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 11/۰۷/2۰1۸             اشکار توانا
 

 ؟ارگان موثر است کیافغانستان  یمل تیامن یشورا ایآ
 

 تیامن ،یخارج یها استیس رینقش برازنده را در مس یافغانستان در سه سال حکومت وحدت مل یمل تیامن یشورا
  .کرده است یدر کشور باز یاسیکالن س یو حل چلنج ها یمل
 

 ی، به جا1۳۹۳اتمر در سال  فیحن ،یمحمد اشرف غن یجمهور استیبا ر یحکومت وحدت مل یریاز شکل گ پس
  .افغانستان منصوب شد یمل تیدادفر سپنتا، به مقام مشاور امن نیداکتر رنگ

 

 یکشور ها یاعتماد یو ب یالملل نیدر برابر متحدان ب یداخل یاتمر همزمان بود با اوج از جنجال ها یکار آقا آغاز
امه از توافق ن نیا یکه با امضا کایافغانستان و امر انیم یتیتوافق نامه امن یمنطقه به افغانستان و عمده تر امضا

  .با افغانستان دو باره به حالت نورمال بر گشت کایجمهور روابط امر استیر یمل تیمشاور امن یسو
 

شاور نمود، دفتر م تیکشور را به شدت تقو نیا یمل تیامن یجمهور افغانستان نقش شورا سیکه رئ نیتوجه به ا با
افغانستان در محور  یو دفاع یتیگرفت و ساختار امن یادیقدرت ز زیشورا ن نیبه عنوان بخش عمده ا یمل تیامن

 .شد فیتعر یمل تیامن تیمشاور
 

ر د یمقام حت نیشود. ا یبزرگ تنها در افغانستان محدود نم یها یساز میدر تصم یمل تیمشاور امن ینیآفر نقش
 استیس ریرا در مس یدارند و نقش بارز یاتیح تیاهم زین هیو روس نیچ ریبزرگ نظ یبا کشور ها ییکشورها

 . کرد یآن کشور ها باز یمل تیو امن یخارج
 

دوست  یرفت که کشور ها یگاه انتظار نم چیبود که ه یگران گذشته مانند غده سرطان استیس یپاکستان برا موضوع
شورا صورت گرفت  نیکه در مدت کوتاه در ا یرا بر اسالم آباد وارد کنند اما اقدامات یاسیس یشار هاپاکستان ف

د به توان یم دهیپد نیشناسند که ا یم زمیترور یمکشور حا کی ثیاجماع تمام پاکستان را منح کیاکنون جهان در 
  .سابقه داشته باشد یصلح افغانستان در دراز مدت کمک ب ندهیآ
 

 یربع یتوسعه روابط با کشورها استیس یو اجرا یافغانستان در طراح یمل تیامن یشورا گرید یبرجسته ا نقش
کشور ها داشت اکنون دور از انتظار  نیافغانستان به ا یمل تیکه مشاور امن یفارس داشت، سفر ها جیحوزه خل

 یافغانستان اند. محمد اشرف غن ههانصلح خوا استیس یکشور از حام نیدر ا ینید یها انیو جر یسعود یرهبر
 یگذار ریکرده و تاث ادیبار  نیرا چند یمل تیامن یاتمر مشاور شورا فیحن یدستاورد ها زیجمهور افغانستان ن سیرئ

 یبرازنده و با ارزش دانسته و به پاس خدماتش در حکومت وحدت مل یالملل نیو ب یکالن مل یها استیاش را در س
  .کرده است ریتقد یاکبر خان از و رمحمدیوز یمدال عال ضیبا تفو

 

از خود  زیو انکشاف دهات، معارف و وزارت داخله ن ایاح یوزارت ها یها یدر چوک ریوز ثیاتمر به ح یاقا
 . موثر را به جا گذاشته است یکارنامه ها

 

 ص در برابر داعشبه خصو یستیترور یگروه ها اعملکردیاز س یبه صورت علن یتیامن یها استیاتمر در س یاقا
مبارزه  یژیاسترات نیداشته باشند. تدو یتر یافغان برخورد جد انیگروه، نظام نیانتقاد کرده و خواسته است که با ا

مر ات یاقا یاز کار ها یجز یژیاسترات نیا یسودمندبر  یمل تیمشاور امن دیو تاک یمل تیامن یبا داعش در شورا
داعش در سه سال گذشته نتوانسته به اهداف که همانان حضور در سر  یژیاسترات نیشدن ا یاست که اکنون با عمل

 نابود شده اند و گرید یپ یکیارشد داعش  یقومندان ها یژیاسترات نیشدن ا یتاسر کشور باشد برسد و با عمل
  .آنها بر هم خورده است زاتیتجه
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 شد ینم دیو تائ نیتدو یمل تیامن یشورا یز سومبارزه با داعش ا یژیباور ها وجود دارد که اگر استرات یبرخ
  . کار نا ممکن کی یکنون طیآن در شرا یریو عراق در افغانستان بود و جلوگ هیامروز تحرکات مانند سور

 

 هشرفتیپ یها یمداخله گر در منطقه است که با استفاده از تکنالوژ یها حضور کشور ها یاز نگران گرید بخش
 میستیحاالت اگر کنترول نشود در س یکنند و در برخ یو اداره م تیشان در افغانستان را حما یجاسوس یدستگاه ها

 یژیراتست کی یتفاوت نمانده رو یب یمل تیامن یوراش زین نهیزم نیمداخله خواهند کرد. در ا زیحکومت ن یاتیح یها
توانسته  یژیسترات نیا ،یبریسا تیامن یژیسترات یسابقه دارا یامروز افغانستان به گونه ب جهیمهم کار کرد که در نت

  .را کوتا سازد یبریرا اداره کند و دست مداخالت سا یبیتخر یها تیفعال نیشتریاست که ب
 

است  یدج ازین یالملل نیو ب یکالن مل یافغانستان در برنامه ها یمل تیامن یتوان گفت که نقش شورا یحال م نیا با
مردم افغانستان به وجود  یبزرگ را برا یتوانسته است که دستاورد ها یوحدت مل شورا در حکومت نیو وجود ا

 آورد..
 پایان
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