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 عنوان تحت سخنرانی برنامه

 «افغانستان در صلح روند با پیوند در هند دیدگاه»

 افغانستان استراتژیک مطالعات انستیتوت

 1931قوس/آذر  7

 برگزار «انستانافغ در صلح روند با پیوند در هند دیدگاه» عنوان تحت را سنخرانی برنامه افغانستان استراتژیک مطالعات انستیتوت

 ساتیدا کارشناسان، دولتی، مقامات برنامه این در. بود کابل در هند سفیر کُمار، وینی مآبجاللت برنامه این اصلی سخنران. کرد

 انهرساصحاب نیز و المللیبین هایسازمان و خارجی کشورهای از برخی هایدیپلومات مدنی، جامعۀ اعضای فرهنگیان، دانشگاه،

 داشتند. حضور

حبت صای خود از انستیتوت مطالعات استراتزیک افغانستان برای فراهم سازی زمینه سخنرانی، در آغاز کُمار وینی مآبجاللت

های در زمینه ترین حامیان افغانستانکی از مهماش یهند از زمان آزادیه و گفت، پروسه صلح افغانستان قدردانی نمود رامونپی

 رد سازی دولت-بوده است و تمام آنها حاصل تجربیات ملت های مختلفدر بخش یت سازیسیاسی، اقتصادی، امنیتی و ظرف

حاکمیت ملی و استقالل به مساعدت های خود را با حفظ احترام  تمام، 1001بعد از سال  هند باشد. سفیر کمار افزود،می هند

 . نبود یکار آسان آنتطبیق  ها و مسائل ادامه همکاریافغانستان انجام داده است که بدون درنظرگرفتن چنین 
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های خود را با حفظ احترام به اسقالل و حاکمیت ملی افغانستان در مدت نیز کمکبلند ، جمهوری هند در آقای کماربه گفته 

تالش کردیم، تا تمام  ما ، در دو دهه گذشتهوی افزود ومت افغانستان ادامه خواهد داد.های نهاد سازی و ظرفیت سازی حکزمینه

کشورهای همسایه در توسعه هند نقش داشته باشد و هدف ما از این پالیسی گذشته تاریخی منطقه جنوب آسیا بوده است، 

وی توانیم بدون همگرایی و نقش کشورهای منطقما نمیی و شگوفایی یکدگیر نقش داشته اند. ترقدر این منطقه در گذشته چون  

 و رفاه اجتماعی داشته باشیم، در هژده سال گذشته روابط هند با افغانستان چند جانبه بود است که هدف ازصلح پایدار، توسعه 

ملت بوده است، هند در کنار کمک مستیقم  میان دو و نزدیکی ، تقویت دوستیهای هند ملت و دولت هند به حکومتهمکاری

 بوده است.نیز دخیل کومت افغاستان سازی حظرفیت نیروهای انسانی ما در به حکومت افغانستان،

 

های عمرانی در افغانستان وعده همکاری داده بود که تا کمار گفت، جمهوری هند حدود سه میلیارد دالر در قسمت پروژهآقای 

پروژه  950، در حدود باشدمی و بند سلما های بارز آن ساختمان پارلمانکه نمونه کنون دو میلیارد آن به مصرف رسیده است

 مند شده است.های هند بهرهکمک دیگر از

های هند به باشد و تمرکز کمکهای آقای کمار، در حال حاضر حدود دوهزار افغان مشغول تحصیل در هند میبنابر گفته

چنین اشاره نمود، در دو دهه افغانستان از طریق مردم و دولت با حفظ حاکمیت ملی افغانستان صورت گرفته است وی هم

تاکید کرد، جمهوری هند  وی یافته است. آموزش ان در مراکز آموزشی هندتر از شش هزار نیروی امنیتی افغانستگذشته بیش
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معتقد هستیم که صلح پایدار در  کند ماها حمایت میمالکیت افغانشمول در پروسه صلح، تحت رهبری و  از روند فراگیر و همه

غان تر بین دو کشور را به ارمهای بیشباشد و تحقق صلح در این کشور زمنیه ساز همکاریمیها عملی افغانستان با رهبری افغان

 خواهد آورد. 

ن گروه گیری ایهای صلح آمریکا با طالبان، برای برچیدن تروریزم و عوامل شکلبه گفته آقای کمار، هند در کنار حمایت از تالش

پروسه صلح افغانستان با ایاالت متحده آمریکا  موردهند در ، دهددامه میکرده و همکاری خود را ادر افغانستان همکاری 

کنیم اما صلح پایدار در افغانستان نیازمند زاد حمایت میوگوهای جدی را نیز انجام داده است و ما از تالش های سفیر خلیلگفت

 آقای خشونت و افراطگرایی نیز از بین برده شود.باشد و در کنار آن عوامل های میجانبه تمام طرفهمکاری های فراگیر و همه

سفیر گفت، هند با افغانستان، ایاالت متحده، چین، ایران، کشورهای جنوب آسیا، اتحادیه اروپا، آلمان و کشورهای دیگر  پیرامون 

ان  چندین باز از های خاص کشورها برای صلح افغانستپروسه صلح تبادل نظر کرده است، در سال جاری، هر کدام از نماینده

سفیر کمار صحبت های  هند بازدید نموده است و هند حمایت خود را از پروسه صلح تحت رهبری افغانستان اعالن کرده است.

های کشورش به مردم نجیب خود را در مورد تجربه هند در مورد انکشاف، اهمیت قانون سازی در جهان امروز و ادامه همکاری

      افغانستان خاتمه داد.

 پرسش و پاسخ

 

 در را هند ایدئولوژیک منافع تواندمی حکومت نوع کدام است؟ افغانستان در ادیئولوژیک منافع دارای هند آیا :پرسش نخست

 بود؟ خواهد پذیرفتنی افغانستان صلح روند ینتیجه عنوان به اسالمی امارت یک هند برای. کند تأمین افغانستان در آینده

 رضی،ا تمامیت را آن ما که است چیزی تصمیم این. است کشور این مردم تصمیم به وابسته افغانستان در حکومت نوع سفیر:

 روابط .سازد شریک دموکراتیک حکومت یک عنوان به را خویش تجارب تواندمی میان این در هند. نامیممی استقالل و حاکمیت،
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 غانستاناف در صلح بناٌ. است مشترک منافع بنیاد بر روابط این. باشدنمی را سومی کشورمتاثر از  افغانستان در هندد عملکرو 

 .وردآمی بوجود افغانستان-هند همکاری برای تریبیش هایفرصت

 ؟تپرداخته اس «ماوتپت» و «پتپانی» یقصه بهعبور کرده و  «واالکابلی» قصه از هند که کرده تغییر چیزی چه :پرسش دوم

 سرگرمی نعتص عنوان به بالیودبه  بیایید. کنند تولید را هافلم مختلف انواع توانندمی آنها است، سرگرمی صنعت بالیود سفیر:

 .کنیم نگاه

 چیست؟ روند این مانع شما نظر به. کنیدمی فکر چه صلح کنونی روند مورد در :پرسش سوم

. است درون این از حمایت برای المللیبین جامعه توافق و اجماع و افغانستان مردم بلند حمایت ما ارزیابی مثبت ینقطه سفیر:

 یاداره و مالکیت رهبری، به ارتباط در سردرگمی مورد در هاینگرانی که همچنان. است پروسه مانع خشونت اعمال تداوم

 .دارد وجود روند این در هاافغان

 چیست؟ صلح از شما تعریف :پرسش چهارم

 مسه ایجاد ما پالیسی اساس. خشونت ختم و منطقه در اقتصادی همکاری امکان. است همه توامندی هند منظر از صلح سفیر:

 .است هند توسعه در دیگران برای فرصت و

 جهت تغییر کشمیر یمنطقه سمت به افگنان دهشت افغانستان، در صلح برقراری صورت در کنیدنمی فکر :پرسش پنجم

 دهند؟

، اشیمداشته ب افگنیدهشتعاری از   منطقه اگر منبع مشترک دارد، افغانستان و هندکشور  دو در افگنیدهشتتهدیدات  سفیر:

دیگر در منطقه مورد باشد که  منطقه در افگنیدهشت ختم باید صلح هایتالش به نفع تمام منطقه خواهد بود، هدف ما از 

 نگیرند. قراراستفاده 

 


