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 مردمی خیزش و دفاعی و امنیتی نیروهای کارزار مبارزه
 

 ن افغانستا داغ سنگر در انگیزه و  مورال کننده تقویت

 
 

  هیچگاه   خویش  ساله  پنجهزار  تاریخ  با  کشور  این  است   تجزیه    قابل   غیر   و  مستقل   کشور  یک  افغانستان
  سرزمین   این   دشمنان   برابر  در   پایمردی   و   شادت   ر  با   نکرده   خم   سر   خویش   دشمنان   و   اجانب   برابر   در

 . اند  نموده  گی ایستاده
  فرماید   می  ارشاد   انگیزه   و  مورال  ن پیرامو  139  آیه  عمران  ال  سوره  در  الشان   عظیم  قران   در  ج  هللا
 . ترید   بر  شما   باشید   مومن اگر مباشد  اندوهگین  و  مشوید  سست   است  چنین اش  ترجمعه که

  هیچ   برابر  در  را  ملی   های  ارزش  دوستی   وطن  که  اند   بوده  آنانی   تاریخ   مسیر  در  موفق  های   ملت 
 . اند  نکرده معامله  و  معاوضه  چیزی 
  از   دفاع   ،   پایدار  ثبات  و   امنیت   تامین   برای   کشور  هر   دفاعی   و تی امنی   قوای  موفقیت   و   پیروزی   رمز

  و   اند   بوده   ار   خورد   بر   مبارزاتی   و   خستگی   ی   روحیه   و   انگیزه   در  ارضی   تمامیت   و   ملی   حاکمیت 
  دندان  و  مهلک  اند،جواب   داشته  سرزمین  این  به   چشمی  گوشه   که  دشمنان  و   اجانب   گونه   هر   برابر   در

 . اند  داده شکن
  در   که   مبادالتی   تجارت   و   کشور   این   تاریخی   قدامت   به   توجه  با   ،  افغانستان   دفاعی   و   نیتی ام  های   نیرو
  از   برده  میراث   به  شان  پدران  و  نیاکان   از  را  فداکاری  و   مردانگی  دارند،  ها  بیگانه  و   اجانب   برابر

 . باشند   می برخوردار  سرزمین  این دشمنان  برابر  در  ایستادگی باالیی  و  قوی  های  انگیزه
  های   نیرو  باالی   را   گذاری  سرمایه   و   توجه   بیشترین   ،   موجود   های   چالش  همه   به  افغانستان   دولت 
  پیشرفت   به   امنیتی   های  چالش   به   رسیدگی  و   امنیت   تامین   طریق  از   تا   است   نموده  دفاعی  و   امنیتی 

 . بند  یا   دست  ها  عرصه   سایر  در  الزم های 
  و  قصبات   و  ءاقر  در   آنان   جنایات   و   تروریستان   اعمال   از   روز   هر   که  حالی   در   افغانستان   مردم

  آنان   ناروای   عملکرد   از   و  برند  می   رنج   والیات  های  ولسوالی  از  برخی   در   آنان  رحمانه  بی  حمالت 
  افغانستان مستضعف  و   مظلوم  شریف   مردم  اند  بیزار  باشد   می  او  پیامبر  و   الهی  قانون  خالف   یقینآ   که
  خویش  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای کنار  رد   جوش  خود   های  خیزش  با   قصبات   و  قراء  در  نقاط  هر  در

 . نمایند  می  نموده  گی ایستاده
  حمالت   افغانستان   مردم  دشمنان   باالی   قوی   انگیزه  و   رزمی   مورال  با   کشور  دفاعی   و   امنیتی   نیروهای 

  ودینی   اسالمی  انگیزه  و   قوی   مورال  دارای   نیروهای  این   و   اند   نموده  وارد   را  شکن   سنگر   و   سنگین
  بزنند   برهم  را  آنان   روزمره   زندگی   تروریستان و   افغانستان   مردم   دشمنان   تا  ارند گذ   نمی  و   باشند  می
 .گردند   آنان  آرامش و  ثبات  مانع  و
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