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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

۱۰۲۱۱۲۲۱۰۲          صمد افغان
        

 !غواړي ځواکمنتیا ځواکونه امنیتي افغان
 

 دېېیمته  يتې  اوس چتې  چتاېې  لېتدد  د امنیت   د وځتي،  څخته  افغانستتان  له نړيوال به کې کال ۱۰۲۲ په چې شوې، اټکل
 ستاتنې  امنیت   د وېوستته  کتال  ۱۰۲۲ تتر  يعنتې  شتي،  وسپاېل ته ځواکونو امنیتي افغان ډول مکمل په ده ېوانه مرحله
 چتې  دي، کتې  فکتر  پتدې  نړيتوال  او هېتوادوال  شتمېر  زيتا   لتدې،  ستره  وي، غتاړه  پته  پتو   ملي افغان د به چاېې ټولې
 ختو  واخلتي  غتاړه  پته  ډول مکمتل  پته  ستاتل  امنیت   هېتواد  د شتي،  وکوالی ځواکونه امنیتي افغان سر يوازې په به څنګه
 تشتوي   د بیتا  يتې  نتوې  شتمېر  يتو  ختو  نیتول،،  تشتوي   يتې  ځتای  تحلیتل  د چتې  شتته،  هت   خلت   داستې  شتمېر  يتو  کې پدې
 وکتوالی  بته  ځواکونته  امنیتتي  افغتان  چتې  يتو  انتد  پتدې  هت   متو   ګڼتي،  اقتدا   پرځای او نی  يو دا او کوي تحلیل پرځای
 شتان  په تل د لکه به دوی او وېکړي و ه لپاېه امنی  ډاډمن د کې هېواد ټول په به وېوسته نېټې شوې يادې تر شي،
 د متتو  کتتې کتتالونو يولستتو تېتترو پته  ترڅنتت  دې د وستتي  کتتې امنیتت  پتته هېتوادوال  چتتې وېکتتړي، دوا  تتته هڅتتو خپلتو 

 امنیتتي  افغتان  د ه  يې يو چې يو، شاهدان ېاوړنو السته او کړنو مثبتو ډېرو د الندې ېهبرۍ تر حامدکرزي ولسمشر
 ډېتترې تتته ځواکونتتو امنیتتتي افغتتان کتتې دوېې کلنتتې يتتول  تېتترې پتته شتتو، يتتادول، پیاوړتیتتا او تجهیتت  اکمتتال، ځواکونتتو
 يتې  موټرونته  متنم   و، ښه بريده ډېره تر ه  يې اوتجهی  و شوي اکمال ډول ښه په يعنې وې شوې وېکړل اسانتیاوې

 دې د او وه ښته  حتده  يتوه  تر يې اباته او اعاشه و، دېلودونکي يونیفوې  يا دېويشۍ ښکلې او ښايسته و، کې اختیاې په
 لتري  هت   اوس يتې  ولت   افغتان  چتې  تشويشتونه  هغته  ختو  وې، نصتی   پته  اېګتان  دغه د ه  ځانګړتیاوې نوېې ترڅن 
 هیله کړ ، شري  سره چاېواکو نوېو شمېر يو همداېنګه او وزيرانو له چاېو کوېنیو او دفاع د ولسمشر، له غواړ 
 کتې  وزاېتونتو  چتاېو  کوېنیتو  او دفتاع  پته (: ۲.)وکتړي  غتوې  ستتون و  شتويو  يادو په او ولولي لیکنه دا پايه تر چې ده،
 عستکري  تعلیمتاتو،  عستکري  د شتتون  دا چتې  لتري،  شتتون  تعصتبونه  ستمتي  او ح بتي  نتاادي،  قتومي،  ني،ژب ه  اوس
 کتې  اېګتانونو  شتويو  يتادو  پته (: ۱.)کتوي  يې مخنیوی کړنو مثبتون نوې او صداق  ايمانداېۍ، وفاداېۍ، دسپلین، نم ،
 ملتي  د .دی ېستېدل،  تته  اوج فستاد  ابیت  يتې  کې تنخواوو او برخه لوژستیکي په خو، لري شتون فساد اداېي حده يوه تر
 فستاد  اداېي د چتې  وه، شتوی  اختتسس  ډالتر  میلیونته  دېې شتاوخوا   کتې  قتراېد  نتوي  پته  البسې د شوي ترسره په اېدو
 د پکتې  ستربېره  وزيتر  سرپرست   وزاې  دفتاع  د پکتې  چتې  ، قتراېد  شتوی  ياد لوېي له ېياس  لوی مباېزې د پرضد
 اداېي پیمانته  زياتته  پته  کتې  قتراې  شتوي  ترسره چې ويل ويې او کړ ېد لره الس مشر کمیسیون دفاعي د جرګې ولسي
 بلکته  شتو،  خپوې الېې له ېسنیو ګڼو د کې ولسوالیو او والياتو کابل، مرک  په يوازې نه موضوع دا چې شوی، فساد
 ځتانګړي  او پولیسو سرحدي پولیسو، ملي اېدو، ملي) پو  ملي هېواد د  .کړل پیدا لوستونکي ډېر يې کچه نړيواله په

 اخیستتل  معتا   انتدازه  پته  دتشتکیل  څخته  المتال  بیت   د او جتوړ  تشتکیل  يتې  څتومره  چتې  نتده،  انتدازه  هغه شمېره( قواوو
 بیتا  ولرله دې پیسه او واسطه که کېدي، پیاندل نه ش، هېڅ وېوسته څخه پیسې او واسطې د کې پیانتونو په  .کېدي
 وې  هتره  چتې  لېتدي،  ته ځای داسې يې بیا نو وو نه که او وېکوي کې تشکیل په ځای پوېي زړه هپ او آېا  ډېر دې
 اړوندې د چې کله ېسېدل،  ته اوج اخیستنه ګټه ناوړه څخه څوکیو د(: ۳.)وي کې خطر په جن  د يې ساع  هر او

 پته  پیستو  د وي، کتړی  پیتدا  شتناخ   ستره  چتا  هتر  لته  يې بیا کړي تېره موده کې ځای مشخص يو په يوچاېواک، اداېې
(: ۲.)ستاتي  څتوکۍ  خپلته  زوې پته  پېستو  د بیتا  شتي،  ګرمته  موضتوع  تبديلۍ د چې يې کله او وی شوی ېو دی ه  ټولو
 ۲۰ شتاوخوا   کتې  ېوغتتون  پته  ختان  محمتدداود  شهیدسترداې  د کېتدي   نه پوښتنه چاېواکیوڅخه وشي اختسس چې کله

 شتو  ګوښته  دنتدې  د يتوازې  يفتلتي  ښتاغلي  ختو  وه، يفتلي جنرال د يې سهمیه نیمه تقريبًا چې وشو، اختسس ډالر میلیونه
 ترستره  عملیتا   لتوېي  لته  ګترو   مشتخص  يو اېګان امنیتي د چې کله خرڅسو  سسحو شويو نیول د(: ۵...)ب  نوې
 ترالسته  چتې  خرڅتوي،  يتې  وېوستته  متودو  لته  او پټتوي  ستترګې  پترې  کتې  وخ  هماغه په شي، ترالسه سسح پکې او

 چتې  کلته  هر وي  پاتې پرسانه بې يې کوېنۍ شي شیهد سرباز(: ۵.)کېدي ويشل کې منځ په ګرو  د يې یسېپ شوي
 نته  او کېتدي،  نته  همکتاېي  ستره  کتوېنۍ  شوې پاتې شهید د کېدي، شهید لوېي له مخالفینو د سرتیری امنیتي افغان يو
 ملتي  د(: ۵.)ده جفتا   سره ايمانداېۍ وا صداق  د سرتیري شوي شهید د او شهاد  د دا چې کېدي، وېکول ډاډ وېته
 لوژستتتیکي  لتتري،  هتت  پتتولی   ملتتي خالیګتتاوې  شتتوې ذکتتر  پوېتتته اېدو ملتتي  د غتتواړي  بهتتتري  هتت  حتتاال   پولیستتو

 کتې  برخته  نیمته  کتړي  ترالسته  چتې  مهمتا   نتوې  او ستسح  کېتدي،  ښتوول  زيتا   يې تشکیل ندي، شفاف يې قراېدادونه
 چتې  دې، د سره کېدي، نه السنیوی او مرسته سره کوېنیو شهیدانو د ،تسلیموي ته جی  کې برخه پاتې نوې حکوم 



  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

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

 او شتي  بنتده  اخېستتنه  ګټته  نتاوړه  شتي،  وژغوېل څخه حال  دې له بايد لري، ونډه فعاله کې امنی  هېواد د پولی  ملي
 ېتتواده د چتې  لتدې  ستره  غتواړي   پاملرنته  پتولی   سترحدي (: ۶.)شتي  والړ خواتته  بهتترۍ  د حالت   دا کتې  ېاتلتونکې  پته 

 ډول مکمتل  پته  وستي،  مستتړي  هت   اېګانونه امنیتي نوې بايد سره دوی نده، دنده پولیسو سرحدي د يوازې ساتل سرحد
 وخ  هر ته دوی چې وشي، کوښښ کې آينده په او حل وې لري دوی اوس چې ستون ې کومې شي، تجهی  او اکمال
 هت   تشتکیل  پولیستو  سترحدي  د: ډول پته  مثتال  د نتدي  ختس   ستتون و  لته  هت   پولی  سرحدي شي، وکوالی ګي ېسیده
 سترحد  خپل د بايد دوی ښکاېي، نه داسې کې حقیق  په خو کېدي اخیستل يې امکانا  او تنخواه کېدي، ښوول زيا 
 او دي، ويتاړ  پته  هت   کاېنتامې  ډېترې  يتې  کتې  برخته  پتدې  چتې  وکتړي،  بتدل  پته  سترونو  خپتل  د شتان  پته  تتل  د لکه ساتنه
 د ډول ځتانګړي  پته  متوټرو  لويو د ستون ه لويه يې ترڅن  ستون و نوېو د خو کوو، انېدعاګ موفقی  د وېته همېشه
 ستسح  او ښیښتو  تتوېو (: ۷.)واخلتي  لپتاېه  ختر   د تترې  ېوپتۍ  څتو  يتو  چتې  وي، خوشتحاله  تته  ېات  موټرونو ګمرګي
 وه، نیتولې  نتدې ال ترالسته  طرحته  يتوه  محمتدي  اهلل بس  وزير پخواني چاېو کوېنیو د ده  پاتې پرځای ستون ه ګرځولو
 او شتي  بنتد  بايتد  متوټر  لرونکي ښېښې توې شي، پرانیستل پرمخ ټرافیکو د بايد الېې لوی او واټونه ښاېونه، ټول چې
 و، ېوان ګړنتدي  کتې  وېځو لومړيو په کاېونه عملي طرح شوې يادې نشته، ه  صسحی  ګرځولو سسح د ته چا هر
 پته  پروسته  دا چې ښکاېي، داسې اوس لپاېه  وېځو څو د خو ېلودېد ېاوړنې السته ښې يې کې والياتو او مرک  په
 بیتا  واټونته  ښتاېي  او الېې څلتوې  الېې، لتوی  شتوي،  زيتا   موټرونته  ښېښو توېو د اوس څخه پخوا  د ده، والړه ټپه
 زيتا   چتاېه  دا چتې  اخلتي،  پیستې  ستر  پته  توزيت   کتاې   ستسح  د چتاېواکي  ځینتي  کتې  مقا  وزاې  حت، او شوي، تړل
 پته  اداېو ټولتو  دولت   اوستني  اخیستتنه   ګټته  نتاوړه  څخته  امکاناتو دولتي د(: ۸. )اچولي کې تشوي  په ېوادواله شمېر

 ځکه معلو ، ندی يې حساب مصرف او خر  تېلو، د وېکړي، الس په امکانا  ډېر ته ځواکونو امنیتي ډول ځانګړي
 کېتدي،  اخیستتل  ګټته  وېڅخته  لپاېه استعمال صيشخ او چلولو کوچنیانو د محفلونو، ودونو، په څخه موټرو امنیتي خو
 ترالسته  نتدی  خبتر  داستې  متو  اوسته  تتر : شتتون  نته  لیست   د وېانکتاېو  د(: ۹.)يتو  شتاهدان  ټتول  مو  يې اوس همدا چې
 کتړی  برابتر  لیست   لوټمتاېانو  او قاچتاقبرانو  غلتو،  ګترو،  اختطتاف  وېانکتاېو،  د دې ځواکونته  امنیتتي  افغتان  چې کړی،
 هلتته  چتې  کلته  کېتدي،  اچتول  تته  شتاه  تمبتو  تتوېو  تر محب  د او کېدي نیول وېغلل السته يې چې هرڅوک خو وسي،
 پتته شتتخص يتتو د چتتې ګرځتتي، المتتل همتتدا تثبېتېتتدي، نتته جتتر  يتتې کلونتتو کلونتتو پتته چتتې ېاغلتتي هتت  داستتې شتتو واچتتول
 شتي تس هرشتکمن  چتې  لتري،  حت   ځواکونته  امنیتتي  افغتان  شتي،  جدا ترې او واخلي فاصله څخه حکوم  له سرکوېنۍ
 پتترو  پرستتانه بتتې کتتالونو کتتالونو پتته يتتې بیتتا هلتتته ځکتته نتته، کتتوي ختتوېاک محتتب  د دې مخکتتې ثبتتو  تتتر ختتو کتتړي
 او پیستې  لپتاېه  تیلتو  او څښتاک  ختوېاک،  د هت   نړيوالتو  د ترڅنت   حکومت   افغتان  د منستوبین  امنیتي ځینې(: ۲۰.)وي

(: ۲۲.)اچتوي  ته جیبونو وېوسته بچث د ا امکان حکوم  افغان او مصرفوي امکانا  نړيوالو د چې اخلي، امکانا 
 لټته  پتدې  مشتران  ځواکونتو  افغانتان  او نړيتوال  اوستمهال  داخلېدل  ته لیکو ځواکونو امنیتي افغان د لپاېه اخیستنې غچ د
 شتکمن  دا ځکته  وي، شکمن چې وباسي، وېوسته پیاندنې تر څوک هغه ډلې له ځواکونو امنیتي افغان د چې دې، کې
 غچ شخصي د بیا نوې ځیني ترڅن  دې د خو کوي، کاې ته مخالفینو وسلوالو دول  د پرځای وم حک افغان د کسان
 دښتمن  شخصتي  د بیتا  کتړ  غتاړه  پته  يونیفتوې   ځواکونتو  امنیتتي  د چتې  يتې  کلته  وېدانګتي،  تته  لیکو دې خاطر په اخیستو
 چتې  شتته،  هت   کتوېنۍ  ستې دا او کتړي،  اړ تته  کولتو  شاه په کډه کلو د خل  ډېرې چاېې دې چې اخلي، غچ خپل څخه
 ملتي  افغتان  پته  غوښتتنه   امکانتاتو  نتوېو  د کتې  مقابتل  په کاې د(: ۲۱.)کړې پیدا فاصله څخه حکوم  له يې وجهه پدې
 وي، غوښتتونکي  امتیتازاتو  نتوېو  د کتې  مقابل په خسصون کاې د چې شته، څوک داسې ه  اوس کې ځواکونو امنیتي
 شتويو  ذکتر  پوېتته  چتې  لترو،  فرصت   ډېتر  هت   اوس:وړانتدي  .کتوي  اغیت ه  ناوړه ېوان په سرتېرو نوېو د چاېه دا چې
 مثبتتې  داستې  ډېترې  ترڅنت   نقطتو  منفتي  شتويو  ذکتر  پوېتته  د ځواکونه امنیتي افغان کېددو، ټک، پای د ته برخو منفي
 لتو هېوادوا د ستره  ځواکونتو  امنیتتي  افغتان  لته  الحمتداهلل  اوس  غتواړي،  میاشتتې  يتې  کتول  ذکتر  او لیکل چې لري، نقطې
 مستړ دا چې لپاېه دې د کړی، ترالسه مستړ ول  د يې بريده ډېره تر او دي لرونکي شهر  ښه د شوې، زياته مینه
 پوېتته  د بتوزي  متخ  پتر  چتاېې  خپلتې  ډول متنم   پته  چتې  وتتوانېدی،  ه  وېوسته کال ۱۰۲۲ تر او شي، زيا  ه  نوې
 عملتي  پتر  وېوسته لوستلو تر يې چاېواکې اړونده ههیل دي، وړاندي ونه څو الندې ترڅن  مخنیوي د ټکو شويو ذکر
 مختتال  شتتايد دی، وېوې زمتتو  مختتال  هتتر) شتتي، وکتتړل خطتاب  افغتتان د تتته افغتتان(: ۲.)واخلتتي ګامونتته جتتدي کولتو 
 پته  اخسقتو  ښو خپلو د چې ده، پکاې ته ځواکونو افغان خو وي، اخیستې فاصله څخه حکوم  له خبرو ځیني په وېوې
 امنیتتي  په(: ۱(.)واخلي الس څخه مخالف  له او ېاوبولي ته صلحې وېوڼه مخال  سره کولو هترسر او کولو مراع 
 ېاوړنتې  الستته  ښتې  چتې  وهڅتول  منستوبین  هغته  چتې  لپتاېه  دې د ېواجول  سیست  مجازا  او مکافاتو د کې اېګانونو
 کتې  اېګانونو پدې چې ده، نهاړي ېسولې نده سرته ايمانداېۍ په يې دنده خپله چې شي، مجازا  منسوبین هغه او لري
 لپتاېه  دې د شي  کړای تثبی  او ثب  دې داېايي چاېواکو اړونده ټولو د(: ۳.)شي ېواج سیست  مجازاتو او مکافاتو د
 د څخته  چتا  لته  نته  او اخلتي  نته  ګټته  نتاوړه  څخته  دنتدې  خپلتې  لته  ځواکونته  امنیتت،  افغتان  چتې  کتړو،  حاصل ډاډ پوېه چې

 ګوښتته دنتدې  لته  چتې  کلتته او شتي،  ثبت   داېايتي  چتتاېواکو اړونتده  ټولتو  د چتې  داوي، هبتت ښته  دي، غوښتتونکي  امکانتاتو 



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

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

 مشتران،  افغتان  چې څوک هغه: وشي ډول جدي په بايد مخنیوی کوونکو تروې د(: ۲.)شي وکتل داېايي يې بیا کېدي
 ستخته  داستې  او يش ونیول وېوسته تعقی  او پلټنې پوېه له بايد تروېوي بچیان اصیل هېواد د او  يري سپین مخوې،
 پته  کتې  کنتدهاې  لوی او شمال په چې يو شاهدان حاالتو داسې د مو  ځکه وي، پند يې ته نوېو چې شي، وېکړل س ا

 هڅتې  کتې  نیولتو  پته  عامتل  د يتې  نته  ختو  شول، تروې محصلین او استادان عالمان،  يري، مشران،سپین قومي لسګونه
 تت   منستوبینو  او مستوولینو  شتمېر  هغه د ته جرګې ولسي(: ۵.)شوی نیول توې په څوک تراوسه ه  يې نه او وشوې
 پته  عملیتاتو  د(: ۶.)دېومتي  هلتته  لپتاېه  غوښتتونو  شخصتي  د يتوازې  او لتري،  نه يې صسحی  چې وشي، دې مخنیوی
 د تته  ختوې  هترې  کتې  عملیتا   هتر  پته  چتې  ده، هیلته  وښتايي،  هېتوادوالي  او ېواج ېس  کلتوېي، افغاني دې کې جريان
 وشتي،  مینته  دې ستره  امکانتاتو  دولتتي  او دولت   د(: ۷.)شتي  وکتتل  ستترګه  پته  مشتر  د ته مشر او موې د ته موې خوې،
 ګټتو  شخصتي  خپلتو  د شي، وکاېول دې کې ځای هماغه وېکوي لپاېه اجراا دندو اصلي د يې دول  چې امکانا  هغه
 ستوق  پته  چتې  وشتي،  دې ښتښ کو شتي   سوق سرتیری دې وېوسته پلټنې پوېه د(: ۸.)کېدي نه استفاده ترې دې لپاېه
 د وېوستته  ستوق  د څتوک  يتو  چې کړه، مه( ج)خدای نوي داسې شي، واخیستل کاې څخه صداق  او دق  پوېه له کې
 چمتتو  ځانونته  لپتاېه  اخیستتو  غچ شخصي د چې دا يا او کړي، استعمال ملګرو په سنګر د الس خپل په امکانا  دول 
 لته  دې تشتکیستو  پته (: ۲۰.)شتي  واخیستتل  کتاې  څخه صداق  پوېه هل دې کې برخو نوېو او لوژستیکي په(: ۹.)کړي
 کنتهاافغان  کېتدي  ښتوول  چتې  څتومره  لترو،  تشتکیس   هغتومره  هت   ېېښتتیا  ايتا  چتې  شتي،  دې معلومته  وشتي   کتنه سره
 خوبونته  اېامه په مو  بیداېۍ په دوی د دي، څټې اصلي ساتنې هېواد د او بچي اصلي هېواد د زمو  ځواکونه امنیتي
 شتو،  تللت،  چېرتته  يوځتای  ستره  کتوېنۍ  لته  شتو،  کوالی ېات  ت  ته ځای بل څخه يوځای له زړه ډاډه په شو، یکوال
  .وشي پاملرنه پوېته ته مواېدو شويو ذکر پوېته چې ده، هیله خو


