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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

 

 ۰۲/۰۲/۲۰۱۶       بطحائی  ناصر

!!  است  پول قدرت  ما  امروز دنیای  
 

  از دم جا همه در که بینیم می کینم می نگاه ها تلویزیون های گزارش و تحوالت به وقتی ما امروز دنیای در
 جهان در را  انسانیت  که است   پول  متاسفانه آن اصلی عامل همه واین شنویم می وانتحار  انفجار و وجنگ

 می... و انفجار انتحار  جنگ  اصلی محور پول اندازیم می نظر دنیای وقتی  سفانهأمت است گرفته سلطه زیر
  !!!  هیچ دیگر و میکنند فکر خود  منافع به فقط کهن ارداه سرمای دست در پول  باشد

 
 انسانی  وجدان  اگر که حالی در کنند می استفاده ءسو  ها انسان فقر از و  است انداخته حالت این به را دنیای  

 انسانیت سقوط این و اندازند می همدیگر بجان را انها بدتر  بلکه نه اما دهند نجات رفق از را آنها باید باشند داشته
  همچنین و کرده می برده را ها انسان  که روم ی امپراتور زمان در یعنی قبل های زمان  در طور همان .است

 .ساختند خود اسیر را ها انسان دین بنام که های کلیسا  که قرون  اروپای در
 
 های شرکت و نفتی های شرکت امروز دنیای .ساختند خود اسیر را انسانیت پول از استفاده با کسان همان حال 

  و اروپایی  های کشور که های ورهمج یسئر این. کنند می اداره دنیای یکدیگر  همکاری با که  سازی اسلحه
  کار از یکی و بود واقعی و  معنی  تمامه ب انسان  یک واقعا که کندی جان از بعد یعنی)  آمریکا ۀمتحد ایاالت

 خود با  را  ها کشور تمام بیرق میروید هما به وقتی گفته خود و  فرستاد  ماه به را انسان ،کرد مرد  این که
 و نفتی های شرکت همین بدست  همه آن های جمهور ئیسر ۀبقی اما( آورید در اهتزاز به  جان آن در ببرید

 .اند آمده کار برسر سازی اسالحه
 

  ها تلویزیون و  ها رسانه در  رسمی طور به  عراق دوم و اول جنگ در پدر بوش و  پسر بوش آن بارز ۀنمون
 برای یعنی بود  زمینی زیر  نایمغ بخاطر  نستانافغا  جنگ  همچنین و نفت   جنگ هم لیبیا   جنگ.  شد گفته

 خظر به  را انسانیت که کاغد این که بود نخواهد دیر این اما  بودند نیامده مکراسیید شان خود قول به یا  آزادی
 مشعلی یک عنوان به ریختا در که برسد خود مقام همان به پس انسانیت و انسان ارزش و برود  بین از انداخته

 هللا شاء ان شود می پیروز  ،میکنند پیروی آنها از ها دین همه که
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