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خوشحال آصفي

د کب نهه؛
د سرتیري ورځ ولې باید ونمانځل شي؟
د کب نهمه د افغانستانه په کلیزه یا جنتري کې د سرتیري د ورځې په نوم یادیږي .سږ دویم کال دی چې دغه ورځ
په افغانستان کې د سرتیرو د ویاړلې ورځ په توګه نمانځل کیږي .په دغه ورځ افغان امنیتي ځواکونه ستایل کیږي،
مکافات ورکول کیږي او کارنامې یې یادیږي .د کب په نهه د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو اتالنو ته د نښانونو،
مډالونو ،تقدیرنامو او نغدي مکافاتو په ورکولو سره نمانځل کېږي .په دغه ورځ د امنیتي ځواکونو سرښندنې او قربانۍ
یادول کیږي او امنیتي ځواکونو ته روحیه ورکول کیږي.
ولې باید ونمانځل شي؟
افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د (خدای ،هیواد ،دندې) تر سپیڅلي شعار الندې د خپل ولس ،ناموس او خاورې
څخه د دفاع په خاطر خپل سرونه په السونو کې نیسي او د ولس او خاورې له دښمن سره په پوره میړانه جنګیږي.
زمونږ امنیتي ځواکونه د خلکو او د هېواد د خاورې اصلي بچیان ،ساتونکي او اتالن دي .دوی شپه او ورځ سرښندنې
کوي ،له دښمن سره جنګیږي او خپله میړانه ښیې څو خلکو ته د هوسا ژوند زمینه برابره او خپله خاوره له دښمنانو
وساتي .زمونږ امنیتي ځواکونه د خپل سر په بیه له لویشت لویشت خاورې څخه په میړانه او اتلولۍ سره دفاع کوي
نو له دې امله باید زیات وستایل شي.
اصالً خو باید هره ورځ او هره لحظه زمونږ میړني ځواکونه وستایل شي او تل باید د ولس مالتړ ورسره واوسي خو
دا چې د کب نهمه زمونږ د اتالنو د ورځې په نوم نمانځل کیږي؛ دوه ګټې لري.
یو خو دا چې په دغه ورځ باندې د افغان امنیتي ځواکونو له السته راوړنو یادونه کیږي او دوی په مکافاتو نازول
کیږي؛ ورسره دوی ال هم د هیواد پالنې او د خلکو او خاورې ساتنې روحیه یې پیاوړې کیږي .د ولس لخوا دغه ورځ
نمانځل کیږي نو دا زمونږ افغان امنیتي ځواکونو ته دا ډاډ ورکوي چې ولس زمونږ تر شاه دی او هیڅکله به یې
قربانۍ هیرې نه کړي .په دې سره یې له دښمن سره د مبارزې روحیه ال پیاوړې او په پوره زړورتیا د دښمن مقابلې
ته اماده کیږي.
دویم چې د کب نهمې د نمانځلو ارزښت زیاتوي هغه د دغې ورځې تاریخي مخینه ده .د کب نهمه د افغانستان په
تاریخ کې یوه ویاړلې او له غیوره ډکه ورځ ده .د کب نهمه د غازي امان هللا خان له لوري د افغانستان د خپلواکۍ د
اعالن له ورځې سره برابره ده .یعنې غازي امان هللا خان د کب پر نهمه خپلواکي اعالن کړه او ولس ته یې وویل؛
تر هغې چې د افغانستان خپلواکي مې اخیستي نه وي مبارزه به کوم او افغانستان به خپلواک کړم.
د غازي امان هللا خان د همدغې تاریخي ،له غیرته ډکې او زرینې وینا د ژوندي ساتلو په خاطر چې نوموړي په
همدې ورځ (د کب په نهمه) له دښمن څخه د هیواد د خالصون مبارزه پیل کړه؛ او اوس زمونږ افغان امنیتي ځواکونه
چې د خپلواکۍ ،ځمکنۍ بشپړتیا او ناموس ساتونکي دي؛ باید دغه ورځ د ژوندي ساتلو په خاطر ونمانځل شي.
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د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د حکومت مسولیت
زمونږ امنیتي ځواکونه ال هم د کمو تجهیزاتو ،د دوی په لیکو کې د دښمن نفوذي اشخاصو له شتونه ،پر وخت د
تنخواګانو نه رسیدلو ،مکافاتو نه شتون ،په بیړنیو حاالتو کې د مرستندویه ځواکونو نه رسیدلو ،د شهیدو سرتیرو د
کورنیو مشکالتو ته نه رسیدګیو او نورو ستونزو څخه کړیږي .حکومت باید زمونږ د ملي اتالنو ،زمونږ د امنیتي
سرتیرو د ستونزو د حل له پاره اساسي ګامونه پورته کړي.
دوی ته دې د دوی د اتلۍ او میړانې له امله مکافات ورکړل شي ،دوی دې ونازول شي ،له دښمن سره د جګړې پر
مهال دې ورته الزمې مرستې او مرستندویه ځواکونه ولیږل شي ،د دوی معاشونه او امتیازات دې پر خپل وخت
ورکړل شي ،له دښمن سره د ال ډیرې مقابلې په خاطر دې دوی ته الزمه روزنه او عصري تجهیزات ورکړل شي.
د شهیدو سرتیرو کورنیو ته دې پاملرنه وشي او یتیمانو ته دې ورته د زده کړې او ژوند زمینه برابره شي.
تر ټولو اړینه دا چې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د دښمن د منفي تبلیغاتو مخنیوی باید وشي .همدا اوس په
والیتونو د دښمن لخوا د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد پراخ منفي تبلیغات کیږي .دښمن د ولس له احساساتو استفاده
کوي او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې خلکو ته منفي ذهنیت ورکوي چې ګویا امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال
ملکیانو ته پاملرنه نه کوي .اصالً دښمن چې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ماتې خوړلې نو ځایې اوسیدونکي د
ټوپک په زور مجبوروي څو الریون وکړي او داسې وښیې چې ګویا د وسله والو پر ضد روانو عملیاتو کې ولس ته
زیان اوړي.
حکومت باید ژر تر ژره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې امنیتي ځواکونه د خاورې او ولس ساتونکي دي او د
دوی پر ضد د دښمن په منفي تبلیغاتو باید باور ونه کړي.
د يو سرلوړي ،آباد او ځواکمن افغانستان او د اتلو سرتيرو د هميشنۍ بريا په هيله!
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