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 کشور امنیتی وضعیت نیروهای ملی

 
 !کشور امنیتی ملی نیروهای جانباز و دلیر سربازان مردانگی و شجاعت از تکریم و تمجید با
 

 شورک در امنیتی اوضاع اندازه هر به که اینستو تیم فاسد اش  کرزی آقای حکمرانی دوره   منفی های میراث از یکی
 نیروهای که بزنند داد پیهم کرده پت  را ها چشم باید ها رسانه هم و حکومت هم اندازه همان به برود،  شده خراب
 وردهآ در زانو به را دشمن کنند، می دفاع شان های سنگر از پایمردی و شجاعت با شده، کفا خود کشور، امنیتی ملی
 ها، صدا و سر این انداختن براه از موصوف میدانند همه که... غیره و غیره و کشند می شانرا آخری های نفس و اند
 فاصله کاملا  جامعه عینی های واقعیت از که بدون شک  ندساخت می آورده بر را خود شخصی آرزوهای و فااهد

  .داشت
 ها واقعیت بیان و قبول و هللا خلق به حقایق اظهار از چرا که شود خلق سوال این ما هموطنان از ای عده نزد شاید
 ودش گذاشته همگان قضاوت معرض در و گردد بازگو آزادانه باید باشد، هم ما زیان به اگر ها واقعیت. شود می انکار

 هب کشور در شگوفایی و سازی باز راه شود چنین اگر. گیرد صورت اقدام آن اصلح و رفع در و برمل نواقص تا
 و بیشتر و روز تا روز کشور حقایق، جعل و دادن جلوه وارونه با آن غیر در میگردد میسر و هموار آسانی بسیار
ز سرک ا  متأسفانه که. میگردد مبدل ممکنات نا به مشکل از آن نجات و میرود فرو فساد و بختی بد منجلب در بیشتر

 ردازیپ دروغ به ندتوانست تا و ندآمد بدر پیروزمند وجیبه این عهده   از سابق ساله   سیزده حکومت چوکیدارانتا پچک 
 .ندپرداخت حقایق جعل و

 و وقایع اما رسیده، است ضرورت که تعدادی به کمیت لحاظ از کشور امنیتی نیروهای که کنیم قبول اگر نمونه بطور
  دارد؟ بلند دست جناح کدام جاری های جنگ در که میدهد نشان وضاحت به اخیر حوادث
 ؟کشور امنیتی نیروهای یا طالبان  
 گیرد؟ صورت کار آن روی یا است مکفی کیفیت لحاظ از رقم این آیا  
 است دهکنن مشوش و درشت زیاد نگارنده نظره ب  شده متحمل اواخر این در کشور امنیتی نیروهای که را تلفاتی زیرا

 :نیست بودند، درآورده صدا به یحکومت چیان نغاره را آنچه هیچوجه به و
 :گذرانیم می  نظر از را والیات دیگر و کابل در اخیر هفته   دو یکی واقعات از هایی نمونه

     آن نده  کن فیر و فیر محل از کنون تا. کابل شهر اکبرخان وزیر منطقه   بر بار دو هفته یک در راکتی حملت -
 .کابل درک شش منطقه   بر آن از قبل و ،نشده ارائه هست، اگر یا و نیست دست در معلومات

 یرغ و نظامیان تصور از بیش تلفات و. هلمند نوزاد و سنگین ولسوالی در بدینسو ماه ۲ از خونین جنگ ادامه         -
 .نظامیان

 .کابل پوهنتون در چه و چه دانم نمی و داعش نامه ب رو تند های هگرو موجودیت اظهار و اعلن -
 اطراف نواحی و شیرزاد ولسوالی امور تمامی کنترول و آباد جلل شهر در طالبان رسمی دفتر فعالیت و افتتاح -
 .طالبان وسیله  ه ب آن
 .سپولی و اردو منسوبین انتقال های سرویس در بخصوص کابل شهر در انفجار دو یا یک هفته هر تقریباا  -
 (واقعه در کابل ۴، فراه والیت در زن ۲ اخیراا . )کشور والیات اکثر در زنان مرموز های قتل و ترور -
 .کندز در طالبان بوسیله   پولیس امنیتی پوسته   ۴۱ تصرف -
 .ماه دو هر در ولسوالی پولیس قوماندان یا و ولسوال یک رسیدن شهادت به -
 در نوزاد ولسوالی و کندز در دره چهار و رچیا دشت صاحب، امام های ولسوالی داشتن قرار سقوط حال در -

 .هلمند
 .گذشته ماه شش در ملی اردوی منسوبین تلفات نفر( ۱۵۱) -
 .گذشته ماه شش در ملی پولیس منسوبین تلفات نفر( ۴۱۱۱) -
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  للیالم بین مؤسسه   یک احصائیه   در مطلب این. ) ساعت دو هر در امنیتی ملی نیروهای از نفر یک شدن شهید -
 .( بود گردیده نشر آنلین جرمن افغان پورتال خبری سرویس در قبل ماه دو یکی

 شهر از گزارشات قرار. کشور های شهر اکثر و کابل شهر در مردم میان در طالبان چریکی افراد موجودیت -
 کی روز دو هر در اخیراا  و کرده گزار و گشت شهر بین در اند مجهز صدا بی های تفنگچه با که طالبان افراد غزنی
  .اند ساخته شهید را امنیتی نیروهای یا دولت منسوبین از اعم بیگناه انسان

 .تبهکاران این از نفر یک اقلا  دستگیری و شناسایی برای غزنی والیت مقام الزم کفایت عدم و ناکامی -
 .امنیتی نیروهای مواضع بر دشمن نفری صد دو صد،  گروهی حملت -
 روز ده در کابل شهر بین در ناشناس افراد طرف از کشور آور مدال و پوش ملی ورزشکار دو شدن کشته -

 .گذشته
 .والیت آن پوهنتون داخل در کندهار والی معاون پتیال القدیم عبد شدن کشته -
 دوشیزه   شهادت به منجر که پارلمان  اعضای گلوله   ضد موتر باالی نومبر 1۱ یکشنبه روز انتحاری حمله   -

 (1. )گردید بود، پوهنتون محصل  که قدسیه بنام جوانی
 ده ها واقعه  مشابه دیگر... و -

 اگر و است شده تر امن نا و تر بد قبل سال به نسبت سال هر کشور در امنیتی اوضاع که دهد می نشان باال واقعات
 شتهدا خود کشور در را سوریه و عراق از بدتر حاالت انتظار باید نخواسته خدا تردید بدون یابد ادامه منوال همین به

 .باشیم
 نطاق و تژورنالیس و نویس مقاله تن چند  تنها آیا شد، یاد باال در که امنیتی منسوبین تلفات از که اینجاست مهم سوال

 چگونگی از همه، از بهتر آنها شک بدون دانند؟ می آنرا نیز امنیتی قوای منسوبین یا است واقف نگار روزنامه و
 ریهگ و آه با خود شهید همسنگر جسد کنار در روز سه دو، که اند بوده سربازانی اند، باخبر خود سنگران هم تلفات
 و دننبو اثر در که زخمی سربازان یا و نرسیده شان داد به کسی ولی گرفته بوی را جسد سوم روز در و برده بسر

 زا چشم خود همرزمان چشم پیش در خونریزی، طوالنی شدن و انتظار یکروز از پس ترانسپورتی، وسایل نرسیدن
 .اند بسته دنیا این
 بسیار با وطن دلیر فرزندان این نمود، قدردانی و ستایش امنیتی نیروهای سربازان و افسران شهامت و غیرت از باید

 انستد سادگیه ب را این باید اما. اند نموده دفاع دشمنان برابر در شان میهن بلست بلست از عالی روحیه   و بلند همت
 زند،فر اند، گرفته سنگر ِگل و خاک و باروت دود میان در جنگ، جبهات در که منسوبین و سربازان این کدام هر که

 یقین به دارند، عهده به را خانواده یک خوراک و خرچ تهیه   شان یک هر و هستند کسی اوالد و شوهر پسر، برادر،
 اشتهد زندگی در را دیگری کار یا مشغولیت یک چانس اگر پرسونل این مطلق اکثریت یک که توانم می کرده حکم

 وشگ با و دیدند خود های چشم با اکنون تا که بخصوص. ماندند نمی باقی صفوف این در هم دیگر روز یک باشند،
 رفط از کوتاهی زمان مدت از پس شدند، دستگیر زنده جبهات در که شان دشمنان از دسته دسته که شنیدند شان های
 از وممل حدیه ب ها ارگان این اکثریت بلکه این، تنها نه. گردیدند رها کشور، جمهور رئیس جناب شان بزرگ برادر
 واهتنخ اینطرف به  ماه شش از ها، سنگر در افتاده کف به سر سربازان همین اخیر،  های راپور قرار که است فساد
 پارلمان هب را شان شکایت شد، نشر ها تلویزیون در که قبل هفته دو و اند نکرده دریافت است، شان مسلم حق که شانرا
 .بودند برده

 از اند مانده باقی سنگر در شان افغانی شهامت و غیرت داشتن خاطره ب جهت یک از اگر کشور امنیتی نیروهای
 ودهب نیز خود قسمت در کرزی حامد فاسد دولت ناجوانمردانه   های پروایی بی شاهد گذشته سال سیزده در دیگر سوی
 لفاتت ناچیز رقم و بزرگ آوردهای دست گذشته، در که شده ثابت بخوبی شان کدام هر برای موضوع این اکنون. اند

ا آرام کندهار نگارنده سال گذشته در والیت ن بوده، آیساف نیروهای زمینی و هوایی حمایت خاطره ب صرف شان
حذف و بالون های دوربین دار  منطقه یک از آیساف عملیاتی مراکز از یکی که مجردی بهشاهد زنده  این حالت بود 

 و ها جاده کنار در ها ماین سازی جابجا با که شد پیدا منطقه در طالبان کله   و سر بعد، هفته   ،ترصد پایین آورده شد
 لمشک این رفع و حل بجای و. آوردند بدست هایی مؤفقیت روز هر درافغان  امنیتی مراکز و ها پوسته باالی حمله

 :که فرمود صادر دستور و اضافه دیگری مشکل ارگ از طالبان رئیس )مل کرزی( امنیتی، نیروهای
 .نشود خواسته کمک آیساف قوای از روزانه و شبانه عملیات در  -
 .گیرد صورت داری خود ثقیله سلح استعمال از طالبان برابر در -
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 را وابج هم بالغ نا طفل یک امنیتی؟ های نیرو نفع به یا شده صادر طالبان نفع به صد در صد اوامر این آیا 
 .طالبان نفع به که میداند

و شرکای شرکت سهامی  عاطفه بی و رحم بی انسان این برابر در روز یک امنیتی قوای که ستا ینا در تأسف جای
ونین رئیس جمهور و و همه شاهد بودیم که وزیر دفاع، معا چرا؟ برادر او که نکردند بلند را شان صدایحکومتش 

ه وار به تماشا گرفتیدخل هر کدام شان شریفانه و دلسوزانه، این بی قانونی و بی موازنگی را شاهد تمامی اراکین ذ
تواند. یکی اینکه شاید گرمی و نرمی چوکی های شان نشه آور  بودند و َدم نزدند که علت آن دو موضوع شده می

 عاجز مانده بودند.  ،شر ازتفکیک خیر  دربوده یا اینکه چنان منتر شده بودند که 
 

 یوستهپ امنیتی ملی نیروهای صفوف در نان لقمه یک کمایی برای که کشور بیچاره   و غریب فرزندان تلفات تعداد 
 نتیجه ینا متأسفانه پس. است شده بیرون تحمل حد از تلفات تعداد که رسیده جایی به گپ اینک و رسیده آسمان به اند،

 دارمق یک خاطره ب خود عرض و طول همین با کشور ملی نیروهای که نمود اعتراف بدبختانه و نمود قبول را گیری
  .ندنیست کشور در امنیت تأمین برای آماده و خود از دفاع به قادر آیساف قوای حمایت بدون کمبودات، و ها نارسایی
 یمرژ سرسخت دشمنان طالبان که بگیرند نادیده نباید را این کشور جمهور رئیس بخصوص و ملی وحدت حکومت
 بارزاتم بلکه ندارند مخالفت سیاسی لحاظ از کنونی حکومت با آنها هستند، کشور در موجود قوانین مخالف و کنونی

 در طالبانی قوانین برقراری و عمرمحمد  مل! اسلمی امارت دوباره   برقراری بخاطر آنها های ریختاندن خون و
 ساختن شریک با مثلا  که ندارد دست در زیادی انتخاب بحران از شدن بیرون برای فعلی دولت فلهذا. است افغانستان

 های آزادی همه این نه و دارند قبول را اساسی قانون نه آنها. بدهد خاتمه دعوا و جنگ به قدرت، در طالبان قسمی
 را نگفت شف شف کرزی، آقای حکومت ناکام تجارب از استفاده با جدید دولت که اینست حل راه . را دیموکراتیک

 .بگوید شفتالو صرف و بگذارد کنار
 :ندک انتخاب باید را راه دو این از یکی کشور، در ثبات و صلح آوردن و جنگ به بخشیدن پایان برای کنونی دولت

 

 یک نهات که) کنند خطاب افغانستان سرزمین اصیل باشندگان و ناراضی برادران را طالبان گذشته مانند یا 
 برای ار دولتی قدرت و حکومت بگذارد بپذیرد، را شان قوانین و ها برنامه تمام ،(استند افغان شان فیصدی

 وده  فرس و وسطایی قرون رژیم شانو ایرانی   عرب پیمانان هم سایر و پاکستان مرام و خواست مطابق تا آنها
 و میهن از دفاع بنام کشور این بیگناه فرزندان خون ریختن از  اقلا  کار این با. کنند برقرار دوباره را شان
 نظر که دندش بخاطری تلفات بیشترین متحمل افغانستان مردم سال سیزده در. میتواند شده جلوگیری آن و این
 ماا افغانستان دولت رئیس سال سیزده کرزی آقای ،«عاشقم کار فدای خودم کار» عامیانه   المثل ضرب به

 .دبو( طالبان) شان آدمکش مزدوران وو ایران  پاکستان نگهداشتن خوش برای ذکرش و فکر و تلشها تمام
 و  انپاکست و عربستان ساخت قوانین پنداشته، کشور تعالی و ترقی دشمنان را طالبان که اینست دوم راه

 یا هک بدهند اخطار صریحاا  و نمایند اعلم کهنه و فایده بی و بیهوده کنونی افغانستان برای راهدایات ایران 
 را شورک قوانین سایر و اساسی قانون افغانستان، اسلمی دولت با پیوستن با گذاشته زمین به را شان سلح
 از را شان فرد آخرین تا و جنگد می شان برابر در نیرو تمام با افغانستان اسلمی دولت یا و نمایند پیروی

 یکی که است جنگ و. گویند می «جنگ اعلن» یا موقف اتخاذ تر ساده عباره  ه ب را این. برد خواهد بین
 ثابت  غلط را دیگری و درست را یکی بیهوده، را دیگری و برحق را یکی مغلوب، را دیگری و غالب را
 حال تا نه گدایی به شود، آورده بدست باید صلح. شود می حاصل جنگ از بعد همیشه هم صلح. سازد می

های گذشته خون زیاد در کشور  طی سال استدالل شود کهاگر   گردد. می نصیب هم منبعد نه و شد میسر
و در  از این سیاست بهره می برندکشور و مردم  دیگر بس است، تنها طالبان و دشمنانریختانده شده و 

 .حساب آیده کنم کدام قدم مثبتی ب آوردن صلح فکر نمی
 

 گرفت باید می یرـش انـده از را خود قــح گرفت باید می شمشیر مردانگی صف در
 قبضه شمشیر می باید گرفتدست خود بر  د ـــای آزادی نهـر در پـتبداد سـا که اسـت
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