
 
 

 

 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

          

 ۲۰/۰۲/۲۰۲۰                 نپتم هللا جیبن
 

 
  

 
  

 هجګړ او سوله
  

 .هد نښه دزوال منطق دانساني جګړه
 :یچ دی اصل زرین هغه دیپلوماسي

 .هد غوره یرغل پوځی تر حل سیاسی شخړی هری د
 .یکیږ لسیزې دوه نږدی جګړه امریکاترمنځ او دافغانستان

 شواې ونه  مرسته  په  تکنالوژي اودنړۍترټولوپرمختللي پوځ سارۍ دامریکابی کی یرغل پدغه
 .يوګټ جګړه افغانستان د کووالي

 . ید ثبوت ښه دناکامۍ سیاست پوځي د امریکا داد
 کې جګړه په جنراالنو امریکایې او شول ووژل انافغان زره لسهاوو په کې یرغل پوځي په دامریکا

 .لولګو ځایه بی یا او غال ډالر زیات تریلیون له
 .يد پاتي بند کې ګډوډۍ او ثباتي بی ډار, ژور په نان افغا هم اوس وروسته کلونوجګړې اتلس له
  

 :ېچ داده پوښتنه اصلې
  

 جنایات امریکاډیر چی داوه ستونزه وکړل څه لږ کی افغانستان په امریکا چی وه دانه ستونزه
 . لکړ سره تر بیه لوړه ډیره په ظلمونه  او

 .هد جګړه والړه ځای پر او بایللې ماته, یوه جګړه افغانستان د اوس
 . يراووز دوزخ له جګړی  د دافغانستان باید امریکا چی دي ویلي بیا او بیا ترمپ دونالد
 . يراوباس افغانستان له پوځونه خپل چی دی ټکی پدی تمرکز ټول حکومت دامریکا اوس

 . یکړ ټینګه سوله کی جګړه کلونو اتلس په کووالې ونشوای امریکا حال هر په
 . یکړ ته رامنځ حکومت دموکراتیک او نیکمرغه شان په لویدیځ د

 تر دیپلوماسې ناکامه پدی او کړي جوړ بیا افغانستان کی انځور خپل په کووالی شواې ونه امریکا
 . لولګو دالر زیات تریلیون یو

 پای
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