
 
 

 

 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

 

 
 ۵۰/۸۰/۲۰۲۱                             لېوال  عبدالغفور

 

 ،جنګ
 

 د افغانستان د روانو اوبو لپاره دی
 

 .جنګ د مخدره موادو مافیا پرمخ وړي او لګښت یې جرمي اقتصاد ورکوي 
 

کړای شول. د  په پینځو زرو بندیانو کې تر شلو اوښتي د مخدره موادو نړیوال سالطین هم خوشې  
دوی خوشې کېدل د قطر د هوکړې یوه برخه او شرط و او دې شرط ثابته کړه، چې جګړه د مافیا  

 .جګړه ده
 

 .جنګ د افغانستان د کانونو او سرچینو د لوټ تاالن لپاره روان دی 
جنګ د خلکو له کورنو څخه د هغې شتمنۍ د چور لپاره دی، چې په تېره شل کلنه اقتصادي وده کې  

 .وله شوې ده راټ
 

 .جنګ پنجاب ته د ملي پوځ د وسایلو د رسولو دی
 

جنګ د افغانستان د هغو تاریخي آثارو د لوټ او ویجاړۍ لپاره دی، چې په تېرو دوو لسیزو کې  
 .راټول شوي دي 

 

جنګ منځنۍ اسیا ته د پنجاب د وړیا ترانزیتي الرې د ورخپلولو دی، چې د افغانستان پزه پرې کړي  
 .له چتراله مخامخ تاجیکستان ته ورسوياو ځان 

 

 .جنګ د ترانزیتي بندرونو د عوایدو د لوټلو لپاره روان دی
 

جنګ په امریکا او نورو هېوادونو کې د وسلو د لویو کمپنیو د تولیداتو د خرڅالو لپاره دوام مومي.  
ټوپک چېرته وپلورل  که په افغانستان کې جګړه نه وي، د نړۍ د وسلو د سترو کمپنیو کارتوس و  

 شي؟ د غرڅو د ښکار لپاره؟
 

جنګ د یوه ملت د جاهل ساتلو لپاره روان دی، چې سبا ته په نړیوالو شخړو کې هلته و دلته وجنګول  
 .شي او میلیونونه تنه یې د وړیا / ارزانه کارګرو په توګه په پردیو مزدوریو کې خوړین شي

 

 .سیالیو لپاره لمبې وهيجنګ د چین و امریکا د اقتصادي 
 

د   تبلیغ ورته کیږي،  لپاره دی، چې  باالخره جنگ د جنسي وږیو او وږسترګیو د ځان مړولو  او 
افغانستان جګړې ته والړ شئ او له ځانونو سره له امریکایانو پاتې ډالر او له کورونو څخه سرې و  

 !سپینې نجونې راولئ
 

 سالم( ځای چېرته دی؟ اوس نو په دې منځ کې تاسو ووایئ، چې د )ا

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf

