
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 

 ۱۴/۰۴/۲۰۱۸         خوشحال آصفي
 

 پوځي یونیفورم کې د تېلو غله
 

د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش اداره یا 
 "غال"سیگار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغان ځواکونو تیل 

 ۱٥۴،۴کیږي. د سیگار په رپوټ کې ویل شوي چې لږ تر لږه د 
میلیون ډالرو په ارزښت تیل د امریکا د متحده ایاالتو او افغان امنیتي 
ځواکونو نه غال شوي دي. په داسې حال کې چې د پنټاګون د اټکل له 

میلیون لیتر تیلو  ۴،۹مخې افغان امنیتي ځواکونه په کال کې شاوخوا 
ته اړتیا لري؛ د سیگار موندنې ښیي چې د امریکا د دفاع وزارت د 

میلیون لیتره تیل د  ۱۰،۶پورې شاوخوا  ۲۰۱۶میالدي نه تر  ۲۰۰۸
افغانستان د پوځي عملیاتو لپاره برابر کړي دي چې مجموعي 

 میلیارد ډالر کیږي. ۱۳ارزښت یې څه دپاسه 
 

سیګار راپور ورکړی و چې  په داسې حال کې ده چې تېر کال همدا 
ونډو نه د د افغانستان د پوځي څانګې د وژل شویو منسوبینو له ک

د ملي  ویلي و چې گارهغوی د مېړونو د تقاعدي تادیو د ورکولو په بدل کې جنسي غوښتنې شوي دي. مخکې سی
اردو اړوندو ادارو کې د شهیدانو له ښځو غوښتنې شوي چې تر هغه یي د خاوند د شهادت امتیازات نه ورکول 

ه موده وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د کیږي تر څو د دوي جنسي خواهشات پوره نه کړي. بل لور ته څ
دې پیسو له افغان ولسمشر ځانګړي استازي ضمیر کابلوف هم ویلي و چې طالبانو له روسیې پیسې غوښتي او پ

 امنیتي ځواکونو نه وسلې پېري. حکومت پر طالبانو د وسلو د پلورلو خبر رد کړی و.
 

راپور افغان حکومت په کله رد کړی و  یگارجنسي غوښتنو اړوند د سکه څه هم د امنیتي ځواکونو له کونډو څخه د 
او ممکن د افغان امنیتي ځواکونو له موټرو څخه د تېلو د غال خبر هم رد کړي؛ خو په ټوله کې دا ډیر د افسوس او 

ې د شرم ځای دی چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې داسې وجدان پلورونکي او د ناموس قاتاالن شتون ولري چ
خپل د سنګر ملګري ناموس او عزت ته یې سترګې پټې کړي وي او یا هغه تېل چې د خلکو د ساتنې په موخه د 
دوی امنیتي موټرونو ته ورکول کیږي؛ دوی غال او په بازار کې وپلوري. د مسلمان او افغان ملت لپاره دا ډیر د 

نارې وهو او ځانونه د جنت ټیکه داران بولو، خو له افسوس خبره ده چې له یوې خوا د مسلمانۍ دعوه کوو، د جهاد 
بلې خوا بیا د امنیتي ځواکونو په مقدسو لیکو او سپیڅلي یونیفورم اغوستلو سره سره بیا هم خپل وجدان او ضمیر 

 پلورو او د خپل موټر تېل په دښمن خرڅوو.
 

ولنه کې د افغان امنیتي ځواکونو د نوم د که څه هم امکان لري چې د افغان ځواکونو د مورال ښکته کولو او یا په ټ
بدولو لپاره ځینې بنسټونه او هېوادونه ورته څرګندونې وکړي چې ګویا دوی خپلې وسلې پر دښمن پلوري یا د 
امنیتي ځواکونو له کونډو جنسي غوښتنې کیږي او یا دوی له دښمن سره الس لري، خو په ټوله کې دا د ټول ملت 

لپاره د شرم وړ خبره ده چې د امنیتي ځواکونو په اړوند داسې خبرونه خپریږي چې هم او د ټول افغان حکومت 
دین او هم یې فرهنګ مخالفت کوي. حکومت یې باید جدي پلټنه وکړي او د امنیتي ځواکونو په سپیڅلو لمنو دې د 

 ننګ دغه داغ پیدا  کوونکي خدای شرمولي خلک د عدالت میدان ته راکش کړي.
 

ر اوس په تازه کې د افغان امنیتي ځواکونو د تېلو د غال په اړوند راپور خپور کړ خو له وړاندې گاسیکه څه هم 
داسې اوازې موجودې وي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځینې پلورل شوي او دښمن ته وفادار خلک شته چې 

کې پلوري. هغه څه چې په دې مورد  رد امنیتي ځواکونو له موټرو تېل راوباسي او بیا یې په دښمن او یا په بازا
مونږ د خلکو له خولو اوردیدلي وایې چې ځیني افسران او منصبدران د شپې لخوا د موټرو ټانکیو ته پیپونه ښکته 
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کوي، تېل یې راباسي او بیا یې په کوچنیو بوتلونو کې له پوځي مرکزه راوباسي. دوی د تېلو د غال لپاره آن د 
په بډو وهي، د خپلو شخصي موټرو په سویچ بورډونو او آن د شخصي موټرو په هغه ځای  پیپسي کوچني بوتلونه

کې چې بریک او ایکسلیټر شتون لري؛ له شترینګ الندې بوتلونه ږدي او بیا یې په دې طریقه له پوځي مرکزه 
 راوباسي او د باندې یې په خلکو پلوري.

 

ونو لیک چاڼ کړي، هغوی چې شخصي موټرې لري باید په حکومت باید یاده قضیه جدي ونیسي، د امنیتي ځواک
دقیق ډول تالشي شي او بیا هغوی چې د تیلو او د امنیتي ځواکونو په نورو اړتیا وړ موادو لکه شیدو، مالیې، 

 غوښې او نورو غالوو کې الس لري، اشد مجازات کړي څو نورو لپاره د عبرت درس وګرځي.
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