
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
                                                    ۵۱/۵۰/۲۰۲۱                            عبدالغفور لېوال

 

 

 سر وهل او سر روزل 
 
 

 ! د سرونو د وهلو لپاره سرونه مه زیاتوئ، د ژوندژغورنې لپاره سرونه وروزئ 
 

 ***** 
تر   شمېر  توکمو  عرب  د  نړۍ  شوی    ۴۲۷د  ښوول  لوړ  وګړیو  د  )*(میلیون  ژبه  عربي  په  دا   .

  . ګړېدونکیو ناعربي وګړیو او ټولو مسلمانانو له شمېره بهر یوازې د عرب توکمو شمېر دی 
 

میلیونو وګړیو یوڅه لوړ دی، یعنې د کابل تر نفوسه یو څه   ۹او په وړاندې یې د اسرائیلو شمېر تر  
 .    زیات 

 

که له جنایي پېښو سره یې وشمارو، نو په لسو کلونو کې هم اسرائیلیانو دومره خپلو کې یوبل سره  
وژلي نه دي، لکه مسلمانانو، چې د مبارکې روژې په یوه ورځ کې یو بل یوازې په افغانستان کې  

 . عراق، سوریې، سودان، کشمیر او... شمېرې ال پرېږدئ سره وژلي دي. د 
 

 . د صهیونیزم فرهنګی ـ فکري ستراتیژیک سیاست پر څلورو بنستونو والړ دی 
 

 ،د اسرائیلي وینې پر بنسټ قومي )ملي( یووالیــ  ۱
 

تخنیکي پرمختیا څخه د    -پوهنه، علمي او اکاډمیک فعالیت، پر تکنولوژۍ تمرکز او له علمي    ــ  ۲
 ،اسرائیلو د پیاوړتیا لپاره ګټنه

 

 ،په نړیوال کچ د رسنیو د اېمپراتورۍ د یوې لویې برخې مدیریت او انحصاري مالکیت   ــ ۳
 

پانګونه، د نړۍ د سترو کمپنیو ونډو ته سر ورښکاره کړئ، بیا به پوه شئ، چې د نړۍ څومره  ــ  ۴
 پانګه د همدغو شاوخوا لسو میلیونو یهودو په الس کې یا د دوی تر مدیریت الندې ده؟  

 

 ***** 
 . له اسالمي نړۍ سره، د مسلمان په الس د مسلمان تر وژلو، بله هېڅ لویه دوښمني نشته 

-------------------------------------------------------------------------- 
 کال  ۲۰۱۹؛  Statista ړیوال احصائیوی بنسټن (*)
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