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  عدم هماهنگی در جنگ با تروريزم افراد ملکی را آسيب ميرساند
در ) ناتو (چند سال و اندی است که از حضور نيروهای حافظ صلح بين المللی در چوکات پيمان انتالنتيک شمالی

افغانستان ميگذرد جابجايی نيروهای شامل اين پيمان در افغانستان که به هدف بازگردان صلح و مبارزه با تروريزم 

ميباشد از مدت تقريبًا هفت سال به اين طرف در گوشه و کنار کشور مصروف فعاليت های نظامی و تالش در راستای 

ا واقعيت اينست که نا امنی های ناشی از تحرکات پيکار جويان القاعده و متوقف ساختن فعاليت های تروريستی هستند ام

طالبی به دليل عدم راهبرد مؤثر نظامی در افغانستان کمافی السابق ادامه داشته و به رغم تالش نيروهای ائتالف بين 

که از ميزان بی ثباتی ها و نا المللی و قوت های نظامی دولت افغانستان در امر پيکار با شورشيان و تروريستان نه تنها 

امنيها کاسته نشده بل تحرکات دهشت افگنانه تروريستان در تبانی با عوامل بيگانه به تشديد روز افزون فضای ترس و 

هرچند عمليات های پراگنده نيروهای خارجی در راستای نابودی و محو . بی اعتمادی در کشور منجر گرديده است

 کشور جريان دارد و اين امر بعضًا موجب توقف هراس افگنی در کشور ميگردد اما درين تروريزم در مناطق نا امن

ميان تبعات حاصل از اين عمليات بيشترينه زندگی شهروندان ملکی و غير نظامی را که شورشيان در بين آنها پناه 

دند هرات، کشته و زخمی شدن صدها فاجعۀ ولسوالی شين. ميگيرند آسيب رسانده و زيانهای مالی را به آنها وارد ميسازد

افراد بی گناه ديگر در جالل آباد، لغمان، خوست و زابل و به اين ترتيب ويران شدن ده ها خانه و منازل مسکونی در 

ساحات مختلف کشور در زمرۀ پيامدهای بارز عمليات های نظامی نيروهای خارجی ميباشد که تا اکنون اتفاق افتاده 

 خود سرانه نيروهای حافظ صلح بين المللی و تداوم اين روند نگرانی های بزرگی را برای دولت و بمباردمانهای. است

مردم ما بوجود آورده و تلفات ملکی در جنگ با شورشيان طالبی و القاعده از جانب قوت های نظامی ناتو و  ائتالف 

د زيرا دستاورد حاصل از اين نوع عمليات اکثرًا مسلمًا نشان از ضعف استراتيژی مبارزه با تروريزم در افغانستان ميده

به قتل و کشتار افراد ملکی منجر گرديده و هيچ سود ديگری غير از اين به نفع تأمين امنيت و صلح در کشور نداشته 

لهذا کشتار افراد بی گناه ملکی به اثر بمباردمانهای هوايی و زمينی نيروهای خارجی از يکطرف موجب ايجاد . است

ف و فاصله بين مردم و دولت گرديده و از جانب ديگر شورشيان با توجه به اين ضعف و خالء بيشترين سود را به شکا

نفع شان کمايی کرده و از اين رويکرد غرض تشديد نفرت و انزجار مردم نسبت به دولت و قوای حافظ صلح بين المللی 

نکه نيروهای مخالف دولت به هدف گسترش زمينه های اختالف بين با اين وجود نقطۀ قابل تأمل ديگر اي. استفاده مينمايند

مردم و دولت دست به توطئه زده و با تالش در راستای انحراف افکار عمومی آنعده دهشت افگنانی را که در جنگ با 

ذهنيت بيزاری نسبت به نيروهای خارجی يا دولتی  کشته شده اند نيز شامل تلفات ملکی قلمداد نموده و به اين گونه 

  .نيروهای خارجی و دولت را در کشور افزايش ميدهند

 

در هر صورت قدر مسلم اين که عدم هماهنگی الزم بين نيروهای خارجی و ارگانهای امنيتی افغانستان در کار 

سارات و مبارزه عليه جنگ طلبان تروريزم و انجام عمليات های نظامی عليه آنها موجب تلفات ملکی و تحميل خ
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زيانهای مالی بر افراد غير نظامی گرديده و اين مسئله به مثابۀ مهمترين چالش فراه راهی گسترش روند مبارزه با 

زيرا اين نوع عمليات های خود سرانه که به تلفات شهروندان بی گناه . تروريزم و دهشت افگنی در کشور تلقی ميگردد

ر کمک نميکند بلکه به افزايش مضاعف بد امنی ها و بی ثباتی ها منجر می انجامد نه تنها به تأمين امنيت در کشو

حادثۀ بغالن که مطابق اظهارات مقامهای محلی دولت افغانستان بيش از پانزده غير نظامی در آن کشته شده  اند . ميگردد

ی پارلمان با صراحت در حالی اتفاق ميافتد که رئيس جمهور کرزی چند روز قبل از آن در افتتاح چهارمين سال کار

خاطر نشان ساخت که بيشتر از اين تلفات ملکی را در جنگ با تروريزم تحمل نخواهيم کرد و در صورت اتفاق چنين 

بنابرين پرسش اساسی اينست که علی الرغم  اعتراضات جدی دولت نسبت به . رخداد اقدامات جدی بعمل خواهيم آورد

لی دست به عمليات خودسرانه ميزند و در برابر انتقادات دولت بی اعتناء ميباشد و تلفات ملکی چرا قوای ائتالف بين المل

  ضمنًا اقدام دولت در برخورد به اين مسئله چگونه خواهد بود؟

 

رويهمرفته مردم افغانستان ديگر کاسۀ صبر شان لبريز شده و بيشتر از اين هموطنان ما را که بی گناه در 

های خارجی جان ميدهند تحمل نخواهند کرد؛ از اينرو بر دولت افغانستان است که به منظور بمباردمانهای بيرحمانه نيرو

جلوگيری از تلفات ملکی در افغانستان سياست ها و برنامه های مؤثر را تبين نموده و در راستای مبارزه با هراس افگنی 

 يکطرف موفقيت الزم در استقرار صلح و در هماهنگی با نيروهای خارجی راهکار های الزم را جستجو نمايند تا از

افزون براين راهکرد . ثبات در کشور بدست آيد و از جانب ديگر شهروندان ما بی گناه قربانی جنگ با تروريزم نگردند

مشارکت و همياری مردم در امر جلوگيری از تلفات ملکی نيز ارزنده و حياتی تلقی ميگردد، که نگذارند تا شورشيان در 

  .ا پناه گرفته و از آنها به مثابۀ سپر در جنگ با دولت و نيروهای خارجی استفاده نمايندبين آنه

  پايان

  


