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 1تر 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

  
  

 ۷۲/۲۷/۷۲1۲          خوشحال آصفي
 

 خدای، هیواد، دنده؛ د کب نهمه د اتالنو ورځ
 

د روان هجري لمریز کال په مرغومې میاشتې کې د افغان حکومت کابینې د کب نهمه چې د غازي امان الله خان له 
برابره ده، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې په توګه لوري د افغانستان د خپلواکۍ د اعالن له ورځې سره 

تصویب کړه. دغه ورځ د فغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو اتالنو ته د نښانونو، مډالونو، تقدیرنامو او نغدي مکافاتو 
ونو ته یتي ځواکپه ورکولو سره نمانځل کېږي. په دغه ورځ د امنیتي ځواکونو سرښندنې او قربانۍ یادول کیږي او امن

 روحیه ورکول کیږي. 
افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د )خدای، هیواد، دندې( تر سپیڅلي شعار الندې د خپل ولس، ناموس او خاورې 

کې نیسي او د ولس او خاورې له دښمن سره په پوره میړانه جنګیږي. اع په خاطر خپل سرونه په السونو څخه د دف
نه د خلکو او د هېواد د خاورې اصلي بچیان، ساتونکي او اتالن دي. دوی شپه او ورځ سرښندنې زمونږ امنیتي ځواکو

کوي، له دښمن سره جنګیږي او خپله میړانه ښیې څو خلکو ته د هوسا ژوند زمینه برابره او خپله خاوره له دښمنانو 
ه په میړانه او اتلولۍ سره دفاع کوي وساتي. زمونږ امنیتي ځواکونه د خپل سر په بیه له لویشت لویشت خاورې څخ

 نو له دې امله باید زیات وستایل شي.
زمونږ ټولو امنیتي ځواکونو په ملي او نړیواله کچه نړۍ ته دا قوت په ډاګه کړى دى چى دوى کولى شي په خپلواکه 

ه تروریستي بریدونو څخ توګه او ملي احساس سره خپله خاوره او ولس د اسالم او بشریت د دښمنانو له ناروا کړنو او
وژغوري. زمونږ امنیتي ځواکونو دا ثابته کړې ده چې دوی خپلې دندې په ملي احساس، رښتینولۍ، ایماندارۍ او 
زړورتیا سره سرته رسوي او د دې خاورې دملي ګټو، ځمکنۍ بشپړتیا ، ملي ارزښتونو او ملي نوامیسو اصلي 

و ولس ته الزمه ده څو په ولسي قوت سره د خپلي ملي امنیتي او دفاع ساتونکي همدوی دي. زمونږ ټولو هیوادوالو ا
ځواک په ټینګه مالتړ وکړي او له دوى سره اوږه پراوږه د دې خاورې د ساتنې په سپېڅلي ماموریت کې ځان شامل 

 کړي.
لس ه کې د هیواد، واوسمهال افغان امنیتي ځواکونه په یوه بدمرغه، کرغېړنه او د لویو استخباراتو په جوړه شوې جګړ

او خاورې له ناولي دښمن سره په سپیڅلي جهاد بوخت دي. اصلي جهاد همدوی کوي چې د هیواد او ولس له ذلیله 
دښمن سره جنګیږي. د دوی دښمن د ولس، خاورې او د اسالم دښمن دی، هر هغه څوک چې د خاورې، ناموس او 

ید بلل کیږي او که د خپلې خاورې، ناموس او اسالم څخه په اسالم په دفاع کې خپل ژوند له السه ورکړي اصلي شه
دفاع کې پر دښمن غالبه شي غازي بلل کیږي. پر همدې بنسټ ویلی شو چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو لخوا د خپل 
ولس، خاورې او اسالم د ساتلو په خاطر له دښمن سره مبارزه سپیڅلی جهادی دی، په دې الره کې چې کوم سرتیري 

 خپل ځانونه قرباني کوي شهیدان او هغوی چې پر دښمن بری مومي؛ غازي بلل کیږي.
حکومت باید زمونږ د ملي اتالنو، زمونږ د امنیتي سرتیرو د ستونزو د حل له پاره اساسي ګامونه پورته کړي. دوی 

سره د جګړې پر مهال ته دې د دوی د اتلۍ او میړانې له امله مکافات ورکړل شي، دوی دې ونازول شي، له دښمن 
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. 
منیتي ځواکونه له سیاسي کیدلو وژغوري او په خپله یې همداراز د حکومت بل ستر مسولیت دا دی چې افغان ملي ا

هم له سیاسي کولو څخه ډډه وکړي. حکومت باید پرینږدي چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي، د کابینې 
وزیران، سیاسي ګوندونه، جهادي مشران او نور سیاسي نفوذ لرونکي خلک له افغان امنیتي ځواکونو د وسیلې په توګه 

 اخلي او په دوی کې د نفاق، تعصب، بدبینۍ او قوم پرستۍ ریښې وځغلوي.کار و
د هیواد، ولس، خاورې او اسالم څخه د دفاع په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو په قربانیو او السته راوړنو ویاړ 

 وری وي.کوو او په هر ډګر کې ورته د ال ډیرې بریا غوښتنه کوو. د هیواد، ولس او اسالم دښمن دې مخت
 

 پای
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