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 مردمی حمایت با امنیتی نیروهای تقویت
 

 شد!  خواهد تروریستان شکست باعث
 
 

  باالثر   ها  شاهراه  از  بعضی  شدن   مسدود  و  کشور  والیات  سایر  در    اخیر  های  آرامی  نا  و  جنگ  افزون   روز  تشدید
 مناطق  اهالی  مردم  باالی  ستم  و  ظلم  بیرونی  حلقات  با   تبانی  در  طالبان  گسترده  حمالت  از  ناشی  مترقبه  غیر  حوادث

  روحیه   ها  روز   این  در  مردم  اذیت  و  آزار  ،  المنفعه  عام   تاسیات  بردن  بین  از   ،  افگن  دهشت  گروه  تصرف  تحت  که
  کشور   والیات   اکثرت  در  و  ساخته  بیدار  ما  کشور  والیات  از  اکثر  دممر  ذهن  در  را  دغاعی  ضرورت   و  رزمندگی

  طالبان   نمودن  سرکوب  جهت  شان  داشته   دست  های  سالح  با  گروه  گروه  و  دسته   دسته  ما  شهامته  با  و  غیور  مردم
 و  قرا  ،  های  جاده  در  مردم  متراکم  و  شان  امنیتی  نیروهای  صفوف   تقویت  جهت  شان   خارجی  حامیان  و  تروریست

  باز  خشونت عمل دیگر جانب از  و اند  شده خسته کامآل خشونت و جنگ از  دیگر مردم که آنست دهنده نشان اتقصب
  صدها  شدن زخمی و  کشته عامل که بیرونی های کشور  استخبارات به وابسته گروه این تروریستی حمالت و طالبان

  که   اند،  گردیده  دارد  جریان  جنگ  که  کشور  والیات  سایر  در  گروه  اخیر  حمالت  تشدید  در  ما  مظلوم  هموطنان  از  تن
  تربیت   پاکستان  تروریستی  های  النه  در   که  شدگانی  خروخته  چهره  از   پرده  شان  انسانی  و  اسالمی  غیر  عملکرد  این  با

 کردند  درک  ما  کشور  دوست  صلح  مردم  اکنون  کشید،  بطالن   خط  انان  ظاهری  اسالمیت  دعوی  بر  برداشتو  و  اند،  یافته
  ،  ندارند  اعتقاد  و  عقیده  آیین  و  دین  هیچ  به  و  اند  استخباراتی  های  سازمان  نشاندگان  دولت  مخالف  لحمس  های  گروه  که

  اعالن   .  باشند  کرده  خدمتی   خوش  شان  بادران   برای  تا  کنند  می  تالش  ما  کشور  بیگناه  انسانهای  کشتن  برای  فقط
  دهشت   و  تروریزم   برابر  در  مردم  قاطع  تحمای  بیانگر  شان  دفاعی  و   امنیتی  نیروهای  با  مردم  همبستگی  و  همنوایی

 است. افگنی
  ضربات کشور امنیتی نیروهای از آنان حمایت افزایش و مردم همکاری و همبستگی این که داریم کامل  باور و یقین

  ،  امنیتی نیروهای از مردم  حمایت با  نمود.زیرا خواهند وارد شان حامیان و  تروریستی های گروه پیکر بر را کاری
 به   والیات  در   مردم  مستقیم   همکاری  با  که   دفاعی  های  فعالیت  گسترش  با  یافته  تقویت  ما  کشور  مسلح  قوای  صفوف

  و   مردم   دشمنان  مترقبه  غیر  حمالت  و  یابد  می  توسعه  نیز  امنیت  تامین  گیرد،  می  صورت  کشور  شمالی  والیات  ویژه
  پایان   نقطه  جنگ  تداوم  بر  تواند  می  قانهصاد  حمایت  و  مردمی  حرکت  این  شک  بدون  که  یافت  خواهد  کاهش  ما  کشور

 سازد.  مساعد ما زده جنگ کشور در را  سراسری صلح زمینه و بگذارد
 که است  حکومت  مسئوالن  طلبانه  صلح  تالش  گردد، واقع  موثر  تواند می  مردمی  تحرکات  و  روند  این  بر  که  آنچه  اما
  بار   مشقت  زندگی  در  مثبت  تغییر  ایجاد  مردم،  دهعدی  مشکالت  رفع  برای  مردم  خواهانه  صلح  ندای  بر  گفتن  لبیک  با

 سازند. رونما ، بود شده سپرده زمینه این در نیز تعهداتی که آنان
 مردم   برای  منابر  و  مساجد  طریق  از  را  وطن  از  نیاز  و  حقانیت  تا  است  کشور  خبره  اهل  و  دینی  علمای  بر  اکنون
 یک  در   ما  کشور  مردم  تمام  تا  نمایند  تالش  کشور  امنیتی  نیروهای  از  حمایت  در   مردم  ارادت  تقویت  بر  کنند  بازگو
  امنیتی   و  دفاعی   نیروهای  با  هماهنگی  در را  شان  های  فعالیت  جنگ   قطع  و  صلح  تامین  برای  منسجم  و  واحد  محور
 کنند. سازماندهی کشور
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