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 باشد یبرآمده از متن و بطن جامعه م ،امروز افغانستان دوی ملیار

نهاد های دفاعی و امنیتی کشور،   و سازمان امنیت ملی   دوی ملیاستحکام اراقتدار و     و سایر 
 .ثبات و صلح در افغانستان می باشند  ضامن 

با تمام ظرفیت و پوتانسیل بالقوه و بالفعل در حال    همین اکنونافغانستان    اردوی ملی و پولیس ملی
 اند. نبرد با میلیشای طالبان در سرتاسر افغانستان 

با جام خونین افطار و    ، فرزندان رشید وطن در راه حفظ آزادی و دفاع از ارزش های مدنی، 
 .افغانستان در آرامی و امنیت زندگی نمایند  مردممی نمایند تا  یسحر

را نباید نادیده گرفت و از کنار رشادتها و جانفشانی    ما  امنیتی دفاعی و  موفقیتهای چشمگیر نیروهای  
 .ین مرز و بوم گذشت های فرزندان عزیز ا 

یا  ؤجوان و قدرتمند، مبارزه با طالب و جنگ با دشمنان این آب و خاک تنها یک ر   اردوی در نبود  
و رباعی شاعرانه می باشد که در اوج خوش بینی فقط می توان با جنگ چریکی چند درهٔ معدود  

 .و تنگی را نگه داشت 
و به ویژه متخصصین جوان    ی ملی دو ار، فرماندهان  ی ملیاردو   لوی درستیز،  ملی  وزیر دفاع 

 .باید از هم اکنون خود را در برابر سناریو های احتمالی آماده بسازند وزارت دفاع ملی  
اشتباه    ،ارگدر    خیالی  زمامدارکدام  و نیروهای امنیت ملی به سرنوشت    اردوپیوند دادن آینده  

 .راهبردی و غلط استراتیژیک می باشد 
می توانند شهر  تروریستان نفر میلشیای پراگنده و غیر منظم  ۳۰۰اینکه کسانی گمان دارند که با  

خواب    ،قندهار و جالل آباد را حفظ نمایند   ،بلخ  ،مانند هرات   ،های بزرگ و استراتیژیک کشور
 .است و خیال است و محال است و جنون 

ال یاسین ضیا به کسانی که ظرفیت بالقوه نیرو را دارند، بسیار معقول و منطقی بود که  پاسخ ژنر
معرفی نماید تا سازماندهی    ی ملی دو نیروهای خود را به ار  تا   مثالً از امیر اسماعیل خان خواست 

 .د نشو
باید بدانند که   ۀ آزمند و  همسای و هر    کسان بدطینت احزاب فروپاشیدهٔ سیاسی و سیاست ورزان 

آنان خواب های خطرناکی برای این آب و خاک دیده    ند. دوست ما نیست   ،دور و نزدیکخرابکاران  
 .نه اینکه به آنان لبخند بزنیم   ه شود،اند و باید سیلی محکمی بر روی شان نواخت

امروز افغانستان برآمده از    دوید که ارد رگجدا  ه  آیند   ا باید از سرنوشت زمامدارر  دو سرنوشت ار
 .متن و بطن جامعه می باشد 

هرچند نوشتن این جمله در فضای عمومی چندان خردمندانه و منطبق با سیاست نیست، اما به رغم  
راحزبی و  خود را به شدت متحد، یک پارچه، فراقومی، ف  ردوی ملی آن می خواهم بگویم که ا

کرده  کودتا »در صورت احتمال خطر فروپاشی«  برای سرکوب هرنوع تقال برای  آماده برای  
 است.
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، قاطع و خردمندانه بود، ما باید از سرداران سر به کف  ستدلم  ،مصاحبه ژنرال ضیا با طلوع
 .جوان خود دفاع کنیم  نیروهای دفاعی و امنیتی
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