
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
  ۲۰۲۱/ ۰۷/ ۳۰              پنجشیری احسان محمد

   
 امنیتی  نیروهای  از مردمی حمایت 

 

 افغانستان  ملت  آرامش و   صلح دشمنان برابر در
 

  و  تحمیلی  ، ناشده  اعالن جنگ یک  درکشو،  جاری گجن   ، دارد  قرار  خود   تاریخ  از   حساسی   برهه  یک  در  افغانستان
 که   کشور  دفاعی  و  امنیتی   نیروهای  و  پردازند  می  هاافغان   صرف  را  آن  مالی  و  جانی  قیمت  و  بها  که  است  نامحدود
  و   عزت  از   تا  اند  ایستاده  تحمیلی  و  نیابتی  جنگ  این  مقابل  در  مستحکم  دژ   چون  هستند،  سرزمین  این  مردم  فرزندان
  نیرو   یک  منحیث  و  گیرند  قرار   محلی  سنگرهای  در  نیروها  این  کنار  رد  باید  افغانستان  مردم  نمایند.  حراست  ما  شرافت

  زندگی   یک  میان  اینجا  انتخاب شوند.  بسیج  شان  عزت و  مال   جان،  از  حراست  حفظ  در  نظامی  کننده  تکمیل  قابلیت  و
  لب طا  که  اینجاست  است.  کشور  از  بیرون  تحمیلی  وسطای  قرون  تاریک  دیکتاتوری  و  گیبرده  یا  و  اسالمی  و  آزاد
  پیروزی   کاذب  رویای  یک  بخاطر  را  افغانستان  یا  دهدمی   پایدار  و  عزت  با  صلح  یک  به  تن  که  بگیرد  تصمیم  باید

 خارجی  ابعاد  و  است شده  تحمیل  افغانستان  مردم  باالی  جنگ  این  برد؟می خانمانسوز  داخلی  جنگ   یک  قعر  به  نظامی
 شود.می واضح  و بارزتر روز به روز آن نیابتی و

  خاک،  اسالم، از دفاع  در سرزمین،  این واقعی  فرزندان و نظام فقرات ستون منحیث کشور دفاعی  و امنیتی نیروهای
  پشتیبانی   و  حمایت  آنها  از  توان  تمام  با  تا  دارند  حق  ما   باالی  نیروها  این دارند.  قرار  افغانستان  مردم  ناموس  و  عزت
 کنیم. 

 کنند؛می  دفاع  مردم  آزادی  حقوق  و  اساسی  حقوق  اسالم،  از  که  حقی  جبهه  همان  است.  باطل  و  حق  میان  جدال  امروز
 نیروهای کند. حاکم را  خود تاریک سلطه و یوغ افغانستان در خواهدمی  خارجی کمک با جهل  لشکر یک حالیکه در

 دارند.  قرار مشروع و اسالمی نظام یک از دفاع  در اسالمی، نصوص و احادیث و آیات به نظر افغانستان امنیتی
  ملت  صدای  این  به  تا  خواستند  طالبان  از  و  نموده  بلند  را  خواهی  صلح  صدای  همواره  که  شهامت  با  و  غیور  مردم

  ملکی   افراد  کشتار  مرتکب  همواره  و   گرفت  نادیده  را  ملت  صدای  این  طالبان  ولی  گویند،  لبیک   خود  رنجدیده   و  مظلوم
 ولسوالی  همچنان  و  قندهار  بولدک  سپین  گناهبی  مردم  کشاندن   خون  و   خاک  به  شاهد  ما  که  گردیده  بشری  ضد  جنایت  و

 بی  با  و  بسته  رگبار  به   را  مظلوم  مردم  تمام  شقاوت  و  رحمی  بی  با  ددمنشان  این  که  هستیم  وغیر...   غزنی  مالستان
 و  ظلم برابر در کشور سلحشور و سربلند مردم باالخره  که نمودند، فروشی تن به مجبور را زنان و دختران حرمتی
  امنیتی   نیروهای  و  نظام  محوریت  در  متمرکز  غیر  و  محلی  خودجوش،   صورت  به  خارجی  جنگجویان  و  طالبان  قساوت

  و   اجیران  برابر  در  و  اند  شده  جمع  هم  با  کشور  کنار  و  گوشه  در  شان  عزت  و  مال  جان،  اسالم،  از   دفاع  هدف  به
 اند. فداکاری و قربانی نوع هر به حاضر  و برداشته سالح نوکران
 تالش   داشته  دست  امکانات  تمامی  از  استفاده  با  کشور  سیاسی  رهبری  و  افغانستان  حکومت   تا  کندمی  یجابا  اکنون
  تروریستی  های گروه  کاری  ویران و وحشت ستم، ظلم، از  دیگر که خودجوش و مردمی های حرکت این از تا نماید

  دفاع  کشور،  دفاعی   و  امنیتی  نیروهای  از   تحمای  در   افگنان  دهشت   این   علیه  مبارزه  در  و   آمده  ستوه  به   شان   حامیان  و
  هدف   و  محوریت  گیرد،  صورت  قانونمند  و  درست  استفاده  اند،  گرفته  قرار  کشور  ارضی  تمامیت   و  ملی  نوامیس  از
  و   ارضی  تمامیت  از  دفاع  و  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای   از  حمایت  باید  مردمی  های  خیزش  و  حرکت  نوع  هر

  خود  از   دفاع  برای  مردم  که  است  هایمثال   از  مملو  افغانستان  تاریخ  چون  باشد.  افگنی  شتده  و  تروریسم  علیه  مبارزه
  پروژه   یک  به  و   اغوا  گروه  و   جناح  نفر،  چند  طرف  از  هابسیج   این   بعدها  اما  برده؛  سالح  به   دست  خود   سرزمین  و

 های  حرکت و ها بسیج این از که نگذارند افغانستان امنیتی و سیاسی رهبری بار این اند. شده مبدل سیاسی و نظامی
 کنند. استفاده سازی ملیشه هم یا و مردمی سازی پایگاه  حزبی، سیاسی، منافع بخاطر سیاسیون مردمی، خودجوش
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