
 
 

 

 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 
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 جمهوریت او د رویا واکمنۍ
ویل چې  به کسانوهوښیارو ځینې د ټولنې  ،سره پاشلې وې چې ولسونه ساده او ټولنېکې هغه مهال په پخوا زمانو 

خوب کې به چا اوڅنګه ده دا چې  چې د ولسونو مشري پر غاړه واخلي. خوب یي لېدلی او ورته دنده سپارل شوې
دې کسانو  .دي راغلی بیان او تفسیر ولډجال جال په یي  ته د مشرتوب دنده سپارله، په بېالبېلو ټولنو او زمانو کې

ب لېدونکي د حوارینو خپلو نږدې کسانو ته ویل او په واک کې د ګډون په موخه به دا ډله، د خو لومړی به خوبونه
 ډله جوړېده.

رسالت سپارل  په اند، د دوی د بېال بېلو نېشه یي توکو نېشې کولې او د نېشې په حالت کې به ورته بیانو ځینو کسا
 کېده چې په ویښه هغه پلی کړي.

ولسونو د واکمنۍ  پر، هم د ریاضت او تفکر بڼه ه څمڅو او نورو ګوښه ځایونو کېپه ګورو ځنګلونو، د غرو پ
، بریښنا او یا لکه اور، لمر، سپوږمۍ او طبیعي پېښو لکه باد، زلزلې .د یوې وسیلې پتوګه کارېدلې لولو لپارهچ

 چې پهکسانو ته پلمه ترالسه کوله  هم ځینو تعبیرونو وبېالبېلڅخه  له هغو ډار اوله دې پېښو  ل اووړورنورو ته پنا 
 ګټه پورته کړي. له هغې کې د واک پیداکولو او چلولو لپاره ولس

 ولسونو کې د پیرانو او ولیانو استخارو هم د واک په ټینګولو او بدلون کې رول لوبولی.په 
مختګ د دې المل شو چې د رویاوو او خوبونو د واکمنۍ ځای، خپله د ، روښانتیا او پرد ولسونو ویښتوببالخره 

او  د خوبونود څو تنو  او ني چلويایه واکموریت کې د خلکو رپه ولسی واکمنۍ یا جمهنن ولس واکمني ونیسی. 
 !ړیږيال پسې سو بازار رویاو

ده  نه پایله بریالۍ او ګټوره هم د رویا د واکمنیو پشان نه، جنګونه او کودتاووولکه د وسلو کارو د واکمنۍ نورو بڼو
 !او د جمهوریت بدیل نه شي کېدای لرلې
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