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 افغانستانشجاع توسط فرزندان کلی تامین امنیت 
 

، سالیان متمادی است که با مداخالتجنگ و ويرانی را پشت سر گذاشته و همچنان  یکه سال ها یکشور ،افغانستان
و  کند پنجه نرم می، دست و بی مهرطماع و از همسايه های  یو مخالفت های مستقیم پاکستان و تعداد ديگردسايس 

سرحد از هم پاشیدگی اردو متحمل  قابل مالحظه ای را تاخسارات  و با اوشان گذارنده  های زيادی رافراز نشیب و 
بین المللی به نیروهای  توسط آموزش راهنمايی و ، بابه احیای مجدد پرداخته است کهبیش از يک دهه   د،وبگرديده 

ولیت ؤگرفتن مس قادر به توانمندی های نظامی را کسب و حاال نیروهای امنیتی افغان امريکا، ۀرهبری ايالت متحد
 .مین امنیت سراسری کشور خويش گرديده اندأت های امنیتی و

  
 بودهدارای توانايی های بهتر استخباراتی و عملیاتی به اثبات رسانده اند که نیروهای امنیتی افغانستان  در اين اواخر

که  وارد نموده انددست بیگانگان  ۀو آلثبات و دشمنان صلح  ،راس افگنه ،های هشکن را به گرودندان  اتو ضرب
جانی و مالی  بدون کمترين تلفات و خسارات (ها انتحاری)مخوف ترين آنها  از بین بردنبا خنثی نمودن حمالت و 

 آغازاواخر از سوی تروريستان حمالت که در اين  چنیندفع  ، باشد می ینیروهای امنیتنمايانگر قدرت و توانمندی 
جهانی و حمايت های  ۀاثر توجه و همکاری های جامع درنمايد، که نیروهای امنیتی  خود ثابت میگرديده بود، 

 نسبت به گذشته از توانايی های بیشتر برخوردار اند و در وظايف شان مسلکی عمل میتسلیحاتی آن کشور ها، 
جهانی در  ۀاستادان نظامی و همکاری های جامعير نیروهای امنیتی، ذتالش های خستگی ناپهمه نتايج اين  و نمايند
  .باشد میان غمسلکی شدن نیروهای امنیتی افو  ۀ تعلیم و تربیهزمین

 

تمامیت ارضی کشور به ، حاکمیت ملی و استقالل تا از استتوانمندی بخشیده تی ما را یمات نیروهای امنحاين ز
 .عمل نمايندوظايف محوله به موقع  در احسن حراست و دفاع و وجه

 

برای ، نیرو های امنیتی ما آزاد گرديده بودجهانی  ۀبا همکاری جامعاز چنگال تروريستان  افغانستانتازه زمانیکه 
 و .آی .اس .دسايس سازمان استخباراتی آیس ملی خويش شجاعانه در مقابل یدفاع از تمامیت ارضی و نوام

ما آنگاه نیرو های امنیتی و  مبارزه را آغاز نمودهو القاعده  یطالبتروريستان  ابزاری از ۀنظامیان پاکستان با استفاد
ار نمودن و از بین بردن النه های تروريستان در هدر آن زمان افغانستان برای م ًءبنا. امروزه را نداشتند تجارب
رهبری عملیات نظامی  و داشتجهانی  ۀهای نظامی جامع به همکاریخويش نیاز ست د و قصبات دورجات قريه 

ر زيادی يدابین رفته و مق ای تروريستان ازه گاههاز پنا یکه در اثر آن تعداد زياد به دست نیروهای بین المللی بود
نیروهای بین المللی در جريان اين  و همچنانانفجاری بدست آمده است  مواد و های مختلفهاز قبیل سالح  تماهاز م
مبرم يک عملیات نظامی را اير وظايف سو  ویبتکتیک های محار ،عملیات ۀیات به نیروهای امنیتی افغان شیوعمل

که آهسته آهسته تشکیالت و تجهیزات نیروهای امنیتی افغان افزايش چشمگیری يافته و آماده  ،آموزش عملی داده اند
بنابر ولیت های امنیتی از مرکز و واليات ؤور گرديدند که در آغاز انتقال مسامنیتی کشولیت های ؤرفتن مسذيپ

بین المللی و نیروهای نقش  طرفاز چندی به اين   .گردد تکمیل می نقريب بفضل الهیعو  آغاز ضرورت
بردن نقش حمايوی در کنار افغان ها  ی به پیشدر افغانستان از عملیات امريکا ۀاياالت متحدبخصوص نیروهای 

 چون از يک سو نیرو های امنیتی ما مسلکی می. نًا به نفع مردم افغانستان استئمطمتغییر نموده است که اين تغییر 
نیرو های امنیتی افغان با چون  می گردندامنیتی  یباعث تقويت اعتماد ملت نسبت به نیروهاشوند و از سوی ديگر 

فق تر باشند، معلومدار است که ؤتوانند در عملیات ها م راضی کشور خويش میااز فرهنگ و شتر یداشتن آگاهی ب
که خوشبختانه اين آروزی افغان ها طی هفته  ،دنمین نمايأغان ها خود امنیت کشور خويش را تيک روز بايد اف

 . شدورده خواهد آجاری بر
پیرامون همکاری در پروسه فراهم  امیر قطر به قطر، وعده های اخیر رئیس جمهور کشور ديگر سفر طرفاز 

در کشور یس کمیته سیاسی طالبان مبنی به دستیابی به يک صلح پايدار ئجان ر م آغاعتصو گفته های م آوری صلح
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ا برای دستیابی به گروه طالبان امید ها ر عالی رتبۀمقام بیگناه از زبان يک و حرام دانستن انتحار و کشتار افراد 
 .دشتر میسازیبا ثبات ب افغانستان مترقی وصلح و يک 

 

 اءو تروريستان را در قر با نیرو های امنیتی خويش همکار باشیم  بايد افغان هاشرايط فعلی ايجاب می نمايد که ما 
و  ءدر قريه جات ما جای گرفته اند افشا را که به بهانه های مختلفآنها  ورحضو  النه ها ،جا نداده دقصبات خو و

امن نخواهد  ما نا ۀدر آن صورت هیچ قريهو البته که  خويش را ايفا نمايیم وجدانی  اسالمی ودر فروپاشی آنها سهم 
جنايت  .تد ريخعزيزش اشک نخواههیچ مادری در ماتم د ماند و ما از رفتن به مکتب باز نخواه طفلشد و هیچ 

د يافت و انسان های بی گناه نما در سرک ها نخواه مردم کشتنکاران جرأت کاشتن و جابجايی ماين را غرض 
هم داده و در راه دست که همه دست به دست  خواهد بودامکان پذير  یاينکار زمان.  د شدنقربانی اين ماين ها نخواه
 يابی به صلح تالش نمايم

 
 پايان

 


