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 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۹۰/۹۰/۲۹۰۲                    مشتاق احمد بخشی

 ولیت پذیری های بیشترؤ؛ سال مس۲۹۰۰

ولیت های امنیتی کشور به قوای افغان سپرده شود. تمام مسؤمیالدی  ۲۹۰۰قرار است تا سال  

 تمام ولیت ها در پنج مرحله صورت می گیرد که تا به حال دو مرحلۀ آن با موفقیتروند واگذاری مسؤ

می شود که طی دو مرحله انتقال مرحلۀ سوم آن آغاز یابد. گفته  و ممکن تا چند هفته بعد ه انجام رسیدهب

قوای سران فیصد مساحت افغانستان به نیروهای افغان سپرده شده و  ۰۹ولیت های امنیتی بیشتر از مسؤ

 امریکا در به رهبری ایاالت متحدهائتالف بین المللی  فرماندهان ارشد نیروهای همراه با منیتی کشورا

فیصد قلمرو  ۵۰ولیت های امنیتی مسؤ حال ارزیابی مناطق باقیماندۀ کشور هستند تا در مرحلۀ سوم

امیدواری های بیشتری را نزد  به این ترتیب که قوای امنیتی افغان واگذار گردد سرزمین ما نیز به عهده

ه آبادی و شکوفایی هر چه بهتر و هموطنان عزیز ما به بار آورده و ملت ما به این مصمم می شوند تا ب

 .بپردازندبیشتر کشور خویش 

ولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به قوای افغان که از چندی بدینسو پروسۀ انتقال مسؤ 

که هر یک قابل  به همراه داشته استاز دیدگاه های مختلف  را آغاز گردیده است، نکته نظرات متفاوتی

از تحلیلگران مثبت گرا به این نظر هستند که با تکمیل این روند و  تأمل و مکث می باشد. شماری

خروج نیروهای ائتالف بین المللی، افغانستان به صلح و ثبات دایمی دست خواهند یافت. به خاطر آنکه 

کشور ما دارای نیروی در  (۲۹۰۰) طبق تعهدی که جامعۀ جهانی با دولت افغانستان نموده است تا سال

هزار نفری می باشد و چند گروه دهشت افگن و تروریستی که عمدتاً توسط استخبارات حدود پنجصد 

پرورش، تمویل و تجهیز می گردند، توان مقابلۀ فزیکی و  و به خصوص آی اس آی کشور های منطقه

به روند صلح دولت روحی را در برابر آن نخواهند داشت و دو راه را در پیش خواهند گرفت: یا اینکه 

حمالت پیهم قوای امنیتی افغان مصون بمانند و یا ی اسالمی افغانستان خواهند پیوست تا از جمهور

های حامی آنان )پاکستان، ایران، کشورهای عربی، ...( مانند رهبر شبکۀ هراس افگنی اینکه در کشور

 خواهند شد.القاعده، اسامه بن الدن، پناهندگی سیاسی خواهند طلبید که به سرنوشت نامبرده نیز دچار 

ت نام تحلیلگر )تحلیلگران منفی گرا( نیز وجود دارند که می خواهند اوضاع عالوه بر آن، عناصر تح

سیاسی، نظامی و اقتصادی کشور را توأم با تشنج و نومیدی جلوه داده و در صدد به قدرت رسانیدن 

گروه های هراس افگن، متحجر و افراط گرایی به نام طالب و امثال آن هستند که بدبختانه اظهار 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

اش افراد از طریق شماری از رسانه های جمعی و بدون در نظرداشت منافع ملی کشور نظرات این قم

 به نشر رسیده و ملت مظلوم و ستمدیدۀ ما را بیشتر از این از آیندۀ شان نومید و مأیوس می سازند.

ن گروه های دهشت افگن د بود که در مورد سرنوشت آدر هر صورت، این مردم ما خواه 

. در مورد کسانی که با بی رحمی و قساوت قلبی تمام، هزاران هموطن ما را به د گرفتتصمیم خواه

و  شهادت رسانیده و تعداد بی شمار دیگر را معلول و معیوب ساخته و یا به کشور های دیگر پناهنده

ر گروه های هراس افگن ممکن انتظار این را بکشند که با خروج مهاجر ساخته اند. طالبان و سائ

ارجی، فرصت بیابند تا بار دیگر امارت گویا اسالمی خویش را احیا نموده و باز هم به نفع نیروهای خ

کشور همسایه )پاکستان( کار نمایند. در حالی آنان کور فکر کرده و به جز همان هواداران شان هیچ 

 .حاکم شوندافغان آنانرا نخواسته و نمی خواهند تا با کیبل و شالق بار دیگر باالی شان 

میالدی، کشور ما یکی از کشور های منطقه خواهد بود که از درآمد های  ۲۹۰۰بعد از سال  

در ضمن،  د بود.ر نیازمند به کمک های خارجی خواهخودکفا بوده و کمتنفتی و معادن غنی خویش 

های جهان و منطقه، یکی از کشور سند های همکاری با قدرت های بزرگ امضای با دولت افغانستان

از د شد. در اخیر آنچه ملت ما یک کشور منزوی شناخته نخواه د بود و دیگر به عنوانخواهمطرح 

د این است تا قوای امنیتی افغان تا حدی که بتوانند به صورت توقع دار ۲۹۰۰جامعۀ جهانی بعد از سال 

و  هدگردی ط جامعۀ جهانی تقویه و تجهیزمستقالنه از سرزمین آبایی و اجدادی خویش دفاع نمایند، توس

دشمنان شان را که تشنۀ خون فرزندان و اطفال شان هستند، تار و مار نموده تا بیشتر از این تضعیف و 

 .در برابر فرزندان صدیق کشور نداشته باشندرا  و مقاومت مقابله و یارای خوار و زبون شوند و توان

 پایان


