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 11/11/2112  فرهاد دره یی

 !وطندر مسیر سربازان راه 
 

کشور جنگ زده است که سه دهه جنگ های خانمانسوز تحمیلی را تجربه کرده است که بعد از سقوط رژیم  افغانستان
در بعد مسائل  سال  است که کشور ما 12افغانستان بوجود آمد. اکنون  ایجاد یک دولت ملی در ریانجسیاه طالبان 

انی، ، مسایل لسيیگرا قومسته بیرون گردیده، آه بود آهسته،مواجه  اقتصادى کهو  اجتماعی، سیاسیبحران  از داخلى
مذهبی وجهه  وارداتی بود که طی این مدت مردمان این کشور را رنج میداد که لطف الهی اکنون جای خود  سمتی و

 کلمه واقعی معنایدر این كشور به  ملی هویتو  جمعی یهروح همدیگر پذیری تبدیل کرده است  را به برادری و
یر بودن مرگ و مپایین بودن امید به زندگي و  باال، سیاسیهاي  آگاهی، سوادی فقر و بيکاهش گرفته است.  شکل

ان مردم و دولت افغانست دست آورد بزرگترینباشد. شاید ی هاي بارز افغانستان م شاخصه ءو... جز بیکارينوزادان، 
ست ج محصلینو  متعلمیندر میان  تحصیلو عالقه به  تعلیم و تربیهها و مطبوعات و رشد  را بتوان در آزادي رسانه

که یک غول تبلیغاتی در اذهان این ملت جاه  2112. از همه مهم این که ما انتخابات و شایعاتی مبنی بر كرد و جو
گرفته بود را سپری نمودیم و با توافق نظر، دولت وحدت ملی خویش را ایجاد و باهم به سوی یک افغانستان بهتر از 

 .ل این مسیر را می پیمائیمقب
 

آنچه که می تواند مایۀ امید برای فرزندان این مرز و بوم باشد این است که ما طوالنی ترین انتخابات را سپری نمودیم. 
انتخاباتی که به نحوی سطح رشد اقتصاد افغانستان را با مشکل مواجه ساخت، و کشمکش های زیادی را در قبال 

دار می باشد این است که افغانستان نخستین مراحل ه و از اهمیت وافر برای ما برخورل توجداشت، اما آنچه که قاب
انتقال قدرت از دولت انتخابی به دولت دیگر انتخابی را به شکل مسالمت آمیز که همانا دولت وحدت ملی می باشد 

ته ما این اقدام را به فال نیک گرفتجربه نمود و این یک قدم موثر رفتن کشور به سوی دیموکراسی واقعی می باشد و 
 و از آن حمایت خویش را منحیث نسل جوان این کشور اعالن می نمائیم. 

)نیروهای امنیتی( ما بودند که  وطننباید فراموش کرد آنچه این روند ملی را به موفقیت رسانید همین سربازان راه 
یدند و نگذاشتند که بار دیگر دشمنان خارجی و داخلی در امر مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی کشور شجاعانه رزم

اهداف خصمانۀ خویش را در قبال ملت مظلوم ما پیاده نمایند و این ملت را تحت نام قوم، منطقه، سمت، مذهب و 
زبان به جان هم بیندازند، که اساس تمام موفقیت های بدست آمده را در اجرای موفقانۀ وظایف نیروهای امنیتی کشور 

دانیم، بنا بر این برای تمام اهالی کشور الزم است تا در دفاع از نیروهای داخلی خویش همواره در مقابل اهداف  می
 مغرض دشمنان قرار گیرند و َدین ملی و ایمانی خویش را در مقابل کشور اداء نمایند.

به لحاظ ارزش  دولتسطح  یتمشروعسازي در افغانستان، میزان  دولت پروسۀهاي قدرت و  تكمیل نهادعلی الرغم 
حقوقی در سطح باال قرار داشته زیرا مؤلفۀ دولت وحدت ملی نمایانگر ارزش های تمام نمای کشور می باشد و یا به 

دیگر می توان گفت که دولت وحدت ملی آئینه تمام نمای اقوام کشور نامیده می شود، در ضمن اکنون ما  تعبار
رتمند امنیتی هستیم که از توانایی های الزمه در امور اجرای عملیات های تکتیکی دارای یک نیروی واحد، منظم و قد

 بر شبه نظامیان طالب و القاعده برخوردار می باشد.
 

قسمی که می دانیم در این اواخر تروریستان قوت مقابله را با نیروهای امنیتی کشور نداشته بدین ملحوظ دست با 
ی زده و می خواهند تا دست آورد های اخیر نیروهای امنیتی را در اذهان عامۀ حمالت پراکندۀ انتحاری و انفجار

مردم مغشوش نمایند ولی آنها کور خوانده اند چون دیگر جای برای این چنین افراد که همواره ملت ما را به خاک و 
 قیام های مردمی در والیات خون کشانیده اند، نیست و در مقابل اشخاصی متذکره مقابله می نمایند که نمونۀ آشکار آن

کشور که از جانب مردم شجاع علیه طالبان، تروریستان و جنایت کاران که اجیران بیگانگان می باشند بوده و از 
قوت های امنیتی خویش دفاع نموده که این خود در اصل قابل تقدیر و ستایش و در خور چنین ملت صلح دوست می 

 باشد.
 

ل شده است افغانستان را به سوی رشد و انکشاف یبه هر حال امید است تا با حکومت وحدت ملی که اخیراً تشک
اقتصادی سوق داده و تمام اقوام باهم برابر و برادر در سایۀ آن به شکل آرام و همزیستی مسالمت آمیز و با حمایت 
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یک کشور دفاع از وطن می باشد بتوانیم افغانستان  که همانا یکی از وظایف اساسی باشندگان وطناز سربازان راه 
را در یک جایگاه عالی در سطح کشورهای جهان قرار دهیم و دیگر شاهد از دست دادن فرزندان اصیل خویش 

 نباشیم.   با احترام
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