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   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 

 

 )٤٠بخش(

  

  :به سلسلۀ برگزاری کنفرانسھای بين المللی پيرامون افغانستان ميخوانيد

  :کنفرانس ماسکو

ِبحران افغانستان" ِ مي�دی تحت عنوان ٢٠٠٩اين کنفرانس بين المللی، بتاريخ ھشتم ماه مارچ سال  ُ ،
ِ در مسکو دايرگرديد، بصورت خاص روی مسايل مبارزه عليه تروريسم و قاچاق مواد "ِسناريوھای ممکن انکشاف ِ ِ

ِمخدر بحث صورت گرفت و توافقاتی در جھت ھمکاريھای مشترک منطقه يی دراين باره  به عمل آمد گفتنی است که . ِ
مخدر از افغانستان به آن کشور، طی نشست ھا، مصاحبه ِمقام ھای روسيه، ھميش ازناحيۀ کشت کوکنار و قاچاق مواد 

.                                                                                                  ھا و سخنھای شان شکايت سرداده و آمارھايی از مرگ و ميرشھروندان روسيه را نيز به نشر رسا نيده اند
                                                             کنفرانس دوبی

تضمين  "  مي�دی، کنفرانس بين المللی ديگری تحت عنوان٢٠٠٩به روزھای چھاردھم وپانزدھم ماه مارچ سال  
ًبه اشتراک سی کشورجھان در شيخ نشين دوبی دايرگرديد و ظاھرا رو ی موضوعاتی ازقبيل امنيت، ان " موفقيت ِ ِ کشاف ِ

گفته . ُخوب، ثبات منطقه، کمکھای بين المللی و استراتژی نظامی، بحث بعمل آمد ِاقتصادی، نقش قانون و حکومت داری
ِشد که مبتکر اصلی تدوير اين کنفرانس، زلمی خليلزاد و سخنگوی عمدۀ آن، داکتررنگين دادفرسپنتا وزيرامورخارجۀ  ِ

ِوقت حکومت حامد کرزی بود ِ کنفرانس دوبی، برخ�ف ساير کنفرانسھا درمورد افغانستان، انعکاس بايد افزود که. ِ ِ ِ
ِمحدود ترو نقاط نظرمغشوش تری ازخود به نمايش گذارد ِيعنی پوشش گسترده يی ازآن دررسانه ھای مختلف صورت . ِ

رجه و اشرف غنی دراين کنفرانس، علی احمد ج�لی سابق وزيرامور داخله، عبدهللا عبدهللا سابق وزيرامور خا. نگرفت
  .ِاحمدزی سابق وزير امور ماليۀ افغانستان نيز اشتراک ورزيده بودند

                                                                      کنفرانس ھالند

مرکزکشور " ھاک"  مي�دی در ٢٠٠٩به ھمين سلسله، يک کنفرانس يکروزه ھم بتاريخ  سی ويکم ماه مارچ  
ِپادشاھی ھالند به اشتراک نود کشور جھان درمورد افغانستان داير شد ِدراين کنفرانس نيز که تحت نظارت سازمان ملل . ِ ِ

اعضای . ِداير شده بود، حامد کرزی رييس جمھور و داکتر دادفرسپنتا وزيرامور خارجۀ دولت وی اشتراک نموده بودند
ماکسيم "  امور خارجۀ کشورھای مختلف تشکيل ميداد و بھمين اساس، ًاشتراک کننده دراين کنفرانس را غالبا وزرای

  .وزير امورخارجۀ ھالند نقش عمده يی را در اين گردھمآيی  بين المللی ايفا نمود" ورھاجن

ازسوی ) مذاکره  و مصالحه با گروه طالبان( ًبايد متذکرشد که تقريبا برای نخستين بار در اين کنفرانس، طرح 
اشتراک کننده گان دراين کنفرانس، مسايل صلح و امنيت و باز سازی .  افغانستان درميان گذاشته شدرييس جمھور

مانند  افغانستان را مطرح نمودند و نماينده ھای کشورھا بالنوبه سخنانی ارائه داشتند و قطعنامه يی صادرشد، ولی
            . ھی ببار نياوردِسايرکنفرانسھا، برای مردم افغانستان واوضاع آن کشورنتيجۀ دلخوا

                                                                                         کنفرانس دوم لندن

ِصدراعظم انگلستان، به سلسلۀ براه اندازی يک سلسله اقدامات سياسی و تبليغاتی، يک " گوردون براون"
اين کنفرانس که بتاريخ .  افغانستان را در لندن پايتخت آن کشور دعوت و ميزبانی نمودِکنفرانس بين المللی ديگردرمورد
و نيز حامد  صدراعظم و وزيرامورخارجۀ انگلستان" براون"مي�دی دايرگرديد، ٢٠١٠بيست و ھشتم ماه جنوری سال 

 مؤسسۀ بين المللی و پانزده به تعداد شصت کشورجھان، دوازده. کرزی رييس جمھور افغانستان درآن سخنرانی نمودند
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ِکشور ناظردرکنفرانس مذکوراشتراک داشتند ِاگرچه اعضای کنفرانس لندن، ھمانند ساير کنفرانس ھای بين المللی، . ِ ِ
ِروی موضوعات مکرر مانند مبارزه عليه تروريسم، کاھش موادمخدر، انکشاف حکومتداری بحث وسخنرانی کردند و  ِ

ِا حدی برجسته گی داشت، عبارت بود ازھمکاری با نيرو ھای امنيتی افغان و انتقال اما، آنچه دراين کنفرانس ت
ِمسووليتھا غرض تأمين امنيت به آنھا، ارسال تيم آموزگاران نظامی برای پوليس و اردوی افغانستان، بازگشت مھاجرين  ِ ِِ ِ

ديگردرکابل بود واما، بگونۀ رسمی، "  رگۀلويه ج"افغان بداخل کشوروطرح و تأييد مذاکره با گروه طالبان و تدوير يک 
درکنفرانس دوم لندن مطرح بود  " انکشاف و ھمکاريھای منطقه ای " و " حکومت داری "،  " امنيت "  سه شعارعمدۀ

ِويا بعبارۀ ديگر، سرخط مسايل مورد بحث دراين کنفرانس را   ھمين سه شعارصورت پذيرفت و تعھد ھايی نيزبرمحور ِِ
                                    :  بيان نمودميتوان چنين

انتقال ِمسووليت ھای امنيتی از نيرو ھای ايساف و ائت�ف بين المللی به نيرو ھای امنيتی ملی افغانستان تا  *
  مي�دی٢٠١٤ِختم سال 

 )گروه طالبان در مکانيسم دولتی افغانستا{ ِطرح و راه اندازی برنامۀ صلح و ادغام مجدد  *

  . ِتأکيد  و تمرکز بر اولويت ھا و ساختار تجديد نظر شدۀ ستراتژی انکشاف ملی افغانستان  *

ُھمچنان، برای نخستين بارطی اين کنفرانس فيصله صورت گرفت تا پنجاه درصد مجموع کمکھای بين المللی 
ُيعنی مصارف پنجاه درصد کمکھا ب. ِبرای افغانستان، به دولت اين کشورتعلق گيرد ايد ازکانال بودجۀ ملی افغانستان ِ

                                  .انجام داده شود

ِتبصره ھا و تحليل ھايی که درمورد کنفرانس لندن ازطرف تحليلگران داخلی و خارجی صورت گرفت، تدوير   ِ
ِاين کنفرانس را از يکطرف وسيله يی برای تقويت موضع متزلزل   انگلستان ودربرابرحزب ِدر داخل" گردون براون" ِ

ِمخالف دانستند وازسوی ديگر، ت�ش غرض حمايت وتقويت افکارآشتی جويانۀ کشورھا دربرابرگروه تروريستی طالبان  ِ
ِواستحکام نقش و سھم انگلستان درامورداخلی افغانستان در دراز مدت خواندند ِ.                

با گروه طالبان نيزتصويب " شورای عالی صلح" ، تشکيل نکتۀ ديگرقابل تذکراينست که طی ھمين کنفرانس
  .اين شورااختصاص داده شد) علنی و پنھانی (گرديد و مبلغ يکصد و چھل مليون دالر برای مخارج 

ًتذکراين نکته جالب خواھد بود که تقريبا يکسال قبل ازتدويرکنفرانس لندن، يعنی درروزھای چھارم تا ششم ماه 

ِي�دی، وزرای امور خارجۀ بيست و دو کشور جھان دروشنگتن گرد آمده و پيرامون کنفرانس لندن  م٢٠٠٩دسامبر سال  ِ ِ
ِجالب اين بودکه نشست ِ مذکور اص� در غياب نمايندۀ . که يکسال بعد ازآن دايرميشد، فيصله ھايی را بعمل آوردند ً

                                                                                        .افغانستان صورت گرفت

ِقرارگزارش محرمانه درآن سال، يکی از وزرأ امورخارجۀ سابق اسراييل نيز درچنين نشست سياسی اشتراک  ِ ِ
ِاين نکتۀ جالب و سؤال برانگيزبود،  بدين معنا که از يکطرف، بيست و دوکشورجھان بدون آنکه . ورزيده بود

ِن دعوت بعمل آورند، درمورد اين کشورو آيندۀ آن جلسه دايرميکنند و ازسوی ديگر، دپلومات ارشد ِازحکومت افغانستا ِ
. ِحکومت اسراييل درآن اشتراک ميکند، بدون آنکه اين کشور، حتا رابطۀ عادی دپلوماتيک با افغانستان داشته باشد

مريکا، آيسلند، کانادا، اسراييل، ايتاليا، ايا�ت متحدۀ ا :کشورھای اشتراک کننده دراين نشست عبارت بودند از
سويدن،آلمان، مکزيک، روسيه، ھنگری، نيوزيلند، اردن، اسپانيا، دانمارک، تايلند، لوگزامبورگ، انگلستان، ھالند، 

   .فرانسه  و ناروی

ِچنانکه طی صفحات گذشته م�حظه فرموديد، مقدمات طرح آشتی با گروه طالبان و برگردانيدن آنان به ِ  قدرت ِ
ِدولتی، مدتھا قبل بوسيلۀ نيروھای ارتش و استخبارات انگليس درمنطقه و قلمرو افغانستان، با برقراری روابط مخفيانه، 
ِارسال س�ح و مھمات، سپردن بعضی ازمناطق آزاد شده بصورت عمدی برای طالبان، انصراف از جنگھای مؤثرعليه  ِ ِ

ِيره ، چيده شده بود و برای آنکه اين طرح انگليسی شکل و ماھيت قانونی و ِآنان، اشاره ھا و اظھارات دپلوماتيک و غ
ِبين المللی بخود اختيار نموده  و تأييد ساير کشورھا را حاصل کند، کنفرانس دوم لندن بگونۀ ماھرانه يی داير شد و مقام  ِ ِ

ِھای انگليسی با اين حرکت، درجھت تحميل و تطبيق اين برنامه با�ی ساير کشو    .رھای جھان نيز به پيروزی نايل آمدندِ

  ِيکی ديگر از فيصله ھای کنفرانس دوم لندن، انتقال مسووليت ھای امنيتی از نيرو ھای ايساف و ائت�ف بين 
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 بود و بھمين منظور، اعضای کنفرانس درعين حال، متعھد ٢٠١٤المللی به نيرو ھای امنيتی ملی افغانستان تا ختم سال 
   . ھای ارتش افغانستان تا سال موعود شدندبه تقويت نيرو

، پس از بحث و گفت و گوھای �زم، فيصله بعمل آمد تا کشور ھای اشتراک کننده، وجه پانزده مليارد دالربرای 
ه ِجانب افغانستان، ھمانند کنفرانسھای قبلی، يکبار ديگر به اين کنفرانس نيزتعھد سپرد ک.ساله آيندۀ افغانستان بپردازند پنچ

ِدر راه ايجاد يک ادارۀ شفاف و پاسخگو، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با ھراس افگنی و رعايت حقوق بشرکار کند ِ ِ .
" ِمنابع آگاه درآن زمان، تدوير اين کنفرانس و فيصله ھای آن را که بنام  (!جدی مبذول نشد آنچه که بدان ھرگز توجه(

ُقدام بزرگ پس از کنفرانس بن تلقی کردندمسما گرديد، يک ا" توافقنامۀ افغانستان  ِجانب حکومت افغانستان درابتدا، . ِ ِ
وجه چھل مليارد دالر را ازکشور ھای اشتراک کننده در اين کنفرانس مطالبه نمود، ولی عاقبت، چنين فيصله صورت 

ِمنظور تأمين امنيت، حاکميت قانون و حقوق بشر، گرفت که مبلغ پانزده مليارد دالر به ِ  توسعۀ اقتصادی و اجتماعی، ِ
ِايجاد زير ساختھای مواص�تی، تأمين انرژی، استخراج و بھره برداری ازمنابع طبيعی، تھيۀ منابع آب، توسعۀ شھری، 
ِحفظ محيط زيست، آموزش و پرورش، تقويت تحصي�ت عالی، حفظ ميراث ھای فرھنگی، توسعۀ کشاورزی و  ِ

ِايی، بھداشت، ايجاد کاروحمايت ازحقوق زنان وامثالھم تا پنج سال ديگر دامداری، مبارزه با موادمخدر، فقرزد
ِدراختياردولت افغانستان قراردھند ِ.        

                                                                      کنفرانس کابل

ِدر روزبيستم ماه جو�ی سال  گری با اشتراک وزرای امور خارجۀ  مي�دی نيز کنفرانس بين المللی دي٢٠١٠ِ
ِبيش ازھفتاد کشور جھان مانند فرانسه، چين، جاپان، ترکيه، ايران، روسيه، کانادا، آلمان، جمھوری چک، سويدن، 
ِپاکستان، مصر، ايتاليا، قزاقستان، ھند، زي�ند جديد، امارات متحدۀ عربی، مسوول سياست خارجی و امنيتی کميسيون  ِ

کنفرانس، ضمن . در شھر کابل داير گرديد  " پروسۀ کابل " شبکۀ انکشافی آغا خان و غيره، تحت عنواناروپا، نمايندۀ 
ِتماسگيری باموضوعات مختلف مانند بازسازی افغانستان، تأمين امنيت، فراھم آوری زمينه ھای حکومت داری بھتر، 

ُمصالحه با طالبان، پرداخت پنجاه درصد کمکھای مالی بين المللی ب ه دولت افغانستان وغيره، تعھد سپرد که مبلغ بيست ِ
اما رويداد ھای بعدی با وضاحت نشان دادند که آنھمه تعھدات، تنھا روی . مليارد دالر برای افغانستان مساعدت نمايند

زيرا اوضاع و حقايق درافغانستان ومنطقه بخوبی نشان دادند که کشورھای ھمسايه، بخصوص روسيه، . کاغذ بود وبس
ايران و پاکستان، درچنين حالتی که افغانستان درنتيجۀ استمرارجنگھا و کشتار ھا ی چندين ساله، حيثيت بيماری را دارد 

حامدکرزی در اين .  ِکه بمشکل ميتواند سر دوپا بايستد، بگونه ناجوانمردانه يی ازجفا و تفتين و تھديد دست بر نميداشتند
م واضحی دارد و آن اين که جھان در کنار افغانستان است و جھان با گروه القاعده ِکنفرانس کابل پيا " : کنفرانس گفت
به اين معناکه . تروريستی طالبان درميان نبود ِدرسخنان حامد کرزی ھيچ حرفی از مبارزه عليه گروه)  ".مبارزه ميکند

  (ًجھان درآينده، صرفا با القاعده مبارزه خواھد نمود، نه با گروه  طالبان

ِدرس فوگ راسموسن دبيرکل پيمان ناتو، بان کی مون سرمنشی سازمان ملل و برخی ديگر از مؤسسات معتبر ان ِ
سرمنشی سازمان " بانکی مون" رياست اين گردھمآيی بين المللی بعھدۀ . بين المللی نيز دراين کنفرانس اشتراک داشتند

  .ملل و حامد کرزی رييس جمھور افغانستان گذاشته شده بود

شرکت کننده گان کنفرانس کابل به افغانستان آمده اند تا بر تعھدات خود  " : دراين کنفرانس گفت" بان کی مون"
   " .در قبال افغانستان بار ديگر تأکيد کنند

پيشرفت در زمينۀ مصالحه با شورشيان  ... " : وزير امورخارجۀ ايا�ت متحده اظھار داشت" ھي�ری کلنتون" 
است که تا چه حدی شورشيان از گروه القاعده جدا ميشوند، حقوق زنان و قانون اساسی افغانستان را وابسته به اين 

حضورنداشته باشند، دستاورد ھای افغانستان و جامعه بين المللی در افغانستان به موفقيت } زنان{اگر... می پذيرند
 درکنار افغانستان است و جھان با گروه القاعده کنفرانس کابل پيام واضحی دارد و آن اين که جھان.. . نخواھد رسيد
   " . . .مبارزه ميکند

ِدرافغانستان، ضمن انتشارگزارشی، پيرامون تدوير " اکسفام" اما درعين حال، نمايندۀ مؤسسۀ بين المللی  ِِ
 ھستند؛  وعده ھای خشک و خالی بس است ؛ مردم افغانستان خواھان عمل واقعی ... " : کنفرانس کابل اظھارداشت
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ُکنفرانس بايد به دeيل ريشه ای عدم توسعه و بحران بشری موجود در افغانستان پاسخ گفته  ومردم  عام ِکشور را 
ُدرجريان نه سال گذشته، با وجود بيشتر از چھل مليارد دالر کمک به افغانستان، .. . ُکمک کنند تا از فقر رھايی يابند

ِوضع امنيتی در وخيم ترين حالت پس از سقوط  طالبان قرار دارد و کشور ھای مليونھا افغان در فقر بسر ميبرند،  ِ
  ".تمويل کننده بصورت فزاينده ای بر راه حلھای ميان ُبر و رويکرد ھای نظامی تمرکز مينمايند

در اکثر افغانھا کنفرانسھايی که  " : درافغانستان گفت" اکسفام" ِمسوول بخش داد خواھی " شلی جکسون" خانم 
ًآن وزيران تمام جھان در مورد آيندۀ کشور شان بحث ميکنند را تماشا ميکنند، اما عم� ھيچ  چيز تغيير    نميکند ِ..."  

م در کابل ٢٠١١به روز بيست و پنجم ماه می سال ) امريکا – پاکستان – افغانستان( ِھمچنان، دومين نشست سه جانبه  
ِمعاون وزارت امورخارجۀ آن کشور، ازجانب " سلمان بشير" اکستان، ِدرنشست مذکور، ازطرف پ. برگزارگرديد ِ

ِمعاون سفيرکبير ايا�ت " انتونی وين "وزارت امورخارجۀ افغانستان و نيز ِمعيين سياسی" جاويد لودين" افغانستان، 
فراھم کردن فضای  " ِقرار گزارشات رسمی، منظورازاين نشست عبارت بود از. متحدۀ امريکا درکابل اشتراک ورزيدند

نخستين . بوده است" ِجلب ھمکاری پاکستان دراين زمينه " و  "اعتماد برای بازگشت طالبان به ترکيب حکومت کابل
ِنشست سه جانبه، قب� دراوايل ماه می و پس ازکشته شدن اسامه بن �دن درخاک پاکستان توسط کماندو ھای امريکايی،  ِِ ً

               .دراس�م آباد داير شده بود

ولی . جانبه، درسالھای بعدی نيزدرکشورھای پاکستان، تاجيکستان، ترکيه و ماسکو ادامه  يافت ِاين نشست سه  
ِبا وجود تبليغات منابع غربی مبنی برمفيد بودن چنين نشستھا، نه تنھا ھيچ بھبودی در سياست ھای افغانی جانب پاکستان  ِ ِ

وز تا روز خشن تر و بغرنج تر ازپيش نيزگشت، تا آنجا که مقام ھای نظامی پاکستان، رونما نگرديد، بلکه اين سياستھا ر
ِمناطق مختلف و�يات کنر، نورستان و ننگرھار را بدون ھيچ دليل موجه، ماه ھا به توپ و راکت بست و خسارات جانی  ِ ِ

  ھيم کرو مالی ھنگفتی به جانب افغانستان وارد آورد که طی صفحات آينده ازآن ياد خوا

                                                                      ُکنفرانس ِلزبن

طی . ُ مي�دی برای دو روز در لزبن پايتخت پرتگال داير شد٢٠١٠اين کنفرانس بتاريخ نوزدھم ماه نوامبرسال 
ِبرنامه ھای ترانزيتی نيروھای نظامی، آموزش ِاين نشست، مسايلی ازقبيل چگونه گی ماموريت پيمان ناتودرافغانستان، 

ِکارمندان مبارزه با مواد مخدر، تھيۀ تجھيزات مورد ضرورت برای نيروھای نظامی افغانستان درقبال خروج نيروھای  ِ
ِباساس نشست ھا، ديد و واديد ھا و تدوير جلسات وکنفرانسھای  .خارجی ازاين کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت

دوم ماه می درجرمنی داير شد که درآن وزرای امورخارجۀ پيمان  ِيرامون افغانستان، نشست ديگری نيز درھفتۀمتعدد پ
ازداکترزلمی رسول وزيرامورخارجۀ افغانستان نيزدراين نشست دعوت بعمل . اشتراک نمودند) ناتو(ِات�نتيک  شمالی 

صورت گرفته بود، اما موضوع دومی مورد بحث  (140) ِھرچند نشست مذکورغرض بحث روی قضيۀ ليبيا. آمده بود
دراجندای اين کنفرانس را، مسألۀ انتقال مسووليت تأمين امنيت به اردو و پوليس افغانستان، خروج نسبی نيروھای ناتو 

ۀ درآيند) ٢-ُبن (وامريکا ازکشور، حمايت ازاستقراردايمی ايا�ت متحده درافغانستان و برگزاری کنفرانس ديگری بنام 
ماه (البته، آنطورکه درصفحات قبلی تذکررفت، يکسال قبل ازآن . تشکيل ميداد) م٢٠١١ماه دسامبر(نزديک 

ِگرد آمدند که درآن حامد کرزی رييس جمھور ) پرتگال(نيز چھل کشورعضو پيمان ناتو درلزبن مرکز) م٢٠١٠نوامبر
و باراک اوباما رييس جمھور امريکا ازاشتراک افغانستان، بانکی مون سرمنشی سازمان ملل، راسموسن سرمنشی ناتو 

موضوع عمده يی که طی اين کنفرانس درلزبن مورد بحث وتصويب قرارگرفت، انتقال مسووليت . کننده گان عمده بودند
ھمچنان در اين .  مي�دی بود٢٠١٤ھای امنيتی به اردوی افغانستان پس ازخروج نيروھای خارجی از افغانستان درسال 

 موضوع مربوط به پروسۀ مذاکره با گروه طالبان، ت�ش برای حکومت داری خوب و رفع فساد اداری و کنفرانس،
دبيرکل ناتو " اندرس فوگ راسموسن" تمرين و تجھيز افراد اردوی افغانستان تا حد حصول توانايی دفاعی چنانکه 

گرفته بوديم ، دنبال کنيم و با متحدين خود، دو ما در برلين جمع شديم تا تصميم  مھمی را که در لزبن  " : دربرلين گفت
  "....باره  برخی برنامه ھا را مرور کنيم
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آنچه ازنظرافغانستان دراين نشست مھم بود اين بود که کنفرانس مذکور درنھايت، فيصله نمود که غرض  
 بيست مليارد دالربه مصرف  مي�دی مبلغ٢٠١٤ تا ٢٠١١تجھيزوتقويت بيشتر نيروھای امنيتی افغانستان، بايد ازسال 

   .رسا نيده شود

                                                               کنفرانس استانبول

ِچھارمين کنفرانس سازمان ملل برای کشورھای کمترانکشاف يافته که تعداد شان به چھل وھشت کشورميرسد و 
با اشتراک يکصد و ) م٢٠١١دوم ماه نوامبر سال ( خورشيدی ١٣٩٠سال بگونۀ اخص، برای افغانستان، بتاريخ ماه ثور 

ِھفده کشور جھان، بيست و پنج سازمان و مؤسسات جھانی و با  سھمگيری سران پنجاه مملکت درشھراستانبول و به  ِ ِ
ه بود، طی سرمنشی سازمان ملل نيز سھم گرفت" با نکی مون " درکنفرانس مذکورکه . ِميزبانی کشورترکيه دايرگرديد

به سرمايه گذاری ھا } ًو طبعا در افغانستان نيز{ ممالک جھان بايد در کشور ھای کمتر انکشاف يافته  " : سخنانی گفت
ِی عمده بپردازند، زيرا در اين کشورھا، منابع فراوان دست نخورده  وجود دارد که انکشاف اقتصادی بيشترکشورھای 

                                   ".جھان را فراھم ميسازد

تجارب چند دھه ی گذشته نشان داد که تعھدات ... " : ِحامد کرزی رييس جمھور افغانستان دراين کنفرانس گفت
ِو وعده ھا به تنھايی نميتوانند سبب انکشاف پايدار گردند ِاھداف کنفرانس استانبول نيز تنھا ميتواند از طريق . ِ ِ

بنابرآن، ھمه ما بايد برنامه عملی کنفرانس استانبول را در .  عمل بپوشدھمکاری مؤثر و صادقانه جامه ی
                            " .استراتژيھای انکشاف ملی کشورھای خويش بگنجانيم

کشورھای اشتراک کننده درکنفرانس استانبول عبارت بودند ازافغانستان، ترکيه، پاکستان، ھندوستان، ايران، 
        .قستان، قرغزستان، تاجيکستان، ترکمنستان، ازبکستان، عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربیچين، روسيه، قزا

کشور ھايی که بحيث ناظردراين کنفرانس اشتراک داشتند، عبارت بودند از فرانسه، کانادا، اتحاديۀ اروپا، آلمان،   
   .دۀ امريکا و سازمان مللايتاليا، جاپان، سويدن، اسپانيا، ناروی، بريتانيا، ايا�ت متح

ِاعضای کنفرانس پس از جرو بحث �زم ، پيشبرد  پروسۀ صلح درافغانستان را نه تنھا تأييد نمودند، بلکه با�ی  ُِ
صراحت خواست تا ازمداخله  ِھمجوارافغانستان با  ھمسايه و کنفرانس ھمچنان از کشور ھای  .آن تأکيد ھم ورزيدند

ِنشست، اعضای کنفرانس درپای سندی امضا گذاشتند که ھمکاريھا و تقويت  ِدر پايان اين. دِدراموراين کشورابا ورزن
ِبيشتر از پيش در راستای تأمين امنيت، انکشاف اقتصادی، مبارزه عليه مواد مخدر و ساير انکشافات منطقه يی را  ِ

  (141)  .خواھان بود

 کنفرانس شيکاگو

م در شيکاگو داير گرديد که ٢٠١٢ بتاريخ بيستم و بيست و دوم ماه می بين المللی ديگری نيز دوروزۀ کنفرانس
ِدرآن، ع�وه از بيست وھشت عضو سازمان مذکور، ھيأتھای  بيست و دو کشور ديگربه شمول سازمان ملل، بانک 

 ِ جھانی ًجمعا به تعداد شصت کشور، اعم ازارگانھا، نھادھا و مؤسسات جھانی، ھندوستان و نھاد ھای بين المللی و
ِدايرگرديد، روی اھداف مثلث آتی به بحث ) ناتو(ِاين کنفرانس که به ابتکار امريکا و اما تحت پوشش . اشتراک ورزيدند

    : پرداخت

                  نقش ناتو در قرن بيست و يکم و تقويت ھمکاريھای آن سازمان با شرکای جھانی اش *

 قال مسووليت ھای امنيتی به حکومت افغانستانارزيابی و آسيب شناسی پروسه ی انت *

 ٢٠١٤تجديد تعھد نا تو غرض تداوم ِمساعدت ھای مالی و حمايت ھای سياسی  از افغانستان پس از سال  *
 .مي�دی

ِدرعين حال، جانب افغانی دراين کنفرانس، پيشنھاد پرداخت چھاراعشاريه يک مليارد دالردرسال را غرض  ِ
منشی " راسموسن. " م  ارائه نمود٢٠١٤خويش پس ازسال ) سه صد و پنجاه و دو ھزار نفری) ِشتقويت و نگھداری ارت

ِرييس جمھورايا�ت " باراک اوباما" سرمنشی سازمان ملل و " بانکی مون" ، )ناتو(عمومی سازمان ات�نتيک شمالی 
پرداخت سھميه ساليانه و ادامۀ ِمتحدۀ امريکا ضمن سخنرانی ھايشان، درحاليکه ازاعضای سازمان مذکورتقاضای 

ھمکاری ھای مالی و حمايتی برای افغانستان را بعمل آوردند، به حامد کرزی رييس جمھورافغانستان اطمينان دادند که 
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مي�دی خاک افغانستان را ترک خواھند گفت، ولی ناتو و ايا�ت متحدۀ 2014 ھرچند نيرو ھای رزمی خارجی تا سال
يعنی به . ازآن، از شکل رزمی به شکل حمايتی درخواھند آورد ِ حضورشان درافغانستان را پسامريکا نحوۀ ھمکاری و

ِکمکھای شان  در ساحات اجتماعی، اقتصادی  وسياسی با افغانستان ادامه خواھند داد ُ.               

ُچون ممالک اتحاديۀ اروپا، با بحران مالی و اقتصادی دست و گريبان بوده  بود که گوشۀ ديگر قضيه از اينقرار
ِگراف بيکاری و نا رضايتی شھروندان آنھا سير صعودی می پيمود، بنابرآن، اعضای  ِنه تنھا ميان خود شان ) ناتو(ِ

ُ گزيده و کمترين ِدچارنوعی اخت�ف و تزلزل بودند، بلکه ميخواستند ھرچه زود تراز آتش جنگِ افغانستان دوری
ِبارمسووليت مالی درقبال اين کشور پس از سال  ِ ِبا آنھم، طوريکه درپايان کنفرانس .  مي�دی را بدوش کشند٢٠١٤ِ

ِ، مقدارسھميۀ ساليانه شان برای تقويت و نگھداری ارتش افغانستان را )ناتو(گزارش داده شد، برخی از اعضای پيمان 
  :مودندطی کنفرانس، بدين گونه اع�م ن

 )درسال(  يکصد و نود مليون دالر  آلمان  وجه

 )رر(  آستراليا       دوصد و پنجاه مليون دالر

 )   رر (      کانادا         يکصد و ده مليون دالر

  )رر  ( انگلستان     صد مليون دالر

 (حدود چھارصد مليون دالر امريکايی( ايتاليا       سه صد و شصت مليون يورو 

 يکا   دو مليارد دالرامر

    .ِاظھار داشتند که مقدار سھميۀ مالی شان را در آينده اع�ن خواھند کرد) ناتو(عده يی ديگراز اعضای 

ِنکتۀ جالب توجه درآستانۀ تدوير کنفرانس شيکا گو اين بود که امريکا و متحدان آن متوقع بودند مقام ھای  ِ ِ
را که ششماه قبل ازآن تاريخ به روی کاروان ھای ) َاز بندرگاه کراچی تا تورخم(پاکستانی، راه تدارکاتی نيرو ھای ناتو 

لوژستيکی ناتو بسته بودند، قبل ازآغازاج�س مذکورخواھند گشود، اما، پاکستانی ھا دراين زمينه ازتعلل کارگرفتند و 
ِی زرداری رييس جمھور پاکستان بالمقابل، رييس جمھورامريکا و منشی عمومی سازمان نا تو که قرار بود با آصف عل

 نظامی در منطقه -ِيعنی سير رويداد ھای سياسی. ُدرحاشيۀ کنفرانس ديدار داشته باشند، ازاين ديدار انصراف جستند
) بگونۀ مؤقت(ًطوری قدم به قدم به چرخش درآمدند که  روابط گرم و محبت آميز قبلی ميان امريکا و پاکستان ظاھرا 

ً معنی ديگر، کفۀ اعتبار بين المللی پاکستان تدريجا سبکترگشته و بجای آن توجه عمدۀ کشور ھای به. خدشه دارگرديد ِ
  .اروپايی و امريکايی، بخصوص پس از امضای موافقتنامه ھای ستراتژيک ، بجانب افغانستان تمرکز بيشتر يافت

ِاما موضوع قابل ياد آوری ديگر اينست که علی رغم مراقبت و محافظت شد ِ ِيد امنيتی اطراف محل کنفرانس ِ ِ ِ ِ
ِشيکاگو، تظاھرات گسترده يی ازسوی جامعۀ مدنی وفعا�ن اجتماعی و سياسی امريکا عليه اج�س بين المللی مذکور به  ِ

گزارشھا . ِراه انداخته شد و شعار ھای ضد بی عدالتی، ضد جنگ و ضد ِفقروگرسنه گی جھانی به اھتزازدرآورده شد
ِبيانگرسرکوب شديد تظاھرات و دستگيری تعداد زيادی از تظاھر کننده ھا توسط پوليس امريکا بوددرآن شب و روز،  ِ ِ .

ِمنابع خبرگزاری ھمچنان اط�ع دادند که  دراين تظاھرات، تعداد زيادی ازسربازان امريکايی که ازجنگِ عراق و 
ُان امريکايی، ضمن سخنرانی ھای پرشورعليه جنگ عده يی ازاين سرباز. افغانستان برگشته اند، نيزاشتراک نموده بودند ِ

ِو جنايت سربازان امريکايی دردو کشور فوق الذکر، مدالھای شان را از يونيفورم ھای خويش جدا نموده و منحيث  ِ ِ
ِاعتراض و نفرت عليه جنگ و خونريزی، به سوی محل تدوير کنفرانس پرتاب کردند روزنامۀ گاردين نيز در شماره . ِ

ِسربازان معترض بحضور ھزاران نفرتظاھرکننده، ازمردم عراق   خويش گزارش داد که٢٠١٢ و دوم ماه می ی بيست ِ
ِو افغانستان بخاطر ويران کردن ِکشور شان معذرت خواستند ِ  .      

درقبال کنفرانس شيکاگو در رسانه ھای افغانی و غير افغانی  ِنظرات، انعکاسات و تحليل ھای گونه گون سياسی
ِدراج�س شيکاگو، ھرگز از تأمين امنيت واقعی و باز سازی افغانستان ذکری بعمل " عده يی گفتند . وزداده شدبر ِ ِ

ِتقويت و نگھداری ارتش حقوق بگيردرافغانستان، ھرگز نميتواند اصل مشکل را " ، برخی ھا اظھار نمودند که "نيامد
 پس از آنکه اوضاع افغانستان را خراب تر و متشنج تر امريکا و اعضای ناتو،"  ، بعضی ھا گفتند که "حل کند 

ساختند، تصميم به ترک جنگ عليه تروريسم گرفتند، درحاليکه خطر و تھديد اين ب�ی خونريز ھنوز ھم نه تنھا وجود 
قش و ِدر فيصله نامه ی کنفرانس شيکاگو، در اطراف ن" تحليلگران ديگرگفتند که  "  .دارد، بلکه رو به تزايد ھم است
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   . "ِمسووليت ھمسايه ھای افغانستان درقبال تأمين و رعايت امنيت و س�متی اين کشور تماس گرفته نشده است 
.                                   ِبازھم، پيامد ھای واقعی اين فيصله نامه و ساير پيمانھا و تعھدات با افغانستان را، گذشت زمان  به اثبات  خواھد رسا نيد

ِاين موضوع را نيز بايد ياد آور شد که اندکی پس از کنفرانس شيکاگو، دوازدھمين نشست  سازمان ھمکاريھای 
ِشانگھای که درصفحات گذشته پيرامون آن تماس ضمنی گرفتيم، درھفتۀ اول ماه جون سال  ِ م درپيکنگ مرکزچين ٢٠١٢ِ

رييس جمھور چين ازافغانستان نيز دعوت بعمل آورد تا دراين نشست بمثابۀ عضو " وھوجين تا. " دايرگرديد
بھمين اساس، حامدکرزی رييس جمھور افغانستان در رأس يک ھيأت رسمی دولتی رھسپارچين . ناظراشتراک نمايد

.                                                                 به امضا رسانيد" يک اع�ميۀ مشترک استراتژ" در آستانۀ اين نشست اع�م گرديد که افغانستان با دولت چين . گرديد
ِچون پذيرش افغانستان بعنوان عضو ناظر سازمان کنفرانس ھمکاريھای شانگھای ومواد و مطالب مندرج در متن 

ًامن منطقه، عمدتا درارتباط ، بخصوص دربحبوحۀ اوضاع  نا)چين و افغانستان(اع�ميۀ مشترک فی مابين دو کشور  ِ
ِنظامی ايا�ت متحده درافغانستان و ھمچنان، در ارتباط با پاکستان، اين دوست ديرينۀ چين،  – باحضورسياسی

تلقی ميشود، بنابرآن، �زم ديدم چند مورد از اع�ميۀ منتشر شده را غرض مطالعۀ ع�قه مندان در  بسيارحساس ومھم
  : اينجا درج نمايم

ِاين نشست بی مانند سران ناتو است و تا حال به اين  " سخنگوی سرمنشی سازمان ناتوگفت که" نا�نگسکووا" . ِ ِ
 "...سطح گسترده، داير نشده بود

  :در اين کنفرانس چند موضوع مھم به تصويب رسيد 

فغان  خواھد  مي�دی مسووليت مربوط به تأمين امنيت را به نيروھای مسلح ا٢٠١٤امريکا و ناتو تا سال )1
 . سپرد

 مي�دی ازسوی کشور ٢٠١٤مخارج نيرو ھای مسلح افغانستان  پس از سال ) چھارمليارد دالر(پرداخت ) 2
 ھای عضو پيمان ناتو

 ِتجھيز، تقويت  و باe بردن کميت  نيرو ھای مسلح افغانستان تا سه صد و پنجاه ھزارنفر )3

  (١٤٢(رفتۀ موشکی در خاک افغانستان دفاع ھوشمندانه يا استقرار تکنالوژی پيش )4

ِچون کنفرانس شيکاگو درذات خودش، چرخشگاه اقدامات و فعاليتھای آيندۀ نيرو ھای ناتو در افغانستان را تشکيل 
                 :  ميداد، بنابرآن، خواستم اع�ميۀ رسمی و صادر شدۀ آنرا نيزدر اينجا بگنجانيم

 : و در مورد افغانستانِاع�ميۀ کنفرانس سران نات "

ِملل کمک کننده به ايساف و حکومت جمھوری اس�می افغانستان، برای تجديد تعھدات استوار خود : مقدمه  ِ ِ ُ
ِدر امتداد ستراتژی  که ما در نشست سران . برای افغانستانی مستقل، امن و دموکراتيک، در شيکاگوبا ھم ديدار نموديم ِ ِ

ِنموديم، ماموريت ايساف تا ختم سال ِدرلزبن پرتگال بدان موافقت  اما بعد ازآن، افغانستان .  پايان خواھد يافت٢٠١٤ِ
ِما بار ديگر تصريح مينماييم که مشارکت نزديک ما بعد از اتمام دورۀ انتقال تداوم خواھد داشت. تنھا نخواھد ماند ِ ِ  .

ِدرده سال مشارکت ما، زنده گی شھروندان افغانستان به طور بارزی د ر عرصه ھای امنيت، آموزش، حفظ صحت، ِ
کار ھای زيادی است که بايد انجام پذيرد، . ِفرصتھای اقتصادی و ھمچنان تضمين حقوق و آزاديھا، بھبود يافته است 

ِاما قويا مصمم ھستيم تا مشارکت خويش را برای حفاظت از پيشرفت ھای مطمئنی  که ما يکجا در دھۀ گذشته  بدست ً 

ِبنابراين ، ملل ھمکار با ايساف به حمايت خويش از افغانستان درمسيرش به سمت خود . وم بدھيم آورده ايم، تدا ِ
اين امر، افغانستان را . اتکايی درامنيت، حکومت داری توسعه يافته و انکشاف اقتصادی و اجتماعی ادامه خواھند داد

 ھايی برای امنيت افغانستان، منطقه و جھان از اينکه بار ديگر بعنوان پناھگاھی امن برای تروريستان که تھديد
يک افغانستان امن و با ثبات ، ھمکاری قابل توجھی را برای منطقه خود که در . ھستند، مبدل گردد، مصوون ميسازد

  .عرصه ھای امنيت ، ثبات و توسعه به ھم پيوسته است ، ارزيابی ميدارد

 افراد ملکی يا نظامی ، افغان يا خارجی، که - آنانافغانستان و ملل ايساف در عزت بخشيدن  به ھمۀ -1
ما ستايش ويژۀ . زندگيشان را برای دستيابی به يک افغانستان موفق،صلح آميز و با ثبات از دست داده اند، ھم نظر اند

 ِخود را از رشادت نيرو ھای مسلح افغانستان و کشور ھای عضو ايساف که فعاeنه، آموزش را پيش ميبرند وھر روز
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ما مصمم ھستيم که  قربانی ھای ما بوسيلۀ مشارکت قوی دراز مدت ما، . پا به پای يکديگر، ميرزمند، ابراز می کنيم
        .که آيندۀ بھتری را برای مردم افغانستان به ارمغان خواھد آورد، به حق دانسته خواھد شد

 : اصول عمومی

 ٢٠١٠ی ، چنانچه در کنفرانس کابل که در جوeی سال ت�شھای ما بخشی از تداخل گستردۀ جامعۀ جھان  - 2
 برگزار گرديد و ٢٠١١برگزار شد، پروسۀ استانبول در بارۀ امنيت  و ھمکاری منطقوی که در نومبر سال 

  . بدان اشاره رفت، ميباشد٢٠١١کنفرانس ُبن در دسمبر

ُما تعھدات راسخ متقابل را که در کنفرانس بن مؤرخ    - 3 ِرت گرفت و اساس مشارکت دراز مدت  دسمبرصو٥ِِ ِ
ِدراين زمينه حکومت جمھوری اس�می افغانستان تصميم قاطع خويش را در رسيدگی . ما راتشکيل ميدھد، به ياد داريم

ِبه تعھدات خود برای  يک جامعۀ دموکراتيک مبتنی برحاکميت قانون و حکومتداری خوب ، به شمول پيشرفت  ِ
ِحقوق بشر و آزاديھای بنيادين شھر وندانش به شمول برابری مردان و زنان و مشارکت  هبا فساد، جايی ک درمبارزه ِ

  .فعال ھر دو گروه در جامعۀ افغانی، احترام ميشود،  تأييد مينمايد

 ِباتمام حرمت باحاکميت ملی افغانستان و در مطابقت با قانون اساسی انتخاباتی پيش  رو بايد  پروسه ھای   

ِزمينۀ، پيشرفت مداوم  در اين. ِشفافيت، فراگيری و اعتبار آنھا نيز حايز اھميت بزرگ خواھد بود. جام يابدافغانستان ان
ِدر راستای اين اھداف قوای بين المللی حافظ  صلح را در جھت فراھم آوری حمايت تا سال   و بعد ازآن تشويق ٢٠١٤ِ

ِما براھميت مشارکت کامل ِزنان افغا -4  .نمود خواھد ِ ن در باز سازی، روندھای سياسی و پروسۀ صلح و آشتی در ِ
ِافغانستان  و نياز به احترام به ترتيبات نھادی حفاظت کننده از حقوق شان، تأکيد مينماييم ما به تطبيق قطعنامۀ شماره . ِ

 نياز ما ھمچنان. شورای امنيت سازمان ملل متحد در خصوص زنان، صلح و امنيت متعھد باقی خواھيم ماند١٣٢٥
ِبرای محافظت اطفال در مقابل تأثيرات زيان آور ِمنازعات مسلحانه را در مطابقت با قطعنامه ھای مربوطۀ شورای  ِ ِِ

   .امنيت ملل متحد درک مينماييم

           :واممشارکت با د ِتکميل نقشۀ راه لزبن و بنا نھادن 

 مسووليتھای امنيتی ازايساف به نيرو ھای ملی ، ما در خصوص انتقال مرحله ای٢٠١٠ُدرلزبن، در نومبر  ٥-
حکومت جمھوری . ِامنيتی افغان تصميم گرفتيم تا افغانھا را برای اخذ مسووليت کامل امنيتی شان توانمند نموده باشيم

 شروع گرديد، متعھد باقی می ٢٠١١ ايساف به اين استراتژی انتقال که در ماه جوeی -اس�می افغانستان و نا تو
ما ھمچنان در اين .  تکميل خواھد گرديد٢٠١٤پروسۀ انتقال به طور برگشت نا پذيرجريان دارد و الی ختم سال . ندمان

                                      .ِزمينه اھميت ِ ھمکاری جامع و بھبود مداوم در حکومت داری و انکشاف را درک مينماييم

                                 

اين .  اع�م شد ١٣٩١ ثور٢٤ِمرحلۀ سوم انتقال مسووليت ھای امنيتی توسط رييس جمھور کرزی بتاريخ  - 6
 درصد از جمعيت افغانستان در نواحی ای زندگی ميکنند که نيرو ھای ٧٥بدين معناست که به زودی ديده خواھد شد که 

 ھمه بخشھای افغانستان ٢٠١٣ الی اواسط سال .ِملی امنيتی افغانستان رھبری امنيت آن نواحی را به دست دارند
اين . پروسۀ انتقال را آغاز کرده خواھد بود و نيرو ھای افغان در رأس امنيت ھمه سر زمينشان قرار خواھند داشت 

ايساف با ماموريت خود، نيرو ھای خود را به . امر، مرحلۀ برجسته و مھمی در نقشۀ راه لزبن را نشان خواھد داد
                  . خارج خواھد ساخت٢٠١٤ دسامبر ٣١جی و مسووليت  پذيرانه تا صورت تدري

ِموفقيت پروسۀ انتقال با پيشرفت  قابل م�حظۀ نيرو ھای ملی امنيتی افغان از زمان لزبن در عرصه ھای  -7
تھا را در کشور شان به سر بازان ِافغان به طور افزايند ه رھبری عمليا. توانمندی و مسلکی سازی، تحقق خواھد يافت

  .عھده دارند

توانمندی نيرو ھای افغان ، ھم پوليس و ھم اردوی ملی، قادر به حفظ امنيت مناطقی که وارد پروسۀ انتقال 
      . گرديده ثابت شده است

ِتکميل پروسۀ انتقال به معنای پايان تعھدات جامعۀ جھانی در قبال ثبات و توسعۀ افغانستان نيست  -8 ِ .
ِفغانستان و ناتوباری ديگر تعھد خويش را برای توسعۀ بيشتر مشارکت دوامدار افغانستانا  ٢٠١٠ناتو که درسال  ِ
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انتگريتی انشيتف  )  و پس ازآن، به شمول تدوين طرح درستکاری٢٠١٤شد، در تمامی ابعاد ِآن تا سال  امضا درلزبن
ِفغانستان و مقامات ناتو، مشورتھای خويش را در راستای ِدراين زمينه حکومت جمھوری اس�می ا. تصريح مينمايند) 

     . ِشکل دھی مشارکت دوامدار، تعميق خواھند بخشيد

ِبھرصورت، ما از اينکه تعدادی از کشورھای عضو ايساف موافقتنامه ھای  مشارکت دو جانبه با حکومت  -9
ِاين چارچوب ھای مشارکت دو جانبه اساس . اييمجمھوری اس�می افغانستان را به امضا رسا نده اند، استقبال مينم

ِھمکاری و دوستی ميان يک افغانستان مستقل، دارای حاکميت ملی و دموکراتيک با کشور ھای متذکره را بر مبنای  ِ
   .مساوات و منافع متقابل تشکيل ميدھد

 : ٢٠١٤پس از 

که به دست آمده است ، کشورھای ِبه ھدف حفظ و تقويت ترقی قابل م�حظه و دست آورد مشترکی   - 10
ِايساف باeی تعھد دوامدار خويش به امنيت افغانستان پس از سال  دولت جمھوری اس�می . مجددأ تأکيد مينمايند٢٠١٤ِِ

      .افغانستان به استقبال از اين حمايت ادامه ميدھد

ِايساف به شمول ماموريت آموزشی ناتو درافغانستان، در رسيدن نھاد - 11 ِ  ھای امنيتی افغان به سطح باeی ِ
ًدولت جمھوری اس�می افغانستان  مجددا تصريح مينمايد که  .کليدی بازی نموده است ِتوانمندی وظرفيت، يک نقش

ُناتو با ديگر کشورھای ھمکار ھنوز ھم در آموزش، مشورت دھی و کمک به نيرو ھای ملی امنيتی افغان نقش اساسی 
ِبا تکميل پروسۀ انتقال مسووليت ھای . ِيخواھد تا به حمايت خويش دراين زمينه ھا ادامه بدھددارند و از اين سازمان م ِ

ِ، ماموريت ناتو ازحالت ِمحاربوی به يک ماموريت جديد، يعنی ارائۀ آموزش، مشورت و ٢٠١٤امنيتی درختم سال 
ِکمک تغيير خواھد کرد که با ماموريت فعلی ايساف متفاوت خواھد بود ُ.                                                                   

    

ما اطمينان خواھيم . ِما موافقيم تا برای ايجاد ھمچون يک ماموريت ِجديد تحت رھبری نا تو کار نماييم  - 12
زمان ملل متحد ِداشت که اين ماموريت جديد دارای يک  بنيان حقوقی درست،  مانند قطعنامه يی از شورای امنيت سا

      .ميباشد

      حمايت از قوای امنيتی ملی افغانستان

ِافغانستان با حمايت کشور ھای عضو ايساف به انکشاف نيرو ھای امنيتی که تحت حاکميت قانون اساسی   - 13 ِ ِ
ِبوده و توانايی تأمين امنيت تمام اتباع افغانستان را داشته باشند، متعھد ميباشد ِ تی ملی افغان تحت قوای امني. ِ

  .ِرھبری ُملکی مؤثر در تطابق با حاکميت قانون و احترام به حقوق بشر وظيفه اجرا خواھد کرد

ِدرکنفرانس بين المللی بن پيرامون افغانستان که به تاريخ  - 14  برگزار شد، جامعۀ جھانی ٢٠١١ دسمبر ٥ُ
ِی قوای امنيتی افغان پس از ختم پروسۀ انتقال حمايت تصميم گرفت تا از آموزش، تجھيز، تمويل و انکشاف توانايی ھا

ِکشورھای عضو ناتو و ايساف تعھد قوی خويش را نسبت به اين پروسه يک بار ديگر بيان ميدارند و نقش . نمايد
 تا ما ھمچنين از جامعۀ جھانی ميخواھيم. ِخويش را در راستای پايدار مالی قوای امنيتی ملی افغانستان ايفا خواھند کرد

ِسرعت و اندازۀ تقليل تنظيم شده قوای امنيتی ملی افغان از نقطۀ اوج به يک . به اين پايداری دراز مدت متعھد گردند
ِسطح پايدار با درنظر داشت شرايط بوده و تصميم در مورد آن توسط دولت جمھوری اس�می افغانستان در مشورت با  ِ

ِتی تعريف شده از جانب جامعۀ جھانی  و دولت افغانستان، تعداد آيندۀ قوای ُمدل مقدما. جامعۀ بين المللی  گرفته ميشود
 با بودجۀ تخمينی  چھار اعشاريه يک مليارد دالر امريکايی  تجسم ٢٢٨٥٠٠امنيتی ملی افغان را به تعداد مجموعی 

ِمينمايد و اين مدل با در نظر داشت شرايط ِمحيط ِامنيتی موجود به صورت منظم مورد تجدي      .د نظر قرار خواھد گرفتُ

ِحفظ يک قوای کافی با توانايی امنيتی، مسووليت دولت جمھوری اس�می افغانستان با حمايت جامعۀ   - 15
ِمنحيث جزيی از جامعۀ گستردۀ جھانی و با در نظر داشت تقويت ِميکانيزم ھای موجود، ما  سھم . جھانی ميباشد ِ

ِر ميکانيزم ھای مناسب، ھمسان و مؤثر تمويل و تنظيم ھزينه برای تمام شعب خويش را در زمينه انکشاف ھرچه بيشت
اين ميکانيزم ھا  انعطاف پذير، شفاف، قابل توضيح و سود آور بوده و . قوای امنيتی ملی افغانستان ايفا خواھيم کرد
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اردو و پوليس و ھمچنان  ِاين ھا تفکيک بين وجوه مالی برای  .ِمشمول اقداماتی در امر مبارزه با فساد ميباشد
  .ِانکشاف بيشتر ظرفيت در داخل وزارت خانه ھا و نھاد ھای امنيتی افغان خواھد بود

با توسعۀ اقتصاد افغانستان و رشد عوايد داخلی، اندازۀ سھم ساeنۀ افغانستان به صورت فزاينده از رقم   - 16
 افغانستان ٢٠٢٤ايش خواھد نمود که حد اکثرالی سال  به شکلی افز٢٠١٥ مليون دالرامريکايی درسال ٥٠٠ابتدايی 

ِمسووليت کامل تمويل قوای امنيتی خويش را به دوش گيرد ِ در روشنايی اين نکته، درجريان دھۀ تحول ، ما توقع . ِ
ِداريم که کشورھای کمک کنندۀ بين المللی مقدار سھم کمک مالی خويش را متناسب با خواست دولت افغانستان مبنی  ُ ُ

       .ِر ازدياد مسووليت ھای مالی آن کاھش خواھند دادب

ِبا انکشاف و مسلکی شدن بيشتر پوليس ملی افغان، آنھا در راستای يک نيروی پايدار، قابل اعتبار و  - 17 ِ
ِحسابده به صفت نيروی حاکميت قانون رشد خواھند نمود ِکه مسووليت اساسی امنيت  داخلی را ِ . بدوش خواھند داشت  ِ

ِنيرو بايد توانايی حفظ نظم و آرامش را برای مردم افغان منحيث بخشی از سيستم تنفيذ قانون گستردۀ افغانستان   اين ِِ
ِاين امر مستلزم پ�ن مناسبی است  که از جانب دولت جمھوری اس�می افغانستان در حمايت مناسب بورد . داشته باشد ِ ِ ِ

اردوی ملی و پوليس ملی . ِيا نھاد جايگزين آن ايجاد خواھد شد (بی.سی.پی.آی(بين المللی ھمآ ھنگی پوليس 
ِافغانستان ھر دو يکجا نقش اساسی را در تأمين ثبات، حمايت از حکومتداری مشروع  و انکشاف پايدار اقتصادی در 

                     .سرتاسر کشور بازی خواھند کرد

 

  به سوی يک افغانستان صلح آميز، با ثبات و مرفه

ِيک پروسۀ سياسی که به مصالحه و ادغام مجدد موفقانه منتج گردد، برای يک افغانستان صلح آميز و با  - 18
ُدر اين مورد ما باeی اھميت اصولی که درکنفرانس بن روی آنھا تصميم  گرفته شد يک بار . ثبات اھميت کليدی دارد ِ

ِالحه می انجامد و بايد به رھبری و مالکيت واقعی افغانھا صورت اين ھا پروسه يی اند که به مص.  ديگر تأکيد مينماييم
. بگيرد، بايد فرا گير باشد، از منافع مشروع تمام مردم افغانستان بدون در نظر داشت جنسيت و وضعيت نمايندگی کند

ِمصالحه بايد شامل تأييد مجدد حاکميت ملی ، ثبات و يکپارچگی افغانستان؛ محکوم کردن خشونت، ِ ِ ِ  قطع رابطه با ِ
ًتروريسم بين المللی و احترام با قانون اساسی افغانستان به شمول احکام ِحقوق بشری آن، خاصتا در مورد حقوق 

          .زنان باشد

ُيک افغانستان صلح آميز، با ثبات و مرفه مسلما به انکشاف اجتماعی و اقتصادی تما م منطقه کمک   - 19 ً ِ
ِفت در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مھاجرت غير قانونی،  تروريسم و جرايم ميشودِخواھد نمود و موجب پيشر ِ ِ .

ِدو نشست مھم ِديگر در جھت تأمين . دراين مورد ھمکاری و حمايت ِ منطقوی برای ثبات در افغانستان کليدی ميباشد ِ ِ
درکابل در مورد پروسۀ استانبول که قرار است کنفرانس ِوزرا . ِتعھد آيندۀ شرکای منطقه ای و بين المللی در راه است 

ِيک راھکارمقدماتی  و تدابير اعتماد سازی را به راه اندازد و درکنفرانس توکيو، جامعۀ جھانی و رھبری افغانستا ن 
                                                                .ُيک چارچوب را برای کمک ھای انکشاف آينده به بحث خواھند گرفت

ِاما در روشنايی دست آورد ھای عمدۀ ما و با تقويت ِھرچه بيشتر . وظيفۀ ما ھنوز به اتمام نرسيده است - 20
ِتعھد محکم و مشترک ما، مطمئن ھستيم که مشارکت  قوی ما به آيندۀ بھتر افغانستان منتھی خواھد شد ِ.  

ِاين اع�ميه، توسط سران دولت و حکومت افغانست ان و ملل اشتراک کننده در قوای حافظ صلح بين المللی تحت ِ
       143)    " .رھبری ناتو صادر شد

 )ادامه دارد(
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