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افغانستان را میدان تقابل قرار ندهید
وزارت امورخارجه افغانستان از قرار گرفتن شاخۀ خراسان داعش در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان
ملل متحد استقبال نموده و خاطرنشان ساخته که ما از قرارگرفتن هر گروه تروریستی در فهرست سیاه شورای
امنیت سازمان ملل متحد استقبال می کنیم.
استقبال وزارت امور خارجه کشور از قرارگرفتن گروه داعش در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد
در حالی مطرح می شود که گزارشها حاکی از آنست که گروه طالبان در والیت جوزجان با جنگ افزار مدرن
و سالح های پیشرفته الیزری مجهز شده و به وسایل ضد زرهی نیز دست یافته اند ،هرچند دست یافتن گروه
طالبان با سالح های پیشرفته خبر تازه نیست و سال گذشته نیز رسانه ها از دست یافتن طالبان با وسایل دید شب
نیز خبر داده بودند ،اما آگاهان امور نظامی به این باوراند که دست یافتن گروه طالبان و سایر گروه های مسلح
مخالف دولت با این سالح ها ،سبب بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور خواهد شد.
از اینرو نزد مردم افغانستان پرسشهایی مطرح می شود که این همه سالح و وسایل پیشرفته را چه کسی و از
کدام طریق در اختیار گروه طالبان قرار می دهد؟
در حالیکه نیروهای دفاعی وامنیتی ما از عدم تمویل و تجهیز سالح توپخانه یی ،وسایط زرهی توپدار ،همچنان
طیارات جنگی مدرن شاکی اند ودر این مدت صرف قوای هوایی ما با چند فروند طیاره بمب افگن و هلیکوپترهای
زرهی تجهیز شده که نظر به گستردگی و پیچیدگی جنگ ،این سالح و وسایط ناچیز می باشد بنا ًء دولت افغانستان
و خاصتا ً ایتالف ضد تروریزم که از سوی قوای نظامی ایاالت متحده امریکا رهبری می گردد بایست این مسئله
را جدی پیگیری و بررسی نمایند تا سر نخ آنرا دریابند که چه کسی واز کدام طریق این سالح ها و وسایل مدرن
نظامی را در اختیار گروه های هراس افگن قرار می دهند .روی این اساس برای دولت افغانستان و دوستان
ستراتیژیک این کشور که حضور نظامی در افغانستان دارند ،الزم است تا این مسئله را از ریشه دریافت نمایند
و زیر تأثیر روش گفتگوهای صلح نروند.
گرچه این مسئله اظهر من الشمس است که مردم افغانستان تشنۀ صلح ،و ثبات دایمی در کشور اند ،اما باید به
این مسئله نیز ارجحیت داد؛ زمانی ،یکی از طرف های درگیر جنگ در میز مذاکرات صلح دست باال می داشته
باشند که در میدان نبرد از توانایی های الزم محاربوی برخوردار باشند که طبعا ً این توانایی ها از تجهیزات
مدرن به دست می آید که باید به آن توجه گردد.
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روی این اساس مردم افغانستان از کشورهای همسایه ،منطقه وجهان انتظار دارند تا مردم افغانستان را در
برقراری صلح وختم جنگ صادقانه یاری رسانند ،نه اینکه این کشور جنگ زده را به میدان تقابل و جنگ های
نیابتی خود مبدل سازند.
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