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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٦/ ٣٠  ،هامبورگ، آلمان                                   گلغرخيل منصدکتور ا  
   

  نظر کوتاه پيرامون منافع ملی در وضيعت کنونی کشور
  

در پی نداشته باشد، مطلقًا برای همه قابل قبول باشد و هيچ نوع مالحظاِت را تعريف جامع و کامل از منافع ملی که 
اين  .  های جداگانۀ از منافع ملی دارند تعريف شانی به موقف سياسی و اجتماعبنابرزيرا بعضی ها . ست دشوارکاري

به  .باشدمطرح  سکتاريستی معين گروهی وبعوض منافع ملی منافع  بخصوص در وضيعِت اوج ميگيرد که هادشواري
لۀ مهم ملی بسيار ضروری است تا مشترکًا توانسته أحث و ابراز نظرها پيرامون اين مسغاز بآهر حال فکر ميکنم 

  . از بحر بزرگ منافع ملی را تعريف و بيان کنيمۀاقل قطر باشيم ال
 می له يی قابل بحثأای کی کدام ارزش ها اساسی اند مساينکه بر. سياست هميشه جنگ برسر ارزش ها بوده است

 چنين  را قرار دهيم ميتوانيم منافع ملیزش های ملی ارزيابی و مورد مطالعهاما اگر منافع ملی را از زاويۀ ار. باشد
  :يمتعريف نما

به هر . تمام ارزش های که ارتباط مستقيم با موجوديت و هويت مادی و معنوی يک کشور دارد منافع ملی ميباشد
د به همان اندازه منافع ملی متضرر ميشود، و هر قدر که به اين ارزشها ناندازه که اين ارزش ها ناديده گرفته شو

نس کمتر در نظر  اين بيال ما متاسفانه در کشور.دنن ميگردمنافع ملی بيشتر تأميتوجه صورت گيرد به همان اندازه 
  . ن توجه جدی صورت نگرفته استآگرفته شده و با 

گرچه .  به ميان می آيدبنياد ايديالوژی ملیچنانچه تفکر ملی بر . رورت دارد همه به تفکر ملی ضمنافع ملی قبل از
به دليل اينکه ايديالوژی معموًال برای . ان معمول نيستر ايديالوژی ها چندئاسنظر به ملی ترمينولوژی ايديالوژی 

به ملی ف برای تامين منافع ولی ايديالوژی ملی صر. يگيردبدست آوردن قدرت سياسی مورد استفاده قرار گرفته و م
  .تشکيل ميدهدقتصاد ملی  هويت ملی حاکميت ملی و اای اساسی ايديالوژی ملی رازيرا که پايه ه. کار گرفته ميشود

اکثرًا سوال .  گفته ميتوانيم که منافع ملی در تعريف هويت ملی، موجوديت حاکميت ملی و اقتصاد ملی نهفته استاًءبنا
است؟ به نهفته  در چه ما  منافع ملی مامطرح ميشود که در حال حاضر يعنی در موجوديت جامعۀ جهانی در کشور

 و يا هم سائر ارزشها؟ فکر ميکنم در وضيعت کنونی کدام ارزش ها بايد توجه صورت گيرد؟ به صلح و دموکراسی
های دموکراتيک، ايمی و عادالنه، تحکيم انستيتيوتکشور هرنوع تدابير، اقدامات و ستراتيژی که بخاطر تأمين صلح د

  . می باشد منافع ملیًئبازسازی و رشد اقتصادی صورت ميگيرد به نفع ملت است، بنًا
 برای ملت افغانستان بيشتر صورت گيرد؟ بخاطر اينکه صلح عادالنهنه تاکيد چرا بايد بر تأمين صلح دايمی و عادال

 و دموکراسی بدون صلح پايه ثباتزيرا رشد اقتصادی، .  ميرودرر ارزش ها يک ارزش بزرگ به شمادر پهلوی سائ
رتباط ا. انونی منطق نداردچنانچه دموکراسی بدون موجوديت اپوزيسيون ق. دار در هيچ کشور امکان ندارد

  ی با منافع ملی در چيست؟دموکراس
ايا در موجوديت رژيم های ديکتاتوری و يا دست نشانده و وابسته منافع ملی تامين شده ميتواند يا خير؟ اگر جواب 

 تاريخ ثابت نموده است که ومعلوم است . مثبت ميبود هيچگاه برای دموکراسی و عدالت مبارزه صورت نميگرفت
مت های ديکتاتور و وابسته نه تنها منافع ملی تأمين شده نميتواند بلکه در نظر هم گرفته هيچگاه در وجود حکو

 بر مبتنی نظاماز همين جهت روشنفکران، منورين در هر کشور بر . ن کاريست مشکلآ شکلی تمثيلو حتی . نميشود
 زيرا حکومِت. مبارزه ميکنندل حکومت در نتيجۀ انتخابات دموکراتيک يتشکل دموکراسی تاکيد ميکنند و برای اصو

همين حکومت و حاکميت انتخابی و . د جز دموکراسی چيزی ديگری نيستميان می آيبکه در نتيجه انتخابات مردم 
  . منطقوی و بين المللی فعاليت ميکندمردم است که در دفاع و تأمين منافع ملی در سطح ملی، 

کند که در نتيجۀ انتخابات حتمًا اشخاص بادانش، ي اين تضمين را نمالبته اين را هم بايد ياد آوری نمايم که دموکراسی
نفع بيشتر به ا های ربرنامه و يا گروه در انتخابات برنده خواهد شد که . دنصادق و باتقوا زعامت را بدست بگير

ليت خود و برتری اما دموکراسی برای همه اين موقع را ميسر می سازد که در بارۀ اه. تطبيق خواهد نمود جامعه
ورد آ اگر قناعت اکثريت مردم را بدست و. برنامه ها و پروگرام های خود به مردم توضيحات و معلومات ارايه نمايند

به همين اساس است که دموکراسی . و برنامه های خويش را تطبيق می نمايند. در آن صورت ملت را رهبری ميکند
لۀ هويت ملی و منافع ملی حل شده باشد و نخبه گان سياسی حکومت أر مس قبول دارد و اگر در کشو راانصاف سياسی

دموکراسی همواره راه را برای استقرار صلح و ثبات سياسی هموار می نمايد و .  مردم را قبول نمايندیهای انتخاب
  . شرايط بهتر برای تأمين منافع ملی مساعد ميگردد
 که در کشور های که نظام دموکراسی قبول شده در سطح جهانی حاکم تجربه نشان داده است و تاريخ ثابت نموده است

  .  قدرت معلوم نباشد، حتمَا منجر به بی ثباتی و حتی جنگ داخلی ميگرددهنباشد و راه مشروع رسيدن ب



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 موجوديتچون .  دموکراسی به احزاب سياسی بزرگ ضرورت استۀطرف ديگر برای تطبيق نورمال پروساز 
 چند حزب بزرگ سياسی مجوديت در کشور ما نيز اًءقبول شده سيستم دموکراسی است بناصل احزاب سياسی يک 

اشد که هويت ملی افغانی را بپذيرد به حاکميت ملی و دموکراسی عقيده داشته باشد برای يک افغانستان دموکراتيک 
  . ه ميتواند موجوديت احزاب بزرگ سياسی برای تأمين منافع ملی کمک زيادی کردزيرا. ضرورت است

ولی متاسفانه اين فکتور عوض . د که تعداد شان از يکصد حزب بيشتر استندر کشور ما احزاب زيادی وجود دار
  . اينکه به رشد دموکراسی در کشور و تأمين منافع ملی کمک نمايندبه بدنامی احزاب و دموکراسی کمک کرده است

 وحدت ملی و ،ز اين احزاب به ارزش های ملی، حاکميت ملیو در بعضی موارد معلوم نيست که تاچه اندازه بعضی ا
افزون بر توضيحات فوق منافع .  ارتباط مستقيم با منافع ملی کشور دارد معتقد و وفادار هستندهمچناندموکراسی که 

  : ملی در عرصه سه گانۀ ذيل ميتواند مورد ارزيابی قرار گيرد
   منافع اقتصادی؛-١
   منافع سياسی؛-٢
  .اجتماعی منافع -٣
جاد ثروت ميباشد و تأمين اين ايو دی به منظور رشد و انکشاف جامعه  ايجاد زيربناهای اقتصا هماناافع اقتصادیمن

ثر عوايد گمرکی و ؤ ايجاد سيستم معقول و مو اقتصادی هاینورمال فعاليتتأمين به منظور زيربناها يجاد منافع در ا
  . ماليات نهفته است

 ثبات و استقرار سياسی ميباشد که راه را ۀستم سياسی که تأمين و تضمين کنندايجاد سيدر قبل از همه  منافع سياسی
زيرا نبودن استقرار سياسی و ثبات برای مردم هرکشور به قميت بسيار گذاف تمام . برای دموکراسی هموار می نمايند

ی نسان تلفات اهادن قدرت سياسی منجر بدر همين است که از دست ديکی از زيبايی های دموکراسی . شده است
  . نميشود

، تعليم و تربيهماعی از قبيل ت قبل از همه ايجاد موسسات اجتماعی بخاطر عرضه و تأمين خدمات اجمنافع اجتماعی
، خدمات صحی و غيره ميباشد که مرحله به مرحله به شکل متوازن مورد تطبيق قرار مسلکیتحصيالت عالی و 

  . ميگيرد
نظر به منافع ملی تعريف منافع ملی، تشخيص :  از اندر رابطه به منافع ملی حائز اهميت خاص است عبارتآنچه د

  . آناوضاع و شرايط زمانی و تمثيل 
 واحد از منافع تعريفدر شرايط کنونی ميتوانند ن پوهنتون، علما، شخصيت های ملی فکر ميکنم که سياسيون، استادا

چيزيکه از نظر من اساسی است . ريق وسائل اطالعات جمعی به اطالع مردم رسانيده شود ارايه نمايند و از ط راملی
های که با استفاده از مقام دولتی يعنی آن. لۀ مکانيزم مجازات و مکافات در رابطه به مسائل ملی و منافع ملی استامس

بايد  ،رسانندبضرر ترتيب به منافع ملی ند و بدين ن زير پا ميک رامرجع غير دولتی ارزش های ملیکدام امکاناِت و يا 
و همانطور که افراد جامعه در مورد سائر مجرمين اطالع حاصل ميکنند در مورد اين . مجازات قانونی شوند
 را قتلهموطنان ما که در اروپا بود و باش دارند ميدانند که اگر يک شخص . دنمطلع گردبايد کتگوری از افراد نيز 
چون .  ماليه نپردازند جزای شان بسيار سنگينتر است، اما اگرميشودن تعين شاای سنگين برای انجام دهد انقدر جز

در مورد تشخيص منافع ملی نيز ميتوان گفت که هم بايد برای . پرداخت ماليه ارتباط مستيقيم به منافع ملی کشور دارد
که در سياست دوست و دشمن دايمی وجود طوري. نظر به شرايط و زمان مشخص شود دراز مدت و بشکل مقطه يی

بدين معنی که درچه زمان تحت کدام شرايط کدام منافع بايد در نظر . ندارد، تشخيص منافع ملی نيز ثابت بوده نميتواند
  . گرفته شود

طوريکه در کشور های دارای سيستم دموکراسی مروج و معمول است حکومت و اپوزيسيون طوری مسلسل در 
  .  و بعدًا آنرا عملی می سازندو احوال مشوره می نمايند  اوضاع نافع ملی نظر بهمورد تشخيص م

تمثيل . و افراد ملت تمثيل ميگردد –کومت، پارلمان و قضاء  ح –دولت  ۀرگانهای سه گانتمثيل منافع ملی نيز توسط ُا
 تبليغ منافغ ملی بايد از خانواده، کودکستان و مکتب يعنی معرفی و. لی آغاز گردد متربيۀ روحيۀبايد از ملی منافع 

ی انسان در جامعه زمان.  از زنده گی شخصی مهمتر است ملیشروع شود و به هر فرد جامعه اذهان گردد که منافع
  جدًا ضرور استاًءبنا. جود باشدبراساس عدالت اجتماعی مو  مرفه، مترقیخوشبخت ميشود که کشور دارای جامعۀ

 . عملی برداشته شودراه اندازی تبليغات وسيع  گامبه توأم با اتيزم د روحيۀ وطن دوستی و پاتريکه در ايجا
 حقوق اتباع، مبارزه جهت تأمين و ،ايجاد روحيۀ دفاع از تماميت ارضی، استقالل ملی، آزادیبدون هيچ گونه ترديد، 

  . فع منافع ملی استحفظ دموکراسی و عدالت و خود را از جواسيس ديگران نگاه کردن همه به ن
 معاهدات بين الدول، سازمان ملل متحد و ميثاق های بين المللی که افغانستان به رهمچنان وظيفۀ حکومت است که د

دراين اواخر بحث پيرامون ايجاد پايگاههای .  را تمثيل و از ان دفاع نمايند ملی نموده قبل از همه منافعالحاقآن 
؟ ر پايگاه ها به نفع ملت است يا خييا در شرايط کنونی ايجاد چنينآز شده است که  آغاجا از همينعاتودر مطبنظامی 

  تا چه اندازه منافع ملی ما در آن تأمين شده ميتواند؟



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

بی ارتباط نخواهد بود اگر نظر کوتاهی به جرياناِت ده سال گذشته انداخته پيرامون اين موضوع  بحث ادامۀقبل از 
  :شود
 اکثريت روشنفکران، منورين و افراد ملت به اين اميد ،بان و حضور پيدا کردن جامعۀ جهانیسقوط رژيم طالاز بعد 

 ضعيف وجود شبکۀ القاعده  در گروه های افراطی و بنيادگر،بودند که با حضور فعال جامعۀ جهانی و عمليات نظامی
يان خواهد آمد، بازسازی کشور شروع دموکراسی به م و رشِدو باالخره از بين خواهد رفت و در کشور زمينۀ ايجاد 

 با انکه .رقی و پيشرفت گشوده خواهد شدميشود و با آغاز رشد اقتصادی، سياسی و اجتماعی راه بسوی تأمين صلح، ت
  .  مالی مصرف شده بسيار ناچيز استوجوه در مقايسه باو غيره انجام شده که سساتی ؤميک سلسله کارهای 

 و همچنان نظام غرق در فساد، اختالس و رشوت از يک طرف حکومت ملی و مسلکی،با تاسف که در نتيجۀ نبودن 
 از سوی ديگر سبب ايجاد موانع عظيم در راهی تامين نبودن ستراتيژی مشخص جامعۀ جهانی برای افغانستانو 

 ،د افزايش کمیاردو و پوليس با وجو. صلح، رشد اقتصادی، ايجاد زمينه های کار آبرومندانه برای مردم گرديده است
  .رنگ تنظيمی و گروهی دارد تا ملی و بيشتر از کفيت الزم برخوردار نيست

بر وحدت ملی افغانها ضربات محکم وارد گرديد و از همه مهمتر . از هم پاشيد» اقتصاد بازار آزاد«اقتصاد زير نام 
  . بنيادگرايی و افراطيت به مراتب ُتندتر وارد صحنه سياسی و نظامی کشور گرديد

بعضی از اقدامات که در داخل کشور زير نام مبارزه با تروريزم، طالبان و القاعده صورت ميگيرد به هيچ وجه با 
  . سازگاری نداردمنطق مبارزه با تروريزم در منطقه 

حوادث اول ماِه می سال جاری يکبار ديگر نشان داد که کشورهای منطقه به خصوص پاکستان در مبارزه با تروريزم 
 با در نظرداشت وضيعت کنونی همکاری ًءبنا. هيچگاه صادق نبوده و نيست» جامعۀ جهانیمتحدين « حيث يکی از به

افع ملی  در چوکات منميتواند تنهاستراتيژيک امريکا و افغانستان در وجود ايجاد پايگاه نظامی اياالت متحده امريکا 
  . مطرح و ارزيابی گردد

وجود دارد که ذيًال ارائه ه بين افغان های داخل و خارج سه نظر متفاوت لأاين مستا جائيکه ديده ميشود پيرامون 
  : ميگردد

که  همکاری ستراتيژيک اياالت متحده امريکا و افغانستان است و استدالل ميکند ۀاين گروه خواهان ادام:  اولۀدست
  افغانستان نيز،امی و حضور نظامی داردرين و غيره کشورها پايگاه نظيه، جاپان، آلمان، کويت، بح در ترکامريکا

اين موضعگيری بسيار سطحی است و بيشتر بخاطر نزديک شدن با . يتواند و پايگاها به نفع ملت استاستثنا بوده نم
  . امريکايی ها ميباشد و حلقات اند که منافع اقتصادی و سياسی خود را فقط در موجوديت امريکا می بينند

 استدالل ميکند که در حال حاضر در جنوب کشور و سائر واليات عساکر امريکايی و ناتو اين گروه:  دومیۀدست
.  مناسبات پاکستان و افغانستان بيشتر تيره ميشود،در صورت ايجاد پايگاه. عمًال در جنگ با طالبان درگير اند

نگ به شدت ادامه پيدا ج. د شدنمناسبات کشور های منطقه از جمله ايران، روسيه و چين نيز با افغانستان تيره خواه
با طالبان و حزب اسالمی مصالحه صورت گيرد و بدين .  عساکر خارجی بايد کشور را ترک نماينداًءبنا. ميکند

مصالحه ملی را بر بنياد . اين نظر نيز بربيناد منافع ملی مطرح نگرديده. ندرتيب آن ها شامل نظام و حکومت شوت
  . ی مذهبی را اماده سازندط ايجاد حکومت افراۀزمينميخواهند ترتيب منافع ملت مطرح نميکند و بدين 

نقطه در منطقه  هستند که افغانستان پس از شرق ميانه به داغ ترين  نظراين اشخاص و گروه ها به اين:  سومیۀدست
ه با ابه يک ضرورت بخاطر مبارز در رأس آن امريکا را بايد به مث حضور نظامی غربًءبنا. مبدل شده است

 ناتو -آيندۀ نزديک نيز نياز به همکاری ستراتيژيک امريکاو در . افراطيت، بنيادگرايی، تروريزم و القاعده قبول کرد
 افغان ها صلۀميم و فيامعۀ جهانی در کشور ما بر اساس تصاز طرف ديگر موجوديت ج.  افغانستان موجود استبا

يبًا حل ايجاد پايگاه ها تقرلۀ أمس ان ملل متحد عملی شده است، وت سازم فيصلۀ شورای امنيبنابرصورت نگرفته بلکه 
 حکومت فعلی که بخش عمده از بودجه عادی و ی برای اين دسته اينجا است که اياله اساسأاما مس. شده تلقی ميگردد

 با انکشافی آن از جانب اياالت متحده امريکا تأمين ميشود از يک طرف و موجوديت شخصيت های ضعيف، آلوده
 در حکومت کنونی تا چه اندازه قدرت چانه زنی و مانور را دارند؟  و آن ها با درک حقايق، حدود وابستهفساد و تا 

  اوضاع و احوال کشور و منطقه جديت الزم را در دفاع از منافع ملی از خود نشان داده ميتوانند؟
مايد که در صورت آغاز مذاکره پيرامون موضوع تاکيد بر آن می نبا در نظر داشت چنين حالت، طرفداران اين نظر 

ايجاد پايگاه های نظامی امريکا طرف افغانی نه بايد حکومت بلکه نهاد و کميسيون مستقل باشد که از طرف لويه 
در وضيعت کنونی در اشتراک با جامعۀ جهانی  جرگۀ عنعنوی تعين و تائيد گردد، تا باشد منافع ملی ايجرگه و 

  .جستجو گردد
اين کميسيون ميتواند متشکل از شخصيت های سياسی مستقل، نماينده گان احزاب و سازمان های سياسی، جامعۀ 

 مسائل ذيل از  بايداگر حوادث در همين مسير انکشاف نمايند.  علما و بزرگان اقوام باشد،مدنی، استادان پوهنتون
  :  مطرح گرددعجانب افغانی با جديت قاط

   و قصبات کشور ميگردد؛به تلفات ملکی در دهاتنظامی که منجر  قطع عمليات -١



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 ادامه عمليات هوايی و آغاز عمليات زمين در خاک پاکستان بخاطر نابودی و محو کامل کمپ های تربيه و تجهيز -٢
  تروريستان، گروه های افراطی و القاعده؛

  يد بر کمک های معمولی؛ منصفانه از اعطای امتياز پايگاه نظامی مزۀ دريافت حق االجر-٣
  ولتی طرف افغانی بر موارد استعمال تاسيسات پايگاه؛ شناسايی حق حاکميت ملی و د-٤
 دفاع  از افغانستان در برابر مداخله کشور های همسايه و منطقه و همچنان تضمين بر اينکه هيچ عمل از خاک -٥

  افغانستان عليۀ کشور های همسايه صورت نميگيرد؛
 مدرن تخنيکی و فارغ سايت کفيت اردو ملی و پوليس ملی در نتيجۀ تجهيز آن ها با وسائل وءد و ارتقا تأمين رش-٦

  .نمودن آن از چنگال گروه های تنظيمی
در وجود چنين نهاد مستقل که متشکل از شخصيت های سياسی مستقل، نماينده گان سازمان ها و احزاب سياسی، علما 

نها در شرايط خاص کنونی در تعريف و تشخيص و دفاع از منافع ملی اقدام عملی  نه ت باشد،و استادان پوهنتون
صورت گرفته ميتواند بلکه زمينه آن مساعد ميگردد تا به جامعۀ جهانی قناعت داده شود که منافع آن ها و کشور ما 

 همچنان. مين شده نميتواند و کشورهای همسايه تأ و معامله گری با آنهاگروه های افراطیباالی افغانستان در اتکاء 
 ما در تأمين صلح عادالنه، رشد اقتصادی،  ۀپيروزی هم. ف برنده نخواهد بوددر ادامه جنگ در افغانستان هيچ طر

 اگر  اماو.  عملی بوده ميتوانداعی فقط در يک افغانستان دموکرات تأمين اعدالت اجتم ورشد انستيتيوتهای دموکراسی
منافع ملی افغانستان در نظر گرفته نشود انکشاف نمايند کشور ما مثل دوران جنگ سرد حوادث به شکل ديگری که 

مبدل خواهد شد که نتنها منجر به بربادی و » گلوباليزم« به ميدان جنگ در ميان تمايالت متخاصم دوران يکبار ديگر
 را در منطقه بيشتراهد شد و دشمنان نابودی کشور ما ميشود بلکه امريکا نيز با پرابلم های جديد در منطقه روبرو خو

  .و جهان برای خود کمايی خواهد کرد
  

  پايان
   

 
  


