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 11/60/2612          وحید تالش 

 

 است دادهثمر تالش های جامعه جهانی 
 

برنامه های کاری دولت جمهوری های صلح با طالبان از دير زمان به اين طرف در صدر  گوو  چند گفت هر

 می دعوتدر گونه آنها را به پروسه صلح و بیگاه برا اسالمی افغانستان قرار دارد و مقامات حکومت افغانستان گاه 

در برابر خواسته  کهمورد صلح با دولت افغانستان فکر نکرده بل شود که اين گروه، هیچ گاهی در ند اما ديده میک

 .شته اندگذافلگی خود را به نمايش و س اندستان خشن تر از قبل ظاهر شده دولت افغان ۀهای صلح جويان
 

های ظالم به صدای ه گردد انفجار و انتحار نیز شدت می گیرد و اين گرو از صلح بیشتر می گپهر زمان که 

ن و پال و يتیم ساختن فرزندان بیگناه اين سرزمین ادامه داده  خودو به ويران نمودن کشور  وجدان شان گوش نداده 

را ثابت  خوددشمن بودن  خبر از اضرار آنند و بی نماي تطبیق می شور های متخاصم را در کشور خودهای شوم ک

توان به سازماندهی حمالت اخیر آن گروه در اقصا نقاط  ساخته اند و مردم ما را به خاک خون کشانده اند که می

نیروهای شد که خوشبختانه از سوی  روز دوشنبه ياد آور نزديکی میدان هوايی شهر کابل به کشور به خصوص در

 .ندنايل نگرديد خود به اهداف شومرع وقت، نابود و خنثی و عاملین آن به اسشان بیدار امنیتی کشور اين پالن 

  

که رئیس جمهور کرزی عازم دوهه پايتخت قطر گرديده تا از آن کشور  یدهشت افگنانه در موقع ۀسازماندهی حمل

راری صلح در افغانستان استمداد جويد و همچنین برای گشايش دفتر طالبان در قطر بحث و تبادل نظر برای برق

نمايند، حامل پیام واضح از سوی طالبان و مهندسان اصلی آن در ماورای سرحدات افغانستان است و آن اينکه جنگ 

ر افغانستان از هیچ تالش فرو ن ثبات دو خونريزی پالیسی اصلی آن ها را تشکیل می دهند و آن ها برای برهم زد

باشد و دايمًا در  آنها مینبوده بل اين تداوم بی رحمی های ن جنايت اين کور دالن یتالبته اين نخس . نمی کنند شتگذا

 .اين کشور را به عزا بنشانند اتباعتبديل و  ه ایاند تا افغانستان را به ويران تالش آن
 

و عملیاتی بوده و  استخباراتیغانستان به اثبات رسانده اند که دارای توانايی های بهتر ولی امروز نیروهای امنیتی اف

های مزدور، هراس افگن و ابزار استخبارات کشور های متخاصم وارد نموده اند  هدندان شکن را به اين گرو ۀضرب

خود ت و توانمندی ی و مالی قدرو اين بار هم با از بین بردن تمامی انتحاری ها بدون کمترين تلفات و خسارات جان

 . به اثبات رساند هموطنان خويشرا به 
 

 دفع اين حمله و حمالت مشابه ديگر که در اين اواخر از سوی تروريستان سازماندهی گرديده بود، خود ثابت می

، نسبت جهانی و حمايت های تسلیحاتی آن کشور ها ۀی از اثر توجه و همکاری های جامعنمايد، که نیروهای امنیت

نمايند و تالش های خستگی  مسلکی عمل می خودو در وظايف  به گذشته از توانايی های بیشتر برخوردار اند 

مسلکی شدن نیروهای امنیتی افغان  ۀجهانی در زمین ۀاستادان نظامی و همکاری های جامعناپذير نیروهای امنیتی، 

یت ارضی کشور به نحو احسن حراست و دفاع نمايند و د تا از تمامو آنها را قادر می ساز امروز به ثمر رسیده 

امريکا  ۀر در پالیسی نیروهای اياالت متحدوظايف محوله را به موقع بدون کاستی انجام دهند و همچنان ايجاد تغیی

در افغانستان از عملیات نظامی به آموزش نیروهای امنیتی افغان و پیشبردن نقش حمايوی در کنار افغان ها مطمئنًا 

 . به نفع مردم افغانستان است

 شوند و از سوی ديگر باعث تقويت اعتماد ملت نسبت به اين نیرو چون از يک سو نیرو های امنیتی ما مسلکی می
توانند در  ها می گردند چون نیرو های امنیتی افغان با داشتن آگاهی بیشتر از فرهنگ و اراضی کشور خويش می
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فعاًل . دنمین نمايأت کشور خويش را تغان ها خود امنیاست که يک روز بايد افعملیات ها موفق تر باشند، معلومدار 
جهانی را با خود دارد بهترين فرصت برای آموزش و مسلکی ساختن نیرو های افغان  ۀکه افغانستان حمايت جامع

ه مه میدهند و بدارند و به کشتار افراد بیگناه ادا عده از مخالفین که دست از دهشت افگنی بر نمی باشد چون آن می
نیاز برای رسیدن به اين هدف  .دنجز از خواسته های شخصی خويش به منافع ملی نمی انديشند بايد از بین برده شو

به مبارزه خستگی ناپذير نیروهای امنیتی افغان احساس می گردد و اين مبارزه نیاز به مسلکی شدن نیروهای امنیتی 
 .داردرا افغان 

کی نیروهای امنیتی افغان ادامه داده و تسلیح و تجهیز اين جهانی به آموزش مسل ۀايجاب می نمايد تا جامع ًءبنا
نیروها را در اولويت کاری خويش قرار دهد تا اين نیروها با فراگیری آموزش و شیوه های مبارزه با هراس افگنی 

خروج  و دهشت گردی و خنثی نمودن پالن های شوم دشمنان مردم افغانستان بتوانند در تأمین امنیت کشور پس از
هرچند امروز نیروهای امنیتی کشور جايگاه خويش را در میان ملت  .یروهای خارجی، سهم بارز را ايفاء نمايندن

پیدا نموده و اعتماد مردم را نسبت به خود جلب نموده است چنانچه عملیات روز يکشنه نیرو های امنیتی افغان به 
ن نیرو های امنیتی افغان تضمین برای با ثبات بودن اثبات رسانیدند که در وظايف شان مسلکی شده اند و مسلکی شد

 .باشد کشور عزيز ما افغانستان می
 

 پايان

 
 


