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 نندیما را بب  یهازور کوماندو  گری د کباری دی : دشمن بایغن 
 

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عصر امروز پس از معاینه قطعه تشریفات با منسوبین قوماندانی قول اردوی  
  .عملیات های خاص کوماندو، دیدار کرد

در این دیدار که حمدهللا محب، مشاور امنیت ملی کشور نیز حضور داشت، سترجنرال بسم هللا وزیری لوی درستیز 
د به رئیس جمهور، گفت که از حمایت همیشگی شما تشکر که سربازان، بریدمالن و قوای مسلح ضمن خوش آمدی

افسران را همواره مورد نوازش قرار داده اید. لوی درستیز وزرات دفاع از تالش های رئیس جمهور کشور بخاطر 
طالبان، ما  تامین صلح و ثبات دائمی، قدردانی کرد و گفت که پس از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و 

خشونت را به هدایت سر قوماندان اعلی قوای مسلح با تدبیر و دسپلین کامل مدیریت نمودیم، اما این که دشمن با  کاهش
  .استفاده از فرصت باالی شفاخانه، زنان و اطفال حمله کردند، برای هیچ کس قابل قبول نیست

 
قومانده و امر شما، مانند گذشته به رهبری شما به  جنرال وزیری گفت که رفتن نیروها به حالت تعرضی بر اساس 

  .بریمدهیم و دشمن را در کجای که باشد سرکوب و از بین میدفاع از کشور ادامه می 
رئیس جمهور غنی هنگام سخنرانی به منسوبین قول اردوی عملیات های خاص، گفت هرباری که به اینجا میایم، 

ما بازوان توانمند این وطن و محافظین قانون، آزادی و جان هموطنان نمایم، چون شاحساس خوشی و افتخار می 
  .نازمباشید. من به شما میمی

ام، شما هر  اشرف غنی تصریح کرد که از روزی که مسئولیت سر قوماندان اعلی قوای مسلح کشور را به دوش گرفته
  .دارم تا متوجه شما و تمام ابعاد زندگی شما باشمپرورانید و من مسئولیت روز توانمند شده اید. شما افغانستان را می 

رئیس جمهور غنی گفت که قطعات کوماندوی افغانستان در تحرک بوده و تجهیز شده است، شما دارای عزم راسخ،  
نازند. به همین خاطر من به مادران، پدران و خانواده های شما قوت و اراده هستید و تمام هموطنان باالی شما می

  .کنم. وی افزود: افغانستان که فرزندان مثل شما دارد، همیشه محفوظ خواهد بودسالم می

 
غنی گفت که امروز روزی است که شمشیران خویش را از غالف بیرون کنید و باید دشمن یکبار دیگر زور کوماندو 

ان و هموطنان ملکی ما حمله های ما را ببینند. دشمن توان رویایی با شما را در میدان جنگ ندارند، باالی کودکان، زن
  .شوند ور میحمله

رئیس جمهور غنی با تاکید گفت که ما به هیچکس اجازه نمیدهیم که اوالدها و زنان ما را شهید سازند. زمان آن رسیده  
  .توانیداست که یکبار دیگر قوت و توان تان را به دشمن نشان بدهید و من باور دارم که زور تان را نشان داده می 

رئیس جمهور گفت که رفتن به حالت تعرضی بخاطری است که شرایط برای صلح ایجاد گردد و در میدان سیاست با 
ها به عذر میایند و کنند که افغان ما بخاطر تامین صلح عادالنه و پایدار، بشینند. وی افزود که، آنان فکر می 

  .برسانند جات باالی همسایه به فروشهلیکوپترهای ما را در جمع داغمه

 
کنند که وطن از بزرگان و شیرمردان  رئیس جمهور تصریح کرد که آنان در بیرون از کشور حضور دارند و فکر می 

  .کنندخالی است، این همه شیرمردان اند که دشمن را در هرجا جستجو و نابود می
نام کوماندو کافی باشد. شما  خواهیم که برای حاکمیت قانون بدون استعمال قوه، تنهااشرف غنی گفت که ما می

باشید. وی افزود که دشمن باید شاهد تحرک عملیات که محافظین قانون، استقالل، تمامیت ارضی و پنج نسل آینده، می
  .با دقت و مسئولیت پالن شده اند، باشد
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ان شهید شان،  رئیس جمهور گفت که دیشب به دشت برچی رفتم، در هر اتاق شفاخانه خون کودکان معصوم ما، مادر
  .سرپرست شان به بازوان توانمند، عزم و اراده شما تعلق داردداکترجان و قابله ریخته بود. آینده کودکان بی

 
اشرف غنی گفت که من باور دارم که شما با بازوان توانمند و قوت و اراده خویش، می توانید هم صلح و ثبات 

شوم دشمن را خنثی کنید. وی افزود که شما فرزندان این کشور هستید  بیاورید، هم جنگ را مدیریت نماید و هم اهداف 
 .کنم و من باالی شما افتخار می

 
دگرجنرال محمد فرید احمدی قوماندان قول اردوی عملیات های خاص کوماندو در صحبت اطمینانیه گفت که به هدایت 

به شما و مردم افغانستان اطمینان میدهیم که شما با دسیپلین عالی عسکری کاهش خشونت را مراعات و تطبیق نمودیم. 
 .تحت رهبری مدیران شما مانند گذشته به دفاع از کشور متعهد و آماده هرگونه قربانی مبباشیم

 برگرفته شده از فسبوک
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