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 دهد می ارزش  ملی منافع مبنای بر را افغانستان  با دوستی  روسیه

 روسیه و آسیای میانه در برابر آزمون جدید واقع شده اند ،افغانستان

ونده   رسدیدن  برای قدرتمنددانی هده تن دا روی مندافع مدود مدی اندیشدند، رسدیدن بده هددا امدر م دع اسد ، نده نو ید 
مشرو ی  وغیر مشرو ی  آن. از همین ج د  اسد  هده بدار بدار دیدده ایدع، سدردمداران برمدی قددر  هدا بده مدا ر 
برآورده شدن اهداا شان، از قتل  اع ها وتباهی هشور های دیگر مع بر ابرو نیداروده ،هده بدر  دآوه آن توجی داتی 

قددانونی و جدانزین سددامتن ناداع هددای پوشددالی  نیدز اراهدده داشدته انددد. تبداهی ج ددان  درر ،ازبددین بدردن   ومدد  هدای
ممتلدا ،   بده ج دان غربد  ،زیدر نداع هدا وب انده هدای  وآواره سامتن میلیون ها انسان از مانه ها وهاشانه های شدان

نویای روشن این  قیق  اس  هه  را ان پروژه هدای مدون ریدزی در ج دان، مندافع دورنمدایی مدود را م تدرع مدی 
سدیی دارندد هده هشدورها یدا قددر    رگ وزندنی دیگران را اهمی  نمی دهند.ابن قددر  هداشمارند و به ج   آن، م

هایی را هه در راه ج انمواری ها، موانع ایجاد می هنند،با ار ار ومشون  ها مواجده سدازندتا نتوانند،سدد راه واقدع 
 نردند.

 ددش هده هندوز  تدی در افغانسددتان و اندر متوجده شدده شددده وبده روزشدمار  دوادا در افغانسددتان نگداه هندیع، مسدهله دا
بر سرزبان ها افتیدد و در رسدانه هادسد  بدسد  مدی نشد    پاهستان  ضور فیزی ی هع نیافته بود، با شور و هیجان

جددی نرفتده شددند، هده   ومد    دا دش ومسدایل آن، وقتدی  قوای ناتو از افغانستان م رح نردید.  هه مسهله مروج
نوی ممالف  های سامتگی با امری ا مبدل ش واین نو ی تمدیر سازی در اف ار  امه پیشین افغانستان، مود به بلند 

بددود هدده افغانسددتان داشدد  ،در اسددار  تدداع ، نددو ی اسددتقآل مددلبی مددی هددرد، امددا  ددال روشددن مددی نددردد هدده قضددیه 
روی تازه دمدی در زیر پرده این جنگ های زرنری، زمینه دادن به تبلیغاتی بود هه جاده هایی را به ج   نی  اصلی

وافراد نزدیک به وی می ف میدند و هسی دیگر نه.این  ره   ین تجربده   به ناع دا ش هموار نردانند.  امد هرزی
ای بود هه پیش از ایجاد  البان به رهبری دو پدر انگلیسدی ، امری دایی و یدک مدادر پاهسدتانی ظبدی نایدر بوتدو  راه 

به نونه ی اسآفش از پاهستان وارد افغانسدتان نردیدده   نه هه جنبش  الرافتیده بود.در ن ای  آش ار نردید، همانگو
بده شدیوه هدای جدیدد امدا تندد تدری،   بودند ،دا ش هع از منا ق زایش  الر سر بلند هرد وبه ما ر جلر توجه مردع

تدا بدا مشدون  های  الر در منا ق شرقی افغانستان به النه سدازی پردامد    آزرده  از پا برهنه نان و یا اشماصی
افغانسدددتان بل ددده در من قددده نیدددز بددده اهدددرع فشدددار،بر هدددر هشدددوری هددده  امیدددانش   زایدددی هدددا نددده تن دددا در سددد  

 شده بتوانند.  مبدل  بمواهند
در زندان نوانتانو نیز بسر برده بود نمستین هسی بود هه پرهع سدیاه دا دش را در نقدا  شدرقی   هه  «مسلع دوس »

پی ریزی هرد. بدا آن هده همده از  ضدور   این سازمان را در افغانستان  ابتدایی  ضورمرا ل افغانستان بلند هرد ، 
مغشوش سامتن اذهان  امه ، برمورد جدی با آن صور  نمدی   این روند در افغانستان آناهی داشتند، آما به مناور

ریشده هدایش را از مدون  نرف .شاید آن را قبل از وق  می شمردند ولی در  قیق  بدان ما ر بود هه دا ش بتواند 
 افا سیید مان مس ونه یی او توابع وزیر سدتان شدمالی   2015مردع مور آبیاری هند. اما پس از آن هه در اوایل 

به  یا والی مراسان و  بدالروا مادع به  یا میاون وی ا آع نردید و تشدد این نروه دیگر از پرده برون آمدد، 
آن در افغانسدتان م در تاییدد نذاشد . دا دش از سدوریه و   بر  ضدور جنگجویدانبرای اولین بار     وم  افغانستان

 راق به ملک ما نیامد بل ه از میان افغان ا و پاهستانی ها تش ل یاف .آنیده اتباع افغانستان و پاهستان هده در هدر دو 
صفوا ممالف  یا آزرده   را از نروه های  الر دو هشور یا متواری شده ویا بر اثر بی اتفاقی بر پرنسیپ ها در

در سایه تر دار تبلیغا  رسانه یی سازماندهی شده در هردو هشدور بده ج د  اهدداا   نی امذ موقع هرده وتا امروز
قدو  هدای مدارجی در   جدانزین  را تجربده مدی هنند.تاباشدد هده بده نیدرو هدای  ولددان تنایمدی شدان تمرینداتی  ن ایی

ر دق  اسد  ونبایدد روی آن سرسدری ف در شدود، امدا ترهیدر تشد یآتی آن از افغانستان مبدل نردنداین مسهله فرامو
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 ی ه اتباع دو هشور یینی افغانستان و پاهستان فراتر رفد  و دال اتبداع هشدور هدای آسدیای میانده هده در وزیرسدتان 
اندد هده  شمالی ت   نارافسران انگلیسی، امری ای، پاهستانی و  ربی آموزش دیده اند نیز شامل صفوا دا ش شده

شان بدون قتل های دسته جمیی تن ا قتل های انفرادی شان بر بنیداد ارقداع اراهده شدده رسدمی   بر اثر ر ر ومشون 
بده شدش صدد تدن مدی رسدد،این در  دالی اسد  هده همیشده ایدن ارقداع بده  2015از جانر مقامدا  افغانسدتان در سدال 

فدرد مل دی هشدته و یدا  ۱۹۴۳ ددود  ۲۰۱۶اه اول سدال در سه م» مراتر همتر از آن نشان داده می شوند هه هستند.
باشدد. بربنیداد ایدن  می ۲۰۱۵اند هه نشانگر افدزایش شدمار تلفدا  غیرناامیدان نسدب  بده سده مداه اول سدال  زممی شده
 .«آن توس  نیروهای  رفدار   وم  بوده اس  ٪۱۹این تلفا ، از سوی نیروهای ضد   وم  و  ٪۶۰نزارش، 

بر آوه آن  وری هه میلوع اس  دا ش در منا ق شرقی افغانستان ا دور هدرد امدا مرهید  نسدترش آن در مندا ق 
مذهور برمآا فروهش هرد و شمال را مورد توجه قرار دادند. هرا؟ این جاس  هه ق یه اساسی برنامه ها رخ می 

دامن زدن به   ، وضیی  نابسامان فاریار با یابند. دند غوری، دند ش ار الدین،  وادا مونین م رر هندز، پلممری
جندگ در شدمال هشدور بده منادور اهددافی   این  قیق  اس  هه  رویارویی های قومگرایانه در آن سرزمین ا، نویای

مشمص انتقال داده می شد. انر ج دش فددراتیا روسدیه بده مدا ر قلدع وقمدع سدامتن النده هدای تروریسدع در سدوریه 
شمال افغانستان به نونه ای هه  ال فدروهش هدرده مداموش نمدی شدد،بل هندان شدد  مدی  تروریستی در  نبود، جنگ

 یاف  هه نتایج نانوار آن به زمع تاریخ در من قه مبدل می نش .آیا افغانستان به این  ال  نیاز دارد؟
ین توقا هوتاه فروهش های مؤقتی ،اما بدان مینی نیس  هه دیگر دا ش از بین رفته و یا هدا تغییر مورده اس . ا

به ما ریس  هه انر دیروز ره رسیدن به هدا را در  ره  های ناامی بسته بودند امروز یدک پدای آن را در بندد 
سیاس  های اقتصادی وسیاسی نره زده اند ،امااین هار به ز ع  را ان برنامه های پیشرونده، نده در شدمار قربدانی 

مناور  رح هایی از قبل ریمتده شدده.انر ملد  بیددار افغانسدتان در ها هاهش مواهد آورد و نه در روند پیشروی به 
هده مدور مدی دانندد، ره  هدای ضدییا وهدوه ترین نمددانع   ن ای  به این امر اجازه بدهد و مل  های آسیای میانه

ین هاری های شان به ضرر روسیه نیز تماع می شود،دیگر بیدار نشده باشند و یا بده تبداهی مدود موافدق باشدند.هه هند
 نیس .

هنددد  ادثدده پددی ع از یددک ، یددک ونددیع مدداه بدینسددو مینمایاننددد هدده آرامددش  وفددانزایی در افغانسددتان  دداهع شددده هدده دارد 
سیاس  و جنگ را در پدای هدع ندره مدی زنندد. هشدتن مدآ امتدر منصدور در یدک نق یده   فدی میدان ایران،پاهسدتان 

ان سدددپری هدددرده بود.آیدددا سدددوال برانگیدددز نیسددد  هددده در  دددالی هددده او نزدیدددک بددده دو مددداه را در ایدددر  وافغانسدددتان
شمصی به ش ر  رسیده هون مآ امتر منصور در ایران زندنی هند و او با این ش ر  وه ره رسانه یدی   مانواده

ای هه داش  با پاسپور  جیلدی بده ایدران بدرود؟. ایراندی هده اسدتمبارا  مدهشدش مدردع مدود آن هشدور را بده سدتوه 
وی آناهی نداشته باشد؟ هر تصوری هه در باره مآ منصور وجود دارد، وجودداشدته باشدد،  آورده از ورود ومروج

اما او هسی بود هه به مذاهرا  با افغانستان بی  آقه نی نشان نمی داد، هی این شداییه هدع وجدود دارد هده در جمدع 
یدان هشدورهای متماصدع روسدیه، وی هیاتی در تاجی ستان با مقاما  فدراتیا روسیه هع دیدوبازدید داشته بود ودر م

به فرد نزدیک با این هشور م سور مدی شدد.انر ایدن مسدهله در دد تبلیدب نیدز باشدد، امدا بداز هدع در فدراورده سدامتن 
فددراتیا روسدیه، در مسدایل صدل    اسبار مرگ او بی تاثیر ماندده نمدی تواندد. میندی ندپ ایدن اسد  هده نمدی نذارندد

ه مدردع افغانسدتان بده  دور نسدترده در  مدل نشدان بدهدد.زیرا  امیدان تروریدزع را  سن نیتش را نسب  بد  افغانستان
تصور برآن اس  هه مردع افغانستان با مردع فدراتیا روسیه زود می توانند زبدان مشدترب بیابند.شداید ایدن برداشد  

وسایر نروه هدای  افغانستان و روسیه و ضرر دوهشور در مقابل دا ش  به این ما ر باشد هه در  ال  اضر منافع
 نره مورده اند.  تروریستی ب ع

ش س  مذاهرا  صل  ،هه از قبل  دس زده می شد،با مرگ مآ امتدر منصدور پیوندد مسدتقیع دارد وایدن ادن را بدر 
وی قوی می سازد هه او از سایه مقنا یسی ا تماد پاهستان برون شده بود وموجودیتش منافع این هشدور را بدا م در 

 مواجه می سام .
انتمدار   مآ منصور با دریاف  ا تماد  البان به مثابه رهبر جدید ایدن ندروه،در روز نمسد   جانشین  مآ هیب  هللا

شدنش به این مسند  ین سمنانی را ت رار هرد هه مآ منصور در همهو موقع نفته بدود. تشدددید  ملیدا  و نسدترش 
ایمدن الادواهری رهبدر القا دده بده پدای   د ا آع بیید سراسر هشور. هیزی هه در این روند اضافه نردی  در  جنگ

هیب  هللا اس  هه پرسش ها و ان های جدید را بلند نمود. این  بار  از به  ره  اندامتن مدار مدرده مدی باشدد هده 
آسیای میانه را توس  آن بترسانند تا در موضع نیری امروز شان  90دهه   مانند سال های نیمه دوع  باز می مواهند

ضد تروریسع تجدید نار هنند.اما بی مبر از ایدن هده آسدیای میانده دیگدر ان هشدورهایی نیسدتند هده در هالده ای از  بر
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هه در وجود برمی هدای شدان تزریدق هدرده بودندد   هوی  وبی هویتی قرار داشته و یا آن روح روسی ستیزی ای را
تجربده هدرد وامدروز هندان ارایدش یافتده   نریدان  فا هرده باشند.تاجی ستان جنگ مدونین هندد سداله ای را بدا اسدآع

اس  هه در برابر هر ممدالا افرا دی وغیرافرا دی  درا تییدین هنندده را مدی زندد. زیدرا پشدتوانه م  مدی هده ایدن 
هشور به  مای  مود دارد، فدراتیا روسیه می باشد هه رشدد و شد وفایی آن بده همدک هدای ایدن هشدور پیوندد یافتده 

میلیون نفوس تاجی ستان نزدیک به سه میلیون تن آن در فدراتیا روسیه زمینه هار یافته اند و اند.از جمله شش ونیع 
توس   وایدی هده بده دسد  مدی آورندد،مانواده هدای شدان را در و دن مدود ا اشده واباتده مدی هنندد.این همدک و ایدن 

ر دنیدا. بدر  دآوه دولد ، مدردع زمینه را نه امری دا بده تاجی سدتان داده مدی تواند،نده  ربسدتان و نده هدیی هشدور دیگد
شان در توامی  با فدراتیا روسیه م فوا مدی باشدد نده درهم داری بدا   تاجی ستان نیز نیک دانسته اند هه منافع ملی

بدددیش از    ادثددده انددددیجان را اصدددوال از یددداد بدددرده نمدددی تواندددد. موجودیددد   هشدددور هدددای دشدددمن روسدددیه. ازب سدددتان
سیه امرار میاش می هنند فراموش هدرده نمدی تواندد هده بدرای همتدر از ه دارع نیروی هاریش راهه در رو  دومیلیون

 صه آن در دامل ازب ستان فرص  شغلی فراهع نیس . قرغزستان نیز به همین نونه هه انر برای یک روز مدورد 
نادور آزرده نی روسیه واقع نردد،زندنی  ادی مردمش از  ال  نورمال پاشیده می شود. پس هر نوع م اسبه به م

 میالی بیش بوده نمی تواند.  برهع زنی اوضاع در آسیای میانه
پا دراز هردن هند درمن قه هه به مودی مود  قر زدن پاهستان به  سار می رود و برنگرانی هدای آن هشدور مدی 

شددن  افزاید بدون شک با در نار داش  تآش های ناهاع به ما ر استفاده هردن ابزاری از هند، به منادور بدراورده
 -اهددداا از زاویدده دیگددر، ام ددان آن وجددود ندددارد هدده دو تدداریخ ه ددن در ایددن راسددتا نادیددده نرفتدده شددود . دوسددتی هنددد

افغانستان و دوستی هند و روسیه. این دو دوسدتی در دو زاویده جددا نانده بربسدیار بداور هدا وا تمداد هدا اسدتوار بدوده 
 اصدلی بدار   ایجداد درد سدر سدازی بده فددراتیا روسدیه بده مدا ر  هده ش سد  آن بدرای  امیدان تروریسدع  وهستند
 نمی تواند.  آورده

هندد، افغانسدتان وایدران بدا دو اهدرع قدوی ایدران و هندوسدتان روزنده ایسد    وایجاد مثلا  امضای تی د نامه ه اب ار
مود را   رشد وان شاا آسیای میانه نیز به موبی روند   نه تن ا بر  وادا افغانستان تاثیر نذاشته می تواند بل ه  هه

در آهینه بی غبار آن مشاهده می نماید. بند هج ی هه انر تماع توربین های آن فیال نردند،شدمال افغانسدتان را هدع از 
 ا تیاج برق مارجی ها بی نیاز می سازد. 

  هده ج د  اسد   سدن نادر فددراتیا روسدیه را بدا موددارندد.از ایدن  این ها روشن انداز مدوبی اندد هده بددون شدک
امروز پاهستان را به نونه دیگر ت ریک و در قضایای افغانستان فیال می سدازند تدااز یدک  درا  ضدورش را در 

هشدور هدای  دامی مدود در افغانسدتان ومن قده  مدل نمدوده و   آن  فا داشته و از  را دیگر به مثاب  مدافع مندافع
قدی را در پدیش نیرندد.از ایدن جاسد  هده رمدداد هدای نفتده ، راه تر  افغانستان ومردمش را نگذارد هه بدا مدون وداع

 وذهنا با تصمیما  اهتزازی هج دار ومریز پیوند داده می شوند.  افغانستان پرسش برانگیز نردیده
آمدد ورفد  نلدر دیدن   متیدار در روندد صدل  افغانسدتان اسد  هده متاسدفانه تدار ایدن هرمده نیدز   مساله  پرسش اول

باشد.سدوال جدانبی در قبدال قضدیه ایدن اسد  هده افغانسدتان ویامدارجی هدا بدا آوردن  باالمره در دس  مارجی ها مدی
  متیار هی مآیی را می مواهند پر نمایند؟ از ل اا ناامی هی تغییری در امنی  هشور بوجدود مواهدد آمدد؟ و از 

اسدآمی   متیدار  از دیرمد  بدینسو  دزر  ل اا سیاسی هی تغییرا  سامتاری رو نما مواهند نردید. در  الی هه
در افغانستان نه صا ر نیرویی اس  و نه صا ر جب ه ای. مگر  ضور آن را افرادواشماص وابسته به  زبش هه 

وضوح می بمشید ودر دال  اضدر هدع هسدتند. پدس   در   وم  هرزی در نق ه های هلیدی جابرجا بودند به موبی
ده مدی تواندد ونده هدع روندد هدای جداری را تغییدر داده مدی آمدن و نیامدن   متیار با نااع فیلی نه بد تی م سور شد

تواند مگر این هه از او برای   وم  آینده بده مدا ر تنددروی هدایش بده  یدا هدادر ذمیدره شدده اسدتفاده هنندد. زیدرا 
اشت ایش به وزارتی تس ین نردد. غیدر از آن ، تا دال از     متیار هه صدرا اع این هشور بود، ف ر ن نع هه  ال

به ما ر ا تآی و ن و ق ع جنگ به نشر نرسیده هه ملد  افغانسدتان ضدرور  وی را نیداز     متیار  ر ی آقای
 جامیه تلقی هنند.این سوال نیز هس  هه آقای   متیاربا بود ونبود مود هی را در افغانستان متغییر مواهد سام ؟.

ای میتوانس  در ممالف  با فدراتیا روسدیه باشدد.  آنهه هه   متیار میتوانس  انجاع دهد این بود هه او ب ترین م ره
زیرا مجددی یک وق  در باره او بی ج   نگفته بود هه   متیار به تنبدانی ازآتدش مدی ماندد.اما روسدیه هده توانسد  

 دا ش را در سوریه نابود سازد، ممالفین مسل  مود را در زیر زناقش هرنز اجازه نمواهد داد.
بده وجدود مدی آیدد و هدر   در ان انشیابا  و تغییراتی  در جنبش  الر اس  هه هر روزسوال دیگر تغییرا  هادری 
تفاهع وصل  نردد. ایدن وضدیی    تفاهع ایجاد می شود،مش لی را امتراع می نند هه مانع  ناه هه روزنه ای به ج  
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ن هدع مدی انددازد وفضدای بی ثباتی نااع را بامود به همراه دارد.زورمندان و زور ساالران را در مناصدر قددر  بدی
هار را در دامل هشور برهع می زنند. بی ثباتی نااع در هشور یگانده وسدیله ای بدرای پاهسدتان بداقی ماندده اسد  هده 

 توس  دس  درازی های استمباراتی اش می تواند ت دیداتی را به جود آورد.
بین رفدتن م در دا دش در افغانسدتان به سوی دیگر به مینی از   دید ونار  پرسش سوع باز هع این اس  هه هرمش

و اسیای میانه بوده نمدی تواندد.مردع افغانسدتان اهندون در آمداج ایدن م در واقدع اندد واز مددار آن نبرامدده اند.بده ویدژه 
 م راق این م ر وآتش قرار نفته اند.  سم   شمال افغانستان هه

به ج   از سدر نیدری هدازار جندگ در   دیمتضرر شدن دوصدمسافر هندز در راه تمار،ت انه شدی   ادثه دلمراش
نرفتدده شددده هدده زمیندده   بدده نوندده ای بدده م اسددبه  ایددن راسددتا بددود. ترهیددر هشددته شددده نددان در میددان مسددافرین هندددز

 ددرح شددده بددود، ایددن ی ددی از اهددداا دیریندده  امیددان تروریددزع در   درنیددری هددای قددومی در شددمال  بددرای  مسددا دی
مدی شددند هده   تندهه ایدن آتدش را در شدمال افغانسدتان شدیله ور سدازند.هرناه موفدقافغانستان بوده وهر آن تآش داش

امید وارع نشوند،بنابر مدون شدری ی هدای اتنی دی پدای هشدور هدای همسدایه نیدز بدانسدو درزا میشدود وبده ب انده دفداع 
ندد هده مواسد  قومیتی ،نه تن ا این هه آتش ماموش نمدی ندردد بل ده بده آن  درا مدرز نیدز بده آسدانی سدرای  مدی ه

  امیان تروریسع اس .
رفتن اتش جنگ به آن سوی دریای امو،به افغانستان هیی سودی آورده نمی تواند مگر این هه مورد ق ر هشدور هدای 
ممالا تروریزع واقع نردد وآنگاه تر ومشک این هشور یک بار دیگر  یمه آتدش مدی نردد.زیدرا هدر ندوع ندارامی 

ه منافع ملی فدراتیا روسیه مدی باشدد وروسدیه مانندد هدر هشدور دیگدر دنیدا بده مدا ر در آسیای میانه مستقیما م ر ب
ضددرری بده مندافع ملددی اش   هدیی بیگانده ولددو دوسد  هدع باشددد، مندافع ملدی مددود را قربدانی نمدی هنددد .پدیش از ان هده

غنددی ریددیس  برسددد،منبع م ددر را در ن فدده منثددی مواهددد هددرد . آیددا افغانسددتان ایددن را مددی مواهددد هدده بدده قددول اشددرا
دیگران شود؟.میدانیع هه افغانستان این رانمی مواهد،اماراه  ل آن را باید جستجو هرد.   جم ور هشور ،قربانی مباح

ب تدرین نزینده ایددن اسد  هدده افغانسدتان در انتمددار دوسد  ودشددمن اسدتقآل و ازادی مددود را بدسد  آورده ودر پرتددو 
دیگران شود. افغانستان در  ال  اضدر اندر نمدی تواندد از قیدد وبندد نگذارد هه منافع ملی اش فدای مواس  های   آن

راه های میقولی را جستجو هند هه دردوستی ونزدی ی با فددراتیا روسده مانندد هشدور   های ناتو رهایی یابد، د اقل
بده دیدده تیدادل را ر اید  نمایدد.آنگاه هدی ایداال  مت دده و هدی هدر هشدور دیگدر بده افغانسدتان نده   های آسیای میانده

  قار  بل ه با ا تراع برمورد مواهد هرد.
ایاف ر نمی هنیع هه هند به ما ر دوسدتی بدا افغانسدتان بدا درنادر داشد  مندافع ملدی مدود ریسدک بزرندی را پذیرفتده 
اس  ولی مردانه پیش می رود.ص ب  نراندر موتی صدرا اع هندد در هدانگرس امری دا نمداد شد ام  وی را نشدان 

 ان را دارد تاسر د دیوانگی آشفته سامته اس .می دهد.هه پاهست
ازادی  مل ب ترین نیم  اس  و دوس  مور داشتن نیمتی یه پیمانه ی آن.برای   ومد  هندونی مدی بایدد هده مانندد 

ن رده وبر امر ن ی آن ات ا ننماید.انر هنین   پاهستان ودیگر مارجی ها تقدیع   امد هرزی هلید صل  را دو دسته به
 د هیی نتیجه را ما صل انتاارش بدس  نمواهد آورد. ادامه بده

فدراتیا روسدیه هده در امدر از بدین بدردن تروریسدع در دنیدا پیش سدو  میددان شدده اسد ،برای بسدیاری هشدور هدای 
ج ان از جمله افغانستان می باید هه از تجارر آن وسییا استفاده هنند. ایاال  مت ده امری ا وسایر هشدور هدای دیگدر 

اسد  ودر    ضور دارندد، نبایدد مدانع افغانسدتان در ایدن هدار نردندد.زیرا تروریسدع دشدمن مشدترب  فغانستانهه در ا
 .برابر دشمن مشترب  مل ر مشترب موثر واقع می نردد
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