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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۳۲/۱1/۳۱1۲         لګمرجان من لګ رټاکډ
 

 !ید خهڅ ېلډ ېهم له همدغ ترامپ
 

 یریغ یی لهډاو بله  ولهډ زیولنټ ای الیسوس یی لهډ وهی یچ ،یږیک شلیو وولډپه دوه  يګړو ړۍد ن ټولیز ډول په
 .ید ولهډخوا  خود ای الیسوس

 

 ،یهم و ید نورو په فکر ک یبلک یپه هکله فکر نه کو انځد خپل  یوازی یچ يهغه کسان د ولهډ زیولنټ ای الیسوس
 ،یبرخه خو خامخا ورکو لورمهڅنو ه،ړورنه ک یی مهینو که ن یورسره و ډۍوډ ولهګ وهیاو  یورګو ږیکله که بل و
ر فک ېده هر وخت پ یبلک یوجه نه ورکو یڅپه ه ییخو  هبل ت یورسره و ولهګ وهینه ده که  یداس ایب لهډدا دوهمه 

 .یږیهم تمام هږاو لو ۍولو که د بل په زحمت،بدبخت ،یهم وا ړېحتا ال غو یوا ېولګ یدا دو دیبا یچ یو یک
 :ید ړیواضع ک یمثال ک ویپه  یاستاد داس وی یژندنیولنپټانسانا د  یلډدوه  همدغه

 

 یاو بل سره هر وخت په مقابله ک وید  دارنیسرما هګهمدارن یکمپن ېک وادونویه وینورو پرمختلل نوځیغرب او  په
 رافګ ایعددونه  ړلو ګټی ای دوید عوا خهڅ ۍکمپن ید بل ۍکمپن وهی ای خهڅد بل بانک  یچ یبانک کوشش کو وی ،یو
کال  مین اشتو،یم يپه در ېخاطر چ ېده پ کهیفابر ایبانک  وی یچ یښیږیهم پ یداس ایهمدغه حالت کله کله ب ي،ښو
ل، زر س یچ یکو یداس اینو ب ،یکمه نه ش خهڅ یکیفابر ایبانک  الیاندازه د س ګټی ای دوید عوا یی یپه کال ک ای

 ېتر پرونه پور رګکار ایهمدغه مامور  یچ یحال ک یپداس ،ړیرخصت ک خهڅد کار  رانګحتا لس زره خپل کار
 یی هګټ رهډیله همدغه  ایپه ساعت کار کوه همدومره  یی ېباند نی ای رویا الره،ډته که په لس  ۍکمپن ای بانکهمدغه 

 رګارک ایمامور  یوهل ېچکر یوتګ ینیسپ داریسرما یچ یحال ک یرسوله پداس ته داریهمدغه سرما یساعت ک ویپه 
 داره اید سرم يخاطر چ ېده چرخ ورکوه، پ ای څرخ هت ویرارګ نید ماش یکیپه زور د فابر ۍد خپلو خولو او انرژ

 همدغه یبلک لړال ادهیله  یچ یوازیاو انرژي خو نه  یخول رګکار اید مامور  یو یمخ په پورته ختل رافګ ګټید 
به  یپه نتجه ک یکارید ب یچ یناخوال یاو نور هید کور کرا ان،یبچ رګکار ایوزله مامور  یته د همدغه ب داریسرما

غم  ۍالیاو س ګټی یکالن اید کوارتال  یوازیاو  یوازی ،یږیته نه ودر وګهم ستر یش وی یڅه یږیک خامخورسره م
تر  یباس اریبه ز هغه ،ید خهڅ یانسانانو له جمل ګهم د همدارن ترامپ ولسمشر ینو کایامراو بس. د  یورسره و

 ړلو رافګ دوید عوا کاید امر ید یشو راوس تازه ولسم یچ یک یپه پا ېدور ۍولسمشر ېکالن لورڅ ید خپل وڅ
ومومي  یکټ ید پا یچ یخو امکان نه لر ګړیج یروان یدا چ یمعن ،ړیک ړیجایاو و یخوني به خوار رډینو  ښیو

 ېکارخان یرډید وسلو  یک کایپه امر یچ کهځدا  ي،ځیهم پران یجبه ینو وګړج وید نو یامکان شته چ رډی یبلک
 هڅخر ایوسله مصرف  ید دو ینو کله چ یورکو هیمال ای کسټخاوندان حکومت ته  ودي، د همدغه کارخان ېموجود
د  یچ ید یاکلټ یبرخو ک یپه نظام وکڅ یوار له مخه داس ترامپ ؟ړیبه حکومت ته له کومه ورک هیمال ینه ش

 مپارتد  هګدارنهم ،يکو لیخپل کار پ یکله به دو یته په انتظار ناست دي چ ېاو د یخوند اخل خهڅ ګانسانانو د مر
 .يلر تیخاص ډولهونیل ولډ وی ،وروګ ږمو یته چ ېرڅیخبرو او  ،وروان

 ړۍد ن ،يتجار هم اوس ایبزنسمن  یک ګنڅپه  ېاو د د یش هګډهم  یخواه خود ېسره چ تیخاص ډولهونیلد دغه 
 .یږیمالوم ارهیت ېراتلونک

 د ولډ ګړیانځ. په یو هښ ېښد افغانانو پک ېچ يړک یښپ یداس یپاک د یخدا ېبه دا سوال کوو چ ږهم مو ایب خو
بت صیله م   ولوټد  یافغانستان د دو یچ ړیسره اخته ک یی ېپه خپلو ک ،یوځرګته ورو رانیپام پاکستان او ا مپارت
 .ېخالص ش خهڅ
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