
 
 

 

 1تر  1 له  :د پاڼو شمیره
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 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

          

  ۱۲/۱۱/۲۰۲۰                          پتمن هللا نجیب
 

  
  

 جګړه   نړیواله لومړی
  

 
 .وو بدلون اریانوونکي او  ګړندۍ خورا کې تاریخ په بشر د  لسیزه لومړۍ  پیړۍ شلمې د
 

 .وو ملتپالنه او غرور پوځي ، امپریالیزم اتحادونه، نامقدس المل یو جګړې  نړیوالی لومړی د
 

 د  کی  ګړوج   مرګونی  په  یي  جنراالن  او  ګډوډ،سیاستوال  ثبات  فکري  چلوي،  حکومت  هیواد  په  ډابو  زوړ  یو
 .شول سبب وژنی د  ملیونونوانسانانو

 

 .کیږی ژوندی  را نه بیا  شهیدان جګړی د خو  لمانځي جشن قتلونو عام او وژنو خپلو د ده ننداره عجیبه
 

 .کوو زده نه ېی انسانان موږ چې دی سبق خوږمن  تاریخ د جګړې د دا رغیږي نه بیرته شل او ډګو جګړی د
 

 . وغورزول لپاره ابد د ته  کندې مرګ د ېی انسانان میلیونه شل چې وه زیږنده مغزو لیونی د جګړه نړیواله لومړۍ
 

 . وشو پیل  اوربند بجی11 او ورځ11  میاشت11 نومبر د کال 1918 د
 

 .دی سبق غوره ته افغانانو توګه ځانګړی په او ته بشریت ټول جګړه دا
 

 کال1918   جګړه  نړیوال  لومړی  توګه  پدی   ،  شول پوره  کلونه  دوه  او  سل یو  اوربند  د 11  ه پ  نومبر  د  کال2020  د
 .ورسیدله ته پای یوولسم په نومبر د
 

 .شول ووژل پوځیان زیات میلیونه لس کی جګړه په وو سبق ستر کی تاریخ په دبشر جګړه دا
 .شول  ووژل وګړی ملکی میلیونه شپږ

 

 .وو پوځیان اروپایی میلیون 60 نږدی ، لرله برخه پوځیانو میلیون 70 کی جګړه نړیواله پدی
 

 .ووژل انسانان میلیون 100 تر 50 ناروغۍله ذکام وبایی د وروسته کې کال 1918 په 
 

 .وو بقس لوی ټولو تر کی تاریخ په دبشر جګړې نړیوالي دوه دا شوه پیل جګړه نړیواله دوهمه وروسته کاله شل
 

 .وه سیالۍ سر په سرچینو طبیعی او ګټو د منځ تر هیوادونو پانګوالی د جګړی دوه دا
 

 ،  فرانسه  ،جاپان،  جرمنی  ،بریتانیا،  ایاالت  متحده  امریکا   هیوادونه  پانګوال  صنعتي  ستر  کی  جګړو  نړیوالو  دوه  پدی
 .کوولي جګړې سر په راقتدا او  دواک نړۍ په یی متحدین نور او امپراتورۍ عثماني ، روسیه

 

 او پوځي خپل چوراو منابع طبعي هیوادونو نورو د بازار  نړیوال چی ودانګل را ته جګړی ځکه امپریالیزم امریکا  د
 . وغځوي واک  سیاسي
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