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 ۰۱/۱۰/۲۱۰۲                   فرهمند فردین

 !!خواهدمی پیشبرد عملیات های شبانه تجهیزات پیشرفته 

بدون شک هیچ افغانی نمی خواهد که نیروهای خارجی در افغانستان حضور نظامی داشته باشند و در عملیات 

آزمند و مداخله گر ضمناً شرکت نمایند، مگر موقعیت کشور ما با وجود داشتن همسایگان  و قصبات کشور مادر قرا  ها

 .وجود داشته باشندمی سازد که نیروهای خارجی در کشور ما  ممکنرا  مسأله جنگ های ویرانگر این دوام

همسایه ما منجمله پاکستان و ایران هیچگاهی خواهان صلح و  غرضذی این در حالی است که کشورهای     

دشمنی نسبت به  از هنوز هم دست، طوریکه ادارات و شبکه های استخباراتی پاکستان نمی باشندثبات در افغانستان 

مردم رنجدیده افغانستان بر نداشته و جدیداً به ایجاد گروه هایی تحت نام سیاه پوش و غیره پرداخته و میخواهند دامنه نفوذ 

گسترش دهند که حضور چشمگیر مخالفین مسلح در  افغانستانمخالفین مسلح افغانستان را بیشتر از پیش در نقاط مختلف 

 .ادعاستدال بر این  ؛شرقی کشور که اخیراً از چترال پاکستان سرازیر شده اندوالیات 

دست گرفته و در این روزها در  ده سال گذشته فشارهایی را بر مهاجرین افغان رویاز همچنان ایران حداقل      

، آنها شرایط میشوندشهر یزد آن کشور به شکل گروهی افغان ها مورد شکنجه قرار گرفته و سبب آزار و اذیت آنان 

در آن کشور حق رفتن به مکتب را نداشته و بعضی اوقات  یزندگی مهاجرین افغان را تنگ ساخته و حتی کودکان افغان

قاچاق مواد مخدر بازداشت میگردند و بدون آن که به آنان اجازه دفاع از حقوق شان داده شود  بی اساس افغان ها به اتهام

چنان در شهر اصفهان در روز سیزدهم نوروز که آنرا سیزده بدر می نامند به افغانها اجازه هم به دار آویخته میشوند

 .را نشان میدهد بین الدولگشت و گذار در پارک ها داده نشد که این امر خود نقض صریح حقوق 

ی های کشورهای همسایه ما با قدرت های بزرگ جهان منجمله روسیه و چین همکار نکته مهم تر اینکه      

چنین رابطه داشته باشد بزرگترین  یا کشور دیگری ستراتیژیک دارند ولی اگر کشور ما میخواهد با ایاالت متحده امریکا

که اگر آنها افغانستان خطور می کند  در ذهن هر باشنده   ما ایجاد میگردد، اینجا سواله ع از جانب کشورهای همسایموان

گام بر می پیشرفت و ترقی  در جهت و هر روز نیستند کشورهای بزرگ نگرانبا )کشورهای همسایه( از رابطه خود 

به این نتیجه میرسیم که آنها سیاست های  بناً به سوی صلح و ثبات در هراس میباشند.  افغانستان رفتن ازپس چرا  دارند

 دارند. کشور مادو گانه در قبال 

( کشور در افغانستان باالی ما ۰۱حضور بیش از ) برخوردهای دو همسایه ما که در موجودیت استاین       

انجام میدهند، حال تصور نمایید که اگر جامعه جهانی که در اصل با موافقه شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان 

اصابت که روزانه با  ؟خواهیم بودنه آمده در کشور ما حضور نداشته باشند دوباره ما شاهد جنگ های داخلی دهه هفتاد 

 می شدند!صدها راکت به شهرها و قصبات افراد ملکی و بیگناه کشته 

می باید جامعه  مگر بودهبه هر صورت پیشبرد عملیات های شبانه توسط نیروهای امنیتی افغان یک پیام خوب      

ی قوی هوایی، جهانی در قسمت تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی افغان تالش بیشتری نماید، یعنی با داشتن نیروها

میتوان از این گونه ضرورت جدی و حیاتی میباشد که نظامی، استخباراتی و تجهیز سالح سنگین و ده ها مورد دیگر 

در جهان هستند که توانایی فعالیت های شب هنگام را دارند بناً اندک کشورهایی  عملیات ها مؤفق بدر آییم، به دلیل اینکه
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 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

بوده میتواند در غیر این صورت شاید مخالفین حل این معضل تی افغان یگانه راه امنیتجهیز، آموزش و تمویل نیروهای 

 مناطق بیشتری از افغانستان را ناامن سازند. حامی شانمسلح دولت از این فرصت استفاده نموده و به کمک کشورهای 

 پایان

 
 


