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 اتلولیو او سرښندنو د ورځې په ویاړ ملي سرتیرو د د
 

د افغانستان په ملي تقویم دې  غه ورځوكړ ،چې د  هدایتولسمشر محمد اشرف غني  نهمې ورځې په اړه کب د د
چې كله د افغانستان  ،یددې ورځې ارزښت داد ځکه اتلولیو د ورځې په توګه درج شي.  كې د كورنیو ځواكونو د

اعالم وكړ ،نو د كب نهمه یې د افغان ملي  خپلواکۍ ګټلو څخه د انګریزانو د ویاړلي ملي اتل غازي امان هللا خان
 ځواكونو د بریاوو او سرښندنو د ورځې په توګه یاده كړه.

فلونو په جوړولو او مح شاندارو غونډو ورځ په ټول هیواد کې د ملي اتالنو د ویاړنې کب په نهمه د په دې اساس د
 ګلونو په ګیډیو او ستاینلیکونو باندې ونازول شول.  د ، چې ملي سرتیريسره ولمانځل شوه

څخه  ه له یرغلګروتړي اوتل هڅه کوي، چې خپله خاورهیواد څخه پوره مال افغان امنیتي ځواکونه د چې دا ځکه
المل  وطن د ویجاړولو د ځورونې او هیواد والو د ي، چې داجازه نه ورکو پاکه او وساتي. افغان ملي سرتیري چاته

د ملي سرتیرو  وي. نو کې خوندي آرامه فضاء هیوادوالو ژوند په غواړي، چې زموږ د شي؛ بلکې ملي ځواکونه
 مسؤلیت همداد ده، چې خلکوته هوسا او آرام ژوند وروبښي.

خپلو ملي امنیتي ځواکونو مالتړ  پکار دی، چې د ، ولس ته همونه چې امنیي سرتیري له ځانه لريکوم مسؤلیت
 خپلو سرونو په بیه کوي.  خاورې ساتنه د او د هیواد د ولس په چوپړ کې دي وکړي، ځکه دوی شپه او ورځ د

 ته ویاړونو او سرښندنو د دوی اتلولیو په نوم یاده شوه، نو باید د ملي امنیتي سرتیرو مه د ۹کب  چې د په هیواد کې
یادونه او درناوي ته اړتیا لیدل  ملي سرتیرو له سرښندنو؛ د باید هره ورځ په هیواد کې درناوی وشي. ولېپوره 

 هیواد سرتیري په داسې سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي،چې هم چې زموږ د په اوسني حاالتو کې کیږي، ځکه
 اندې په مبارزو بوخت دي.پر وړ ګواښونو سره مخ او دلخوا  دښمنانو کورني بهر او هم د د

د دوی ستونزې  به امتیازي زمینه برابرول دي، چې ور سره لپاره ملي سرتیرو د یوهم د دولت له مسؤلیتونو څخه
همداسې چې ټینګښت لري  پر وړاندې خپلې مبارزې وطن هیوادوالو او د ال وهڅول شي، چې د حل اوهم ملي پوځ

 نورې هم ټینګي کړي.
هیواد په  د او ځایونو ته دې پوره امکانات په الس کې ورکړي، امنیتي پوستو نو ته د ویلو ده، چې دد دولت مشرا

شکایتونه اوریدل  ملي سرتیرو د چې شته، د رسنیو له الرې ملي سرتیرو کومې پوستې کې چې د لرو پرتو سیمو
خپلو امکاناتو سره  یږي، په بیړه دکله چې د دښمن له مقامت سره مخ ک کیږي، باید ورته رسیدګي په وخت وکړي.

په السته راوړنو کې دوی لپاره مادي او معنوي امتیازات ته  هم مرستې لپاره واستول شي او د تازه دمې سرتیرې
 پاملرنه وکړي.

واسطې او نور الرو مخنیوي دې په جدي ډول  د په داسې بڼه راتالی شي، چې د نظام په تشکیالتي سیستم کې بدلون
 السته راوړنو او ځینو ته ورکول کیږي، بې له کومو ارګانونو کې امنیتي هیواد په پوځي رتبو چې اوس د و شي، د
پای ټکی کیښودل او هغه سرتیري چې په لرو ځایونو  د کړنو ته ونلري، دغه له ځانه کوم نوښت کې چارو په کاري

 وشي. دچلن نورو سره یوشان په دندو ګمارل شوي، باید له کې
د دندو پرمهال ورته  په معاشاتو کې زیاتوالی، ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، د ملي ځواکونو اړخو نو دسرتیرو مادي

ترانسپورتیشن سهولتونه ته ډیره پاملرنه  تګ او راتګ رخصتیو په اخیستو د د داړتیا وړ توکي او همدارنګه الزم
 وشي.

ملي  د جوړ کړي، او یا ښارګوټي ورته اوسیدو استوګنځایونه د کونو لپارهدولت ته الزم ګڼل کیږي، چې ملي ځوا
ورسره مرستې او کوم حقوق چې یې لري  میاشت پرمیاشت دې له یاده ونه باسي او شهیدانو پاتې کورنۍ سرتیرو د

 دې ادونو تهبهرنیو هیو ډیرو ټپونو له امله دردیږي، د درملنې لپاره ملي سرتیرو ټپیان، چې د د ورکړل شي.
وده ورکړي او په منظم او  مسلک ټولو څانګو ته دې نورهم . اکادمي روزنیز مرکزونه په بیارغولو او دواستوي

 اړوندې کې وده د امنیتي نظام په روزنیز پروګرامونه په الر واچوي. لپاره سیستماتیک ډول د امنیتي ځواکونو
لوازم داخیستلو لپاره الس په  دې جنګي وسایل او عسکري یوادونو څخهلري، له بهرنیو ه ادارې چې ستر مسؤلیت
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چوکاټ کې مهم  په نوموړي اداره د حکومت کړي، ځکه نورهم پیاوړي او مجهز دې نظام ویاړلي دغه کارشي او
 .ېساتنه کې رغنده مسؤلیت لرونکي د په او بشپړتیا ځمکنۍ او د هیواد د

له  پورته کړي؛ بلکې باید له خپلو دندې ناوړه ګټه نه پر وخت تواجرا دندو د د ونه کیږي، چېملي سرتیرو ته هم یاد
 د رویه ونشي، د کورونو جنګ پر مهال له اسیرانو سره ناوړه نیک اخالق غوره کړي، د او خلکو سره ښه چلند

شي. خلک ونه ځوروي او خلکو  ورداخل واخیستل او بیا کورونوته تالشي پرمهال دعسکري اصولو سره سم اجازه
خلکو پروړاندې خپل  د خلکو شخصي ګټې ته زیان ونه رسوي او د هیواد ملي او د لپاره ستونزې جوړې نه کړي،

د خپلو سرتیرو سره یو ځای ودریږي او ورڅخه بشپړ مالتړي  ولس هم باید محبوبیت مزی نورهم ټینګ کړي . د
 ووسي . 

سولې په راوستو کې اوچت ګامونه واخلي، ترڅو دښمن ته زموږ  د یوځای ی سرهخدمت اوله هغو ملي ځواکونو د
ویره  څخه یوالی د زموږ افغانانو بیلول او په منځ کې تفرقه اچول ناشونې ده او هم دښمن یوالی ښکاره شي، چې د

کې ډاډمنه  موخه په هیوادملي ځواکونو یواځنۍ  د ناوړې کړنې نه ترسره کوي. او اخلي او پرخاوره مو بیا مداخلې
مخه نیول او پردیو یرغلګرو مخه ډب کول دي، چې باید ولس  سوله تامینول، ورانکارو او ویره اچوونکو کسانو

  ورسره پوره همکاره ووسي او مالتړې وکړي.
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