
 

 غالم محمد زارع

 استرلیا هم مجبور هب رتک افغانستان رگدید

 
ح ؛ رتویج تالش جامعه جهانی رد ده اسل گذشته ربای استقرار صلح و آرامش رد افعانستان ؛ جنگ و مبارزه مسلحاهن ربای رسکوب القاعده و طالبان مسل 

مدن اهی را ، رپابلم اه وکمبود اه و کواته آ اقتصادی ــــ اجتماعی و اثری دستاورد اهی دیرگدمورکاسی و آزادی اهی بشری ؛ تساوی حقوق زانن اب رمدان ؛ انکشاف 
زریا هک بدست مستحقین و نیازمندان رنسیده . دست آورد اهی هک رد مقایسه اب ملیارد اه دارل مرصف شده ان چیز اند و کمتر ارث گذار بوده اند . هم رد پی داشت  

عدالت اجتماعی . هن تنها این . رب اورده اند . . . راندوزان و اصحبان قدرت و جاه وجالل رغق و رس از ابنک اهی دوبی ، سویس و ، رد اگو  صندوق اهی ز
زگینش صالح ) پست اهی دولتی ای میراثی است . دمورکاسی و حقوق و آزادی اهی زانن رد رگوی اتر اهی ریش اجاره داراندین است . وجود ندارد 
وزرای رشوه ستان و مختلص نور چشم .وای هم از محدوده تنظیم اهی هب اصطالح جهادیبیرون نمی آید .  ( شهب جای پدر نی رب مسند  شورای صلحالدین راب

اند  "رباردان ریس جمهور "طالبان مسلح هک حمالت زنجیره ای را رد اپیتخت اسزامن میدهند ، . امنیت وجود ندارد.اپرلمان و ارابب امور است 
و انهای هک نوید دهنده . چور وچپاول زمین اهی دولتی هب شدت و وسعت قبلی خود هنوز رجاین دارد . قاطعیت و قانونیت رد ادارات دولتی وجود ندارد .



دند رد حال رفار بو. . . ، رفاه و ااسیش ، رتقی و تمدن ، پیشرفت و انکشاف ، حقوق و آزادی اهی بشری و  ای صلح و ارامش ، دمورکاسی و قانونمداری
                                                                                                                                .اند 

داشته و مسوولیت اتمین امنیت ، تعلیم و رتبیه پولیس محلی و تقوهی ای نیرواهی امنیتی رد والیت ارزاگن را هب  رد افغانستان رسابز ۰۵۵۱استرلیا هک حدود 
اناکمی جامعه جهانی رد افغانستان ، تقوهی ای روزازفون طالبان ، . ربآمده است  ۴۱۰۲عهد دارد ، هب تعقیب هسپانیا و اهلند رد صدد رخوج قطعات خود قبل از 

انسانی واضیعات املی ، فشار شهروندان ابالی حکوامت و  بیش از حد لفاتت پالن اه و رپورگام اهی مرطوهح ، نبود موفقیت اهی نظامی ، ت عدم مفدی 
ذکور را ر اهی مازحاب رب رس اقتدار رد کشور اهی مذکور و بخصوص انچیز بودن دست آورد اهی قابل لمس ، زمینه اهی انراضیتی رمدم و رای دهنده اه رد کشو

هب گفته جولیا گیال صدراعظم استرلیا نیرو اهی کشورش امموریت اشن را رد افغانستان تکمیل رکده و بعد از ده اسل جنگ مسوولیت را . هب ابر آورده است 
تن  ۴۱۲تن کشته و  ۲۴ی جنگی استرلیا هک ات کنون نیرو اه می سپارند [اکفی تعلیمی دارند و هن تجهیزات الزم تخنیکی  هک هنوز هن آامده گی ]هب نیرو اهی امنیتی افغان 

انراضیتی رمدم از حکومت  و زحب ربرس اقتدار .  ایفته اندزخمی داده اند ، اب حفظ هک عضویت انتو را ندارند مرگ جهت کمک و پشتیبانی از انتو رد افغانستان حضور
مت رب رس اقتدار تصمیم رگفته  و جل  املیه داهن استرلیایی حکوربای تغیر اذاهن عاهم. ید جولیا گیال و حکومتش را ردانتخاابت آینده تهدید هب شکست مینما، 

.                         غانستان راهیی بخشد جدول زامنی رخوج نیرو اهی خود را از افغانستان رد اجالس امه می کشور اهی عضو انتو رد شیکاگو ارمیکا اراهی نموده و خود را ار رش اف 
                                                                              

حمالت طالبان  میگویند امنیت رد افغانستان خوب شده و قوای امنیتی آنکشور توانمندی دفاع مسقالهن از دست آورد اهی یک دهه آخیر را داشته و رد ربارب

ای واقعأ چنین است ؟ افغانستان توانسته هب کمک آ. اهی ارفاد و اشخاص مغرض رد داخل و خارج حاکمیت ، مقاومت رکده میتواند  ، دسیایس همساهی اه و توطیه
هک ات کنون هن آبدیده شده وهن هم تجرهب الزم اسزامندهی و ارجای عملیات اهی نظامی و  زهار نفری و پولیس و استخبارات ۰۲۵جامعه جهانی یک ادوی 

فی ، تعلیم ورتبیه مسککی و مناب  املی الزم را رداتییار نداشته و بخصوص اردو نیرو اهی نظامی و امنیتی واسیل و تجهیزات اک. .، بوجود آورد را  دارد  استخباراتی
ضعف و ان توانی نیرو . میباشد توان دفاع مستقالهن از تمامیت ارضی کشور را نداشته و رد معامالت داخلی و کشمکش اه و زد وبند اهی تنظیمی رشیک و دخیل 



.                                                                                                            و دقیق را می نماید هک رب شماری آن  از حوصله این مقاهل بیرون است اهی امنیتی زاید بوده ایجاب مطالعات وسی  
                                                                                     

تی کشور را رب مال حمالت اسزامن ایفته و زنجیره ای طالبان رد یکشنبه گذشته رد اکبل وچند والیت دیرگهب واضحت ضعف و ان توانی استخبارت و نیرو اهی امنی 
الی محالت خیلی شهر اکبل و والایت و ارجای حمالت وسی  ابآوردن مقادری زبرگ سالح ومهمات جنگی و جابجا رکدن آن رد نقاط مختلف . اسخت 

راتی و نظامی عمده دیپلوامتیک و اسزامندهی بیست اسعت جنگ اب نیرو اهی نظامی وامنیتی منظم ، شک ورتدید اه رد مورد نفوذ طالبان رد دستگاهی استخبا
مسوولین ردهج اول اراگن . وطن را ندارند  اراگن اهی کشف و استخبارات ای بسیار ضعیف اند وای هم صداقت الزم رد ربارب امرد .کشور را بیشتر تقوهی میکند 

خود را  نیتیند از موقف و مقام خود داوطلباهن کنار رفته و رش د ولی هیچکدام حارضن می پذریناهی امنیتی و استخباراتی کشور ان اکمی خود را رد کشف و رتد مهاجما
                                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                                                            اسزند از رس رمدم افغانستان کم 
                                                                           

اتحادهی ارواپ حمالت اسزامن ایفته طالبان را شدیدأ محکوم رکدند ،  رد حالیکه هیالری کلنتون وزری خارهج ارمیکا و اکرتین اشتون مسوول سیاست خارجی
و از ضعف و ان  جنرال جان الین قوامندان نیرو اهی ارمیکایی و انتو رد افغانستان هب واکنش اهی رسی  نیرو اهی افغانستان علیه این حمالت افتخار رکده

ای رخوج قطعات نظامی خود از افغانستان دالیل اکفی بدست آورده واهسته ، آهسته زمینه زریا اکنون رغب رد تالش است رب.  چیزی نگفت توانی انها
گفتنی است هک رمدم ااگه افغانستان و کشور اهی منطقه هب استثنای اریان و اپکستان هک اهداف شوم پشت رپده .ربای رخوج اربومند مهیا اسزد  اهی الزم را

ن نبوده و از ظهور ان آرامی اهی بیشتر و فعالیت دامنه دار رتورزیم و القا عده رد این کشور تشویش اهی دارند هک قابل ردک  دارند ، رطفدار رخوج انتو از افغانستا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .                                                                                                                            است 
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