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 ۰۳/۰۶/۲۰۱۸                 محمدزمان ستانکزی

       

 ولسمشره، لږ نور هم وښوره!
 
 

د هېواد ساتنې الر کې نذرانه کړي او لکه چې په کار ده له هوایی افغان ځواکونو خپل سرونه   دا درېیم کال دی چې
او ځمکني مالتړ پرته چارې پر مخ وړي. د ولسمشر محمد اشرف غني په دوره کې دې ځواکونو ته ډېره پاملرنه 

ي شوې، پوله ساتې او د نظم عامه پولیس چې د نظام په لومړیو کې د کورنیو چارو وزارت په اډانه کې وو، د مل
دفاع وزارت اړوند شول. له یوه خوا دا ښه کار دی ځکه قومنده، سوق او اداره یوه ارګان ته چې ملي دفاع وزارت 
دی، ور له غاړې شوه. ملي دفاع وزارت د جګړې ټول مسایل مدیریت کوي، او په کار نه ده چې د سخت زړي 

  وي. او قومنده پاشلې دښمن په وړاندې چارې ناهمغږه
په دې سره دفاعي ځواکونه  ،یو بل ښه کار دا دی چې د ځانګړوځواکونو فرقه یې قول اردو ته پورته کړهد ولسمشر 

له  له دفاعي حالته تر ډېره بریده وتلي او یرغلیزه بڼه یې خپله کړې ده، کوم هدف چې امریکا او افغان حکومت
ي ځواکونه چې د هېواد د ساتنې مهم ماموریت غوښته تر یوه بریده تر السه شوی، خو افغان امنیتي او دفاع وړاندې

  ال هم له جدي ستونزو سره مخامخ دي.  سره  -پرمختګونو سره له ور له غاړې دی،
د سیمې هېوادونه  ،افغان ځواکونه اوس د هغو وسلوالو خالف جنګیږي چې ویل کیږي تجهیز یې تر پخوا ښه شوی

واړو منلې چې له طالبانو سره یې تار ځغلولی خو وایی دا ملګرتیا روسیې او ایران د ،ور سره په ملګرتیا تورن شوي
یې یواځې د دې لپاره ده چې دغه ډله د سولې خبرو ته را وکاږي، خو ظاهر کې داسې نه ښکاري، ځکه د طالبانو 

عا غلطه د فراه جګړې هم د ایران اد ،په تړاو د مسکو دریځ داسې دی چې فکر کوې دا هېواد د طالبانو ویندویی کوي
  ثابته کړه.

د دې وضعیت د دوام په صورت کې پرمختګونه په شا تالی شي، خو امریکا او ناټو وایي، نه پریږدي چې داسې 
طالبانو او مالتړو یې   وشي. د سویلي آسیا او افغانستان په تړاو د امریکا د ولسمشر د تګالرې په اعالم سره په

  عش په سمڅو تر ټولو ستر غیر اټمي بم )د بمونو مور( استعمال شو.فشارونه زیات شول، په ننګرهار کې د دا
موسم کې طالبانوهم له خپل اړخه د خندق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل. دې ډلې په افغان  جګړې روان د خو

او فراه ښار، څو ولسوالیو پیچلي او سخت بریدونه وکړل، کورنیو چارو وزارت تر برید الندې راغی   ځواکونو،
  داسې نور پیچلي بریدونه چې هره ورځ د خلکو د اندېښنو سبب ګرځي.

په اوسني وضعیت کې چې جګړو زور اخیستی، حکومت باید د جګړې تر څنګ د سولې هڅې هم په جدي ډول پر 
مخ یوسي. د ملي یووالي حکومت ستره ستونزه دا ده چې دې برخه کې د نظر اجماع نشته له طالبانو سره چې د دې 

  هېواد بچیان دي، د سولې خبرې یوه جدي اړتیا ده.
د سږ کال لویه آزموینه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې دي چې د چمتووالي لومړني کارونه یې پیل شوي 
او د احتمالي کاندیدانو نوم لیکنه هم پیل شوې ده. حکومت دې په دې برخه کې نور هم جدي شي، د هغو سیمو په 

سوځي، هغوي په هره توګه چې کیږي دا ځل باید ولسي جرګه کې   لمبو کې  ې فکر وشي چې د ناامنیو پههکله د
  خپل وکیل ولري، څو یې درد او غم تر ولس او نظام ورسیږي.

د دې لپاره چې د امنیتي کمربند ساحه پراخه شوي وي، په افغان ځواکونو پانګونه په کار ده. دې کې شک نشته چې 
و څونورو سترو بریدونو شنډولو ته په پام سره دغه ځواکونه د سیمې د کچې بې ساري هغه دي، خو ورته د فراه ا

ډېره پاملرنه په کار ده. د کورنیو چارو د پخواني معین جنرال مراد علي مراد خبرې ډېرې د دقت وړ دي چې ویلي 
  الت نه رسیږي چې اړتیا یې ده.یې دي، پولیس د جګړې په لومړیو کرښو کې وږي دي، هغوي ته هغه اکما

کړل   ولسمشر دې برخه کې سمونونه پیل کړي، لومړی خو یې ملي دفاع وزارت کې هغه جنراالن تقاعد ته سوق
چې د زدکړو او قانوني پړاونو د تېرولو پر ځای د برهان الدین رباني او حامد کرزي د جنراالنو له فابریکې را وتلي 

  اخیسته. یواځې معاش او امتیاز پر ځای یې د جګړې د مدیریت یښتو ډېر دی،د سر له و  او شمېر یې هم
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کورنیو چارو وزارت کې هم څو ورځې وړاندې څه باندې یوسلوڅلویښت جنراالن تقاعد ته سوق شول چې دا یو ښه 
او افغان ځوان تکنالوژي بال کړې  تر شتون یې نه شتون ښه دی. دا چې  خبر دی، ځکه دا جنراالن احتیاط کې وو او

حکومتي ادارې هم ځوانې شي، څو مو حکومت داري د   نسل ور سره تر یوه بریده ځان عیار کړی، اړتیا ده چې
  اوسنۍ زړې بڼې پر ځای عصري بڼې ته ور واوړي.

د دې په خاطر چې وضعیت بدلون کړی وي، ولسمشر دې د افغان ځواکونو تشکیالت له سره وګوري، هغه کسان 
او د خپل سر ویښته یې د ځواکونو  و لرې شي چې د جنګېدونکو سرتېرو امتیازونه په خپلو جیبونوکې اچويدې له دند

نور باید له هغوسره کلک چلند وشي چې د افغان ځواکونو وسلې  د امتیازونو او معاشونوپه غال کې سپین کړي دي.
  پلوري.  او حتی تېل په طالبانو او وسلوالو مخالفینو

 پای
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