
 
 

 

 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

        
 ۲۸/۲۰/۲۲۰۲                لېوال  عبدالغفور

 
 
  

 ښکېلتیا  کې ړوجگ په
 
 

دا منم، چې د نړۍ لویې پېښې پرموږ اغېز کوي، دا هم منم، چې باید د ځانخبرۍ لپاره، وپوهېږو په  
 نړۍ کې څه روان دي؟  

 
 .خو تر موږ په زرګونه کیلومتره لرې روانه جګړه کې تر موږ هیڅوک ډېر ښکېل نه دي

 خو څنګه ښکېلتیا؟  
 

)پوتین( او یوکراین )زېلېنسکي( په بې دلیله پلوۍ  د افغانانو ټویترونه دي او فیسبوکونه و د روسیې  
 . یا مخالفت کې یو بل ته ښکنځلې او سپکې و سپاندې

 
څه پتمنې افغانې میندې، خویندې و مېرمنې وښکنځل شوې، څومره یې یو بل کومونیست و امریکایي  

ره یې خپل پړسېدلي  و غربي و د ناټو غالم و د پاکستان سپي و په نورو نورو القابو ونازول... او څوم
 . زړونه او له ګرومونو ډک ذهنونه په دې پلمه تش کړل 

 
جګړه په یوکراین کې روانه ده، خو افغانانو دلته یو بل ته د پېغورونو کلېکسیونونه جوړ کړل او یو  

 .د بل سپکولو لپاره یې له خولو څخه په زهرو ککړ توغندي و توغول 
 

د ژبو   استخباراتو څخه  جګړې و کډوالیو زموږ  ګاونډیو  له  اخالق راوځپل، دومره ښکنځلې چې 
 . افغانستان ته راغلې، پنځوس کاله پخوا د چا زده نه وې

 
 . نیمه پېړۍ پخوا ښکنځل عیب بلل کېده، خو اوس تنظیمي اخالق ګڼل کیږي

 
ن ادبیات  که د نړیوالو پېښو په اړه د علمي، اقتصادي، سیاسي شننو پرځای زموږ دغه تاوده او رنګی

 څوک نړۍ ته وژباړي، نو زموږ په اړه به یې قضاوت څه وي؟  
 

 څه فکر کوئ؟ 
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