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 ۰۹/۰۴/۲۰۱۶          آصفي خوشحال
 

 لیتونهومسو حکومت د او ننګونې امنیتي کال، روان
 

 څوارلس او شوي وژل ځواکونه افغان زره نیم پنځه کال تېر چې ښیی موندنې ناټو د مخې له راپورونو وروستیو د
 سقوط دولت افغان د هدف اصلي دوی د او بولي ګواښ جدي پاره له افغانستان د طالبان ناټو. دي ټپیان نور زره
 دفاع د افغانستان د بیا مهال ورته په. رسېږي ونه ته هدف دغه خپل به طالبان وایي، ځواکونه افغان خو. بولي

 ویاند وزارت دفاع ملي د. ورکړی زور ته بریدونو خپلو سم سره پسرلي له طالبانو چې وایي چارواکي وزارت
 دی، خیال دوی د دا خو کوي، هڅې پاره له سقوط د برخو ځینو د هېواد د ډله دغه هم کال سږ“ویلي وزیري دولت
 ”.کېدای شي نه ګواښ لوی پاره له افغانستان د پرته مرستې له بهرنیانو د طالبان

 ساتنه میړانې په څخه خاورې خپلې د امکاناتو نشت په هم کې کال تیر په ځواکونو امنیتي افغان زمونږ هم څه که
 د کې بدل په سرونو خپلو د او امکاناتو نشت په هم به کال روان چې یو باوري او دي ورکړي یي قربانۍ او کړې
 کیږي اټکل داسې کتو په ته نښتو منځ تر ځواکونو افغان او مخالفینو والو وسله د کې تیر په خو کوي مقابله دښمن
 او امنیتي په حکومت د بیا ځل یو به طالبان وال وسله ځکه. وي خونړی پاره له افغانستان د هم کال روان چې

 په نیمګړتیاوو نورو او کولو اداره له وزارتونو کلیدي د لخوا سرپرستانو د ضعف، له مدیریت د کې سیستم دفاعي
 .وکړي هڅې پوره پاره له کولو الندې د سیمو د استفادې

 بیا ځل یو کې بغالن په وایي راپورونه وروستي. دي ترینګلي حاالت کې والیتونو بیلو بیال په هیواد د هم اوس همدا
 دولتي د وې؛ کړې ویجاړې پایې پریښنا رسیدونکې د ته کابل طالبانو؛ کې په وړاندې موده څه چې کې سیمه هغه په

 د. تړلي ښوونځي شل خوا شاو طالبانو کې ولسوالۍ جوی شاه په زابل د. شوې جګړه منځ تر طالبانو او ځواکونو
 طالبانو د باید استادان او مسئولین ښوونځیو د ولسوالۍ دې د چې غواړي طالبان وال وسله وینا په اوسیدونکو ځایي
 تنور سور امله له جګړې د منځ تر ځواکونو امنیتي افغان او مخالفینو والو وسله د هم والیت هلمند. شي وټاکل کسان

 راز همدا. کیږي ورکول خبرونه وژنې د څخه کال موسی او نادعلي نوزاد، سنګین، شاجوی، د ورځ هره. ګرځېدلی
 د والیت یاد د. دي مخې سره ګواښ جدي له سقوط د ولسوالۍ څلور والیت دغه د چې وایي شورا والیتي روزګان د

 هراوود،د د ته ښار ترینکوټ مرکز د راهیسې اونیو څو تېرو د چې وایي خادمزی عبدالکریم یسئر شورا والیتي
 نا والیت دغه د حکومت که وایې نوموړی. دي شوي تړل الرې ولسوالیو ګیزاب او چهارچینو روزګان، خاص
 ښار کابل پالزمینه په هیواد د همداشان. پریوځي ته السونو طالبانو د به ولسوالۍ دغه نو کړي ونه پاملرنه ته امنیو
 د ته لور بل. دي سخت څېر په تیر د حاالت امنیتي چې څرګندوي دا هم بریدونه وروستي ودانۍ پر شورا ملي د کې

 غزني، په یي کې وروستیو په چې دی ګواښ ستر لپاره امنیت د افغانستان د کې کال راتلونکي په هم ډله داعش
 .دي شوي ورکړل خبرونه فعالیت د هم کې کونړ او زابل
 مرغه بده له خو ووایي، ځواب مخې له پالن یوه د ته ننګونو امنیتي به حکومت یووالي ملي د چې و مند هیله ولس
 ځینو د څنګ تر والیت کندز د. شو روان لوري پر ترینګلتیا د هم ال بلکه ونکړ والی ښه امنیت چې دا یوازې نه

 د شول، پرې ترې سرونه او برمته مسافر کې الرو لویو په. وڅکل ترخه سقوط د ولسوالیو ځینو والیتونو نورو
 ترسره بریدونه ځانمرګي خونړي کې ښارونو په والیتونو آرامو نسبتا   په پلو له امنیت د شمول؛ په کابل پالزمینې

 که. دي نه خوندي خلک هم کې کورونو خپلو په آن چې کړه ډاګه په برید خونړي شاشهید د کې تیر په دا آن او شول
 توګه ځانګړي په ته؛ حکومت یووالي ملي د ګوته پړې د کې حاالتو ټولو پورته په نو کړو نه پټې سترګې حقیقت په
 .کیږي نیول ته رهبریت دوی د امله له شتون نه همغږۍ د منځ تر چارواکو د کې سکتور امنیتي په
 وشي؟ باید څه
 اعالن نا یوه په سره هیوادونو ځینو د سیمې د او ګاونډیو له دیخوا هراپ لسیزو له مونږ چې دی حقیقت یو دا ــ۱

 له شرایط امنیتي موجوده باید کې پالن په چارې هرې د کچه دولتي په چې ده کار په نو یو، ښکېل کې جګړه شوې
 .شي ونیول تدابیر الزم باید یې وړاندې پر او شي غورځول ونه پامه
 .شي جال سیاسته له بنسټونه امنیتي باید لومړی څه هر تر ــ۲
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( عبدهللا او غني اشرف) ښاغلی هر نو شویدي؛ ویشل مخې له جوړجاړي د څوکۍ امنیتي کلیدي زمونږ چې دا ــ۳
 .وټاکي کسان نوي ته پوسټونو اړوندو خپلو مخې له تجربې کاري او وړتیا مسلک، د باید
 اشخاص لرونکی تجربو پوځي د حکومت چې ده اړینه دي، پیچلي ډېر وخت تېر هر بل تر حاالت امنیتي چې دا ــ۴
 .وګماري دندو په توګه په والیانو د کې والیتونو په
 خپل د غونډو اړخیزو څلور په او غولیږي ونه نور سیاست مخي دوه په پاکستان د پلمه په سولې د باید حکومت ــ۵

 .وکړي فکر تجهیزولو په ځواکونو امنیتي د دې ځای پر کولو ضایع د وخت
 .وشي باید مخنیوی سازۍ ملیشه د ــ۶
 پر او شي غورځول ونه پامه له خطر پیښدونکی لوري له داعش د ته هیواد باید پلمه په مبارزې د سره القاعده د ــ۷

 .شي برابره زمینه مبارزې د کچه ایزه سیمه په یي وړاندې
 انځور ریښتینی حاالتو امنیتي د افغانستان د ته نړیوالو باید کې کنفرانسونو نړیوالو راتلونکو په اړوند افغانستان د ــ۸

 .شي جذب مرستې الزمې یي اړوند په او وړاندې
 پای
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