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 آن ردم ازم و انتظارات مشورتی ۀلویه جرگ
 

الی اکنون اما و اگر ها و فراز و م  3771از آغاز مأموریت آنها در سال در افغانستان حضور نیروهای خارجی 
پنداشته شده و حیاتی گاهی حضور آن ها در افغانستان یک ضرورت مبرم  .را به همراه داشته است ینشیب های

این امر  ،توجه به سیاست های کشورهای همسایه در قبال افغانستان و فکر توسعه طلبی و هژمونی آن ها بااست. 
گذشته نشان داده است که همسایه های افغانستان دایماً با ابزار ها و روش های غیر  ،منطقی به نظر می رسد

، کوشیده خود این کشور ها برای دستیابی به اهداف اند بوده دیپلوماتیکی، در پی تأمین منافع ملی خود در افغانستان
نا امنی  توسعۀو با ایجاد و  افغانستان را بی ثبات ساخته، خویش ریزرفی و یا نیابتی یاست که با استفاده از نیروها

د خود را تحقق عینی بخشند از همین رو، تمامی گروه های افراطی و بنیا ۀتالش های توسعه طلبانها در این کشور، 
ساز بوده است، باری آنها  مشکلای افغانستان همواره بر  آن ها، ۀگرا را در کشور خود جا داده و با تسلیح و تربی

شی نمود و نواز تالم مجهز با سالح های سنگین و پیشرفته را با استفاده از ستون پنجم و عناصر خود، دویار
های مثبت خود اعالم و بزرگترین خدمت خود برای از کار کرد  ئیآن وقت پاکستان، آن را جز صدراعظمشریف

مواجه  گذشتگانفغانستان با سرنوشت جود امو دویاروجود ندارد که هیچ ضمانتی  اکنون نیز کشورش بیان نمود
چون پاکستان هنوز با همان دید قبلی نسبت به قضایای افغانستان برخورد می نماید و پالیسی سازان آن کشور  د.نشو

نیز تا اکنون کدام نرمش که بیانگر دوستی و حسن همجواری باشد، از خود نشان نداده بل به سیاست های قبلی خود 
های افغانستان را  سالح و دواز عوامل و عناصر خود ارهفتاد با استمداد  ۀری می نمایند. آن کشور اگر در دهپافشا

منهدم نمود، از آن پس با اعزام جنگجویان خویش زیر نام طالب و تروریست علناً مداخالت خود را ادامه داده و 
 کوشیده است که افغانستان را به صوبه پنجم خود تبدیل نماید.

زمند ولی از لحاظ کیفی نیا نشان می دهد،را می عدد قابل مالحظه نیروهای امنیتی افغانستان از لحاظ ک ،از سویی
از این رو، حضور  .مسلکی، تجهیزات پیشرفته و ارتقای مورال و انگیزه قویتر از حال می باشد آموختن تجارب

 .پنداشته می شودموجود، الزامی  ینیروهای خارجی در کنار این نیروها به منظور رفع نقایص و کمبودی ها
در این نیروها  عکس العملعملیات های خود سرانه، عدم  اوقات فعالیت نیروهای خارجی به خصوص بعضیولی 

که تجاوز آشکار آن کشور به حاکمیت ملی افغانستان تلقی می گردید، آسیب دیدن  برابر راکت اندازی های پاکستان
راض های مقامات صالحه افغانستان را نیز در افراد ملکی از اثر عملیات شبانه این نیروها و بسا موارد دیگر، اعت

پی داشته است که حسب اظهارات رئیس جمهور کشور، این کاستی ها در قرار داد امنیتی که قرار است به امضاء 
  برسد، رفع شده است.

 ه هماناامریکا می تواند افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان ک ۀنیتی با ایاالت متحدامضای معاهده امبناًء 
هدایت کشور از وضعیت موجود به وضعیت  و توانا، نیرومند و متعهد دویبرقراری ثبات سراسری، داشتن ار

یاری رسانند از این لحاظ همسایه های ما با تمام  است، و بیمه نمودن افغانستان در برابر تهدیدات بیرونی مطلوب
قراین و فهوای نشرات بعضی از رسانه ها به خوبی نمایانگر  توان، می کوشند که این موافقتنامه به امضاء نرسد

آغاز ا علیه این معاهده را دعوت و می خواهند که کمپاین وسیعی ر صائب نظراناز تعدادی  آن ها این امر است،
ر که د ینمایندگان سوق دهند. ولی خوشبختانهو برخالف این معاهده تا افکار عامه را در جهت اهداف خود  نمایند

و اوضاع را به خوبی درک و از  تاالر لویه جرگه مشورتی از سراسر افغانستان، گرد هم جمع می شوند شرایط 
می دانند که افغانستان بدون کمک های مالی و تسلیحاتی کشور های  نیکتهدیدات کنونی به خوبی آگاه اند، آن ها 

مشوره های  ۀهمین جهت، این نمایندگان با ارائاز  آید. ردبیرونی، قادر نخواهد بود از پس این تهدیدات موفقانه ب
ملی  و سپس شورایامضای موافقت نامه امنیتی با ایاالت متحده امریکا را فراهم نموده  ۀنیک و رهگشا زمین

 د نمود.افغانستان آن را تصویب خواه
 

 پایان

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arash_jamshed_loya_jergae_mashwerati_wa_entezar_mardom.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arash_jamshed_loya_jergae_mashwerati_wa_entezar_mardom.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arash_jamshed_loya_jergae_mashwerati_wa_entezar_mardom.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arash_jamshed_loya_jergae_mashwerati_wa_entezar_mardom.pdf

