
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

    ۴۱/۱۱/۱۲۲۰          ال وېر لوالغفدعد
  

 هولږ هحاکمپر خلکو باندې 
 

د هیواد د سیاسي برخلیک په ټاکنه، لوري ورکولو او پرمختګ کې مې تل د خلکو پر ونډه ټینګار کړی او ال هم پر  
 . ارادي خوځون پای ته رسوالی شي -دې باور یم، چې روان بحران یوازې د ولس شعوري 

 

اوس چې د راپېښ بحران، پراخې ولږې و بېوزلۍ او سیمه ییزو السوهنو له امله خلک هېښ او روحاً ځپل شوي دي  
او ټولیز عصبیت حاکم دی، نو په دې اړه منطق و استدالل د خلکو زړونو ته نه لویږي. خلک همدا اوس تر هرڅه  

 .ه فکر کوي، ټولو ته غوسه دي، پخوانیو اوسنیو، خپلو او پردیو تهوړاندې د یوې مړۍ ډوډۍ په اړ
 

راپېښه ولږه طبیعي نه ده، بلکې د سناریو شوي بحران یوه برخه ده. د سیمې استخباراتو خلک ځکه له ولږې سره  
 .ښووالیارادي غبرګون ونه شي  -الس و ګریوان کړل، چې د خپلو ملي بنسټونو د ړنګېدلو پر خالف شعوري 

 

پرخلکو حاکمې ولږې، ویرې، کلک سانسور و استبداد، بې وزلۍ او تیاره برخلیک داسې وزرونه خواره کړي دي،  
 . چې خلک له هر راز ګډ ملي اقدام څخه ناهیلي، ستومانه او بېخبره پاتې او له پښو وغورځیږي

 

انانو له ملي ارزښتونو سره بېباکه لوبې خو تور ګاونډی دې پوه شي، چې دا کرکې او پرلپسې روحي ځپنې او د افغ
د خورا ګواښمنو عقدو، کرکو او ګرومونو په شان د ولس الشعور ته رسوب کوي او زېرمه کیږي، که دغه آتشفشان  

 . د فوران الره وموندله، نو بیا به سیمه پر سره اور واړوي
 

و ته چاره لټوي، دا چې روسته به څه  ملت له پښو غورځېدلی نه دی، پر سر وهل شوی دی، خپلو زخمونو او وین
کوي؟ د سیمې د تاریخ د حافظې ارشیف مو ترمخ پروت دی، ګاونډي استخبارات دې د خپل مرګ لپاره د معکوس  

 .شمېر پیلېدو ته په تمه وي
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