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 یاست ویاړ زمونږ اتالنو
 

 افغان نو کوي تیری خاوره په افغانانو د څوک بیا چې کله خو کړی ندی تیری چا په افغانانو کې اوږدو په تاریخ د
 غاښ ته دښمن یې تل او دي ورکړي قربانۍ سرښندونکي یې خاطر په دفاع د خاورې خپلې د بیا چې دی قوم هغه

 ته قربانۍ راز هر لپاره خوندیتابه د هیوادوالو او هیواد خپل د بچی هر افغانستان د. دی ورکړی ځواب ماتونکی
 د کې ګوټ هر په هیواد د دوی. دي ځواکونه امنیتي افغان زمونږ څخه جملې له سرښندونکو دغو له یو. دی چمتو
 دښمن د خاطر په دفاع د څخه ولس او خاورې د یې ځانونه خپل. کوي دفاع ولس او خاورې خپلې د بیه به سر خپل

 زمونږ. کوي خدمت ولس خپل د کې شرایطو راز هر په وسلې بې کله او نهاره په کله. دي کړي سپر ته ګوزار
 ژوند له هیوادوالو د څو دي چمتو تل او کوي دفاع خاورې خپلې د سره درلودو په ارادې پیاوړې د ځواکونه امنیتي
 د چي ځکه ،ویاړو ځواکونو امنیتي خپل په مونږ. کیږی ګڼل نښه یووالی ملي د زمونږ دوی. وکړي ساتنه پوره څخه
 او خبره په بل د چي کسان هغه یا او دښمنان خاوري دې د. کوي ترسره توګه خپلواکه په ساتنه خلکو او هیواد خپل

 دښمنان افغانانو ټولو د رسوي؛ زیان ځواکونوته ملي او هیواد خپل سره لمسون په استخباراتو د هیوادونو بهرنیو د
 زړورتیا ډیره په لپاره کولو خوندي ژوند د او راوستلو امنیت او سولې د ته خلکو ځواکونو امنیتي ملي افغان. دي

 او امنیت مونږ لپاره پرمختګ پراختیا اقتصادي دوامدارې یوې د چې څرنګه لکه. کړیدي سپر ټټرونه خپل سره
 او هیواد پرمختللي یو د نو دي ضامن ټیکاو او امنیت د مو ځواکونه امنیتي چې څرنګه لکه او لرو اړتیا ته ټیکاو
 .وکړو همکاري او مرسته سره ځواکونو امنیتي خپلو له باید لپاره درلودو ژوندانه غوره

 سلو یو یې ډلې دې له چې لري ځواکونه امنیتي زره سوه نیم درې شاوخوا دمګړۍ افغانستان مخې له ارقامو د
 د ځواکونه امنیتي افغان مهال اوس. تشکیلوي پولیس ییز سیمه نور زره دیرش نږدې او پولیس ملي زره پنځوس

 سره دښمن له او عملیات چاڼیز ځواکونو بهرنیو له پرته او لري پرغاړه مشري او لیتومسؤ امنیتي ټول هیواد خپل
 یوه سره ځواکونو امنیتي افغان د کي والیتونو او سیمو بیالبیلو په به پرمهال دعملیاتو تردې وړاندي. کوي جګړه
 د کې سر لومړي په کال میالدي 2/1۹ د خو ،اخیسته برخه کي عملیاتو او جګړه په هم ځواکونو بهرنیو ځای

 .شو وسپارل ځواکونوته افغان واک او وشو لیږد بشپړه چارو امنیتي د ته لوري افغان څخه ځواکونو نړیوالو
 امنیت ملي د هغه دي؛ وړ ستاینې د کړنې یې کتو په ته شرایطو اوسنیو هیواد د چې ارګان بل یو څنګ تر دې د

. دي کړي ترسره کړنې وړ پام د کتو په ته حالت بحراني اقتصادي او سیاسي روان هیواد د ادارې دغې. ده اداره
 چاودنو بم موټر او وژونکو ځان شمیر ګڼ د دي، نیولي یې دښمنان هیواد د او کاران جنایت ترهګر، شمیر ګڼ

 په یې غوښتل چې دي کړي شنډ یې پالنونه شوم هغه دښمنانو هغه ډیری د ولس او هیواد د دی، کړی یې مخنیوی
 دي نیولي یې بانډونه تښتوونکو انسان او غلو والو وسله شمیر ګڼ د کېنوي، ټغر په غم د ولس کې مراسمو بیالبیلو

 .دي سپارلي ته منګولو قانون د او پیژندلي یې اشخاص ککړ فساد اخالقي په نور لسګونو په څنګ تر دې د او
 ډیرو په مهال اوس مو اتالن دغه. اخیستي غاړه په مسؤولیتونه تاریخي ځواکونو امنیتي ملي افغان ټول کې ټوله په

 روغتیایې او توکي خوراکي اړین ورته کې مواردو ډیری په. کوي دفاع هیواد د او ساتنه ولس د کې شرایطو سختو
 د او وخت په فاع د سره دښمن د کیږي، ورکول نه وخت پر وختونه ډیری او کم یې معاشونه ورسیږي، نه درمل
 لري هم ستونزې نورې لسګونو په او. نلري اتتجهیز سالم ورسیږي، نه مرسته مرکزه له ورته کې صورت په اړتیا
 .وشي پاملرنه جدي ورته باید چې
 مونږ چې څنګه لکه لري، نه تجهیزات ایز جګړه کافي ولې ده وړ قدر د کوي؛ یې ځواکونه زمونږ چې قرباني هغه

 امکانات کافي مو ځواکونه چې ده کار په نو یو ښکیل کې جنګ لوی استخباراتي په هیوادونو د نړۍ او سیمي د
 امتیاز ښه باید ځواکونه دغه او شي ونیول کې نظر په هم اصل مکافاتو او مجازاتو د باید څنګ تر دې د. ولري
 نړیوالو د او مالتړ ښه ځواک هوایي د شي، ختمې باید لري یې دوی چې ستونزې هغه ډول همدې په. ولري

 د باید سیاسیون زمونږ دی، جنګ سیمې او استخباراتو د دا ځکه. ولرو باید مرستې رښتونې او سالمې قدرتونو
 تروریزم د چې پوهیږي نړۍ ټوله او ولس دی، معلوم ته ټولو اوس دښمن ځکه وکړي خبرې سره ټولنې نړیوالې
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 کوم نه فکر زه پرته هغې له او راوړي فشار ټولنه نړیواله چې ده کار په نو پالي، هغه څوک او دي چیرې ریښې
 .شو کړای ختم جنګ دا شي ډیر مو ځواکونه او تجهیز څومره هر مونږ که چې
 افغان چې دی دا سوال نو دی محدود هم رول ځواکونو نړیوالو د او شوی ډیر جنګ پخوا له چې کې حال داسې په

 لپاره لرلو د ځواک امنیتي بریالی او پیاوړي یو د باور په شنونکو پوځي د لري؟ اړتیا ډیره ته څه او څه ځواکونه
 :شي کړل تجهیز پوره وسایلو الندې په مو ځواکونه امنیتي چې ده اړینه

 … او شکه ده یاک، زیګو هوان، ،توپونه وسلې؛ درندې او سپکې •
 جیټونه بمغورځن لکه الوتکې جنګي •
 ټانګونه زرهي او ایز  جګړه •
 توغندي ویشتونکي واټن اوږد •
 چورلکې او الوتکې ټرانسپورټي وسایط؛ ټرانسپورټي •
 البسه، او روغنیات توکي، خوراکي شوي زېرمه کې قطعاتو په فابریکې، ترمیم د وسلو زړو د اړین ټولو تر او •

 .ورسول ځواکونو مرستندویه دفاعي مرکزه له مهال پر اړتیا د او مجازات، او کافات
 پای


