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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۶۲/۷۰/۲۰۲۱                             لېوال  عبدالغفور

 

  

 د رواني جنګ په وړاندې د ملي مدافعې ستراتیژي 
 

 دویمه او روستۍ برخه 
 

 درنو مبارزو ملګرو،  
 

  .ایډیولوګ ته اړ دههره ټولیزه مبارزه یوې فکري کرښې، پارونکې انګېزې او ټاکلي 
  :ملتپالنه او وطندوسي باید زموږ د مبارزې انګېزه وي. افغان ملتپالنه، چې زه یې افغانیزم بولم، لنډ تعریف یې دا دی

 

افغانیزم د هغو معلومو فکري منظومو او ګډو سازماني اقداماتو مجموعه ده، چې پر بنسټ یې د افغان انسان ژوند  
 .ژغورل شوی ژوند له مادي او معنوي پلوه ورځ تر بلې ښه کړای شيوژغورل شي او بیا یې 

 

 :په بله ژبه د افغانیزم شعار دا دی، چې
 

  !ترهرڅه لومړی افغانستان
 

 !هره ښېګڼه د افغان انسان لپاره
یوازې د  زموږ مضر، دوښمن او مخرب ګاونډي له بل هیڅه دومره نه ویریږي، لکه د افغانانو له ملتپالنې څخه.  

افغانستان په اوسنۍ جغرافیا کې نه، بلکې زموږ په سیمه کې افغاني عنصر د یوه بالقوه ځواک په توګه شته. ملتپالنه 
یوه اینرژي ده، لکه د برېښنا جریان، چې هرکله په دغو بالقوه عناصرو کې خوځښت راوستالی او په بالفعل بدلون  

  .راوستونکي ځواک یې بدلوالی شي
 

  :م یا افغان ملتپالنه درې ځواکونه پر یومهال رامنځته کوالی شيافغانیز
 

  .ـ یووالی رامنځه ته کوي او ټولنه د خوځښت و بدلون لپاره راخوځوي۱
 

دفاعي  ۲ داسې  وړاندې  په  یرغلګر  بل  هر  او  ګاونډیو  د  خوا   -ـ  له  استخباراتو  پردیو  د  چې  دی،  قوت  معنوي 
  .استخدامېدالی نه شي

 

  .ملي دفاع روسته د نظام په اصالح او سمون کې هم پکاریږيـ تر ۳
 

اوس د ګاونډیو استخباراتو په وړاندې د جګړې ملي انګېزه افغان ملتپالنه ده او سبا چې د دوی الس لنډ شو، موږ به  
ره په ملي  تیار د روښانه، منظمو، منسجمو او پوهو کادرونو یوه لویه جبهه ولرو، چې د نظام په اصالح، له فساد س

  .مبارزه او سمون و بدلون کې به پر همدغه ځواک اتکا کوو
 

په تېره نیمه پېړۍ کې، چې د نړۍ استخباراتو د افغانستان هر بل ارزښت له منځه یووړ، له نیکه مرغه په ملتپال 
ر وګڼل شوه، غریزي ځواک یې زور ونه رسېده. ډېره هڅه یې و کړه، چې تکفیر یې کړي. یو مهال د )ملي( کلمه کف

خو د افغان ملتپالنې، افغانیزم او وطندوستی احساس ال پسې پیاوړی شو، دغه زخمي کړل شوی حس، په تېره بیا په  
  .ځوانانو، پېغلو او زلمیو کې اوس هم ډېر ځواکمن دی، یوازې انسجام و مدیریت غواړي
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د مسلمان ملت پالنه کومه ناروا نه ده، بلکې  کومه دیني ستونزه هم ځکه نه لري، چې زموږ ملت مسلمان ملت دی او  
له بلې خوا موږ ګڼ شمېر ملتپاله او وطندوسته دیني علما لرو، چې د ټینګ دیني ایمان ترڅنګ پر  .د خیر کار دی

  .خپل ملت او وطن میین افغانان دي
 

یوې برخې) حکومت( په دننه کې په فرهنګي مبارزه کې د ګاونډیو استخباراتو یوه تبلیغاتي حربه دا ده، چې د نظام د  
فساد ته ګوته نیسي او ځان ته تبلیغاتي دالیل پرې جوړوي، د تروریسم او فساد اړیکه د چرګې او هګۍ ده، په تېرو 

  .شلو کلونو کې فساد تروریسم پیاوړی کړ او تروریسم فساد بنسټي کړ
 

تو په زور چلېدونکی تروریسم مات شي، چې په پایله  دا کړۍ باید له یوه ځایه ماته شي. اول باید د ګاونډیو استخبارا
  .کې فساد پخپله له پښو غورځي. دا چې فساد او تروریسم څنګه یو بل پیاوړي کوي، پر دې به بل وخت لیکنه وکړم

لنډه یې دا، چې همدغه د روښانفکرۍ، پرمختګپالنې، ملتپالنې او وطندوستۍ ملي جبهه چې اوس باید ترهګرۍ ضد  
  .ریت کړي، سبا به لخیره سره د فساد ضد جګړه هم په پوره یووالي او ځواک رهبري کويجګړه مدی

 

 !دا جبهه به په ګډه سره جوړوو، د بري تضمین له ما وغواړئ
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