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آیا سال  2016خونین خواهد بود؟

ــــــــــسرمقاله

بایدهای دولت،
پیش از آمدن بهار
محمدرضا هویدا
ماهیت جنگ در افغانستان در حال تغییر است .جنگی که زمانی
میان طالبان و دولت افغانتســان بود ،اکنون وسعت و گستردگی
خاصی یافته اســت .جنگ میان طالبان و دولت ،میان طالبان و
طالبان ،میان طالبان و داعش ،شبکه حقانی و دولت ،میان گروه
های مســلح و متخاصم غیر مسئول ،میان طالبان و داعش و  ...با
نیروها و کشورهای خارجی حامی دولت افغانستان به شدت ادامه
دارد .همان گونه که جغرافیای جنگ وسعت پیدا کرده ،بازیگران
پشت پرده جنگ نیز گسترش پیدا کرده است .همسایگان شمالی
افغانستان به خاطر نزدیک شــدن دامنه جنگ به کشورهایشان
سخت برآشفته و هراسان شده و تدابیر جدی ای را برای حفاظت
از مرزهایشــان روی دست گرفته اند ،حتا خبرهایی از دیدارهای
غیر رسمی سران طالبان با روســها نیز زمانی در خبرها به نشر
رســید .همسایگان دیگر افغانســتان نیز تالش دارند تا منافع و
جایگاه خود را در جنگ افغانستان ،تعریف و حفظ کنند .اختالفات
دیرینه ای که میان کشــورهای هند و پاکســتان وجود دارد ،در
موضع گیریهای حکومت های این دو کشــور در قبال افغانستان
به خوبی نمایان اســت .هر دو کشور تالش دارند تا از منافع خود
در افغانستان دفاع کنند و دیگری را زمین گیر .ایران و عربستان
نیز اختالفات جدی و رو به افزایش خود را در سرزمین های دیگر
اسالمی فراموش نکرده اند و ردپاهایی از اختالفات این دو کشور
در مسایل افغانستان قابل مشاهده است.
ماهیت دولت وحدت ملی نیز ضعیف اســت .دولت وحدت ملی به
اساس توافق میان دو تیم پیشــتاز در انتخابات و با میانجیگری
دولت های دیگر بــه خصوص ایاالت متحده امریکا به وجود آمده
است .این دو تیم در بســیاری از مسایل مهم ،از جنگ گرفته تا
صلح ،از اقتصاد گرفته تا سیاســت بــا یکدیگر اختالفات جدی
دارند .چنین وضعی دولت را هر چه بیشــتر ضعیف ساخته است.
دولت وحدت ملی از بســیاری جهات یکی از دولت های ضعیف
در سالهای پســین در افغانستان است .نمودهای این ضعف را در
مسایل مختلف می توان دید .هنوز وزارت دفاع ملی که مسئولیت
جنگ با تروریزم را به عهده دارد ،با سرپرســت اداره می شود،
ریاســت امنیت ملی با سرپرست اداره می شود ،لوی سارنوالی با
سرپرست اداره می شــود ،انتخابات پارلمانی با گذشت ماه ها از
تاریخ قانونی برگزاری آن هنوز اولین گامها را برداشته نتوانسته
است ،سیاست های دولت در قبال مسایل کالن داخلی و خارجی
مشخص نیست و ....
تحول بسیار بزرگی که در سیاست افغانستان به وجود آمده این
است که ،اکثر دولتمردان سه ماه زمستان را برای افغانستان مهم
می دانند .اما اهمیت این مدت را به خاطر فرصتی که برای رسیدن
به صلح وجود دارد ،عنوان می کنند .این مســئله می تواند بدین
معنا باشــد که ما برای برنده شدن در جنگ امیدی نداریم و می
تواند بدین معنا باشــد که پروسه صلح به خوبی به پیش می رود
و طالبان و دولت به صلح بســیار امید بسته اند .شواهد نشان می
دهد که پروســه صلح در وضعیت مناسب و مطلوبی برای دولت
قرار ندارد .طالبان حد اقل به دو گروه تقسیم شده اند و بازیگران
منطقه ای و بین المللی پشت پرده جنگ در افغانستان نیز نهایت
تالششان را برای بدست آوردن منافع بیشتر متمرکز کرده اند.
فرصت کمی تا شروع دوباره کار پارلمان باقی مانده است که دولت
افغانستان بحران انتخابات و صلح و جنگ را مهار کند و بتواند با
معرفی افراد شایسته به وزارت ها و ریاست هایی که با سرپرست
اداره می شوند ،کابینه را تکمیل کند ،موضوع انتخابات را یکسره
کند ،تکلیف خود را با جنگ و صلح با طالبان نیز مشــخص کند.
دولت باید سیاســت خود را در قبال کشورهای بزرگ و مسایل
بزرگ نیز واضح ســازد .در غیر این صورت ،انتظار بهاری خونین
برای مردم افغانستان ،سخت دشوار است.

سال  2014و  2015خونینترین سال ها در
طول یک و نیم دهه مبارزه با تروریســم و
دهشــت افکنی برای نیروهــای امنیتی و
مردم افغانستان بوده است .در سال ،2014
نیروهای امنیتی افغانســتان مســئولیت
تأمین امنیت افغانستان را از نیروهای بین
المللی به عهده گرفت .با وجود دشــواری
ها و خونین بودن ســال های مذکور اما ،در
دو سال گذشــته ،نیروهای امنیتی کشور
توانســت بخش زیادی از خاک کشــور را
از تصرف و کنترل نیروهای تروریســتی و
شورشــی حفظ نماید .اکنون مسئله سال
پیش رو است .آیا ســال  2016همانند دو
سال گذشته ســال خونین خواهد بود و یا
اینکه روند صلح منجر به بهبود وضعیت می
شــود؟ اگر گفتگوهای صلح منجر به آتش
بس نشود آیا حکومت افغانستان و نیروهای
امنیتی کشــور می تواند همانند دو سال
گذشــته در برابر حمالت دهشت افکنان و
تروریستان مقاومت نمایند؟ نوشتار کنونی
را با توجه به ســخنان جدیــد ژنرال جان
کمبل ،فرمانده کل نیروهای آمریکایی و ناتو
در افغانستان در ارتباط با وضعیت امنیتی
ســال  2016و گفتگوی صلح به بررسی می
گیرم.
ژنرال جان کمبل ،فرمانــده کل نیروهای
آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است که
اگر در دو ماه باقی مانده سال خورشیدی،
کاری در زمینه صلح نشــود ،ســال 2016
همانند ســال  2015خونین خواهد بود .او
همچنین گفته اســت که رهبران دو کشور
افغانستان و پاکســتان عجله و تالش دارد
که در این مــدت کاری انجام دهد.زیرا ،با
رســیدن فصل گرما و آغاز حمالت بهاری
گروه طالبان ســال پیش رو همانند سال
گذشته خونین خواهد بود.
دو دور گفتگو میان چهار کشور افغانستان،
پاکســتان ،ایاالت متحده آمریکا و چین به
منظور تعیین نقشــه راه صلح برگزار شده
است و بناست که دور سوم گفتگو میان این
چهار کشــور به زودی برگزار شود.با وجود
آن اما ،دست یابی به صلح و کشاندن گروه

رحیم حمیدی

های مخالف مســلح دولت به میز مذاکره
مبهم و گنگ اســت .گروه طالبان ،عمال به
دو شاخه تقسیم شده است .جریان اصلی
آن بــه رهبری مال محمــد اختر منصور تا
هنوز واکنش نسبت به گفتگوی صلح نشان
نداده است .با این حال ،جریان تحت رهبری
او پیش شــرط های برای گفتگوی صلح به
میان آورده اســت .خــروج نیروهای بین
المللی از افغانســتان ،اسالمی شدن قانون
اساســی و نظام سیاسی از مهمترین پیش
شرط های این جریان است.اگر پیش شرط
های مذکــور را معیار قرار دهیم به نظر می
رسد که این جریان نیز عالقمند به گفتگوی
صلح با حکومت افغانســتان نیست.اگر چه
جریان اصلی گروه طالبان پیش شرط های
برای گفتگوی صلح ارائه نموده است اما در
درون این جریان افراد میانه رو وجود دارد
که شــدیدا عالقمند به گفتگو و مذاکره و
سهم گرفتن در حکومت کنونی است .با این
حال ،این جریان ضعیف است .در سال های
گذشــته ،هر بار که افراد میانه رو از درون
گروه طالبان صــدای صلح و گفتگو را بلند
نموده است یا به قتل رسیده است و یا اینکه
سر به نیست شده است .این می رساند که
یک جریان ضعیــف در درون گروه طالبان

برای گفتگوی صلح تالش مــی کند اما،
اکثریــت آن ها حاضر به گفتگو و مصالحه
نیست.
شــاخه دیگر گروه طالبان به رهبری مال
رسول اما ،شاخه تندرو آن است که اکنون
وفــاداری خود را به گــروه داعش اعالن
نموده است.امیدی برای گفتگو و مصالحه
با این گروه وجــود ندارد.بنابراین ،جریان
اصلی گروه طالبان با تعیین پیش شرط ها
روند گفتگو و مصالحه را مختل می کند و
شاخه تندرو آن همچنان به طبل خشونت
می کوبد .از این جهت ،امیدی برای دست
یابی به صلح وجود ندارد.
نقش کشــور های درگیری در مســئله
افغانســتان اما دارای اهمیت می باشــد.
ایاالت متحده آمریکا به عنوان کشــوری
که سال ها از حکومت مرکزی افغانستان
حمایت نموده است و گروه های شورشی را
سرکوب نموده است ،نقش مهم و اساسی
در رونــد گفتگوی صلح مــی تواند بازی
نماید .اما ،بیانیهای که از وزارت دفاع این
کشــور در مورد گروه طالبان صادر شده
است نشــان از نگاه منفی آن ها نسبت به
گروه طالبان اســت .در بیانیه آن ها آمده
است« :طالبان هیچ برنامهای برای توسعه

افغانســتان ندارند .آنها آمدهاند که شما
را ُ
بکشند .آنها ضد زن هســتند .آنها با
آمــوزش مخالفند .بــا آزادی مطبوعات
مخالفند .آنها با پیشرفت ملت افغانستان
مخالفند».این سخنان را یک نهاد رسمی
ایاالت متحده آمریکا ابراز داشــته است.
بنابراین ،کنش کالمی جدی اســت که می
توان آن را دیــدگاه اصلی ایاالت متحده
آمریکا نســبت به گروه طالبان دانست.
از این ســخنان چنین به نظر می رسد که
ایاالت متحده آمریکا نسبت به روند صلح
چندان امیدوار نیست.
با وجود اظهارات باال در قبال گروه طالبان
از سوی وزارت دفاع آمریکا اما ،آن ها به
نقش پاکستان چشــم امید بسته است.
ژنرال جان کمبل گفته اســت که رهبران
پاکستان و افغانستان عجله و تالش دارد
که گفتگوی صلح تا دو ماه آینده به نتیجه
برسد.بنابراین ،ایاالت متحده آمریکا هیچ
نفوذی بر گروه طالبان به منظور کشاندن
آن ها بــر میز مذاکره ندارد .آن ها تنها به
نفوذ پاکستان بر گروه طالبان چشم دوخته
است .اگر پاکســتان از نفوذ خود بر گروه
طالبان برای کشاندن آن ها به روند صلح
استفاده نکند ،ایاالت متحده آمریکا هیچ

کاری جز مبارزه مســلحانه با گروه طالبان
انجام داده نمی تواند.
پاکســتان اما ،در صورتی از نفوذ خود بر
گروه طالبان استفاده می کند که به خواسته
های خود دســت یابد .خواست های آن ها
اما ،کالن و خارج از توان رهبران سیاســی
حکومت وحدت ملی اســت .تنها یکی دو
مورد در توان رهبران حکومت وحدت ملی
است .برآورده شدن خواست های پاکستان
هم نیازمند به زمان بیشتر است و هم خارج
از توان حکومت افغانستان .به عنوان مثال؛
پذیرش خط دیورند از نمونه های است که
رهبران حکومت وحــدت ملی هیچ کاری
انجام داده نمی تواند .زیرا ،حول این مسئله
ادبیات در افغانستان شکل گرفته است که
بر مبنای آن ادبیات هر کس خط دیورند را
به رسمیت بشناسد ،خائن ملی پنداشته می
شــود .از این جهت ،پذیرش خط دیورند از
ســوی هر یک از رهبران حکومت وحدت
ملی یک نوع خودکشــی سیاســی است.
بنابراین ،پاکســتان در صورتی نقش مثبت
بازی خواهد کرد که به خواســت های مهم
خود دست یابد.
ثبات در افغانســتان و پاکستان اگر چه به
سود چین اســت و چین از تمام ابزار های
ممکن برای فشــار بر پاکســتان استفاده
می کند اما تنها فشــار های چین پاسخگو
نیســت .بنابراین ،برای اینکه سال 2016
همانند دو ســال گذشــته برای مردم و
نیروهای امنیتی کشــور خونین و پر تنش
نباشد ،ما جدا از تالش ها در راستای دست
یابی به صلح از مجرای گفتگو و مذاکره باید
آمادگی ســرکوب گروه طالبان را با روش
های سخت افزاری نیز داشــته باشیم .تا
دو ماه آینده باید تالش گردد که نیروهای
هوایی کشور تقویت گردد و آن ها بتواند از
تجهیزات جدید کمک شده استفاده بتواند.
نیروهای زمینی با تاکتیک های بیشتر آشنا
گردد و در ضمن اراده سیاسی برای سرکوب
گروه طالبان در میان رهبران سیاسی شکل
گیرد .در غیر آن ســال پیش رو ،همچنان
سال خونین خواهد بود.

آیا بحران جاری نقطه پایانی خواهد داشت؟

در روزهــای اخیر شــایعاتی وجود دارد
مبنی بر این کــه مقام های امریکایی گفته
اند که نیروهای امریکایی تا سال  ۲۰۱۵در
افغانســتان باقی خواهند ماند و حکومت
افغانستان را از لحاظ مالی و نظامی حمایت
خواهند نمود .هــم چنین در گزارش دیگر
آمده اســت که فرماندهان ارشــد نظامی
آمریکا کــه فقط چند ماه پیش روی خروج
آخرین سربازان آمریکایی از افغانستان در
آخر ســال ،برنامهریزی میکردند ،حاال در
مورد تعهدی ســخن میگویند که بتوانند
براســاس آن هزاران سرباز را تا دهها سال
دیگر در این کشور حفظ کنند .این مقامات
ارشد نظامی اظهار داشتند که تصمیم رییس
جمهور اوباما که در خزان گذشــته برنامه
خروج را لغو کرد ،و فکر تغییر تصمیم برای
خروج را ممکن ســاخت .این تصمیم اخیر
اوباما نشــاندهنده آسیبپذیری حکومت
افغانستان در برابر حمالت مداوم شورشیان
و نگرانی ناشی از گروههای تروریستی مثل
القاعده هستند که با تداوم ایجاد کمپهای
آموزشــی ،تاثیــرات آن میتواند فراتر از
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شکور

منطقه احســاس شــود .در همین ارتباط
یک مقام ارشــد پنتاگون که تجربه زیادی
از افغانســتان و عراق دارد و نخواست به
خاطر ملحوظات داخلی ناماش گرفته شود،
اظهار داشته است که در واقع چیزی را که
ما دریافته ایم این است که نمی توان ترک
کرد .نیروهای محلی به حمایتهای هوایی،
استخباراتی و لوجستیکی نیاز دارند .آنها
در ظرف سه یا پنج ســال آماده نخواهند
شد .باید در آنجا حضور درازمدت داشت.
در همین حال جنرال کمپل اظهار داشــته
اســت که اگر موفقیتــی در روند صلح به
زودی ظاهر نشــود و نتیجه مشخصی را در
بر نداشته باشد ،سال  2016بیش از گذشته
برای افغانستان خونین و سخت خواهد بود.
با در نظرداشــت واقعیت های موجود باید
گفت آنچه در افغانستان میگذرد ،حوادث و
رویدادهای شگفتی است که فراتر از هرگونه
تحلیل و ارزیابی قــرار میگیرد .زیرا هیچ
معیار و قاعده ای را در این مسایل نمی توان
مشــاهده کرد.هر اندیشه و تفکری در این
ســرزمین دگرگون گشته است؛ هر طرحی
برای رفع بحران در نهایت با «بن بســت»
مواجه گردیده اســت؛ هر تالش و کوششی
که بخرج داده شده اســت ،در فرجام جز
اتــاف وقت و انرژی دســت آورد دیگری
نداشته اســت؛ قدرت های بزرگ ،همه ی
سطوت و هیبت شــان در پیچ و خم های
این سرزمین فرو پاشیده است .امپراتوری
انگلیس که آفتاب در مستعمراتش غروب
نمی نمود ،در گذرگاههــای همآوردی این
دیار شکســت باور نکردنی را تجربه کرد؛
ارتش مجهز و همیشه فاتح اتحاد جماهیر
سابق شــوروی ،که به زعم سران کرملین
چرخ تاریخ را می چرخاندند ،بگونه ای باور
نکردنی در این سرزمین زمین گیر گردید؛
اردوی نظامی غــرب ،بویژه نظامیان پیمان
ناتو ،که ســازمان و نیروی تعیین کننده در
جهان پنداشته می شد ،در برابر جنگجویان
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مخالف ،برای زنده مانــدن پناهگاهی را
جستجو می نماید؛ و.....
اما داســتان سرنوشت مردم این سرزمین
شگفت انگیزتر و غمناکتر می باشد .افغان
ها در طول تاریخ خویش در کمتر دوره ای
ثبات ،امنیت ،دولتداری سالم ،سازندگی و
ترقی را تجربه نموده اند .جنگ ،تبعیض،
فقر ،خشــونت ،اســتبداد ،خودکامگی،
تفرقه ،عقــب ماندگی ،ســتم و ....واژه
های آشناســت که در ادبیات سیاسی و
اجتماعی کشــور کامال مانوس بوده و در
فرهنگ و سرنوشت شان نهادینه گردیده
و ریشه دوانده است .این همه درد و رنج،
ســردرگمی و بی سرنوشتی را که آمیخته
ای از برایند دســت اندازی های بیرونی و
پراکندگی و ناسازگاری و ناکارآمدی های
داخلی می باشــند ،شــاید بتوان در یک
عنوان کلی «بازی بزرگ و بی پایان» بازگو
نمود .این همان تقدیر شــومی است که
قدرت های بزرگ استعماری به همدستی
اســتبداد داخلی بر سرنوشــت مردم ما
تحمیل ساخته اند.
به هر صورت واقعیت تلخ نهفته در پشت
همه این ماجرا ها اینســت که سرنوشت
مردم و کشــور هم چنان در چرخش این
بــازی ها قربانی می گردد .بازی شــومی
که دســت های پنهان قدرت های بزرگ
اقتصادی وسیاســی هرازگاهی درمناطق
مختلف جهان بــه اجرامی گذارند واینک
قرعه فال بنام افغانستان برآمده است.
حال اعــام موضع مقام هــای امریکایی
مبنی بــر ادامه حضور در کشــور از یک
سوی و مسئله تداوم ناامنی خشونت بار در
صورت عــدم موفقیت روند صلح از جانب
دیگر ،سرنوشت کشور و مردم ما را در دو
راهی ســختی قرار داده است .در ارزیابی
چنین مســایلی باید گفت بدون شک این
اعالم مقــام های امریکایــی مبنی ادامه
حمایت از حکومت افغانستان بر وضعیت

امنیتی و سیاسی کشــور تاثیر مثبتی را
برجای خواهد گذاشت .این اعالم حمایت
در واقع یک فرصــت دیگرباره و مغتنمی
را برای کشــور در امر مبارزه با تروریزم
و تامین امنیت و ثبات فراهم ســاخت .اما
پرسش اساسی اینســت که آیا این اعالم
موضع واقعا تاچه انــدازه جدی و عملی
خواهد بود؟ مگر در طی ســالهای چنین
نویدها و امیدهایی داده نشده بود؟ دست
آورد آن نویدها و امیدها امروز چیســت؟
آیا رهبران سیاسی و امنیتی کشور توانایی
بهره بــرداری از این فرصــت را خواهند
داشــت؟ چه برنامه راهبردی را میتوان
روی میز مقامهای امنیتی و دفاعی و روابط
خارجی کشــور میتوان مشاهده کرد که
بتواند چنان نویدهــا و امیدها را باورمند
ســازد؟ حقیقت امر آنست که پرسشها
و یا شــک و تردیدهای یادشده از آنجایی
مطرح میگردد که بیش از یک دهه است
که از حضور نیروهای بین المللی در کشور
میگذرد .در طی ایــن مدت ضمن آن که
تالشها و کوششهایی برای تامین ثبات و
مبارزه با تروریزم و ناامنی صورت گرفت،
اما آنطور که بایســت و آنگونه که شرایط
اقتضا مینمود و فرصتها فراهم بود برای
ایجاد ساختارهای اساسی و زیربنایی ثبات
در افغانستان کاری جدی نشد .هرکاری که
شــد روبنایی و مقطعی و آنی و پروژه ای
بود .کارهای ســطحی و بی بنیاد که اثرات
آن کوتاه مدت بود .شــاید به همین جهت
اســت که پس از گذشت این همه سال که
از ماموریت نیروهــای ناتو و امریکایی در
افغانستان برای مبارزه با تروریزم و تامین
ثبات میگذرد ،نــاکام و ناموفق ارزیابی
میگردد .حال خود آنــان نیز میپذیرند
که ماموریت شــان در افغانستان چندان
موفقیت و دســت آورد دوام داری را به
همراه نداشــته اســت .هرآنچه که بنام
موفقیت و دست آورد یاد میشود ممکن

است در اثر حادثه یک لحظه ای کامال فرو
بپاشد و از بین برود؟ مصداقهای این تحلیل
را ما در وضعیت شکننده کنونی کشور و نیز
تحوالت نظامی و امنیتی صفحات شــمال
کشور و مناطق جنوبی و غربی کشور شاهد
هستیم که فارغ از توضیح میباشد.
اما درباب نیازمندی بــه صلح و ضرورت
سیاســی و تاریخی آن برای افغانستان و
چگونگی میکانیزم و طرح آن هزاران هزار
مرتبه گفته و نوشته و ادعا گردیده است؛
ولی به دلیل این کــه هرگز نگاه صادقانه
واستراتژیک و واقع بینانه نسبت به صلح
وجود نداشته و ندارد به همین دلیل هرگز
به نتیجه الزم نه تنها منجر نگردیده است
بلکه دامنه و عمق بحران و خشونت و جنگ
را وسعت بخشیده است .تجربه کشورهای
که مشکل و منازعات دهها ساله تاریخی و
فرهنگی و سیاسی و ...داشته اند اما چون
عزم و آهنگ صادقانه در رسیدن به صلح
داشته اند توانسته اند که بر همه نامالیمات
و ناخواستنی ها غلبه یافته و شاهد صلح را
برای سرزمین و مردم خود به ارمغان ببرند
و اینک در فضای صلح به رشد و توسعه و
ترقی و زندگی انسانی دست یابند و بودن
شــان مفهوم « انسانی» پیدا نماید .اما در
مقابل ،در جامعه ما چون همه چیز ابزاری
است ،ان هم ابزاری برای خشونت و تفوق
طلبی و غرض ورزی و طمع ورزی و منبع
سود و ســرمایه و ....با هرتالش و کوشش
بنام صلح در واقع بیش از گذشته در باتالق
و منجالب بحران و خشونت و جنایت فرو
میرویم و بــه همین علت نیز رنگ و بوی
زندگی و فرهنگ و سیاســت و اقتصاد ما
رنگ و بوی « غیرانســانی» دارد .تا زمانی
چنان است چنین خواهد بود.
بنابر این راه چاره در آن اســت که عالوه
بر یافتن یک میکانیزم روشــن و مطابق
به منافــع ملی برای رســیدن به صلح ،
ایجاب مینماید که نیروهــای امریکایی
در هماهنگی جدی با حکومت افغانستان
بصورت جدی در زمینه آموزش و حمایت
و کمک به نیروهای امنیتی کشــور از مرز
شــعار و ادعا عبور نمــوده و به آن عمل
نمایند .دیگر بار نباید انتظار داشــت که
سنگرها و مناطق بسیاری توسط مخالفین
در حال ســقوط اند ،اما نیروهای حمایت
کننــده خارجی از خود رفع مســئولیت
نمایند؛ همین طور در زمینه تجهیز کامل
نیروهای دفاعی و امنیتی کشور بخصوص
نیروی هوایی اقدام عملی و قاطع صورت
گیرد .نکته قابل تأمــل دیگر اینکه فعال
بودن و پالیســی حکومت در زمینه تحقق
یابیدن موارد یادشده بسیار مهم و تعیین
کننده میباشــد .انتظار برده میشود که
حکومت وحــدت ملی رخوت و بیکفایتی
را از خود دور ساخته و درپی تقویت همه
جانبه نیروهای دفاعی و امنیتی کشــور
برای تحکیم امنیت و ثبات کشور باشد تا
به خشونت و ناامنی و بحران جاری کشور
نقطه پایان گذاشته شود.
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