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 1۱/۵۰/2۵1۲            یزمان ستانکز محمد
 

 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه؛ ستونزې او پرمختګونه
 

د نوي نظام د السته راوړنو یوه مهمه برخه امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، چې اوس د هېواد ټولې امنیتي چارې ور 
لوړ پوړي افسران یې  له غاړې دي، خو دغه ځواکونه ال سم نه دي روزل شوي، د جګړې قومانداني ستونزې لري،

د سیاسي اړیکو په بنسټ ټاکل شوي، او څه چې دې ځواکونو ته د نړیوالو ځواکونو او امریکا لخوا ځانګړي کیږي 
 نه ور رسیږي. 

سرپل والیتونو دې ورځو کې دغه ځواکونه د وسلوالو له مرګونو بریدونو سره مخامخ دي، په بغالن، فراه، زابل او 
غان ځواکونو خونړي بریدونه تر سره شوي دي او که وضعیت همداسې دوام وکړي، نو ناوړه کې دې ورځو کې په اف

پایلې به ولري. ولسمشر غني وایي، د افغان ځواکونو نیمګړتیاوې په ګوته شوي او د له منځه وړلو لپاره یې اقدامات 
ځواکونه هره ورځ او هره شیبه قرباني خو دا چې کله به دا کار کیږي ال نه ده معلومه او تر هغې مودې دې دا  کیږي،

 ورکوي.
د افغان ځواکونو یو لوی مسوولیت د خلکو او خاورې ساتنه ده، او حکومتي مشران باید د هغوي دې ستر ماموریت 

 دته په کتو سره باید هر اړخیز ګامونه واخلي، د دې ځواکونو له لیکو دې نفوذي او واسطه یی کسان وویستل شي، 
ته د استخدام لړۍ باید ډېره رڼه وي، په دې سره کیدای شي، دغه ځواکونه مخ په  لیکو اعي ځواکونوامنیتي او دف

 وړاندې والړ شي.
د ملي دفاع وزارت مسوولین وایي، په وسلوالو مخالفینو پوځي فشارونه ډېر شوي او د هغوي هڅې هم دا دي چې په 

شته او د سترو حملو د تر  وښیی او دا ووایی چې دوي ال مرګونو بریدونو سره دغه فشار عامه افکارو ته بل ډول
کال برخلیک ټاکونکی  2۵1۲په هر حال د ملي دفاع وزارت د ویاند د دفتر سرپرست وایي،  سره کېدو توان لري.

 .دی
وزیر ویس احمد برمک له خپل اړخه له فساد سره ښه کورنیو چارو وزارت د ولسمشر په خبره د فساد زړه دی، خو 

رزه پیل کړې ده، لومړي ګام کې یې د کابل ښار د ټولو حوزو آمرین د آزادو سیالیو له الرې وټاکل او دا دی اوس مبا
 برمک د دې کسانو ښاغليیې څوارلسو والیتونو او دوو زونونو ته هم قومندانان د همدې پروسې له الرې ټاکلي دي. 

اد ورته د منلو نه دی او دې برخه کې به هیڅ ډول د معرفي په مهال وویل چې په کورنیو چارو وزارت کې فس
کایی  ي، د امریکړپه داسې حال کې چې افغان ځواکونو او طالبانو خپل خپل پسرلني عملیات پیل  نرمښت ونه کړي.

 غه ډله له پوځي الرې بري ته رسیدایدځواکونو یوه جګپوړي جنرال ویلي چې طالبانو ته یې پیغام دا دی چې هیڅکله 
 .نه شي

 سلوالو کوي، هڅه سره فشار ډیپلوماټیک او ټولنیز پوځي، په وایي، ووټل جوزف مشر قومندانۍ مرکزي د امریکا د
له درې  تړاو په سولې افغان خبرې په اندونیزیا کې د دا هغه د .کېنوي ته خبرو سولې د سره حکومت افغان له طالبان

 اړخیزې غونډې یوه ورځ وروسته کیږي.
 کستانتاج د .وکړې خبرې دا کې لیدنه په سره ولسمشر له هېواد هغه د کې تاجکستان په ورځ په جمعې د ووټل جوزف

 د کاامری به لپاره زیاتولو فشار پوځي د طالبانو پر وویل، چارواکي امریکایي دغه مخې، له وېبپاڼې ولسمشرۍ د
 انګړوځ افغان د موږ توګه، په برخې د فشار پوځي هغه زیاته کړه، د .زیاتوي شمېر ځواکونو ځانګړو او هوایي افغان

 دوی د کې به  کال ویلي روان ووټل جوزف .کوو برابره درې شمېر ځواکونو هوایي افغان د او دوه شمېر ځواکونو
 .وي ټول برابرولو پر امنیت د ټاکنو پارلماني د کې مني په او زیاتولو د خوندیتوب د ولس افغان د عملیات

ال دا خبرې ښکاره کوي چې امریکا دې حالت ته له وړاندې چمتووالی نیولی و، په داسې حال د دې امریکایی جنر
کې چې د افغان ځواکونو مهارتونه د جګړې په ډګر کې د لوړېدو په حال کې دي، پرې د وسلوالو مخالفینو لخوا 

ړیتوب کې ونیسي او په مرګوني بریدونه په حکومت د خلکو باور کموي، په کار ده چې حکومت دغه ستونزه لوم
 هر ډول چې کیږي باید دې برخه کې کار وشي.

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/stanekzai_z_afg_amnity_zwakona.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/stanekzai_z_afg_amnity_zwakona.pdf


  

 

 2تر 2 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

 

خلک په خپلو ځواکونو چې د ولس له منځه دي، ویاړي، خو دغه ځواکونه له شته پرمختګونو او السته راوړنو سره 
مې د سی سره ال هم ډېرو مواردو کې غیر مسلکي دي، د دې لپاره چې حاالت له کنتروله ونه وځي، باید ډېر څه وشي.

هېوادونو  ناوړه لوبې نور باید افشا شي لکه چې امریکایی جنراالن وایی، افغان حکومت دې هم د  سیمې د ځینو 
 هېوادونو منفي رول په ډاګه کړي.

له فساد سره  جدي مبارزه کولی شي، افغان ځواکونه له اوسني وضعیت وژغوري، د دې ځواکونو لپاره ځانګړي 
دي وي، د کورنیو چارو وزیر وایي، مسوولینو ته پیسې ورکول کیږي او د دې پیسو سمه شوي امکانات باید خون

کارونه باید لومړیتوب کې وي، نوموړی وایی،  د دې لپاره چې ډاډ حاصل شي چې دا پیسې سمې لګیدلي، باید یو 
 روڼ میکانیزم جوړ شي.

تمرکز وکړي، په ستونزو تمرکز کولی شي،  حکومت ته په کار ده څو په هغو برخو کې چې ستونزې ډېرې دي، ډېر
حاالت یو مخ په ښه لور روان کړي، لکه چې رسنۍ، ټولنه کې د ښځو پراخ رول، سوداګري او نورې برخې السته 

 باید دغه السته راوړنه په هره توګه چې کیږياو راوړنې دي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم السته راوړنه ده، 
 خوندي شي.

 
 پای

mailto:maqalat@afghan-german.de

