
 
 

 

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

 
  ۴۰/۲۰/۲۰۲۱                 لېوال  عبدالغفور

                   

 په افغانستان کې د نظام ړنګولو هره هڅه او غږ 
 

 د سیمې ګاونډي استخبارات کوي 
 

شاوخوا پینځلس کاله کیږي، چې پر سیمه او سیمه ییزو مسایلو نظر لرم، څېړنه کوم او لسګونه  
سفرونه مې کړي، په خورا مهمو غونډو کې مې ګډون کړی دی، له ډېرو خولو مې خبرې اورېدلي  

 . دي
  :د ځان په اړه الپې نه وهم، له علمي تجربې یې درته وایم، چې 

 توکل مې پرخدای او 
 !، شفتالو شف شف نه

 .ړنګولو هره هڅه او غږ د سیمې ګاونډي استخبارات کويد نظام په افغانستان کې 
  .پخواني حکومتونه یې کافر ګڼل، اوس چې د خلکو شعور یوڅه روښانه شوی، کافر و فاسد یې بولي 
،  هرڅومره چې د افغان ولس شعور لوړیږي، د ګاونډیو استخباراتو کار سختیږي. تکتیکونه، شعارونه

  .لګښتونه او خواري یې زیاتیږي او بدلیږي
اقلیت و اکثریت، قومي شخړې، د کلیو او ښارونو ترمنځ د ُعقدو زېاتېدل، دکاذبو شخصیتونو پړسول  

  .او غوټول، نوي ضریبونه موندل یې تکتیکونه دي 
   ولې داسې کوي؟ 

ته ښه دی. چې خپلې    ګاونډیان په دې باور دي، چې یو کمزوری او ترالس الندې افغانستان دوی
اوبه ونه څښالی شي، سیندونه مهار نه کړالی شي. خپل کانونه ونه شي سپړالی، پروسس خو یې  
ال پرېږده. خپلې تاریخي دعوې راپورته نه کړالی شي، خپل فرهنګي ارزښتونه ونه شي ساتالی او  

لپاره د جبهې ډګر وي  تر ټولو مهم، چې په هر راز نړیواله او سیمه ییزه خونړۍ سیالي کې د دوی  
  .او دوی پخپله خوندي ژوند ولري 

تر لسو کلونو ډېر د نظام دوام هغه توره بال ښکاري، چې بیا به نو د دوی    دوی ته، په افغانستان کې، 
  .السونه ورپرې کړي 

راپرځولو، وژلو، ړنګولو او له بېخه راایستلو خلک دي،    دوی په یو څه پوه شوي دي، چې افغانان د 
رغولو، صالح کولو، سیستمونو جوړولو او پر بنسټونو د دیوالونو د راهسکولو، نو بیا بیا یې    نه د 

 .نظام ړنګولو او د تاداوونو ماتولو ته هڅوي 
ګاونډي، یوازې له سیاسي، اداري، فرهنګي و اقتصادي سیستم څخه نه، بلکې د افغانستان له پوځي  

  .ړتیا یې زړه چوي امنیتي ځواکه ویریږي او د ملي تفکر له پیاو
  .نظامونه د شخصیتونو په ادلون بدلون نه اصالح کیږي. سیستمونه جوړ کړئ سیستمونه

 والسالم 
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