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 مالتړ  څخه ځواکونو امنیتي له
 

 دی!  مسوولیت يانسان او  اسالمي ولو ټ  د
 
  دثبات   ترڅو  دی  مکلف  هم  دولت  او  کیږي  ګڼل  څخه  اړتیاوو  اړینو  له  دیوي  امنیت  او  ثبات  چی  دی  حقیقت   څرګند  یو  دا
 امنیت  د   او  دی  دمالتیر  ټولني  دیوي  امنیت  چي  داځکه   ورګړي   لومړتویتوب  ته  کولو  پلي  قانون  د   او  راوستلو  امنیت  او

  الحمدلل   ولري،خو  پوځ  پیاوری  چی  مومي  ټنګښت  مهال  هخه  امنیت  او  ثبات  کي  ټولنه  یوه  په   او  دی  ناشوني  ژوند  پرته
  نوامیسو  ملي  او  تیا  بشیړ   ځمکنی  د  هیواد  خپل  د  چي  دی  لرونکی  پوځ  پیاړوي  داسي  یو  د  هیواد  نږرمو   مهال  اوس
 په  ارزښتونو  داسالمي  او  مورال  ټینګ  ایمانداری،  پوره  په  او  لري  توان  ساتني  د  پروړندي  یرغلګر  ډول  هر  د  څخه
 زمینه  ژوند   هوسا  او سوکاله  د والوته  هیواد  خپلو  څو تر  دي  هڅه  اوپدي  کوي  ترسره توګه  ښه   په  دندي   خپلی   کی  رڼا

 ده. کړي برابره
  ته   منځ  را  کي  ترڅ  په  ځلو  هلو  د  او  شتون  په  ځواکونو  دفاعی  او  امنیتي  د  امن  او  سوله  کي  ټولنه  یوه  په  رنګه  همدا

 نو زری په  تاریخ   د  او ،   ستاي  ارده   او   عزم   ،  شهامت  دوي   هم   ملت  نو  ده  پایله  میراني او   شتون  د   دوي د  عدالت   کیږی
 ځواکمن  او  پیاوړی  دیو  امنیت  کي  ټولنه   یوه  په  چي   داځکه   ،  وي   پاتي  تل   نوم  سرلوړی  او   میرانه  دوي   د   به  کي  پاڼو
  حیثیت   مالتیر  د   ټولني  دیوي  ځواکونه  دفاعی   او  امنیتي  او  لري   اړتیا  دي   ځواکونه  دفاعي  او  امنیتي  هم   هغه   چي  قوت
  پوره   په  ځواکوونو   امنیتي   زموږ  مهال  اوس  چي  الحمدلل  ،خو  دی  ناشوني  ژوند   پرته  دامنیت   رنګه  همدا  او  لري

 ترڅو دي  هڅه  اوپدي کړی ترسره  توګه ښه په دندي  خپلی  کي  رڼا په ارزښتونو داسالمي  او مورال ټینګ ایمانداری،
 او  ملی  پولیس  ،  ملی  )اردوی  ځواکونه  امنیتی  کري،دهیواد  برابره  زمینه  ژوند  هوسا  او  دسوکاله  والوته  هیواد  خپلو

 هلی   کیدونکی  ستړی  نه   کي  ساتنه  په  نوامیسو  ملی   او بشپړتیا  دځمکنی  هیواد  د   چي   دي  بچیان  رښتني  هغه  ملی(  امنیت
 ولس   او  دهیواد  عکس  بر  ولی  اوس  و  جوګه  خدمت  د  ته  ولس  او  هیواد  خپل  څو  تر  دی  کي  هڅه  پدي  تل  او  کوي  ځلی

  ناخوالو   له  افغانان  الري  کومي  له  او  څنګه  ترڅو  کوي هڅه  لمسون  په پردیو  د  تل  چي دي  دلي  هغه  )ترهګر(  دښمنان
 شي برخمن څخه نعمت ارزښتناک له ثبات او دسولي  ولس زموږ ترڅو عواړي نه دوی ، کړی مخ سره کړاوونو او

  اسالمي   او  انسانی  راز  هیڅ  ،دوی   ځولي  ګر  برخه  ژوند  خپل   د  یي  تخریب  او  وژنه  انسان   چي   دي  څیري  هغه  ،دوی
 یي به نلري ساری کی تاریخ په دنړی چی کړی ترسره څه هغه لیسزوکي دوه تیرو په  ،دوي ندی ژمن ته ارزښتونو

 جومات. په هم  یي نه او انسان په  یي نه او وکړ رحم قرآن  په
 هیوادوالو!  متدینو

  ينړیوال د  او مالتړ پراخ په  ولس دخپل ځواکونو دفاعي  او امنیتي رمونږ مهال اوس چي  دي  دا  ځای  خوشحالی د خو
 تر  او  وکړي  دفاع  او  ساتنه  څخه  ولس  او  هیواد  خپل  د  چي  موندلي  توان  دا  کي  پایله  په  مرستو   اړخیزو  هر  په  ټولني

 ورکړي.  ځواب ماتوونکي غاښ ته هغوي او ځپي و ګوټ ګوټ په هیواد  د دلي هګري
  لري  د  څخه  دهشت  او  وحشت  ،   ډار  ډول  هر   له  او  ټینګښت  د  ثبات  او  سولي  تلپاتي  یوي  د  کي  هیواد  په  ته  حقایقو  دغو

  ،   دی   امر   ضرور  یو  تقویت  او  مالتړ  ملت   ټول  د   څخه  ځواکونو  دفاعي  او  امنیتي  خپلو  له  لپاره  کیدو  رامنځته  ټولني
  د   څو   تر  کوي  مرسته  سره  ځواکونو  امنیتي  له   او  شي  یووړل   منځه  له   او   مخامخ  سر  ماتي  له  دښمن   به  مالتړ  ځکه

 وکړي مبارزه سره ډډا او توان پوره په وړندي پر دښمن
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