان را به سفارت لندن فرستاد .

 با انگليسها را تجدید نمود . ۱۹۳۰و  ۱۹۲۳،  ۱۹۲۱قراردادهای 

حاد شوروی پيمان دوستي را منعقد ساخت . غرض ابراز حسن نيت باسمچي ها ) اشرار ( را  ربا ات۱۹۳۱همچنان در سال  

 ان   به  داده   شکست  ميجنگيدند  ميانه  اسيای داخل صفحات شمال شده عليه حاکميت شوروی در  که برهبری ابراهيم بيگ

 .  داد فرار  دریا امو طرف

ي متکي بر حسن نيت با انگليس و شوروی بود ، تالش  در دوران سلطنت محمد ظاهر شاه خط مشي اصول سياست خارج

قبایل   از شورشهای    هند   مقامات  برای  انگليس  برعليه  دیورند  خط  انطرف صدراعظم محمد هاشم خان در جلو گيری 

  با   جدید  داد  قرار  دو  ۱۹۳۶  و  ۱۹۳۵  سالهای  در  خارجي  روابط  ور  توازن  حفظ  برای  حکومت  ،  بود  بخش  اطمينان  برتانوی

 روی عقد کرد .شو جانب

 .  شد پذیرفته(  نيشن اف  ليگ)   " ملل جامعه "بحيث عضو اصلي  ۱۹۳۴افغانستان در سال 

حکومتهای افغانستان در دوران پس از استقالل تالش زیاد ميکردند تا با نزدیکي با امریکا از مضيقه انگليس و شوروی  

بار دیگر   ۱۹۳۹وجه نميکرد . با آغاز جنگ جهاني دوم سال  بدر شوند اما امریکا به این تمنيات بنا بر مشوره انگليس ت

ميخواست از نفوذ سلطنت در قبایل سرحدی بر عليه انگليس در هند استفاده  افغانستان مورد نظر المان قرار گرفت . المان 

از جانبداری  با  نبود  حاضر  سلطنت  داشت  المان  جانب  به  خان  هاشم  محمد  سردار  که  تمایلي  حفظ  .با  المان    نماید 



 افغانستان  بيطرفيجنگ   آغاز  از  پيش  جهتازین   ،    بپذیرد  بخود  را  جنگ   دوران  متحد   دو  بحيث  شوروی  و  انگليس خطر  

 .  گردید اعالن

  از   ان  متحدین  و   المان  قوای  عبور  خطر  زیرا  بود  انگلستان  نفع  به  بيشتر  بيطرفي  سياست  اتخاذ  جهانيجنگ   هردو  در 

ورشها در قبایل عليه انگليس را مرفوع ميساخت . گرچه المان ها مرزا علي خان مشهور  ش  ایجاد  و  هند  بسوی  افغانستان

به فقير ایپي و سعيد الگيالني مشهور به شامي پير را غرض ایجاد شورش در قبایل تمویل و تشویق مينمودند اما شورشها  

 از پشتوانه افغانستان برخوردار نبود و نتيجه مطلوب به بار نياورد .

عهد نامه تجارتي ميان افغانستان و شوروی امضاء شد و انگليسها هم در ارسال مواد مورد نياز به افغانستان    ۱۹۴۰سال  در  

 ممانعت ایجاد نميکردند .

از جانب شوروی ها و انگليسها بصورت کتبي از حکومت افغانستان تقاضا شد تا اتباع المان    ۱۹۴۱اکتوبر سال    ۲۱به تاریخ  

ز افغانستان خارج نمایند ) به استثني اعضای دپلماتيک ( برای این منظور لویه جرگه دعوت شد لویه جرگه به  و ایتاليا را ا

حکومت صالحيت داد تا این تقاضا را مورد غور قرار دهد در لویه جرگه سياست بيطرفي افغانستان بار دیگر تائيد شد و  

 گردانيد .حکومت اتباع المان و ایتاليا را به کشور های شان بر  

 با ختم جنگ وم جهاني نظم جهان بر بنياد دوقطبي شکل گرفت .

سال ادامه داشت بيطرفي ميان شرق و غرب را با مهارت رعایت ميکرد    ۴۰سلطنت اعليحصرت محمد ظاهر شاه که مدت  

بنایي بهره برداری    زیر  و  ضروری  های  سکتور  برخي  بطي و توانست از همکاری هر دو جانب در پيشرفت قسمي ولي  

نماید . سفرهای زعما به کشور های شوروی و امریکا ، تقاضاهای کمک و همکاری در اعمار کشور از هردو جانب صورت  

  و  ميگرفت ، امریکا همچون سياست گذشته انگليس در عرصه کمکهای بنيادی و تجهيز اردو چندان دلچسپي نشان نميداد  

متکي بخود و دارای اردوی مجهز وجود داشته باشد چنانچه در بيست حضور  انستان افغ  یک  پاکستان  کنار  در   نميخواست

 سياسي و نظامي اش درین عرصه کار بنيادی انجام نداد .

 .  گردید ان   فعال عضو افغانستان و امد پيان به  جهاني عرصه در بحيث نيروی سوم در ان زمان جنبش عدم انسالک 

راه مناسبات افغانستان با امریکا بود اما رعایت تناسب و توزن در روابط شرق و   معضله غده سرطاني پاکستان مشکل سر

امنيتي و شورشهای داخلي   بدون کمترین مشکالت  باعث گردید که مدت چهل سال سلطنت محمد ظاهر شاه  غرب 

 تحریک شده از بيرون سپری گردد .

ها در سياست خارجي افغانسنان رونما شد . رئيس با تعير رژیم شاهي به جمهوری و تحوالت بعدی برخي بي موازنگي  

جمهور محمد داود کما في السابق به سياست بيطرفي ادامه ميداد اما بنابر عالیق بيشتر وی نسبت به مناسبات با شوروی  

د و  که ان هم ناشي از عدم عالقمندی امریکا به خواهشات افغانستان بود امریکا نسبت به این تحول بي تفاوت باقي نمان

درمورد   خان  داود  سياست   . ميزد  پنهان  های  فتنه  به  دست  جدید  رژیم  سازی  ثبات  بي  برای  پاکستان  تشویق  با 

  شاه   احمد  و   رباني   الدین  برهان  و  حکمتيار  گلبدین  چون   فراری  چند  از   استفاده   با  شده   بهانه   پاکستان   برای پشتونستان  

  پشتونستان  سياست  از   خان   داود  تا شد  باعث  انوقت  اوضاع ردید.  گ خنثي   اساني  به  اما   زد دست  بيشتر تحرکات به  مسعود

 رژیم   بر  منفي  تاثيرات  عقبگرد  این  گردد  تر  متمایل  غرب  جانب  به  کرده   گذر  شوروی  جانب  به  بيشتر  ميالن  و  خواهي

 . باشد  ان سقوط  عوامل از  یکي شاید گذاشته



چپ  رژیم  شدید  استقرار  مخالفت  را    امریکا  شده   مواجه  پاکستان با  انگليس  استعمار  مانده  باز  سرزمين  همان  غرب  و 

 مداخله  اما  بود  غرب  مخالفت  اساسي  ماده   شوروی  جانب  به  چپي  های  رژیم   یکجانبه  تمایل.  داد  قرار  مخفي  عمليات مرکز  

بي معني    نيز  انرا  بودن  منسلک  غِير  بلکه  نمود  نفي  عمآل  را  افغانستان  بيطرفي  سياست  تنها  نه  افغانستان  در  شوروی  نطامي

 این  عضو  های  کشور ساخت زیرا بر طبق یکي از مواد کنفرانس باندونگ که اساس جنبش عدم انسالک را گذاشته بود  

 . ندارند  را خارجي  عساکر استقرار و خارجي نظامي پایگاه  تشکيل  حق شان خاک در جنبش

سياست خارجي بود که امریکا و غرب و  توازن قواء در  از عوامل بيروني تشدید جنگها و تشنجات یکي هم برهم خوردن 

 پاکستان عکس العمل شانرا در پوشش جهاد تبارز دادند .

در مدت پنج سال حاکميت رباني و پنج سال حاکميت طالباني خطوط سياست خارجي وجود نداشت ، همه ان دوران در  

 جنگ باهمي و کشتار مردم سپری شد .

ي سياست بيطرفي و نفي عدم انسالک افغانستان شدت بيشتر داد . پيمان نظامي  مداخله نظامي امریکا و ناتو بر بي موازنگ

، گرچه   اورد  بار  به  را  استقرار اوضاع  ناتو نتوانست  و  امریکا  نظامي وسياسي  . بيست سال حضور  ناتو شامل جنگ بود 

کشور های خارج از ناتو و  نميشد .. مناسبات دولت تحت اشغال در سطح جهان وسعت داشت ولي از کنترول امریکا بيرون 

  خوب   مناسبات بيرون از ائتالف امریکا با حسن نيت برای بهبود اوضاع کشور پس از جنگهای تنظيمي غرض اعمار کشور  

  بهتر  وضعيت  یک در افغانسنان نگذاشت امریکا نيت  سوء با  توام دزدان  و مفسدین سلطه و گسترده  فساد  اما کردند ایجاد

 .. شود اورده  در

  اند  نشده   شناخته  برسميت  و  ندارند  خارجي  و  داخلي  سياست  خطوط ماه    ۱۴در قدرت که با گذشت    مجدد طالبان  حضور

  دارد قرار فرهنگي و اقتصادی ، اجتماعي بد  حالت در کشور ، است کرده  ایجادهمسایگان وجهان  نزد را شبهات و شکوک

  در .  ميباشد قانوني و  حقوقي مستند پشتوانه  فاقد اعالن این ما ا  اند  کرده  اعالن   را  بيطرفي  سياست تعقيب  طالبان گرچه ،

  مورد   ميتوانست   جهت  ازین   مينمود  تصویب   انرا   ها  جرگه  لویه  ،  داشت  جا اساسي  قوانين در  افغانستان  بيطرفي  ها  گذشته

گرفته شده   پيش  سياستهای  مشروعيت  و  قانونيت  تا  ندارد  وجود  ای   موسسه  موجود  وضع  در  اما  باشد  جهان  اطمينان

 . نماید مسجل را 

خطوط اساسي سياست داخلي و خارجي یک کشور بدون پشتوانه حقوقي و تصویب مراجع ذیصالح نميتواند در وجود بيانيه 

 ها مستند باشد و جهان به ان اعتبار نماید .

  رقيب   های  وکشور همسایگان    و  جهان  نزداستراتژیک  اهميت  ، خالصه اینکه افغانستان بنابر موقعيت خاص جغرافيایي  

  همه   منافع  رعایت با  منطقوی   و جهاني  های  همکاری  جلب   ،   قواء  توازن   حفظ   ،  فعال   و   مثبت   بيطرفي سياست  تعقيب  جز

  . ندارد  پيشرفت آغاز و  اوضاع  استقرار برای دیگری راه  خودی  ملي منافع حفظ  پرتو  در ها کشور
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