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  1 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

   ٢٠١٧ /٢۴/۶                                        محمدانور آڅړ                                                    

  !زموږ د مفکر ولسمشر د پام وړ

پرون سھار د چنګاښ په لومړی نيټه، وړاندې له ھغې چې په ھلمند کې په نوي کابل بانک باندې د 
ازادۍ راډيو  خبريال د ھلمند د لښکرګاه د ښار د خلکو پر ګڼه ګوڼه باندې  ترھګرو لخوا بريد وشي، د 

راپور خپور کړ، ما چې د لښکرګاه د ښار د خلکو د ګڼې ګوڼې خبر واورٻد، په زړه کې راتېره شوه، 
خدای دې خير کړي، ھسې نه چې کومه چاودنه ترسره شي، چې له بده مرغه چاودنه تر سره شوه، 

  . د شھيدانو کورنيو ته لوی صبر ورکړيَخدای تعالی دې

د نړۍ ټول حکومتونه د خپلو دښمنانو د ھر ډول پوځي، استخباراتي، تروريستي، فرھنګي، اقتصادي 
او نورو تيريو پر وړاندې وړ پاليسۍ جوړوي او په مناسبه توګه يې پلي کوي، چې په پايله کې تر 

  .ډٻره ځايه د دښمنانو د تيريو مخنيوی کوي

 افغانستان کې د دښمن د ھر ډول تيريو پر وړاندې داسې تکتيکي تګZره نه ليدل کيږي چې د خو په
ھيواد، د دښمنانو د ناوړه ترھګريزو کړنو مخه، په ښه توګه ونيسي،  ولسمشرغني زموږ د دښمن 
ھيواد پاکستان پروړاندې يوازې په اقتصادي برخه کې پخپله تګZره  کې بريالی دی، خو له دښمن 

خه د اقتصادي بنسټونو په ساتنه او په نورو ټولو برخو کې پاتې راغلی دی او ورسره دا چې د ده څ
زموږ په ځپلي ھيواد کې له بده مرغه د ھيواد، د . استخباراتي او پوځي ټول مشاورين ھم ناکام دي

 تګZره دښمنانو د پوځي او استخباراتي تيريو پر وړاندې لکه څه ډول چې ^زمه ده د مخنيوي پر
باندې څوک نه پوھيږي، د دولتي چارواکو د ناپوھيو غفلت له امله ده، چې خلک د پنځم ستون خبرې 

  .کوي، په داسې حال کې چې پنځم ستون د ھمدغو دولتي مسوولينو ناپوھي او غفلت دی

 يو که:(څوک چې له تيرو پيښو څخه زده کړه يا عبرت نه اخلي، د ړندو او کڼو په شان دي، وايي چې
ځل په مګوي باندې نسکور شوی، دويم ځل پرې نسکور شوی مګوی دې مZمت وي، خو که دريم 
ځل په ھمغه مګوي باندې نسکوريږي دا نو ستا مZمتي ده، چې سترګې غړوې، خو څه نه پرې 

  .) وينې

ې په ھيواد کې پر کابل بانک باندې ترھګريز بريدونه له شمېره وتلي دي د نوموړي بانک ډٻرې کم
نماينده ګی دي چې بريد به نه وي پرې شوی، د ھلمند و^يت پر نوي کابل بانک باندې له پروني بريد 

  .څخه وړاندې ھم بريد شوی ؤ

اخلي او ملکي خلک ھم په ) معاشات(د ملي اردو پرسونل له نوي کابل بانک څخه خپلې تنخواګانې
ژني نه مسلمان، ټولو ته په يوه يافر پنوموړي بانک کې خپل حسابونه لري ځکه خو طالبان چې نه ک

  سترګه ګوري، په ياد بانک باندې پرله پسې بريدونه کوي، 

موږ ولسمشر ته وړانديز کوو چې د طالبانو د بريدونو د مخنيوي پخاطر دې، د کابل بانک ټولې 
 دې په ھره نماينده ګۍ د سرکونو له غاړو څخه د امنيتي ارګانونو، د ننه ودانيو ته انتقال شي او يا

امنيتي قطعه کې د پخوا په شان مالي امريتونه تشکيل شي او معاشونه دې د مالي امرينو لخوا توزيع 
  .شي، که داسې ونه شي نو پربانکونو  باندې به ترھګر بريدونه ھمداسې روان وي

  .درناوی

 


