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 افتخار آفریني كمیسیون امنیتي لویه جرگه
          

امریکا با  ۀافغانستان و ایاالت متحدامنیتی میان دولت جمهوری  که به منظور تصویب امضای قرار ه ایلویه جرگ 
 1392 جاری  قوس سال 3عقرب تا  31ریخ أر کابل از تدتن از متنفذین و سران قومی  2011اشتراک بیشتر از 

و با همکاری  نشان دادهبرگزار گردید، نیروهای امنیتی کشور توان و قدرت خود را در امر تأمین امنیت آن ش، 
مقدار زیادی از  و کردهدهشت افگن می شد بازداشت  21که شامل را مردم صلح دوست ما پنج گروه تروریستی 

 های آماده به پرتاب کشف و به دست قوای امنیتی افغان افتاده است. راکتمواد انفجاری و 
 

منطقه یی  و فرا های منطقه ط به آن با تبانی استخبارات کشورهر چند شبکه های تروریستی و گروه های مرتب
وهای امنیتی افغان ثابت اما نیر تالش های مذبوحانه و ناکام و بی مورد نمودند تا امنیت لویه جرگه را مختل سازند؛ 

اد نمایند که را در کشور دارا بوده و مردم می توانند باالی شان اعتم اتباع افغانستانکه توانایی تأمین امنیت  ساختند
 ۀتان نایل خواهند آمد. بنا بر گفتصلح و ثبات دایمی در افغانس هللا روزی به اءکشور انش باشندگانبه همکاری همه 

پرتاب امنیت لویه جرگه را با ، شماری از کشور های مغرض در تالش بودند تا آگاهان مسایل سیاسی و نظامی
و یا اجرای حمالت انتحاری و انفجاری مختل سازند که دستگیری و بازداشت یک گروه سه نفری تروریستی  راکت

است که این کشور شد شاهد این مدع شندگانباشور که موجب تأمین امنیت شبکه حقانی توسط نیروهای امنیتی ک
نیروهای امنیتی ما می توانند صلح و ثبات را در کشور به ارمغان آورده و نگذارند تا دشمنان این ملت غیور 

 سرنوشت ما را به دلخواه خویش که همانا آهسته آهسته به آتش کشیده کشور ما می باشد، رقم زنند. 
 

امن و آرامش سپری گردید، نهایت رضایت  گفتنی است که هموطنان عزیز ما از اینکه مراسم لویه جرگه در فضای
ولیت های امنیتی را از نیروهای ؤور ابراز نموده و روند انتقال مسخویش را از توانمندی نیروهای امنیتی کش

 ائتالف بین المللی به قوای امنیتی افغان، موفقیت آمیز خواندند.
 

رئیس جمهور کشور، حامد کرزی، شماری از  ۀبر گفت آنچه مورد یاد دهانی است، این موضوع می باشد که بنا
منطقه یی که به نحوی منافع خویش را در عدم تصویب امضای قرار داد امنیتی می  کشور های منطقه و حتی فرا

دانستند، قناعت آنان نیز فراهم گردیده که امضای این قرار داد موجب به مخاطره افتیدن منافع هیچ کشوری نخواهد 
های منطقه گردیده و به ترویج افغانستان باعث رشد اقتصادی کشورضمن تأمین صلح و ثبات در  گردید و در

در حالی که یک تعداد از  موکراسی که همانا حکومت مردم توسط مردم و برای مردم می باشد، خواهد انجامید. ید
را میان کابل و واشنگتن که دارند، تصویب امضای قرار داد امنیتی ای کشورهای انگشت شمار بنا بر تنگ نظری 

به منافع کنونی خویش ندیده و در تالش بودند تا مراسم لویه جرگه را مختل سازند که به فضل و مرحمت خداوند 
متعال و سعی و تالش شبا روزی نیروهای امنیتی کشور این مراسم به بهترین وجه آن برگزار گردیده و نمایندگان، 

ذ توانستند در فضای کامالً امن و با دقت زیاد امضای قرار داد امنیتی را به موسفیدان و افراد با رسوخ و متنف
تصویب برسانند که مورد پذیرش مردمان هردم شهید ما نیز قرار گرفته و ملت ما نفع خویش را در داشتن روابط 

قرار امنیتی  امریکا دانسته و تصویب امضای ۀتمند جهان و به خصوص ایاالت متحدنیک و حسنه با کشورهای قدر
 را به فال نیک می بینند.

 

ساکن این سرزمین است تا با وحدت و یک پارچگی تمام، سعی ورزند تا با داشتن  باشندگان و اقواممام پس به ت
خویشتن را با کاروان تمدن کنونی جهان همگام ساخته و از آن جزیره منزوی که روزگاری  ،روابط نیک و حسنه

ه متحجر و متعصبی مانند طالبان رقم خورده بود، بیرون کشیده و با الهام گرفتن از سرنوشت شان توسط یک گرو
های استواری را برای بهبود وضعیت معیشتی هموطنان شان بردارند تا باشد  پیشرفت های کنونی جهان معاصر گام

از این رهگذر نیز موفق به  این ملت با شهامت و غیور این بار با قلم و نه با تفنگ، مسیر متمدن شدن را بپیمایند و
 در آیند.
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