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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

۳۵۰۰/۵۰/۳۲

آصف بهاند

مقایسه
(د بهرنیو چارو له وزارت نه تر کر کیلې پورې)
د خپل ورځني پروګرام له مخې مې د  ۳۵۰۰کال د می میاشتې په اتلسمه نیټه ،د ډنمارکي ورځپاڼو د لیدو پر مهال
د « »ekstrabladetورځپاڼه تر سترګو شوه .د دې ورځپاڼې په لومړي مخ کې د ډنمارک د پخوانۍ کابینې د
بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ِولي سووندال( )villy søvndalعکس چاپ شوی و:

د دې عکس په څنګ او الندنۍ برخه کې د لیکل شوو تورو مانا داسې ده:
«سووندال د بهرنیو چارو له وزارت څخه تر خوشاله بزګر پورې،
د ویلي( )villyنوی ژوند،
ضعیف زړه(ناروغه زړه)،

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمه آوالیه پً دروښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي .پً دغً پتً لً موږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـﺊ

ښځه تر اوسه هم ناروغه،
نوی جوړ کړی کور،
زه ښه یم».
ښاغلی سووندال څه باندې دوه کاله (د  ۳۵۰۰کال د اکتوبر له دریمې نیټې نه د  ۳۵۰۲کال د دسمبر تر دولسمې
نیټې پورې) د ډنمارک د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده تر سره کړې ده او بیا د صحي ستونزو له امله له دندې
الس پر سر شو .اوس د ڼمارک د یولند په جزیره کې ،په کالنګ نومي ښار پورې اړوند ،د خپل شخصي کور په
وړه کرونده کې په ډیرې خوشالۍ سره د یو بزګر په توګه دنده تر سره کوي.
د ښاغلي سووندال زوی لکه زموږ د هیواد د دوه ځلي وزیر د زوی په شان ،د پالر د وزارت قرار دادي نه دی،
بلکې د ډنمارکي وزیر زوی په رښتیا کروند ګر دی او د بهرنیو چارو دا کور ناستی وزیر کله کله له خپل زوی
سره په کر کیله کې مرسته کوي.
د ډنمارکي وزیر اړیکې له وطن ،وظیفې ،مځکې ،سرې(پشقل) سره داسې وې او دي چې و ویل شول.
خو زما په وطن کې که یو وزیر له وزارته یا لرې کیږي او یا یې د کار دوره پای ته رسیدلې ښودل کیږي ،آیا دا
وزیر به بیا له وزارته یوه پټه پایه را الندې څوکۍ(د هماغه وزارت معینیت یا کوم لوی ریاست چارې) د وطن د
آبادۍ په نامه پرمخ بوزي؟ خامخا یې ځواب نه دی.
ښه بیلګه یې د افغانستان په نږدې تیرو کابینو کې د یو داسې ښاغلي؟ نوم دی چې دوه ډیر مهم وزارتونه ور سپارل
شوي وو او د هغو دندو په ترڅ کې یې د نورو القابو تر څنګ د «پشقل بای» لقب هم و ګاټه.
په دواړو وزارتونو کې د «پشقل بای» د کار مودې ،د کار دورې او کار نامې ما لومې دي.
دا چې د کار په موده کې د ښاغلي؟ «پشقل بای» اړیکې له وطن ،وظیفې ،مځکې ،سرې(پشقل) سره څه ډول وې
او وروسته له وزارتونو اوس څه کوي او رابطه یې له وظیفې ،وطن ،مځکې او سرې(پشقل) سره څه ډول ده ،ټولو
خلکو ته لکه لمر داسې روښانه ده.
کله چې د دغو دوو وطنونو د دوو وزیرانو د کار موده کې وظایف او له کار نه وروسته دندې سره پرتله شي ،نو
ښکاره به شي چې د ډنمارکي وزیر رابطه له وطن ،وظیفې ،مځکې او سرې(پشقل) سره څه ډول وې او څه ډول
دي او زما د وطن د دوو وزارتونو وزیر؟ اړیکې له وظیفې ،وطن ،مځکې ،پشقل(سرې) سره څه ډول وې او څه
ډول دي.
کله چې دا دوه وزیران او د دوی کارونه وڅیړل شي ،بیا به د مقایسې پایله مالومه شي.
پای

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمه آوالیه پً دروښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي .پً دغً پتً لً موږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـﺊ

