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 ۳۰/۳۰/۲۳۰۲                   جمشید آرش

 !ما می توانیم از تمامیت ارضی خویش حراست نماییم
 

در ارگ رئیس جمهور جدید فرانسه چندی قبل در یک سفر غیر مترقبه وارد کابل گردیده و با همتای افغانی اش 

وی ضمن اعالم اینکه عساکر آن کشور قرار است تا پایان سال جاری میالدی  .دیدار و گفتگو نمود ریاست جمهوری،

متعهد است تا  دولت ویو  افغانستان را ترک نمایند وعده داد که کمک های آن کشور به افغانستان ادامه خواهد داشت

، موکراتیک و مدنییمبتنی بر ارزش های د تقویت نظامافغانستان را در موارد متعدد چون آموزش نیروهای امنیتی، 

 .یاری رسانند ر مواردئساخت تأسیسات عام المنفعه و سا

در  ناتو وارد افغانستان گردیده بودند وسازمان اینکه نیروهای فرانسوی در قالب بدون شک از افغانستان مردم  

 این کشوربه کمک  خورد و خمیر می شد،بی ها های عماالن آی اس آی و پنجاموزه که افغانستان زیر بدترین شرایط 

 الاز چنگ این کشوررهائی القاعده سهم بارزی را ایفاء نمودند و در در راستای مبارزه با تروریزم و  شتافتند و

اکنون که نیروهای امنیتی کشور توانمندی افغانستان را یاری رساندند،  و اجیران پاکستانی ها،اشغالگران طالب 

اند و امروز  را به کمک این نیروها باز یافته خویشحراست و نگهبانی از تمامیت ارضی و استقالل سیاسی  وظرفیت

مراتب قدر دانی خود را از این همکاری ها ابراز  ،قادر اند تا تهدیدات درونی و بیرونی را به خوبی رفع و دفع نمایند

را در میان مردم مبنی بر افزایش نا آرامی ها، حضور مجدد نگرانی های البته ممکن ، داشته و سپاس گذار آنها اند

، اینکه مردم  طالبان و افزایش قدرت آنها، گسترش نا امنی ها و بد امنی ها در  کشور  و آینده مبهم، به وجود آورد

افغانستان  ،۲۳۰۲ر سربازان خارجی بعد از ئو سا که بعد از خروج این نیروها بیم آن دارندخسته از جنگ افغانستان 

دو باره به مداخله سازمان استخباراتی آی اس آی و حکومت پاکستان مأمن دهشت افگنان طالب و القاعده قرار خواهند 

گرفت و به جوالن گاه تروریستان تبدیل و به کام جانیان سفاک قرن فرو خواهند رفت، دستاورد های ده ساله حکومت 

ران رنج و زحمت و مصارف هنگفت مالی و قربانی شدن ده و صدها نفر افغانستان و جامعه جهانی که با تقبل هزا

مشکل موکراسی نوپای افغانستان و ارزش ها و هنجار های وابسته به آن را به یکمایی نموده،  به خاک کشانیده، د

و  مواجه و نهاد های مدنی و اجتماعی کشور به رکود و قانون اساسی به هراج خواهند رفت، در یک کالم وحشت

دهشت طالبی بر سرنوشت مردم افغانستان سایه خواهند افگند و بدن نحیف و ضعیف اتباع این کشور دوباره درد 

 .کشور به حساب می آیدمردم مایه ای نگرانی جدی  ضربات شالق اجیران پاکستانی را احساس خواهند کرد

ارزه با نا امنی و بد امنی ها از یک جانب و از اما با توجه به توانمندی های نیروهای امنیتی کشور در امر  مب 

سوی دیگر  تعهدات دراز مدت جامعه جهانی مبنی بر اینکه افغانستان را تنها نخواهند گذاشت و با تمویل و تجهیز 

 نیروهای امنیتی در صدد این خواهد بود تا این نیروها به پای خویش ایستاده و به تنهایی قادر خواهند شد امنیت را در

با ایاالت متحده ستراتیژیک امضای معاهدات کشور تأمین و هراس افگنان را به سوی نابودی سوق دهند، چنانچه 

امریکا، فرانسه، جرمنی، استرالیا، هندوستان و بسا قدرت های دیگر مطرح جهانی و منطقوی این ضمانت را به 

اده اند با تمام امکانات و توانمندی از موقف افغانستان آنها آم ،افغانستان خواهد داد که در برابر هر نوع تهدید و تعرض

د که از ند تا توانمندی آن را کمایی نمایننیروهای امنیتی افغانستان را تجهیز و آموزش می ده .حراست و حمایت نمایند

 امه های متجاوزین را عقیماع و حراست نموده و اهداف و برنخود و قلمروش به وجه احسن  بصورت مستقل دف

 نمایند، مفادات مندرج در این معاهدات گویای این حقیقت است.

بناًء در صورت که نیروهای امنیتی کشور از لحاظ مالی و امکانات و و سایط تسلیح و تجهیز شوند شهامت این را 

ه و یا آی خواه این اجنبی طالب باشد یا القاعد براننددارند که از سرحدات کشور خویش محافظت و هر اجنبی را بیرون 

به مثابه دژ استوار  کهاس آی، و این را ضمانت خواهند کرد که دیگر افغانستان به النه های ترور و وحشت تبدیل نه بل

 .در برابر تروریستان قد بر خواهند افراشت و کمر تروریستان را خواهند شکست

این نیروها  طوریکه وعده داده اند از لحاظ مادی و معنوی به وعده هایشان عمل و جامعه جهانی ؛می طلبداکنون  

در ساختن زیر بنا ها و تأسیسات عام المنفعه مردم افغانستان را یاری رسانده و کمک  وده،را حمایت و پشتیبانی نم
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نماید در این صورت جای نگرانی رخنه تروریستان باقی نخواهد ماند و دولت افغانستان قادر خواهد بود تا ثبات 

 ویش را حفظ و از ارزش های اجتماعی و ملی خویش پاسداری نماید.اجتماعی و سیاسی خ

 

 پایان

 

 
 


