
 

 

1 از 4  صفحه    ه  شمار

 :ارسال مقاالت
 info@arianafghanistan.com  و یاspineghar@gmail.com 

 

 

http://www.arianafghanistan.com 
  

 

لعبدالمجید منگ  

۲۴/۱/۲۰۱۶                                                            دپلومات سابق افغانستان در ملل متحد   
 

 

 

اوضاع امنیتی افغانستانبی خرا  
وموافقتنامه های درازمدت امنیتی و ستراتیژیک  

صیبت مدرین مدت بیشتر از سه دهه  افغانستان بحرانینابسامان و  وبین المللی اوضاع  علل وعوامل داخلی ، منطقوی

ور زیان آ شاهد هستند که دوام مردم رنجدیده ما .ردیده استگ حاال روشن و اشکار مابر هموطنان عزیز یقینا   بار

 یگنظا می و فر هن دوامدار داخالترا برای ممساعدی  زمینۀکه  (تنظیم های ماورای جها د)حیات سیاسی و نظامی

را برای کشور و مردم  ما  ندکی های سیاسی و امنیتی گو پرا مصائبچه  دو همسایه شرقی و غربی ما فراهم نموده

 .ورده استبار آ

افقتنامه مو) داری نموده به تحلیل وارزیابی  خود مزید درین مورد ونه تفصیلگهر ذکراز  وری این حقیقت تلخآ با یاد

سال اخیر بین حکومت  ۵ -۴می پردازم که درین مدت ( یکژستراتیژیک یا مشارکت ستراتی درازمدت امنیتی و های

و یکعده  از یکطرفت )موزاییک( به اصطالح )وحدت ملی(، و حکوم  یس جمهور سابق( حامد کرزی رئسهامی)

شور های کبعضی از ونیز  ناروی، ترکیهجرمنی  ،لیا لستان، فرانسه، ایطاگ، انازقبیل امریکا (ناتو) اعضای پیمان 

 .رسیده است ءبه امضار گی از جانب د ،و استرالیا ، چین، ایرانمنطقه ازقبیل هند

ا حکومت ب  (امنیتی دوجانبۀ موافقتنامۀر بنام )گدی عمدۀ یک موافقتنامۀ ،طوریکه میدانیم این موافقتنامه ها ۀبر عالو

در  ،رسید ءبه امضادر کا بل  با اشتیاق و بدون معطلی وحدت ملی(فردای تاسیس حکومت به اصطالح) امریکا

الح به اصط ای هگلوی جر  یک یاد شده برای تایید وتصویب موافقتنامۀ جمهور سابق ( رئیس)کرزیآقای  حالیکه

یس رئجلوه دادن خودش بحیث یک)برای  دایر نمود ولی در اخیرمو جب  زاف و بیگمصارف  را با ()مشورتی

  .ن خودداری نمودیز از امضای آگدالیل سوال بر ان موقف و با جمهور ملی(

 یا معاهدۀ یک موافقتنامه و مفهوم تعریفتا بهتر خواهد بود  ،ی ستراتیژیک اتحلیل وارزیابی این موافقتنامه ه قبل از

وضیح ت  و بعد به اه حقوق عمومی بین الدول بیانگمیرسد ازن ءبه امضا مستقل دولت ندبین المللی را که بین دو یا چ

 :مایم اقدام ن بمالحظه میرسداین موافقتنامه ها  موادو  ویناکه تقریبا در عن( ستراتیژیکو ستراتیژی) کلمۀ مفهوم

ه یا افقتنامرا تنظیم می نماید یک مو حقوق عمومی بین الدول که روابط بین دولت ها و پرنسیپ های  اه اصولگاز ن

ا رفته به امضگر قرا یک سند بین المللی که از طرف دو یا چند دولت مستقل مورد توافق)) : معاهده عبارت است از
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صرف نظر از اینکه موضوع این موافقتنامه یا معاهده چه است ؟ یک موافقتنامه می تواند شامل یک یا  رسیده باشد

  .ین سند با شد (( چند

ویش خن طرفین موافقتنامه اهداف مشترک دراز مدت آ ردد که درگتلقی می ستراتیژیکیک موافقتنامه یا معاهده وقتی 

پیش و تثبیت ،نیسایل ومنابع مورد ضرورت را تعیو ،هاه را آنتشخیص نموده برای نیل و رسیدن به  را مشترکا  

مکانات و منا ا .برای رسیدن به وسایل که طرفین موافقتنامهستراتیژی در حقیقت مانند پلی است  .باشند نموده بینی

  .مورد استفاده قرار میدهندر نموده ن عبوآ از جهت نیل به اهداف تعین شدهنظر  مورد بع

م میدانی یرد ولی طوریکهگتفاده قرار میذاری عملیات نظامی مورد اسگامی و پالن صال در مسایل نظا ستراتیژی

و سایر ساحات ، مالی ، اداری، اقتصادیسیاسی ذاریگپالن  از قبیل ساحات رگدی ستراتیژی در جهان امروز در

               .رفته میتواندگ استفاده قرار نیز مورد مورد نظر

ستان و بین حکومت افغان تحلیل و ارزیابی موافقتنامه های دراز مد ت امنیتی و ستراتیژیک یا مشارکت ستراتیژیک

 عمدۀ موضوعات درمورد طرفین  مشترک برداشت های یا تفاهماتآنها  همۀدر تقریبا  که این کشور ها نشان میدهد

 لقاعدها ،تروریزم مبارزه با  همکاری  ها برای تقویۀازقبیل تحکیم امکانا ت صلح و امنیت و لمللی امنطقوی وبین 

 جود داردو سایر تهدیدات متوجه صلح و امنیت  و نیگو دهشت اف

ر د ا کمک های الزم را با افغانستا نتعهد نموده اند ت هااین موافقتنامه  یکننده ط امضاءذشته کشور های گین از

 کشور ونیز مساعدت وسایر نیروهای امنیتی (اردوی ملی) رفیت نظامیظسویه و  وباال بردن یموزشساحات مختلف آ

 و حونه تعهد واضگر هیچگبعبارت دی .بعمل بیاورند آن،امثال  و ذاریگسرمایه  ،، اقتصادیمالی مختلف در ساحات

ات  و  تجاوز افغانستان را در قسمت دفع مداخالت کننده ءکشور های امضا ود ندارد کهیا قاطع درین موافقتنامه ها وج

    .خواهد کرد خارجی کمک  سایر کشورهای دوامدارکشور های همسایه ویا یگی و فرهنامنظ

 ه درکنند ءامضاممالک که نیست  (بیطر ف دایمی)یک کشور (اطریش)و  (سویس) کشور های افغانستان مانند چون

ما  ی و تمامیت ارضی کشورحاکمیت مل ،استقالل از مکلف باشند وقرار داشته  (( یا تضمین کنندهارانتورگ)موقف )

 درچنین حاالت معمول است بین دولت ها که سیاسی و دپلوماتیک کلمات بنابرین با ذکر .نمایند حراست و دفاع 

بعمل  تفاءاک درقسمت تطبیق این موافقتنامه ها ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستانازقبیل احترام به استقالل

 .مده استآ

، (بین افغانستان و دولت امریکا امنیتی دو جانبۀ موافقتنامۀمواد )در چوکات مفاهیم  و تنها به اساس بنظر این قلم 

 برای د فع مداخالت و تجاوزات نظامی تقاضا نمایداز دولت امریکا  در موقع ضرورت رسما  می تواند افغانستان 

( توسط کنر  نماید طور مثال فیر هزاران راکت بر والیت ) نظامی الزم و عاجل باوی کمک ،دول همسایه سرحدی

 اصطالح ( به)سهامی بی کفایت حکومت ردید ولی متاسفانه گکه باعث تلفات جانی و مالی زیادی نظامیان پاکستان 

فع چنین برای د (یامنیت دوجانبۀ موافقتنامۀ)مواد متکی بر مفاهیم و تفسیر ونه اقدامی گ( افغانستان هیچوحدت ملی )

 .حکومت امریکا مطرح کرده نتوانست با پاکستان، آشکارایتجاوزات 

ویل ط  مشترکو مقاصد برای تعین اهداف  ن دولت هارکت ستراتیژیک بیدر حالیکه تفاهمات ستراتیژیک یا مشا

 و حکومت بی کفایتیک ت ولی اس مفیدیک کارنها، وسایل برای رسیدن به آ تشخیص منابع و و میزصلح آ لمدتا
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د ر چنین  ، آنهمتنظیمی وغیر موثر ضعیف دپلوماسیبا ( )غیر متحدنده و گپرافاسد،  یا طرفیکه از یک نظام سیاسی

  نمی تواند چنین موافقات ،ی می نمایدگنمایند ،سطح پایین

ا توجه به ب  .فاده قرار دهدبشمول تقویه و تحکیم امنیت کشور مورد است افع ملیرا به نفع من (ستراتیژیکمشارکت )

راتیژیک ن موافقتنامه های ستینده ازیآ توقع ما در یاآن حکومت کابل پرسید که: امی توان از دولتمرد آیا، این حقیقت تلخ

 یندۀآدفع تجاوزات  بهبود وضع امنیتی کشور و ا درقسمتبا حکومت امریک (امنیتی دوجانبۀ موافقه نامۀ) خصوصا  

     ؟چه می با شد یات کشورسایر وال و بر والیات شرقی (ای-اس-)اینظامی پاکستان و سازمان جنایت کار 

های ستراتیژیک به این عقیده هستند که مانع عمده در برابر تطبیق  نامه تقکننده این موا ف امضاءکشور های یا آ  

خاذ ات بنظرمن؟ ودب خواهد  پاکستان در برابر افغانستان دوگانۀپالیسی تجاوزکارانه و  ،نامه ها مواد این موافقت

    :رددگثابت  مفید و موثرامنیتی کشور  سیاسی و می تواند برای بهبود وضع تیاقدامات آ

 مادۀ ب مطابق تا ،نآ ( در)صریح و عالوه کردن یک مادۀ یندهآ یل قانون اساسی کشور در اولین فرصت تعد -۱

 چنین اقدام قانونی .خاتمه داده شود ( قانونا  ماورای جهاد)تنظیم های  آورحیات سیاسی و نظا می زیان  به مذکور

 آنهم (ماسال مبیندین )و (جهاد بر حق مردم افغانستان)این تنظیم ها از نام نا جایز  استفاده جوییی های بهبدون تردید 

احزاب سیا سی  تأسیسبرای  را راه ،مه دادهو ثروت خات ، شهرتکسب مقام ویا برای مقاصد شخصی حفظ  کامال  

  .اهد  نمودخو هموار ،و امنیت کشور ت ملی و ثبامختلفۀ 

رتباط به اوضاع امنیتی در ا (های امنیتی و ستراتیژیک موافقتنامه)نتا یج عملی  وغوربر بمنظور بر رسی -۲

ه ب ان این موافقتنامه ها پیشنهاد نمایدگکنند ءای را به همه امضامکا نیزم تازه  طرف افغانی عقیده دارم ،افغانستان

پیش  (نافغانستا -امریکا امنیتی  موافقتنامه دوجانبهدر)  ( کهکمسیون مشترک) و (روپ کارگ) بعوض  این معنی که

یند نمابه اشتراک  (یا شش ماهه  سه ماهه)جلسات نوبتی ،ین دو کشور استبه ا حدودوم منحصر تنهاو ردیدهگبینی 

یتخت های یکی از پا  و یا درکابل کننده ءهمه کشور های امضاخارجه و دفاع  های امور وزارت ان با صالحیتگ

   .رددگ دایر، کننده ءکشور های امضا

ر ارتبا د الزم اقدامات اتخاذمشکالت و ،ورد هاست آ بر د می توانند تر نوبتیگبزر چنین جلسات در انگاشتراک کنند

خویش برسانند  حکومات مربوطۀ به توجه را جلسات چنین نموده راپورغور ها،ط به تطبیق مواد این موافقتنامه 

ایر ان سگنما یند .مانعی وجود نخواهد داشت، ( نیست)سرییک قرارداد  (امنیتی دو جانبه با امریکا موافقتنامۀ) چون

 جامع حثبدر یک  توانندمی  مکانیزم جدید با این کرده اند ءای مشابه امضاموافقتنامه هکشور هایی که با  افغانستان 

    .نمایند اشتراک یگهندر یک فضای هم آ تطبیق همه موافقتنامه ها ۀمختلف روی مراحل و همه جانبه

شکیل اردوی ملی جدید بر اساس ت و( دو سا له عسکری ملی خدمت مکلفیت اجباری)هرچه زودتر قانون  اعادۀ -۳

ایر ستان و سافغان موجودۀ که در تشکیل اردویسمتی و تنظیمی نه بر اساس سهمیه های قومی،  ،نظامی قوانین مدرن

داخت پرافراد جلب می شوند وزارت دفاع می تواند درمدت خدمت دوساله که روهای امنیتی کشور بکار رفته است. نی

 .عادی خویش شامل نماید بودجۀدر  ،(افراد جلب شده)فامیل های  یگمین زندتأ را برای يمد د معاش ماهوار

 خصوصا   را (( ومنسو بین پولیس و قوای امنیت ملی)) اردوی ملی سربازان  فداکاری های ر حالیکه قربانی ها د 

به  جدا  و  ذاشته تقدیر می نمایم گاحترام  ،به انها انتقال یافت ۲۰۱۴ ور درسالهای امنیتی کش مسئولیت از آنکهبعد 
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 .باشد (اردوی ملی) موجود یتر گن نمی تواند نمایا (می نظا الشکل متحد فورمییون)که تنها پوشیدن این عقیده هستم 

 کشور شان حراست ونوامیس ملی  یت ارضیتمام ،حاکمیت ملی ،وقتی می توانند از استقالل سربازان اردوی ملی

یک اردوی ملی وقتی می تواند در  .مجهز با شند (سالح معنوی وحدت ملی) بهنمایند که قبل از حمل سالح  و دفاع 

   .دور با شد  کامال   از سیا ست بلکهسیاسی نبا شد  نه تنها ایفای وظایف و مسولیت های خویش موفق با شد که

سفارت  امور خارجه و س وزارتصی در رأ واشخا افراد ،درکابل (حکومات سهامی و تنظیمی)تشکیل  اغاز  با – ۴

 فراد این ا .اندبوده  (جهاد )ماورای بد نام به تنظیم های تهوابس غیر مسلکی و رفتند که گهای افغانی در خارج قرار 

 یا به استثنای یک عده .شته اندجام وظایف دپلو ماتیک نداان الزم برای مسلکی تجربۀ واهلیت  ،لیاقت سفانهمتأ

و  لیسیگمانند ان بین المللی به لسان های عمدۀ ،افغانستان موجودۀیمی دپلومات های تنظ یتاکثر ،شت شمارگان

با طرف مقابل مطرح و  ی دپلوماتیک و مشکالت کشور را در تماس ها مسائلبه سویه ای که بتوانند  فرانسوی 

غیر قابل  (انافغانستحیثیت بین المللی )در برابر  (حکومت )سهامی لیتیبی مسؤجفا و  این .بحث نمایند بلد نیستند

  .ا ست عفو

در  ، آنهمتبوده اس تشریفاتی عمدۀ آنکه قسمت  ذشتهگدر چهارده سال  افغانستان لمللیبین ا پا یینی سویه دپلوماسی

اقتصادی و  –نظامی  –سیاسی  جانبۀحضور همه جهانی در افغانستان  که جامعۀحساس کنونی   رایط و اوضاعش

  .رسانیده است شکار  وا پنهانی خسارا ت، فع ملی کشور به منا بد ون شک  دارد  کستراتیژی

 ( اضالع متحده امریکا ایایالت )ورجین

 

 )پایان(
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