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 2021جوالی    17فریده نوری                                                         شنبه                      

 افغانستان 
 م نگرانی و اضطراب رو به افزایش است  یدر مقابل پیشروی طالبان عال 

   ( AFPمنبع: آژانس فرانس پرس ) 

Kaboul (AFP) 11.07.2021 

 مترجم: فریده نوری 

گرفته    را  و جلوی آن ها  ختهاعی که قادر باشد تا راکت ها و میسیل ها را خنثی سافیک سیستم د 

 .  می باشد، مستقر گردید  راه خروج اتباع خارجی از افغانستان که بتواند در میدان هوایی کابل، 

پرسونل  گر تخلیه نمودن  طالبان، بیان  ۀتشویش و اضطراب در مقابل پیشروی بی رحمان   تازه عالیم  

 قونسلگری هند می باشد.  درهندی 

در شروع   طعی و نهایی خاک افغانستان را اردوی خارجی به صورت قنمودند تا درخواست  طالبان

از    ، یعنیدر این دو ماه اخیر  آن ها   در اثر عدم تطبیق درخواست شان،ترک کند،    2021ماه می  

راه اندازی نمودند و در اثر  قلمرو افغانستان    داخلحمالت و تهاجمات خود را در    ،ع ماه میشرو

 ورند. بیاغانستان را به دست  یک قسمت زیاد قلمرو اف توانستند   حمالت و تهاجمات 

مراکز   از قوای امنیتی افغان تنها راه های اساسی و مراکز والیتی را تحت کنترول خود دارند تعداد 

والیتی  توسط شورشیان محاصره شده است، و در آینده ترس از حمله به کابل و میدان هوایی کابل  

 می باشد.  

. چندین  گردیده است مقاومت اردوی افغان بسیار ضعیف    حمایت هوایی امریکا، با محروم شدن از  

ارد، به دست طالبان  موقعیت د   همسایه کابل که در حوالی صد کیلو متری کابل   ت ولسوالی در والیا

 افتاده است. 
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وزیر امور داخله    بیانات قرار    ،"سیستم دفاع هوایی که جدیداً  در میدان هوایی کابل نصب گردید 

افغانستان، از ساعت دو بجه شب قابل استفاده و استعمال می باشد. این سیستم برای عقب زدن حمالت  

 ید است." ف مراکتی و میسیل بسیار 

در مورد نوع سیستم و همچنان جای نصب آن معلومات نداد، اما سخنگوی    افغانستان   وزیر امور داخله

توضیح داد که سیستم دفاعی در میدان هوایی کابل برای    انس فرانس پرسژوزیر طارق آرین به آ

 محافظت از تأسیسات میدان هوایی نصب گردیده است. 

نام گرفتن    در یک کنفرانس مطبوعاتی،    سخنگوی قوای امنیتی افغان  اجمل عمر شینواری  بدون 

 ازکدام کشور خارجی اعالن کرد: 

یستم دفاعی را داده اند که دارای تکنولوژی  این سهوایی "دوستان خارجی ما برای ما    سیستم دفاع 

بسیار مغلق می باشد. فعالً توسط دوستان خارجی ما بکار انداخته می شود، تا ما طرز العمل آن را  

 بیاموزیم." 

پایگاه های خود چندین سیستم    داخلدر طول بیست سال حضور در افغانستان، اردوی امریکا در  

C-RAM   توپخانه و میسیل  )ضد بودند   ، (ـ راکت،  و تخریب و    که قدرت شناسایی   نصب نموده 

 همچنان اعالم خطر و آماده باش را دارا می باشند. 

واقع می    در پنجاه کیلومتری در شمال کابل که  این نوع سیستم مخصوصاً باالی پایگاه وسیع بگرام  

 سپرده شد. در شروع ماه جوالی به قوای امنیتی افغان  پایگاه بگرامنصب شده بود،  باشد، 

 تخلیه کردن دیپلومات ها: 

طالب ها و گروپ رقیب شان دولت اسالمی یا داعش چندین مراتبه حمالت با راکت    2020در سال   

دولتی و خارجی  در کابل انجام دادند. که گاهی مئسولیت حمالت را  و میسیل علیۀ قوای امنیتی  

 طالبان و گاهی هم دولت اسالمی به عهده می گرفتند. 

روز جمعه در انقره    (Recep Tayyib Erdogan)   طیب اردوغان  رجب رئیس جمهور ترکیه  

 اعالن نمود که:      

تعین شده که   موعد  در ساکر امریکایی و ناتو ترکیه امنیت میدان هوایی کابل را بعد از آن که تمام ع 

عالوه نمود    یو   می گیرد.به عهده    گست پیشبینی شده است، افغانستان را ترک نمایند،ا  31به تاریخ  

این وظیفه  یا طرز" گرفتن  "نحوه  باالی  قوای ترک    ی ا  که واشنگتن  حفاظت میدان هوایی توسط 

 موافقه نموده است. 
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نمودند که کارکنان هندی    نو اعال  شدهتشویش    به   قندهار   نزدیکی  حمالت درهندوستان از جنگ و  

 کردند.  خارج از این شهر بزرگ جنوبی  قونسلگری خود را

والیت قندهار، که گهوارۀ تاریخی طالبان می باشد، در همین روز های نزدیک صحنۀ جنگ های  

را که در پانزده کیلومتری شهر    ی بود، شورشیان در شروع ماه جوالی ولسوالی کلیدی پنجوای   شدید 

پایتخت والیتی حمله نمودند اما حمالت    زندان   ه جمعه ب  زقندهار واقع می باشد تصرف نمودند، به رو

 شان عقب زده شد. 

 وزیر امور خارجه هند خاطر نشان کرد: 

،  است   هجنگ های شدید بسته ننمود   با وجود "هندوستان قونسلگری عمومی خود را در والیت قندهار  

، یک اقدام مؤقتی  و عالوه نمود "که این اقدام   الکن پرسونل هندی خود را برای فعالً  تخلیه کرد " 

قونسلگری از برکت کارکنان محلی    و   می باشد تا وقتی که وضعیت دوباره به حال عادی برگردد.

 د". باشمی   داده و فعال دوام  خود  خود به وظیفه 

گری که در بین آن ها شش  لامنیتی در کابل، در حدود پنجاه نفر از کارکنان قونس  عبر حسب یک منب

دیپلومات نیز شامل می باشد از قندهار تخلیه شدند، الکن در مورد این که قندهار را به مقصد کابل  

 اطالعی در دست نیست.  ،و یا دهلی نو ترک نموده اند 

نستان، روسیه قونسلگری خود را در مزار شریف،  در این روز های اخیر به دلیل جنگ در شمال افغا

بلخ و یکی از مرا افغانستان، نزدیک به سرحد  کپایتخت والیت  ازبکستان    باز بسیار مهم شهری 

 نمود.  مسدود 

نفر آن ها    210و  در همین نزدیکی ها به اتباع خود توصیه نمود که افغانستان را ترک کنند    کنیپ  

 را در شروع جوالی خارج کرد. 

فیصد    85کنترول و گفت که، یکشنبه سخنگوی قوای امنیتی افغان برای دادن اطمینان کوشش نمود 

 زیرا تأیید آن غیر ممکن است.  است یک دروغ قلمرو توسط طالبان 

در اکثر مناطق که طالبان ادعا می    زیرا   به گفتۀ سخنگوی قوای امنیتی افغان: " این حقیقت ندارد.

 . جریان دارد" جنگ افتاده است،  کنند که به دست آن ها 

        

 


