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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

 
 ۵۱۰۲/۱۰/۰۶         فقیري واحد

 !باد زنده – جهاني

 

عبدالباري جهاني صاحب ته د اطالعاتو او فرهنګ د وزارت لپاره رایه ورکول، د افغانستان یو خدمتګار بچي ته د دې 

ملک ته ډېر څه کړي دي، او په تېره بیا د پښتو د ژبي لپاره خو وزارت چاري او مسولیت ور سپارل دي. جهاني دې 

ئې ابدي او کالسیک اثار ایجاد کړي دي. جهاني صاحب د معرفي کولو حاجت نه لري. هغه نن ورځ د افغانستان په 

بقه لري. ادبي او علمي محافلو کي خاص ځای او مقام لري. جهاني د نویو اثارو او ادبي شهکارونو د خلقولو اوږده سا

په افغانانو کي، البته دننه او بهر، زیات دوستان او پلویان لري. او د خپل ادبي کمال او هنر په برکت ئې یو عالم ځوان 

او پاخه زړونه او فکرونه خپل دي. عالوه پر دې، جهاني یو مهربان پالر، یو ښه او باوفا مېړه، یو متمدن او وطنپال 

 یو ښه او نېک سړی هم دی.  افغان، یو پوخ او سخي یار، او

البته، د واشنګټن په افغان ـ  امریکن ټولنه کي، جهاني صاحب د یو محترم مشر، ګران دوست، او الهام بخښونکي  

شاعر او لیکوال په حیث منل سوی دی. د واشنګټن او شاوخوا سیمو افغانان پدې ویاړي چي د جهاني غوندي یو وتلی 

 -و اشنایي لري، او په یوه چم ګاونډ کي وژند ورسره کوي. جهاني پدې سیمه کي د افغانافغان شخصیت سره انډیوالي ا

امریکن د ټولني په مختلفو کلتوري، اجتماعي، او خیریه کارونو کي تل په سخاوت، په غښتلي مټ، او په  مینه ناکه 

غر سوی دی، او موږ ته د  زړه برخه اخیستې ده. په ښادي او غم  کي راسره شریک سوی دی. په سختیو کي راته

 یووالي او مشرتوب الهام او مثال سوی دی.

جهاني صاحب زموږ په ټولنه کي تل خپلمینځي وحدت، متقابل احترام، مفاهمه، او زغم تشویق کړی دی. هغه ټول 

اق افغانان خپل ورونه، خویندي، اوعزیزان ګنلي دي، او په هر مناسب ځای او موقع کي ئې تبعض، تعصب، او نف

 غندلی دی. جهاني په هر میدان کي تل د افغان د ګټو او کلتوري شتمنیو دفاع کړې ده. 

جهاني زموږ په مینځ کي یو پاک، ویاړن، او له میني ډک ژوند کړی دی، او اثارو او ښکلو ترجمو ئې د لر او بر 

 افغانانو په شان زموږ دېرې او د شپې مجلسونه هم ال را رنګین او ګرم کړي دي.

د جهاني صاحب بله ښېګنه دا ده چي هغه نه یوازی دا چي د دې مقام لپاره مناسب نوم، نښان، او عالي تحصیالت 

لري، بلکي خپله هم  د افغان فرهنګ، مطبوعاتو، او لیکوالۍ د ژوندیو معمارانو  له جملې څخه دی. قریب ټول کاري 

ر سوی دی. هغه د امریکا ږغ په راډیو او تیلویزون کي د ژوند ئې په مطبوعاتو، فرهنګي کارونو، او خدمتونو کي تې

لسیزو مسلکي تجربه لري. هغه پدې پوهېږي چي په رسمي میډیا کي د عصر ایجابات، اجتماعي او سیاسي غوښتني، 

او د تکنالوژي پرمختګونه باید په پام کي ونیول سي، کنې رسمي میډیا بې ربطه، شډله، او پالتو کېږي، او یوازي په 

 مصرفي بیروکراسي باندي بدلېږي. لنډه داچي جهاني پدې پوهېږي چي وخت او زمان اصالحات او شفافیت غواړي.

البته دا څرګنده ده چي جهاني صاحب پیسې او مسلح ډلي نه لري. خارجي حمایت نه لري.  کوم خاص حرب او سیاسي 

نه لري. مګر جهاني ښه سابقه، کافي علمي زېرمه، ډله هم نه لري. د منطقې او بین المللي استخباراتو سره تار هم 

 اوږده مسلکي تجربه، او د یو جهان فرهنګي خدمتونو سابقه او افتخار ضرور لري. 

اوس به وکتل سي چي ایا پارلمان به مسلکي توب، پاکي سابقې، وطنپالني، او ښه شهرت ته رایه ورکړي، او که د 

 ؟پارلمان معیارونه او ارزښتونه بل څه دي

 والسالم

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/faqiri_wahed_voteforjahani.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/faqiri_wahed_voteforjahani.pdf

