
 
 

 

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

          
 ۰۱/۰۶/۲۰۲۰                  عبدالغفور لېوال

                               
  

 حرص ۍد پانګوالاو کورونا 
 
 

کورونا د پانګوال حرص پر مرۍ ګونډه اېښې ده. توکمپالنه او پټه بېعدالتي به اوس د پانګې له کنچنۍ 
 .سره زور آزمویي

 
که د پانګوالۍ له هغو منګولو زور وخوت، چې د استخباراتو په مټ یې د درېیمې نړۍ خلک سره 
الس و ګرېوان کړي ول او جګړې یې ترمنځ جوړې کړې وې، نو په راروانو جګړو کې وژل 

 کېدونکي خلک به ژوندي پاتې شي. 
 

 .که څه هم ګڼ خلک به ناروغي او ولږه ووژني
 

د زنکدن په شېبو کې یې سرچینو او اینرژۍ ته تږی ستونی وچ شو او  که د پانګوالۍ او پانګواکۍ
پوه شي، چې د دوی ترمنځ د )کافر  منګولې یې کمزورې شوې، نو ایله به د درېیمې نړۍ خلک

وژونکي جالد( مخامختیا او ویش پردي ول. د درېیمې نړۍ خلک به ایله خبر شي،   قرباني( او )کافر
 !یوازې او یوازې انسانانچې دوی ټول انسانان دي. هو، 

 

درېیمې نړۍ خلک به دې شعور ته  که د پانګوالۍ و پانګواکۍ د حرص غریزه کمزورې شوه، نو د
  ې:ورسیږي، چ

 
! په څومره جهالت کې یې یوبل ووژل او ووژل شول؟! حال دا چې دوی یوازې انسانان ول او آخ

 .ترمنځ راپورته کړای شوي توپیرونه یې ټول پردي ول
 

خو به دا منئ؟ چې صادراتي، استخباراتي او صنعتي جهالت هم شته او خورا وژونکی و اوس 
 .ګواښمن دی

 
 ؟سرمایه ګذارۍ( مفهوم پېژنئ) تاسو د ولسونو په جهالت، بېوزلۍ او احتیاج کې د پانګونې
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