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افغان امنیتي دفاعي ځواکونه هغه قوت دی چې هره ورځ په لسګونو قربانیان ورکوي. دوی عمالً د هیواد او 
دښمن سره په کرغېړنه جګړه کې ښکېل دي. دوښمن مو دومره پست او ټیټ دی چې په پوره بې شرمۍ  خاورې له

او سپین سترګۍ د خدای ج د عبادت پر مهال د خدای په کور هم خوندي نه دی. امنیتي ځواکونه مو له داسې 
ني مال فتوا ورسره ده، خطرناک دښمن سره الس او ګریوان دي چې د مذهب خنجر یې په الس کې دی او د پاکستا
 هر رنګه یې چې زړه وغواړي فتوا صادروي او د امنیتي ځواکونو وینه ځان ته حالله بولي.

دلته جګړه پردۍ ده او قرباني یې افغان ولس دی چې تر ټولو ډیره قرباني مو امنیتي ځواکونه ورکوي. دوی د سر 
په السونو کې نیولی او له داسې دښمن سره مقابله کوي او مال د خپل هیواد، خلکو او ناموسونو د دفاع په خاطر 

چې تر پرونه ورسره د بهرنیانو د مالي مالتړ او تجهیز تر څنګ مذهبي جواز هم په الس کې و. خو له نیکه مرغه 
له هغې ورځې راهیسې چې په افغانستان کې د وسله والو جګړه د بیالبیلو مذهبي مراجعو لخوا ناروا او مردوده 

وې؛ له وسله والو مخالفانو د افغانانو د وژلو په ځانګړې توګه د افغان امنیتي ځواکونو د وژلو جواز اخیستل ګڼل ش
 شوی دی.

له وړاندې همدا حقیقت موجود و چې افغان امنیتي ځواکونه د ولسونو او نوامیسو د ساتنې لپاره جنګیږي او هغوی  
ه ورکوي شهید بلل کیږي. خو له یو شمېر خلکو سره دا غلط چې د خاورې او ولس په دفاع کې خپل ژوند له الس

فکر هم موجود و چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسله والو مخالفانو جګړه یې په حقه ګڼله او ورته یې مذهبي 
امنیتي رنګ ورکولو. همدا المل و چې په ځینو والیتونو کې به مال امامانو د وسله والو مخالفانو له ډاره د افغان 

ځواکونو د شهیدانو جنازې نه کولې. خو اوس چې دیني عالمانو د وسله والو جګړه فتنه وبلله نو له وسله والو 
 طالبانو څخه د جګړې مشروعیت واخیستل شو.

بل لورته بیا ځینې رسنۍ د افغان امنیتي ځواکونو د شهیدانو په حق کې جفا کوي او هغه ساتونکي مو چې له دوښمن 
مقابله کې خپل ژوند له السه ورکوي، ورته د شهید کلمه نه بلکې د وسله والو مخالفانو په شان ورته د وژل سره په 

شوي کلمه کاروي. په داسې حال کې چې په نورو اسالمي هیوادونو کې په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونو ایران 
نو وژل شویو ته د هالک شویو کلمې کاروي. او پاکستان کې د حکومتي ځواکونو وژل شوي ته د شهید او د مخالفا

که څه هم د اسالمي اصولو له مخې دا د هر افغان سرتیري چې د هیواد او خلکو څخه په ساتنه کې خپل ژوند له 
السه ورکوي حق دی چې ورته شهید وویل شي خو له بده مرغه چې رسنیو مو په دغه برخه کې د افغان امنیتي 

 ي.ځواکونو په حق کې جفا کو
له دغو ستونزو ورهاخوا ځینې نورې ستونزې هم شته چې اوسمهال ورسره افغان امنیتي ځواکونه الس او ګریوان 
دي. د حل لپاره یې باید حکومت او اړوند ارګانونه خپل مسولیت ادا کړي. الندې ځینو مهمو او ضروري اړتیاوو 

 .ته اشاره کیږي چې باید د حکومت لخوا ورته جدي پاملرنه وشي
 په امنیتي ځواکونو کې مکافات او مجازاتو فرهنګ عام کول .1
 له کابل بانګ څخه پرته په خپلو قرارګاوو کې ورته د معاشونو اخیستلو زمینه برابرول .2
ټولو امنیتي ځواکونو ته د ارواح پوهنې کورسونه دایرول څو په آسانۍ سره د څېرې په کتلو سره دوښمن  .3

 وپیژني
 ه یې د خاینو او نفوذي اشخاصو ویستلد لیکو چاڼول او له منځ .4
 د هیواد پالنې او وطندوستي په اړه ورته له تعلیمي دورې پرته هم زده کړه او ذهنیت ورکول .5
 د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېدونکو سربازانو او افسرانو امتیاز زیاتول .6
 له هرې قرارګاو او ټولي څخه وړ افسرانو ته بهرني بورسونه ورکول .7
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کې د شهیدو سربازانو او افسرانو کورنیو ته د حکومت لخوا د سرپناه ځایونه او هره میاشت په جګړه  .8
 کورنی خرڅ ورکول

په جګړه کې د ټپیانو کورنیو سره د ټپي د درملنې لپاره مالي مرسته کول څو هغه ټپیان چې ټپونه یې ژور  .9
 دي د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته انتقال شي

او سربازانو کورنیو ته چې د جګړې په لیکو کې جنګیږي او په اخترونو کې هم کورونو ته د هغه افسرانو  .11
 تللی نشي او د ولس لپاره خدمت کوي، کورنۍ ته یې د اختر او روژې خرڅ ورکول

 د امنیتي ځواکونو رهبریت اصالح کول .11
 د جګړې پر مهال ورته د کابل له امر پرته د اجراتو صالحیت ورکول .12
 په عصري وسلو او تجهیزاتو سمبالول .13
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