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  ١از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدنديم مطلب خواهشمنوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م١٧/٠٨/٢٠٠٩                                 تفسير خان
 
 
 

   را اولتر ميخشکاند یان ګل بته ها  بې بار هایګياه
 دنن ميرويآکه دربين 

 
ساخته   نها آرا نز ديک هسته خودآهسته آها به سينه افتيده  نه هم ساقه ؛ دربين ګلبته د وننه خارداران  ګياه های بې بار

د، اما نغوش خود ميکشانند توګويی که از ايشان امتنان مينمايآنها را در آ به تقيب ؛ ميشوندزمين باال نها ازآبه کمک 

 .را ميخشکانندها  ان،نها حمله نموده آ امتنان باالی ابراز نها به عوضآ

ارزش های مردم استفاده  نها نيز در بين مردم بوده از احساسات وآ انسانهای بې بار دارای همين  خصلت بوده؛ 

  .را مورد استفاده نامشروع قرار ميدهند نهاآزمانيکه صاحب قدرت ميشوند  ميکنند، و

 از منافع خويش نميدانند، بلکه ارزشهای  واال را فدای  منافع خود  تر انسانهای بې بار هيچ ارزش را درحقيقت باال

  . ميسازند

ً اينها فاقد دانش اداری و ظرفيت کاری اند بن را به مقام  ومی، تباری استفاده نموده خود از شعارهای فرعی قأ

ذرند و  ايجاب کنند نه تنها  از قوم  شان در نهايت اګر منافع  و،ميرسانند  .  تبار خويش بلکه  از نام خويش نيز مي
 

ينده آيس جمهور ئدر اينروزها که هموطنان عزيز ما با ګذشت پنج سال  از نو سرنوشت خويش را از طريق انتخاب ر

تجزيه بوده،   شعارهای  خطرناک، که متکی بر تفرقه و ،  بعضی از  کانديدها ازطريق  وسايل وينمايندعيين مکشورت

قابل  ن در يک قرن بعدی همآد، که اګر خدا ناخواسته چنين شود، نتايج خطرناک نميخواهند  خود را به مقام برسان

  .جبران نخواهند بود
  

فقط از روی  -نه خويشاوندی دارم  فغان، که با هېچ کانديد نه شناخت شخصي وا لذا  به حيث يک انسان، مسلمان ، و

 ۀ وعقيده شان ميخواهم همينقدرعرض نمايم که ادار،دلسوزی به مردم افغانستان بدون از در نظر داشت قوم ، زبان

ی و که ن کسی را بايد انتخاب کرد آبرای پيشبرد  وکشور يک وظيفه است  . نرا داشته باشدآقابليت پيشبرد  شايست

ی و نصورت  به آزبان را معيار انتخاب خويش قرار دهيم در  لياقت شخص قوم و برعکس اګر ما به عوض شايست

  مقام از وی خواهد بود ولی خرابی های -شخص بېکاره و بې بار به مقام خواهد رسيد اليق  جای شخص  شايسته و

زبانی کرد، چنان   منافع عليای وطن را نبايد قربانی احساسات قومی وأً بن. واهند بودناشی از کار وی  بدنامی  قوم خ

ونها يوارګی  مل آخون و ن را مانند ويراني کابل،  بربادي شمالی ، کشت وآچه  درګذشته ها بد بختی های ناشی از

 .نها را از نو مشاهده ننماييمآ  در وجود کدام بې بار -ګوشت خويش لمس نموده ايم هموطن خويش  را  به پوست و

  با احترام

  
 
  
  


