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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 1۱/۵۰/2۵1۲           آریا نژاد

 های فراتر مسؤولیتنیروهای امنیتی و 
 

های امنیتی ازنیرو های ائتالف بین المللی مستقر در  مشؤولیتنیروهای امنیتی افغان در آستانٔه پذیرفتن تمام 

تاًمین امنیت  مسؤولیتمی سال جاری می باشند چون؛ دراین روز،  2۲دارند و درانتظار فرا رسیدن افغانستان قرار 

 مسؤولیتسراسری افغانستان به نیروهای مسلح  افغان وا گذارخواهد شد و پس از آن  نیروهای امنیتی کشور تمام  

ن المللی به رهبری ایاالت متحده امریکا های امنیتی را به تنهایی عهده دارخواهند شد، نیرو های مسلح ائتالف بی

افغانستان را ترک می گویند و راه کشور متبوع شان را در پیش می گیرند. این نیروها که یازده سال پیش از امروز 

)پس از حادثٔه یازدهم سپتمبر و انهدام مراکز تجارتی جهانی از سوی شبکٔه تروریستی القاعده  در شهر نیویارک 

میالدی غرض مبارزه با  تروریزم ازبین بردن رهبران آن  2۵۵1شورای امنیت سازمان ملل در سال  براساس فیصله

شبکه  به  کشور ما حضور یافته  و طی این مدت و بیشتر از آن به  حمایت های مادی ومعنوی قوای مسلح افغانستان 

الی را متقبل شده اند. هرچند نا امنی ها پرداخته و در امر مبارزه با ترویزم تلفات سنگین جانی ومصارف چشمگیر م

و قتل انسان های بی گناه در رسانه ها به نشر می رسد  ،انتحار ،از کشور برچیده نشده است و هر وقت خبر از انفجار

 و مردم ما را نگران اوضاع و احوال امنیت کشور شان می سازد.

که  تروریزم در افغانستان  ضعیف و در حال  متحده امریکا برآن شده است ایاالتاما باور جامعه جهانی و 

از بین رفتن است و خوش بختانه نیرو های امنیتی افغان از توانایی و ظرفیت های الزم مسلکی برخوردار شده اند و 

مستقالنه میتواند در برابر هراس افگنان و پیکار جویان مبارزه و ایستادگی نمایند و خالی نظامیان خارجی را ُپرنمایند 

و امنیت کشورشان را خود  برعهده گیرند و از داشته های مادی، معنوی و دست آورد های چشمگیر دهٔه بعدی 

 حراست و نگهبانی نمایند

جای نهایت مسرت و خرسندی است که امروز افغانستان یک  بار دیگر به حمایت جامعه جهانی شاهد اردوی 

ی اسالمی، افغانی و نیرو های کشفی و استخباراتی شده ایم  هرچند مقتدر و نیرومند پولیس متعهد وفادار به ارزش ها

این نیرو ها از وسایل و تجهیزات آن چنان به صورت عصری برخور دارنیستند، اما با اراده قوی وعزم راسخ و متین 

جب وجب خود را در مقابل متجاوزان و هراس افگنان سپر ساخته و با فدای خون های پاک و جان شیرین خویش از و

خاک و ارزش ها و مردم شان دفاع می نمایند. راندن نیرو های امنیتی پاکستان از ولسوالی گوشته و برچیدن پوسته 

های امنیتی و دروازه  ورودی ایجاد در امتداد خط دیورند از سوی آن کشور و تار و مار کردن هراس افگنان در 

ی منسوبین امنیتی مابوده که در کشف و  جلوگیری از پالن های ولسوالی وردوج والیت بدخشان نمونه ای از توانمند

تخریبی و تروریستی و باز داشت انتحار کننده ها در اطراف و اکناف کشورمیباشد و موئید بر ادعای فوق خواهد بود، 

هایی گروه دست آورد های اخیر نیرو های  مسلح کشور برای مردم افغانستان امیدوار کننده  بوده و تبلیغات رسانه 

را نقش بر آب  2۵12های مغرض را مبنی بر عدم توانایی نیرو های امنیتی و تأمین امنیت کل کشور بعد از سال 

کرده و ثابت ساختند که در عمل از کشور شان به تنهایی دفاع نمایند و دست کم نگرانی عدٔه  از گروه های معلوم 

ما آغشته  است  بر طرف نمایند زیرا آن گروه های پیکار جوی و الحال که دستان  شان با خون پاک مردم بی گناه 

هراس افگن  حضور نیرو های خارجی در کشور را تجاوز می خوانند و به بهانه مبارزه با نیرو های خارجی هروقت 

ر مردم ما را به خاک خون می کشانند. خروج نیرو های خارجی از  کشور یکی از پیش شرط های آن گروه ها مبنی ب

پیوستن شان به پروسٔه صلح و دست برداشتن از هراس افگنی و انسان کشی عنوان می شود. در حالی که به کرات 

نهاد های امنیتی کشور را هدف قرار داده و سربازان اردو را با نهایت بی رحمی به شکل فجیعا نه سربریدند و ثابت 

 ساختند که دشمن واقعی نیرو مسلح کشور اند.

های امنیتی کشور  مسؤولیتن رسیده تا نظامیان ائتالف بین الملی افغانستان را ترک کنند و تمام حال زمان آ

را به هم قطاران افغان واگذار نمایند و به ماموریت های جنگی شان نقطه پایان گذارند. امید ها برآن است تا خروج 

ن مسلح ممد واقع شود و حضور نیرو های خارجی نظامیان ناتو از افغانستان باالی جریان گفتگو های صلح با مخالفی

 به عنوان پیش شرط درخصوص دست یافتن به صلح و ثبات در کشور پنداشته نشود.



 

 

 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

های امنیتی از سوی نهاد های امنیتی کشور گامیست به سوی تحکیم حاکمیت ملی،  مسؤولیتپذیرفتن کل 

ارف هنگفت مالی برای جامعه جهانی خاصتا ً ایاالت فراتر برای نظامیان افغان، کاهش تلفات جانی و مص مسؤولیت

متحده امریکا با این حال از تمام جناح ها توقع میرود که به تعهدات شان مبنی بر تمویل و تجهیز نیرو های امنیتی 

 افغان عمل نموده و گام های عملی در این راستا بردارند تا اشتباه گذشته تکرار نشود.

                              

 پایان

       

 

 
 


