
 
 

 

 3تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

         
۲۱/۱۰/۲۰۲۰                              خالدی احمد نور 

                       
 

 ن افغانستا ی منافع مل
 

 ر از کشو جخار ی اافغان ه هیأت مذاکره کنندهٔ  هدیدگا
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جزو الفبای سیاست خارجی و نظام دیپلماسی کشورها   از یکطرف منافع ملی و توجه به آن حاصطال در عصر کنونی
اختالفات بنیادی میان سازمانها و جنبشهای  ریشهٔ  . از جانب دیگر برداشتهای متفاوت از منافع ملیدمحسوب می شو

  .دربیان میدا سیاسی را
و کامل از منافع ملی که مطلقاً برای همه قابل قبول باشد و هیچ نوع مالحظاِت را در پی نداشته  ن، یکسا عجام  تعریف

از منافع  یه انو اجتماعی شان تعریف های جداگا  یموقف سیاس  ربست دشوار. زیرا بعضی ها بنابر  ا یباشد، کار
حالیکه برای دولت جمهوری اسالمی افغانستان .دملی دارن کمکهای اقتصادی و موجودیت نظامی   بطور مثال در 

منافع ملی قرار  سیاستهای دفاع از امریکا و متحدین ناتو برای دفاع و تقویت نظام و مقابله با تروریزم در صدر
نظامی را داشته   اشغال مدین ناتو حککمکهای اقتصادی و موجودیت نظامی امریکا و متح  تحریک طالبان دارند؛ برای

  .ختم اشغال در صدر تعریف منافع ملی قرار میگیرد
از بنیادی ترین، اساسی ترین و رایج ترین مفاهیم سیاسی شمرده می شود که   (National Interests) منافع ملی یا 

و   (Interest) عمناف حاصطال دو زترکیبی است ا این مفهوم .را تشکیل می دهد موضع گیری های سیاسی محور
  .تعریف کرد و باالی آن توافق نمود ار بنابر آن نخست باید این دو اصطالح (National) یمل

آنچه مقام محوری را در این مباحثه دارد تعریف اصطالح "ملی" میباشد زیرا "منافع" وابسته به برداشت ما از آنچه  
و احزاب و سازمانهای سیاسی که به موجودیت "ملت افغانستان" معتقد   "ملی" میدانیم میباشد. هستند تعدادی از فعالین

و آنچه موجود  نیستند. برای کسانیکه به موجودیت ملت واحد در افغانستان معتقد نیستند منافع ملی نیز وجود ندارد
   .است منافع قومی و سمتی میباشد

افغا   ملت  موجودیت  به  کشور  از  خارج  افغانهای  همبستگی  معتقد  شورای  اساسی  قانون  تعریف  به  مطابق  نستان 
در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم   یلمادۀ چهارم قانون اساسی افغانستان "حاکمیت م مطابق به است.

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي که تابعیت افغانستان را   .دسط نمایندگان خود آن را اعمـا ل مي کنوت یا 
پــــشه یي، نـورستاني،    بلوچ،  هزاره، ازبک، ترکمن،  ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، .دباشندارا  

برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه   .دایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوي وسایـر اقـوام مي باش
  ".دافغان اطالق مي شو

منافع عمومی جامعه و کشور را مد نظر قرار داده اما از سوی دیگر با نوع نظام منافع ملی کشورها اگرچه در کل  
اس مرتبط  نیز  حاکم  دارن .تسیاسی  ارزشها  در  ریشه  کشورها  ملی  ملی   .دمنافع  تفکر  به  همه  از  قبل  ملی  منافع 

. درمادۀ اول قانون اساسی  داهمیت بارز دارن حاکم در تعریف منافع ملی ارزشهای بنیادی نظام سیاسی .ضرورت دارد
دین دولت جمهوري  .ددولت جمهوري اسالمي، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه مي باش  آمده است که افغانستان،

ز دین و اجراي مراسـم دینـي شان درحدود پیروان سایر ادیان در پیروي ا .تاسالمي افغانـستان، دین مقدس اسالم اس
دۀ دوم(. از جمله زبانهاي پشتو، دري، ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشه یي، نورستاني، ا )م داحکام قانون آزاد مي باشن

نشر مطبوعات و رسانه هاي  .دپامیري و سایر زبــانهاي رایج در کشور، پشتو و دري زبانهاي رسمي دولت مي باشن
مصطلحات علمي و اداري ملي موجود در کشور حفظ مي   .دم زبانهاي رایج در کشور آزاد مي باشگروهي به تما 

تطبیق احکام قانون اساسي و سایر قوانین، دفاع از استقالل، حاکمیت ملي و تمامیت ارضي و  .()مادۀ شانزدهم ددگر
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دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و  .(جمتأمین امنیت و قابلیت دفاعي کشور از وظایف اساسي دولت مي باشد )مادهٔ پن
مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تامین وحدت ملي، 

دولت سیاست   . ()مادۀ ششم دشبرابري بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي با 
ستقالل، منافع ملي و تمامیت ارضي و عدم مداخله، حسن همجواري، احترام متقابل  خارجي کشور را بر مبناي حفظ ا

  .)مادۀ هشتم(  دیو تساوي حقوق تنظیم مي نما 
که می    باوجود تفاوت های بارز در دیدگاه ها در مورد منافع ملی، نقاط مشترکی نیز در بین این دیدگاهها وجود دارد

توان به طور کلی تعریف نسبتاً قابل قبولی ارایه کرد. منافع ملی عبارت است از: هدف های عام و دایمی که ملت در  
ته از منافعی تلقی می شوند که دولتها به عنوان یک مجموعه و به  منافع ملی آن دس راه تحقق آنها فعالیت می کند.

  .دنمایندگی از ملت هایشان در روابط خود با سایر کشورها در پی تحقق آن می باشن
   :دشونمنافع ملی از لحاظ درجه اهمیت به سه دسته تقسیم می 

   .تنیس مذاکره چ وجه قابلدر ارتباط است و به هی دولت  منافع حیاتی: منافعی که با موجودیت یک •
  .دکننها در مذاکرات تالش میها برای حفظ و صیانت آنمنافعی که دولت  :ممنافع مه •
یک دولت در مذاکرات ایجاد شده و قابل   یقدرت چانه زن  نمنافعی که تنها برای باال برد :یامنافع حاشیه •

  .دچشم پوشی ان
در ذیل خالصه می   هاز آنها یادشد در تعریف از منافع ملی مهم ترین مولفه هایی که در بیشتر تعریف ها  نبنابر آ 
  :شوند

حفظ  ، احترام و  رامنیت ملی، رفاه اقتصادی، ارتقا و حفظ قدرت دفاعی کشو   ،لتمامیت ارضی، حاکمیت و استقال
   .یارزشهای مل

چهار دهه جنگ و بحران در افغانستان، تحوالت سیاسی و تغییر پی در پیب در کشور   ینظامهای سیاس ا دریغ، 
  .دنتارزش های ملی را نیز دگرگون ساخ 

،  ن، مداخلهٔ جامعهٔ جهانی و کشورهای منطقه در امور افغانستا ا هنآ دحضور دو مرتبه یی نظامیان خارجی و پیام
منافع کشورهای خارجی   هوابسته ب منافع ملی کشور را به شدت هتگی امنیتی و اقتصادی به کشورهای کمک کنندوابس

که جهت کمک  ینهادهای بین الملل کشورها و ناتو و سایر ،یمنافع ملی جمع این وضعیت، حتی سوال .ساخته است
. این منافع دنظر قرار می ده دمور ر دارند راو دفاع از ارزش های حیاتی منافع ملی افغانستان در افغانستان قرا

  .هر یک از اعضا می باشند ملی و جمعی بازگو کنندۀ منافع
تا در شرایط ادامهٔ جنگ، بحران برای مسؤوالن بلند پایهٔ دولتی دشوار است  تعریف   مداخله و بدین ترتیب، حتی 

یف منافع ملی از جمله سوالهای اساسی در مقابل یافتن یک توازن مناسب در تعر .مشخصی از منافع ملی ارایه کنند
  .سیاستمداران افغانستان میباشد

ها  ارزش  آن  بودن  همسان  است  مبرهن  که  چیزی  که ییاما  در  متما  در است  دهه  چهار  این  که طی  هایی  رژیم 
و سایر وثیقه های  حفظ و صیانت آنها را قوانین اساسی  شمرده شده و منافع ملی ردر شما  ن حکومت کردند،افغانستا 

حیاتی   عمناف . این ارزش ها تشمرده اس مکلفیت های درجه یک حکومت و ملتووجایب   از ه وتساخ  مسجل ملی
به حیث منافع   را شامل اند که (یو هویت اسالمی و افغان ی)حفظ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقالل و امنیت مل

نون می شود از منافع ملی افغانستان، بخصوص در وضعیت جاری بر مبنای تعریف باال اک .دمیاشن مطرح رملی کشو
شناسائی   یبصورت آت  دارایه کرد و عوامل و عناصری را که منافع ملی مارا به خطر می انداز ردقیق ت یتصویر

  :دکر
  ؛امنیت ملی که شامل تمامیت ارضی و امنیت مردم است - لاو
  ؛رفاه اقتصادی -مدو
هنگی، تاریخی، هویت ملی، و ارزشهای مندرجه قانون اساسی بشمول حقوق و آزادیهای ارزشهای اسالمی، فر  -مسو

  .مدنی، اجتماعی و سیاسی مردم
  :پایمال گردیده است یا  در حال حاظر منافع ملی افغانسنان در زمینه های زیرین به خطر مواجه شده و

دیورند تمامیت ارضی مارا با خطر مواجه نموده  تحمیلی تجاوزات مکرر و متداوم پاکستان در اطراف خط •
  ؛است

افغانستان امنیت جانی و مالی مردم مارا برهم زده سبب کشتار بیدریغ مردم شده و گسترش  رد ادامه جنگ •
  ؛خدمات دولتی برای بهبود سطح زندگی مردم در اطراف و اکناف را به مشکل مواجه نموده است

عدنی و  استفاده از منابع م ،هادامه جنگ پروسه انکشاف اقتصادی و اجتماعی را کند نموده و آنرا محدود کرد •
  ؛تمنابع طبیعی کشور را ناممکن ساخته و سبب گسترش اقتصاد جرمی و فساد در کشور گردیده اس

  .هجوم فرهنگی بیگانه ارزشهای فرهنگی ملی و هویت مشخص ملی افغانسنان را با خطر مواجه کرده است •
در عین زمان اهداف و   دباش هبا عوامل باال در مقابل باید بنابر آن از یکطرف سیاست خارجی حکومت افغانستان

  .پالیسیهای تمام سازمانها و جریانهای سیاسی ملی محور باید بر پایهً دفاع از منافع ملی فوق الذکر تنظیم یابند
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با توجه به خطرات و عوامل باال، آتش بس، ختم جنگ و توافق باالی یک مصالحه ً ملی که مطابق به آن طالبان  
  .سیاسی و اجتماعی کشور گردند در صدر منافع ملی افغانسنان قرار داردبصورت عادالنه شامل حیات 

گاهگاهی میان اجزای منافع ملی اختالف و تضاد موجود میباشد. بطور مثال میان ارزشهای اسالمی، فرهنگ عنعنوی  
اند که در   یاهداف  و ارزشهای حقوق بشر و نیازهای زندگی مدنی معاصر. یافتن یک توازن مناسب در این زمینه ها 

  .برابر ملت افغانستان و زعامت سیاسی آن قرار دارد
اکنون که مذاکرات صلح به هدف پایان بخشیدن به جنگ و بحران چهل ساله در دوحهٔ قطر وارد مرحلهٔ حساس خود 

کشو سرنوشت  سوال  است  سرنوشت  رشده  افغانی،  جامعۀ  اخیر  دهۀ  دو  دستاوردهای  نظام،  نوعیت   ،
   در دوران پساجنگ مطرح است.  و سوال بازگشت آنها به زندگی صلح آمیز، نطالبا  جنگجویان

، به مثابۀ راز کشو جخار یا شورای همبستگی افغان ه دیاسپورا )خارج از کشور( به ابتکار   هیات نمایندگی افغانهای
تلۀ عظیم هموطن در خودرا مکلف می داند تا به نمایندگی از این ک ،ابزرگ ترین مرکز تجمع افغان های دایسپور

صد تا  باشد  داشته  فعال  نقش  دارد،  جریان  قطر  دوحۀ  در  اکنون  همین  که  افغانستان  صلح  گفتگوهای  و  اروند 
  .انعکاس بدهد میلیونی افغانهای خارج از کشور را تتمنیا 

هجوم فرهنگ    ، سلطۀ فعالیت های استخباراتی خارجی در کشور وگجن  که ادامۀ مداخالت خارجی، تداوم مما معتقدی
   بیگانه پدیده های منفی اند که به شدت منافع ملی را به خطر مواجه ساخته اند.

کشو   افغانهای از  خارج  های  افغان  همبستگی  شورای  ابتکار  به  همه   ردیاسپورا  بحث  و  شور  از  بعد 
ای مذاکره کننده  گرفت تا هیاتی را در چهرۀ میانجی بیطرف توظیف کند تا به هدف کمک به طرف ه متصمی جانبه

صلح در قطر در بر طرف کردن اختالفات شان بر مبنای منافع ملی کشور و در نزدیک ساختن مواضع شان نقش  
  .فعال و مثبت داشته باشد

 ( )پایان
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