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 د کب نهه؛

 شي؟ لځباید ونمان ېول ځد سرتیري ور

 ځدغه ور ېچ یکال د میدو ږ. سيږپه نوم یادی ځېد سرتیري د ور ېانه په کلیزه یا جنتري ککب نهمه د افغانست د
 ي،ږستایل کی واکونهځافغان امنیتي  ځ. په دغه وريږکی لځنمان هګپه تو ځور ېلړد سرتیرو د ویا ېپه افغانستان ک

 انونو،ښاتالنو ته د ن واکونوځو امنیتي افغان ملي دفاعي ا د. د کب په نهه يږیادی ېی ېاو کارنام يږمکافات ورکول کی
 ۍاو قربان ېندنښسر واکونوځد امنیتي  ځ. په دغه وريېږک لځاو نغدي مکافاتو په ورکولو سره نمان رنامویتقد الونو،ډم

 . يږته روحیه ورکول کی واکونوځاو امنیتي  يږیادول کی

 شي؟  لځباید ونمان ېول

 ېد خپل ولس، ناموس او خاور ېشعار الند ليڅ( تر سپیېهیواد، دند ،ید )خدا واکونهځملي امنیتي او دفاعي  افغان
. يږیګجن انهړسره په پوره می منښله د ېنیسي او د ولس او خاور ېد دفاع په خاطر خپل سرونه په السونو  ک خهڅ

 ېندنښسر ځشپه او ور یساتونکي او اتالن دي. دو ،بچیاناصلي  ېد خاور وادېد خلکو او د ه واکونهځامنیتي  ږزمون
 منانوښخلکو ته د هوسا ژوند زمینه برابره او خپله خاوره له د وڅ ېیښ انهړاو خپله می يږیګسره جن منښکوي، له د

سره دفاع کوي  ۍاو اتلول انهړپه می خهڅ ېد خپل سر په بیه له لویشت لویشت خاور واکونهځامنیتي  ږوساتي. زمون
 امله باید زیات وستایل شي.  ېنو له د

ورسره واوسي خو  ړوستایل شي او تل باید د ولس مالت واکونهځ نيړمی ږاو هره لحظه زمون ځخو باید هره ور اصالً 
 لري.  ګټېدوه  ي؛یږک لځپه نوم نمان ځېد اتالنو د ور ږد کب نهمه زمون ېدا چ

په مکافاتو نازول  یاو دو يږیادونه کی نوړله السته راو واکونوځفغان امنیتي د ا ېباند ځپه دغه ور ېخو دا چ یو
 ځ. د ولس لخوا دغه وريږکی ړېپیاو ېروحیه ی ېساتن ېاو د خلکو او خاور ېال هم د هیواد پالن یورسره دو ي؛ږکی

 ېبه ی کلهڅاو هی یتر شاه د ږولس زمون ېورکوي چ ډاډته دا  واکونوځافغان امنیتي  ږنو دا زمون يږکی لځنمان
 ېمقابل منښد د ورتیاړاو په پوره ز ړېروحیه ال پیاو ېسره د مبارز منښله د ېسره ی ې. په ديړنه ک ېهیر ۍقربان

 . يیږته اماده ک

ده. د کب نهمه د افغانستان په  نهیتاریخي مخ ځېور ېزیاتوي هغه د دغ تښارز لوځد نمان ېد کب نهم ېچ دویم
د  ۍده. د کب نهمه د غازي امان هللا خان له لوري د افغانستان د خپلواک ځور کهډاو له غیوره  ېلړویا یوه ېک خیتار

 ل؛یوو ېاو ولس ته ی هړد کب پر نهمه خپلواکي اعالن ک نغازي امان هللا خا ېعنیسره برابره ده.  ځېاعالن له ور
 .  مړاخیستي نه وي مبارزه به کوم او افغانستان به خپلواک ک ېد افغانستان خپلواکي م ېچ ېتر هغ

په  يړنومو ېوینا د ژوندي ساتلو په خاطر چ ېاو زرین ېکډتاریخي، له غیرته  ېغازي امان هللا خان د همدغ د
 ونهواکځافغان امنیتي  ږاو اوس زمون ه؛ړد هیواد د خالصون مبارزه پیل ک خهڅ منښ)د کب په نهمه( له د ځور ېهمد

 شي.  لځد ژوندي ساتلو په خاطر ونمان ځور دغهاو ناموس ساتونکي دي؛ باید  تیاړبشپ ۍمکنځ ،ۍد خپلواک ېچ
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 د حکومت مسولیت  ېاندړپر و واکونوځامنیتي  د

نفوذي اشخاصو له شتونه، پر وخت د  منښد د ېپه لیکو ک یال هم د کمو تجهیزاتو، د دو واکونهځامنیتي  ږزمون
نه رسیدلو، د شهیدو سرتیرو د  واکونوځد مرستندویه  ېحاالتو ک نیوړنه رسیدلو، مکافاتو نه شتون، په بی انوګتنخوا

د امنیتي  ږد ملي اتالنو، زمون ږ. حکومت باید زمونيږیړک خهڅاو نورو ستونزو  یوګکورنیو مشکالتو ته نه رسید
 .  يړپورته ک امونهګد حل له پاره اساسي سرتیرو د ستونزو 

پر  ګړېسره د ج منښونازول شي، له د ېد یشي، دو لړله امله مکافات ورک ېانړاو می ۍد اتل ید دو ېته د یدو
پر خپل وخت  ېمعاشونه او امتیازات د یشي، د دو لږولی واکونهځاو مرستندویه  ېمرست ېورته الزم ېمهال د

شي.  لړته الزمه روزنه او عصري تجهیزات ورک یدو ېپه خاطر د ېمقابل ېیرډال  سره د منښشي، له د لړورک
 برابره شي.  نهیاو ژوند زم ړېورته د زده ک ېته د تیمانویپاملرنه وشي او  ېد شهیدو سرتیرو کورنیو ته د

باید وشي. همدا اوس په  ید منفي تبلیغاتو مخنیو منښد د ېاندړپر و واکونوځد افغان امنیتي  ېدا چ نهړیا ولوټ تر
د ولس له احساساتو استفاده  منښ. ديږپر ضد پراخ منفي تبلیغات کی واکونوځلخوا د افغان امنیتي  منښوالیتونو د د

 د عملیاتو پر مهال واکونهځامنیتي  ویاګ ېمنفي ذهنیت ورکوي چ هخلکو ت ېاندړپر و واکونوځکوي او د افغان امنیتي 
اوسیدونکي د  ېایځنو  ېلړخو ېمات ېپه عملیاتو ک واکونوځد امنیتي  ېچ منښملکیانو ته پاملرنه نه کوي. اصالً د

ته  سول ېد وسله والو پر ضد روانو عملیاتو ک ویاګ ېچ ېیښو ېاو داس يړالریون وک وڅپه زور مجبوروي  وپکټ
 . يړزیان او

او ولس ساتونکي دي او د  ېد خاور واکونهځامنیتي  ېچ يړورک یباید ژر تر ژره خلکو ته عامه پوهاو حکومت
 . يړپه منفي تبلیغاتو باید باور ونه ک منښپر ضد د د یدو

 !بريا په هيله ۍافغانستان او د اتلو سرتيرو د هميشن واکمنځآباد او  ي،ړيو سرلو د
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