
 
 

 

 2تر 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

        
 ۰۲/۳۰/۲۲۰۲                     عبدالغفور لېوال 

 
 
 

 زموږ الشعوري ایډیالونه 
 
 

   !لږ یې په سړو مغزو ولولئ
 

جګړمارو په اړه د رواني څېړنو یوه پوښتنه دا وه، چې دغه جګړمار د  د     free fightingد ازادو وهلو ټکولو یا  
 څه لپاره جګړه کوي؟  

 

 ...ځوابونه ډېر ول؛ شهرت، پیسې، د اتلولۍ غریزه، د ځان پیاوړي کولو تلوسه
 

 خو د دې پوښتنې ځواب پېچلی و، چې کتونکي ولې خوند ورڅخه اخلي؟  
 

 ایا موږ هر یو تر یوه بریده سادیست یو؟ 
 

یو ځواب دا و، چې موږ هر یو په خپل الشعور کې له یوه دوښمن سره الس و ګریوان یو. کله چې په فلمونو، یا 
ري پروسه کې یو لوری په )موږ( او بل لوری زموږ ازادو وهلو ټکولو کې دوه لوري سره ونښلي، نو په یوه الشعو

په )دوښمن( بدلیږي، دلته نو ښکاره ده، چې تلوسه مو دا راپاریږي، چې )موږ( اتل شو، یا هغه چې )زموږ( په 
استازولۍ جنګیږي باید اتل شي. زموږ دوښمن دې ووهل شي، ان چې ال ودې وژل شي... په دغه ځای کې زموږ 

 .راپورته کوي سادیستي ګرومونه سر
 

موږ افغانان تر نورو یوڅه ډېر له دې ګرومونو ځوریږو. د روسیې و یوکراین جګړه ده، په موږ کې نیمو ته پوتین 
او نیمو نورو ته یوکرایني ولسمشر اتالن شوي او مقابل لوری یې دوښمن دی. په دې نه پوهیږو، چې دا هر یو ولې؟  

 .جګړه کوي؟ موږ ته مهمه دا ده، چې دوی جنګ کويد کوم ارزښت لپاره، څنګه او په څه 
 

کاشکې مو له دې جګړې په کور دننه د ځان پیاوړي کولو او د انګریز په چاړه د خپل وطن د بېلو شویو برخو د 
بېرته پیوستون روحیه اخیستالی، کاشکې مو د ګاونډیو استخباراتو او نړیوالو ښکېالکګرو پر چارچلند او سپیتوب  

 .ی. موږ خو بس همدې ته ګورو چې څنګه بنیادم بنیادم وژني او څنګه وطنونه ویجاړیږيشننې کوال
 

 ولې د جګړې خبرونه راکښونکي دي؟  
 

خبرونه ډېر دي؛ د تکنولوژۍ د پرمختګ خبرونه، فرهنګي، هنري او ادبي خبرونه، له اوبو څخه د ښې ګټې اخیستنې 
خبرونه، د تولید، کرکیلې، بانکي سیستمونو، دولتي چارو، له فساد سره د مبارزې لپاره د سیستمونو فعالولو او...  

 ده شو؟ او دا نور خبرونه نه ګورو؟  خبرونه، خو موږ افغانان ولې د یوې جګړې پرمهال راتاو
 

که پلمه دا وي، چې د نورو خبرونو لپاره انترنت و پیسې و برېښنا نه شته، نو د روسیې او یوکراین د جګړې لپاره  
 ولې شته؟  
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 2تر 2 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

 

په ګوګل او نورو معلوماتي سایټونو کې د چرګانو د روزلو، د سبو کرلو، د صابون جوړولو، له روانو اوبو د ګټې  
تنې، د برېښنا د سیمه ییز تولید الرې چارې، د پایېدونکې اېنرژۍ د تولید کیسې... دا ولې نه لولو، نه اورو، اخیس

 پرې خبرې نه کوو او نه یې عملي کوو؟ 
 

 موږ ولې یوازې د پردیو جګړو پرمهال راویښیږو؟  
 

 زموږ د اتلولۍ ایډیالونه ولې نه بدلیږي؟
 

 دا په موږ څه شوي دي؟  
 

 شته څوک کارپوه ) متخصص( چې ځواب راولیکي؟
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4552649611513386&set=a.307578336020556&__cft__%5b0%5d=AZWroEc7URYZ0mM-fs1VhaHdr4lJl7GG1YJQfKkp0I9-TrttaVpHClU2ejQjMCoIdv7f3WRfahZuOGI-VHj0VPc5BazFSqfarzIouYm62P4kzDCge1GqLOreZ_qSu0HBfVNnLbx7iMElX_kb4aN08a21F4WocyEPLhEvombeNHSILA&__tn__=EH-R

