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         ٢٠١٦ /١٤/١٢                           پيکارپامير                                                                           

 

  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از سال 
 )٦٩بخش (

 

 : امضای توفقنامۀ استراتژيک ميان ھند و افغانستان

يش ازپيش موجباِت کين توزی و نگرانی مقام ھای پاکستانی را فراھم آورد، سفر حامد آنچه دراين ميان، ب
کرزی رييس جمھورافغانستان به ھند و امضای توافقنامۀ استراتژيک ميان دوکشور بود که در ماه ميزان سال 

سم و افراط ِدرمتن توافقنامه، موضوعاتی ازقبيل مبارزۀ مشترک عليه تروري.  خورشيدی صورت پذيرفت١٣٩٠
ِگرايی، جرايم سازمان يافته، قاچاق مواِد مخدر، انسداِد پول در بانکھايی که قاچاقبران سرمايه گزاری ميکنند، و نيز،  ِ

ِپاکستان بعنوان رژيم . ھمکاريھای درازمدت دربخشھای معارف، صحت، ساختمانی، زراعت وغيره گنجانيده شده بود
  .گاه نخواسته و نميخواھد افغانستان با ھند روابط صميمانه داشته باشدطماع و کشورھمسايۀ  افغانستان، ھيچ

ُدرحاليکه کشورھند، بخاطررقابتی که با حکومت پاکستان دارد، ميتواند کمکھای مؤثری برای افغانستان انجام 
را درافغانستان ، پروژه ھای مفيدی )پس ازسقوِط امارِت طالبان( ِچنانکه آن کشور در دھۀ اول دوھزار و يک .  دھد

ِروی دست گرفته و قرارآمار منتشر شده، ازسال  ً مي�دی، مجموعا مبلغ دومليارد دالردرجھِت بسر ٢٠١١ تا ٢٠٠١ِ
  .ِرسانيدن پروژه ھای راه سازی، کلينک سازی، معارف و غيره در افغانستان بمصرف رسا نيده است

ِه است و ازسوی ديگر، نظاميان پاکستانی با چون ازيکطرف ھندوستان يک کشوربزرگ و رو به رشد درمنطق
ِآن درتخاصم شديد قرارداشته و با تمام قوا ت�ش داشتند و دارند تا از نزديکی سياسی اقتصادی و فرھنگی دو  – ِ

ِجلو گيری بعمل آورند و نيز، بخاطرآنکه نقش ھندوستان در رونِد دو باره سازی و آيندۀ ) ھند و افغانستان(مملکت  ِ
ِتان و ساير کشورھای منطقه بسيارمھم است، بنابرآن، بيجا نخواھد بود ھرگاه متن کامل موافقتنامۀ ھمکاری افغانس ِ ِ

    :استراتژيک ميان افغانستان و ھندوستان را دراينجا درج نمايم

                                                                                               : پس از مقدمه ی معمول " 

                                                                                        اصول عمومی

اين موافقت نامه، روابط چند وجھی ميان دو کشور را بر مبنای تفاھم و اعتماد بلند مدت متقابل  ميان  -1
  .صه ی بين المللی، به سطوح عالی تر ارتقا ميدھدطرفين، ھم در حيطه دو جانبه و ھم در عر

ِھمکاری استراتژيک ميان طرفين بر اصول ِحاکميت، برابری، تماميِت ارضی دول، عدم مداخله در امور  -2
   . داخلی يکديگر، احترام و منافع متقابل بنيان گذاشته شده است

  ا گروھی از دولت ھا نيستھمکاری استراتژيک ميان طرفين، عليه ھيچ دولت ديگر و ي -3

    : ھمکاريھای سياسی و امنيتی

طرفين در رابطه به تعامل در ھمکاريھای نزديکِ سياسی و در اين ارتباط، ايجاد ِميکانيزم برای مشورت -1 
مشورت ھای سياسی را وزارت  ھای . ِھای منظم دوجانبه درعرصه ھای سياسی و روابط خارجی موافقت مينمايند

  .ِجه ی دو کشور رھبری کرده و حد اقل سالی يکبارشامل مذاکرات درسطح سران ميگرددامور خار

طرفين موافقت مينمايند تا در سازمان ملل متحد و ساير مجامع بين المللی، منطقه ای و چند جانبه با  -2
در راستای  ين مجامعاين ھمکاری ھا به ھدف ِتأثير گذاری بر اتخاِذ تصاميم در ا. يکديگر مشوره و ھمکاری کنند

  :ھمکاری در سازمان ملل متحد و مجامع چند جانبه موارد ذيل را شامل ميگردد. منافع دوکشور خواھد بود

 ابتکاراِت مشترک در مورد مسايل ِکليدی منطقه ای و بين المللی) الف
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 برای ھند در ِحمايت از اص�حات و گسترده شدن شورای امنيت ملل متحد به شمول ِکسِب کرسی دايم) ب
  .شورای امنيت

ِطرفين موافقت مينمايند تا گفت و گوھای استراتژيک را به منظورايجاِد يک چھارچوب برای ھمکاری در  -3
اين گفت و گو ھا توسط مشاوران امنيت ملی دو کشور رھبری ميگرددو شامل . عرصه ی امنيت ملی به راه اندازند

  . تقويِت صلح و امنيِت منطقوی ميشودمشورت ھای منظم و تشريک مساعی به ھدِف

ھمکاريھای امنيتی بين طرفين به ھدِف تقويِت ت�ش ھای مشترک و جداگانه در مبارزه عليه تروريسم بين  -4
   .ِالمللی، جرايم سازمان يافته، قاچاق مواِد مخدر، پول شويی و ديگر جرايم صورت ميگيرد

مکاری در زمينه ھای آموزشی، تجھيزی و برنامه ھای ارتقای ھند براساس تفاھم متقابل، موافق به ھ -5
  .ظرفيت نيرو ھای ملی امنيت افغانستان ميباشد

  :ھمکاريھای اقتصادی و تجارتی

طرفين به تقويت و توسعه ی ھمکاری در بخش ھای تجارتی، اقتصادی، علمی و تکنالوجيک متعھد بوده و 
ل گسترش، به تقويِت ھمکاری ميان ساير ارگانھايی که از بخش ھای ھمچنين با نگاه به تجارت و اقتصاِد در حا

                                         .تجارتی و صنعتی نمايند گی ميکنند، متعھد ميباشند

ِطرفين به منظور انکشاِف پايدارافغانستان و گسترش وابستگی ھای متقابل اقتصادی ميان دو کشور، تعھد  -2 ِ ِ ِ
 تا درتعميق و تنوع بخشيدن به ھمکاری ھای خود درساحاتی چون زراعت، انکشاِف دھات، استخراج مينمايند

ُمعادن، صنعت، انرژی، تکنالوجی معلوماتی، ارتباطات، ترانسپورت، بشمول ھوانوردی ملکی  و ساير عرصه ھايی  ِ
  .که ممکن است، طرفين  روی آن توافق داشته باشند، اقدام نمايند

موافقت مينمايند تا گامھای موثری را برای ايجاد فضای مساعد جھت ارتقای تجارت  وسرمايه طرفين  -3
          :اين گام ھا ميتواند شامل موارد ذيل باشد. گزاری ايجاد کنند

 :افزايش حمايت از سرمايه گذاری)الف

 موانع غير تعرفه ای و ِساده سازی امور گمرکات و ساير طرزالعمل ھای مربوطه، افزايش ت�ش در رفع (ب
  .ِکاھش تدريجی موانع تعرفه ای

 .ِھمکاری درجھت ايجاِد خدماِت حمل و نقل ھوايی به منظور تشويق روابط تجارتی) ج

 ھمکاری در عرصه ھای بانکداری و مالی  و بھبود ِتسھي�ت بيمه و قروض) د

 تصادی و مالیافزايش ھمکاری وھمآھنگی در نھاد ھای بين المللی تجارتی ، اق) ه

ِطرفين در يک چشم انداز بلند مدت، ميکانيزم ھای مؤثری را برای دستيابی به توسعه ی پايدار تجارت و   (4 ِ
اقداماِت مشخص .  روابط اقتصادی دو جانبه ايجاد خواھند نمود تا تعامل ميان نھاد ھای افغانی و ھند ی تأمين شود

                                                            :شامل موارد ذيل خواھد بود

ِوZيتی در دو کشور به منظور گسترش تجارت، اقتصاد و ھمکاری ھای / منطقوی تماسھای ِتشويق)  الف ِ
  .گیفرھن

ِتفويض ِص�حيت به نھاد ھای ذی ربط ِ دو کشور به منظور ت�ش مشترک برای يافتن امکانات جھت نظم )  ب ِ ِ
  . ِمنطقوی در ھمکاری با دول ثالثدھی به  تجارت

ِارتقای بيشتر کيفيِت امتعه و توان ِرقابِت بين المللی کاZ ھای دو کشور به وسيله افزايش ھمکاری ميان ) ج
                      .مؤسسات تضمين کيفيت  و استندر سازی و استفاده از تکنالوجی  ھای معاصر

 .اتاق ھای تجارت  و صنايع دو کشورتشويق ھمکاريھای  وسيع تر ميان ) د

ِطرفين  با درِک اين که ھمکاريھای اقتصادی منطقوی يک امر حياتی در تأمين ِرفاِه  اقتصادی آينده ھر  -5
ملت محسوب ميشود، موافقت  مينمايند تا ھم به صورت دو جانبه و ھم از طريق سازمان ھای منطقوی به منظور 

  :ھمکاری ھای اقتصادی منطقوی بايد .طقوی با يکديگر ھمياری نمايندارتقای ھمکاری ھای اقتصادی من
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ِبه ظھور افغانستان به مثابه محراق تجارت، ترانسپورت و انتقال ِانرژی که وصل کننده ی آسيای  (الف ِ
 .مرکزی وجنوبی است و روابط ِآزاد و نا محدوِد ترانسپورتی  و ترانزيتی را ميسر ميسازد، منتج شود

 کشاف پروژه ھای زير بنايی منطقوی تمرکز نمايدبران) ب

ِتأمين پيوند و ادغام اقتصاِد افغانستان را با اقتصاِد جنوِب آسيا و اقتصاِد جھانی از طريق گشايش ِبازار ھا ) ج ِِ
       برای امتعه توليدی افغانستان و ھند، به توجه به منافع متقابل، تسھيل نمايد

 .ھمکاريھای منطقوی را در چھارچوِب سازمان سارک که ھردو کشور عضويت آنرا  دارند، تقويت ببخشند) د

           

  : آموزش و ظرفيت سازی

ُکشورھند به منظور تأمين ِانکشاِف دراز مدت و پايدار افغانستان و بر حسب کمک ھای سخاوتمندانه ی -1  ِ ِ
  .کھای خود را در انکشاف و ظرفيت سازی در افغانستان ادامه دھدُموجوده، خود را متعھد ميداند تا کم

ُاين کمکھا بر ع�وه ی ساير عرصه ھا و با انعکاِساولويت ھای افغانستان، در ساحات زراعتی، معادن ) الف
                                                                                و صحت متمرکز خواھد بود

کشورھند ھمچنين  خود را در توسعه ی بيشتر پروژه ھای انکشافی کوچک درساحاِت دور افتاده  و ) ب
  .ساحاِت روستايی متعھد ميداند

طرفين موافقت نمودند تا روابط نھادين ميان حکومت ھای شان را از طريق تشويق ھمکاری ميان وزارتھا  -2
د تجارِب سيستم ھای نھادی، اداری، سياسی و اقتصادی خويش را بمثابه جانِب ھن.و ارگانھای طرفين ايجاد نمايند

مرجعی که افغانستان ميتواند مطالعه کرده و ازآن در روشنی نيازھا و واقعيت ھای خويش بھره بگيرد، ارايه خواھد 
      .کرد

انه پيش رفته  و بر جانِب ھند  درچھارچوب ِبرنامۀ بورسيه ھای ساZنه برای افغانستان که خيلی موفق -3 
ِمبنای استراتژی وسيع حمايت از تحصي�ِت عالی در افغانستان استواراست، گسترش تعلميات و فرصت ھای آموزشی 

وبرنامه ھای ھزينه شده ی چند جانبه، تداوم ) آی تی ای سی( و ) آی سی سی آر ) در ھند را از طريق ِبورس ھای
  .خواھد بخشيد

ِبه منظور رفع ني) الف ازمندی ھای افغانستان، ھندوستان، راه ھای ممکن را جھِت توسعه  برنامه ھای ِ
    .ُتحصيلی در مؤسسات ِتحصي�ت عالی آن کشور در بخش ھای طبابت، انجنيری و اداره، جست و جو خواھند نمود

ای آموزشی، ھند درچھارچوِب حمايت از ظرفيت سازی در حکومت افغانستان، به فراھم سازی برنامه ھ -4     
ِتخنيکی و ساير حمايت ھای ظرفيت سازی در بخش ھای مختلِف حکومت، به شمول قوای اجراييه، قضاييه  و مقننه  ِ

                                                                       .ادامه خواھد داد

ِدر سطوح ملی و فراملی، تجارِب خويش را در ِپاسخ به نياز افغانستان به تقويِت حکومت و اداره  ھند در -5
ُعرصه ی حکومت داری در سطح ملی، ايالتی، ولسوالی و اداراِت محلی  و ھمچنين کمک ِ تخنيکی برای ايجاِد 

ُسيستم دايمی  و مسلکی خدمات ِملکی که با واقعيت ھای افغانستان متناسب باشد، ارايه  مينمايد ِ.        

  :ھنگی، جامعه مدنی و ارتباطات ِ مردم با مردمعرصه ھای اجتماعی، فر

ِبه ادامه ی ت�ش ھا در راستای گسترش بيشتر روابط ِموجود ميان مردمان دو کشور، طرفين در نظر دارند تا  ِِ
تعامل و تبادله ميان پارلمانھا، رسانه ھا، زنان، جوانان، ساحاِت ورزشی، علمی، فرھنگی و شخصيت ھای فکری  و 

  .بيشتر توسعه دھنددينی را  

ِافغانستان ، با تمرکز بيشتر روی ھنر، ادبيات، شعر و غيره، رشِد روابط  – ِطرفين از طريق بنياِد  ھند -2
ُاجتماعی و فرھنگی را جست و جو نموده و شناسايی دست آوردھا و ميراث فرھنگی ميان جانبين را گسترش 

   .ميدھند

ن  ھای رسانه ای را در چوکاِت فعاليت رسانه ای آزاد و مستقل، در طرفين مبادله ی بيشتر ميان سازما -3
                                                                .کشور ھای خويش تشويق  و ارتقا ميبخشند
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فقير و ِطرفين برای اعت�ی جايگاهِ زنان و حقوق و تعلمياِت آنھا و ھمچنين برای بھبوِد وضعيت ِ اقشار  -4
                                                        .ِضعيف تر در جوار شان، فعاليت  خواھند کرد

ِطرفين برای تشويق و گسترش تعامل و آمد و شِد قانونی ميان مردمان دو کشور، موافقت مينمايند تا  -5 ِ
                    : طرفين  قصد دارند تا. قواعد و مقرراِت  سفر برای اتباع دو کشور را آسان نمايند 

 .مبادZت ِ توريستی و ھمکاری ميان سازمان ھای توريستی در دو کشور را ارتقا دھند) الف

             موافقت نامه ھای خواھد خواندگی ميان شھر ھا، وZيات، اياZت دو کشور را تشويق نمايند) ب

ِ اتباع يک کشور درکشور ديگر در آن درگير ميباشند، ت�ش ِطرفين برای تسھيل قضايای حقوقی که -6
     .خواھند کرد تا به توافقاتی مبنی برھمکاری حقوقی متقابل در موضوعات ِمدنی و جزايی دست يابند

جھت ِرشد ِروابط ميان جوامع مدنی به ويژه فراھم آوری زمينه تبادZت فکری بين دو کشور، طرفين قصِد  -7
که مرکب از شخصيت ھای برجسته به نمايندگی از عرصه ھای مختلف باشند " ھند  –  مدور افغانستانِميز" ِتأسيس 
   .را دارند

  .طرفين موافقت مينمايند تا  ھمکاری و مبادله در ساحه ی ورزش را ارتقا دھند -8

ه در بر دارنده ی ِطرفين موافقت ميکنند تا از تجارِب يکديگر درخصوص ارزشھا و نھاد ھای دموکراسی ک -9
اياZت، اص�حاِت سيستم ھای انتخاباتی و غيره / ِمشارکت، توزيع و تفويض قدرت، روابط ميان مرکز و وZيات 
   .ميباشد، بياموزند و اين تجارب را ميان يکديگر به اشتراک بگذارند

سازماندھی ديدارھای ھيات طرفين موافقت مينمايند تا مبادZت ميان پارلمانی بين دو کشور را از طريق  -10
  .ھای پارلمانی و بر قرار گروه ھای دوستی پارلمانی در دو کشور ايجاد نمايند

 : چگونگی اجرای موافقت نامه

اين ھمکاری استراتژيک در چھارچوِب يک شورای ھمکاری که توسط وزرای خارجه دو کشور رھبری 
     .يل جلسه خواھد داداين شورا ساZنه تشک. ميشود، تطبيق و اجرا خواھد شد

ِاين شورا مرکب ازگروه ھای کاری مشترِک جداگانه در خصوص مشورت ھای سياسی و امنيتی ،  -2
ِھمکاری ھای تجاری و اقتصادی، آموزش و ارتقای ظرفيت و مسايل اجتماعی، فرھنگی و جامعه مدنی است که 

  .دِشامل نمايند گان عالی رتبه مقاماِت وزارت ھای مربوط ميشو

    .شد به محض ايجاِد ميکانيزم ھای موجود، گفت و گو ميان طرفين در شورای مذکور مدغم خواھند -3

مھوری اس�می افغانستان و جمھوری ھند، با تأکيِد مجدد بر يکی از مواِد اساسی و ماندگار معاھده ج  : نتيجه 
که ) ١٩٥٠جنوری ٤( ١٣٢٨جدی  ١٤ی دوستی ميان حکومت ھند و حکومت شاھی وقت افغانستان، مؤرخ 

صلح و دوستی جاويد ميان دو حکومت که برای حفظ و بسِط روابط ِقلبی موجود ميان :  " چنين مشعر است 
   .، در راستای اين ھمکاری به پيش ميروند" ِمردمان کشورشان خواھند کوشيد، ميبايست تحقق يابد

در دو نسخه  اصلی که ھر يک به زبان ھای ) ٢٠١١ اکتوبر ٤ (١٣٩٠ ميزان ١٣اين موافقتنامه بتاريخ 
   .ھندی، پشتو، دری و انگليسی ميباشد، در دھلی جديد به امضا رسيد
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