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  تبجیل از روز قواى مسلح افغانستان 
 
 
( فبرورى یكى از صفحات شورانگیز و پر افتخار تاریخى افغانستان میباشد كه درین روز شاه امان اله در  ۲٨)  

    ود .مسجد عیدگاه با بیانیه تاریخى خود استقالل كشور را اعالم نم
روز قواى » از سه سال باینطرف ازین روز تاریخى به پاس قدردانى از سربازان شجاع و قهرمان كشور ، بحیث

   تجلیل میگردد . « مسلح افغانستان
در گام نخست به تمام سربازان دلیر مدافع وطن در مقاطع مختلف تاریخ اداى احترام مینمایم و روان سربازان جانثار 

   ویادشان را گرامى میدارم .وطن را شاد 
حرمت به سرباز وطن در واقع یك وجیبه ملى است و بخاطر سهمگیرى حد اقل در اجراى این وظیفه میخواهم توجه  

    هموطنان عزیز بادرك و دردرا به نكات اتى جلب نمایم :
كنونى متوجه این حقایق تلخ ، باید بر مبناى تجارب تلخ تاریخى ، در احوال خطیر  حروز قواى مسل در تبجیل از

   باشیم كه :
   كدام خطرات اساسى متوجه هست و بود قواى مسلح افغانستان میباشد ؟

در احوالیكه مقدرات افغانستان بمثابه یكى از كانون هاى جیوپولوتیك ،  كماكان بدست اجانب و در جریان كشمكش  
هاى جیوپولوتیك منطقوى و جهانى و در دور جدید " بازیهاى بزرگ " رقم میخورد ، بدون بالك زدن به اغراض 

ش اغشته بخون مادر وطن ، بتوانیم با عقالنیت جیوپولوتیك بیگانگان ، بر مبناى حب الوطن و با دلسوزى به نع
سیاسى حلقه اصلى مصالح علیاى كشور را  با دید وسیع ملى ، فرا قومى ، مذهبى و ایدیولوژیك تشخیص و با چنگ 

   زدن به ان راه نجات از محركه پر منجالب را در پیش بگیریم .
 د ! ! ! رک تكرار اسفبار و خانه برانداز ان جلوگیرى تاریخ عبرتسرا است ، از درس هاى تاریخى باید اموخت تا از

همه ما میدانیم كه صلح بمثابه ارمان بزرگ مردم و نیاز اساسى جامعه و رمز بقاى كشور ، بیك  پروژه مبدل و در  
ین راستاى منافع انتخاباتى  " زنگى مست " اقاى ترامپ بشكل بسیار نا متعارف رقم خورده است و درین بازى بیشتر

امتیاز را پاكستان نصیب شده و دست باال دارد و همیشه بیاد داشته باشیم كه سیاست سازان انكشور بر مبناى منافع 
   ملى شان  " باید " افغانستان را تضعیف نمایند .

   همانطوریكه در دهه نود اقاى نواز شریف عند المحكمه و در پارلمان پاكستان با تبختر اعالم كرد :
دوى دو صد ساله افغانستان را توسط تنظیم هاى جهادى نابود كردم و ازین بیشتر چه خدمت براى پاكستان " من ار

    ( ۱)  انجام بدهم " 
در منجالب كنونى عمران خان نیز میخواهد با تضعیف و سقوط افغانستان " افتخار " را بنام خود رقم بزند و ماهرانه 

   .د طرح حكومت موقت را مطرح و از زبان " الرنس پاكستانى " حكم انحالل اردوى افغانستان را صادر كر
   بسیار ضرور است متوجه این حقیقت تلخ باشیم كه :

  
گان و دشمنان تاريخى افغانستان تمام مقاصد شانرا توسط خود ما متحقق ساخته و ميسازند و همين اكنون  بيگان

نيز در پروژه جارى صلح كم نيستند افغانانيكه بنفع اجانب عمل و ما شاهد هستيم كه در راستاى دولت زدايى و  
   تضعيف نقش دولت موجود در پروسه صلح از همه پيشگام تر بوده اند .
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متاسفانه  پاكستان در نیم قرن اخیر امكانات وسیع را تدارك و در خدمت خود قرارداده است ، در ده سال او بعد از 
سقوط طالبان ارادتمندان انكشور در داخل دولت افغانستان ، ماهرانه از ساختن قواى مسلح جلوگیرى و از اردوى 

   هفتاد هزار نفرى صحبت مینمودند ! ! ! 
نون كم نیستند ، كسانیكه  تحت عنوان "  اخوت اسالمى " ،  تجاوز و تداوم جنگ اعالم ناشده پاكستان را همین اك

   تبرهه مینمایند .
   اظهر من الشمس است كه :

 

 ى دولت مقتدر مل  گذار به صلح و شاهراه ترقى در گرو
 و قانون محور و عدالت گستر ميباشد و ستون فقرات همچ

 د لح ملى و غير  تنظيمى و قومى و متعهدولت ، قواى مس
 

 تبا حرم
  

------------  
(  ۳۳٥( درین ارتباط در كتابها و اثار زیاد و منجمله در كتاب ) نقش پاكستان در تراژیدى افغانستان صفحه  ۱) 

  .تألیف جناب پیكار به صورت مشروح صحبت گردیده أست 
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