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 ۴۱/۴۱/۲۴۴۲         منصوری عبدالباصر

 افغانستان نیاز به نیروهای امنیتی بیشتر دارد!

به منظور مبارزه  کشوردر حال حاضر برعالوه نیروهای امنیتی افغان باالتر از صد هزار تن نیروهای خارجی در      

 تا کنون نتوانسته اند و امکانات با تروریزم و دهشت افگنی مستقر هستند که طی ده سال گذشته با این همه تجهیزات

 بخشکانند.بکلی ریشه این پدیده شوم را 

بعد از سال افغان که گویا نیروهای امنیتی  مطلبی را به نشر رسانیده استدر این روزها روزنامه نیویارک تایمز      

 .می یابندهزار تن کاهش  ۲۲۴هزار تن به  ۲۵۲از  ۲۴۴۱

وهای امنیتی از نظر کمی دارد بلکه از نظر کیفیت نیز نیرافزونی در شرایط فعلی کشور ما نه تنها نیاز به  چنانچه     

د. به دلیل اینکه کشورهای در این قسمت تالش بیشتر نمای باید جامعه جهانی در قسمت آموزش و فراهم آوری تسهیالت

شور ما دوباره ک، حتی آنها میخواهند تا رصت به نفع خویش استفاده نمودهاز کوچکترین ف وآزمند منطقه در کمین نشسته 

 را به دهه های گذشته برگردانند.

شیکاگو  ( در شهر۲۴۴۲میالدی )جاری ماه می سال  قرار است همکاران جهانی افغانستان در نشست در این مورد      

و امید بر آن است که جامعه جهانی با درک  گرفتهمین مصارف نیروهای امنیتی کشور تصمیم أروی نحوه تامریکا 

نستان از تمام لحاظ نیروهای امنیتی افغان را واقعاً آماده دفاع مستقالنه نموده، تمویل و تجهیز وضعیت موجود افغا

 نمایند. مناسب

اظهار نظر نموده و گفته است یس دیده بان جهانی حقوق بشر ئر همچنان در مورد عملکرد مخالفین مسلح افغانستان     

که پابند نبودن طالبان به رعایت حقوق بشر تا هنوز ادامه داشته و در گفتار و کردار طالبان تا هنوز تناقض وجود دارد، 

ی مجروج یهمچنان کمیته صلیب سرخ افغانستان عالوه داشته که ساالنه هزاران نفر از اثر انفجار ماین های کنار جاده 

د آنها مراجعه می نمایند. که میتوان از انفجار ماین کنار جاده در منطقه صفار ولسوالی گرمسیر والیت گردیده و نز

ی که میخواستند به مراسم عروسی بروند مورد آماج این ماین قرار گرفته و در نتیجه یهلمند نامبرد موتر حامل خانواده 

اند، که خوشبختانه بعد از انفجار این حادثه مردم محل دو کودک کشته و چند تن دیگر در این حادثه زخمی گردیده 

 .بریدندشخص ماین گذار را شناسایی و هر دو گوش آنرا 

متأسفانه باشنده گان افغانستان در بعضی مواقع از عملکردهای مخالفین مسلح دولت گذشت می نمایند اگر واقعاً مردم      

بوجود آید باید آنها با مخالفین مسلح افغانستان که به گفته  کشورشاندر خواهند صلح و ثبات  قراء و قصبات افغانستان می

قاطعانه برخورد نموده و مانع آنها شوند  ؛گردند باداران خارجی شان همواره باعث دوام جنگ و ناامنی در کشور ما می

ان مخالفین مسلح دولت چن توان امیدوار صلح و ختم جنگ در کشور بود در غیر این صورت هم و اگر مردم بخواهد می

 زنند. دست به آشوب و ناامنی در کشور ما می

متضرر بناً هم نیروهای امنیتی افغان و هم مجموع مردم شریف و نجیب افغانستان که از جنگ های دهه های گذشته      

 دست به دست هم داده و با مشت واحد مانع ناامنی و بی ثباتی افغانستان گردند. ؛گردیده اند

 پایان


