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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۰/۲۱/۲۰۲۱               خوږلن هللا  حفیظ ژباړونکۍ:

  
  
 

 وجـــیزې  څــو
  
 
 . وي کې الس په لیوانو د واګې چاروټولې د چې ، جوړوي حـکومت یو داسـې ،تل مـلت ورته یو ته رمـې پسونو د
 
 (مورو دوارد)
  

 . وي ګــونــدونــه  څو کې هرهیواد په  امله هــمـدې لـــه وغولوي، خلک پاره د تل د کوالی نشي ګــوند یـــو
 
 ( هوپ  باب)
                                                                                                                              

 تر  رایې  خلکو  غریبو له  او  مرستې  مالي  خلکو  شتمنو له سیاستوال  مرسته  په  هغه  د  چې  دی،  هنر  ظریف  یو  سیاست
 .ژغـــوري  څــخه بـل یولـــه  بـــه دوی چې کـــوي ژمنه دواړوســـره او کوي. السه

 
 ( امرینګر  اسکار)
  

 . کاندیدوي  نه  ځان  هیــڅکله  هغوی  مـرغه  بده  لــه  خــو  ورکـړو،  رایــه   ته  ښځې  ښې  یا  ســړي  غواړوډیرښـه  مونږټول
 
 ( هبرد کیم)
  

  پالن  ډول  هماغه  په  ا  حتم  به  شي،هغه  هم  پیښ  چیري  که   او  ،  پیښیــږي  نه  سر  پخپل  او  ناڅاپي  شی  هیڅ  کې  سیاست  په
 . شي پیښ باید چی وي، شوی

 
 ( روزولت)
 
 سمبال حکـمت او پوهې په  چې پورې وخته هغه ،تر  نشي والړې  منځه له هیڅکله به  مرغی بد او ستونځې بشریت د

 اوحکمت   پوهې  په  په  ،ځانونه  کسان  لرونکي  قدرت  سیاســي   د  یا  او  نـــیسي،  ونـه  کې   الس  په  قدرت  سیاسي  کسان
 .نکړي سمبال

 
 (افالطون)
  

  څخه  کارو  له  باید  یې  السونه  سیاستوالــــو  شمـیر  ګـڼ  د   چــې  داده،  لري  اړتــیا  ډیــره  ورتـه   هیــواد  یو  چــې  څـه  هغــه
 . شي واخستل

 
 ( دیویس انجال)
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 .دپاره دلیل یواځني  هماغه  د  دواړه .  شي بدل ژر ژر دواړه باید ډایـپـر او سیاستوال
 
 (توین مارک)
  

 . کـړی بدل قفلونه  ټول لـــومـړی چـې وي  دا بــه ښــه ورکړی، ښارکلـي د  چې تردې مخکې ته سیاستوال
 
 ( الرسن دوګ)
  

 ؟ تیروې خاړپوڅو په عمر ټول خپل ولې نو یې، شوی پیدا سره وزرونو له ته ! انسانـه
 
 ( بلخي مولوي)
  

 معرفت  او  حکمت  په  چې   نـن  خو  کــړم،  بدل  جهـــان  چې   غــوښتل  مې  ځکــه   نو  وم  زیرک  او  ذکي   ډیر  پرون  زه
 .کړم بدل ځان چې  غواړم یم،  شوی سمبال

 
 ( بلخي مولوي)
  

  جدایي  ځکه ، راځي  هم شیبې ترخې پاماني خدای د کې   هغې په نو ، وي الری له سترګو د محبت  او مینه چیرې که
 شته  جدایي  نه  کې  هغې  په  وي،نو  الرې  له  روح  او  زړه  د  محبت  او  مینه  که  خو  شته.  پکې  هم  غایبیدل  سترګو  له  او
 .وي تلپاتې شیبې،بلکه ترخې پامانـــــــي خدای د هم نه او
 
 ( بلخي مولوي)
  

   ژباړونکۍ:
 

 خوږلن هللا حفیظ
 
 کانادا
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