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 2۲/۱1/2۱1۲          خوشحال آصفي
 

 تور ۍد حکومت په لمن تور داغ؛ پر کابینه د جاسوس
 

ه خبره ن ېاشخاصو شتون کومه نو ېد ایران د نفوذ ېهم په افغانستان ک هڅ که
 ېنید افغانستان د کاب ېچ ړېادعا ک مشر وندګد ملي مشارکت  ځده خو تیره ور

ه الل بیکار کوي. نج هګټپه  وادېجاسوسان دي او د هغه ه رانید ا يړسلنه غ 2۲
 ېبرخه ک ېپه د ېزیاتوي چ وهم د دغو کسانو نومونه نه اخلي خ هڅکابلي که 

 ولټبه خپل  هړا ېپه د ي،ړولسمشر غني وغوا ېرېمؤثق اسناد لري او که چ
د  انرید ا ې. کابلي ویلي، د افغانستان په حکومت کيړک کیاسناد ورسره شر

 یې خهڅ یاو له دو ړېک کهیچارواکو سره شر تيیله افغان امن یېنفوذ مسئله 
 ۍڼما ۍ. خو د ولسمشريړوک نهڅېړسره  تیپه جد ېبرخه ک ېپه د ېچ تيښغو

 ېبرخه ک ېکابلي په د ېتر هغه چ ،ېمرتضوي وای نیشاه حس اندیو الیمرست
شي  کوم رسمي نظر نه هړا ېپه د یدو ي،ړکنه  ېاندړاسناد او شواهد و

 . یندولګرڅ
 

د مخابراتو وزیر  ېهم رسنیو د حکومتي سرچینو په حواله ویلي ول چ ېاندړموده و هڅ ېده چ ېحال ک ېپه داس دا
 لړوش ېوحیدي د فساد په تور له خپلي دند ېاندړموده و هڅ. يړاو محرم مالومات ورک ټعبدالرزاق ایرانیانو ته پ
و. خو وروسته بیا خبرونه  لېکښ ېاداري فساد ک اوپه لویه کچه په مالي  ړینومو ېچ دل،ېشو. همغه مهال ویل ک

 ټته پ رانیانویا يړنومو ېهغه ته مالومه شوه چ ېچ ولهډنځدنده و يړخاطر د نومو ېولسمشر په د ېخپاره شول چ
 .دي يړرکاو محرم مالومات و

 

مشر نجیب کابلي  وندګبه د ملي مشارک  هړسلنه ایراني جاسوسانو د شتون په ا 2۲د  ېک ېد افغانستان په کابین ېچ دا
ه رسنیو ل ېکابلي به ی یاغلښخپله ه یا پ يړوغوا ېتر ېکره اسناد ولري او که نه، او یا که اسناد ولري حکومت به ی

د  ېسیاسي اوضاع ته په کتو په حکومتي کابینه ک ۍاوسن نستانیا نه؛ دا بیله خبره ده. خو د افغا يړسره شریک ک
ه په دنن ېچ يږمعلومی ېداس ۍحکومتول ې. د حکومت له کمزوري مدیریت او ناسالمیجاسوسانو شتون نشي ردیدل

ادونو نورو هیو رېد یو شم ونګډپه د پاکستان  ېد ایران جاسوسان شتون لري بلک ېدا چ ځېنه یوا ېحکومتي نظام ک
 .هم شتون لري یانګاډوګاو  يڅسپوال
 

د جاسوسانو د شتون په  ېدي. ولس په حکومتي نظام ک ېسپین ېی ېغوا توره ده او شید ېچ يږولس پوهی ولټ اوس
 ؛یلنوتنشي ن ېهم پرته له اجاز ۍمرغ ېداخل ته چ اهګد حکومتي دست ېکوي چ تنهښدلیلونه لري. خلک پو یرډ هړا

 ورسوي؟ انځ هګنڅ ګیانمرځیو 
 

د  ونوګپه لس ېک ځپه من ارښاو د  ېپه شتون ک ونوټد امنیتي پرسونل او چک پوس ېدروازو ک لورڅپه  ارښکابل  د
تر  ارښ د ګیانمرځ ېله خلکو ژوندون اخلي؛ ول ېک ځپه من ارښد  ګیانمرځامنیتي کمربندونو د شتون سربیره بیا هم 

 ي؟ږرسی هځمن
 

 ښییپر یاځعملیات پیل شي؛ وسله والو  ېچ ېله د ېامنیتي چارواکي د عملیاتو پالن ولري؛ مخک ېیوه سیمه ک په
 ورکوي؟ وکڅوي؛ وسله والو ته دا خبر  يړک ېسپک ېی ښېوي او پ

 

پردي مزدوران، پلورل شوي او له  ېک اهګپه حکومتي دست ېداللت کوي چ ېپه همد هڅدا هر  ،ید انهښرو وابځ
 وکڅد هیواد له ورانوونکو سره مرسته کوي. پورته دلیلونو ته په کتو هی ېخپل ناموسه تیر خلک شتون لري چ

ستان جاسوسان شتون ونه لري. دا د افغان وپالونکي ا وګټد پردیو  ېد ېک اهګپه حکومتي دست ېچ یولټنشي پ ګېستر
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ان پردي جاسوس ېی ېاندړپر و وګاو د ستر ېالند یروږد  ېچ ید یاځد شرم  رډیلپاره  د دولت ېک ولهټحکومت او په 
 .نه ویني ېی یخو دو يځرګ
 

 ېلکب ني،ېک ۍوکڅراشي او په  ېچ يځنه را ېهوای کلهڅکومه آسانه خبره نه ده، یو وزیز هی اکلټد یو وزیر  اصالا 
ه ریاست هم یئاجرا ېویشلي حکومت ک وسځـ پن وسځولسمشر او دلته په افغانستان په پن ړیلوم ېک اکلوټد وزیر په 

هم  ېی هګته معرفي کوي. ولسي جر ګېبیا ولسي جر ېیاو وروسته  وريګاسناد او سابقه  یدو ېی ړیرول لري. لوم
ره او تحقیق سربی ارڅجعو د مرا ولوټد دغو  ېتحقیق کوي او بیا ورته د باور یا رد رایه ورکوي. نو اوس چ وندړپه ا

 ګنڅیه ریاست او تر ئیا ولسمشر او اجرا ېلري. یا دا چ ېانګنو دا بیا دوه معنا يځجاسوسان راو ېبیا هم وزیران ی
 د ېی ګنڅیه ریاست تر ئولسمشر او اجرا ېورسره شریکان دي او یا دا چ ېپه دغه جاسوسي ک هګولسي جر ېی

 .اکلټو ېی ونوټونه پیژندل او په لویو پوس ېجاسوسان ی ولډدغه  ېدي چ اندهړویده او  يړغ ګېولسي جر
 

اسناد  ینجیب کابل یاغلښ هړد بهرنیو جاسوسانو د شتون په ا ېپه حکومت ک ېچ وريګته ونه  ېحکومت باید د اوس
انو د اسوسد ج ېپه نظام ک ېلمن ېحکومت باید له خپل ېکره دي او که ناکره، بلک ېلري او که نه لري، یا هم اسناد ی

بلي د کا اغليښاو د  يګڼد شتون ادعا بابیزه ونه  وسانود جاس ې. حکومت باید په نظام کيړک ېشتون تور داغ لیر
 .يړوک ېد یادعا سپیناو

 
 پای
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