
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 
 ۱۷/۰۹/۲۰۲۱                              نعمان دوست 

 
 

 ماښامی مجلس 
 

(۱۶ ) 
 

د کونړ د ځنګلونو د لوټ تاالن خبرونه مې لوستي وو. یوه ویډیو مې هم کتلې وه. ټوله ورځ مې ذهن کې داسې شور  
 .دنګې تنې سره سم زما مال هم اره کويو، لکه برقي اره چې لګیا وي او د نښتر له 

 

هسې خو زموږ دا خدایي سوغات، له کابو نیمې پیړۍ راهیسې د جګړو، بې کفایتیو او خیانتونو له کبله تر بې رحمه  
 .بریدونو الندې دی؛ خو نن سبا بیا دا بریدونه په اوج کې ښکاري

 

مې کتلي و چې زموږ د وطن پوځي تجهیزات  د دې ترڅنګ مې د فیسبوک هغه خبرونه هم لوستي او تصویرونه  
 .ایران او پاکستان ته روان دي

 

دا هم نوې خبره نه ده، تیر ځل چې تنظیمونه په کابل نازل شول، نو همدا چم وشو او په نتیجه کې یې زورور کابل  
 .په بې السونو ماشوم بدل شو

 

قاچاق په اړه ضد او نقیض خبرونه و. حیران وم چې کوم  کیسه دلته ګډه وډه وه چې د ځنګلونو او پوځي تجهیزاتو د 
 .ډول خبرونه رښتیا او کوم ډول یې دروغ دي

 

همدې کشمکش کې وم چې د حجرې دروازه پرانیستل شوه او میلمه له سالم سره راننوت. البته زما ګنګسیت به یې 
 :زما له ظاهري بڼې حس کړی و؛ په خندا یې وویل

 

 !زما راتګ هم خسته کن شولکه چې نور درته 
 

 .بیا یې ښه په مړه خېټه وخندل: ته نو څه چوپان کباب راوړې چې داسې ژر له میلمه زړه تورن شوې
 

د کباب له نوم سره سم مې معدې افرازات شروع کړل، ما ویل اوس له معدې سره په کوم بل جنجال وانه وړم، ژر  
یسته، تر ډیره مې ورکتلې، ما ویل ګوندې په دې توګه له معدې د  د ډوډیو شکور ته ودریدم. نیمه ډوډۍ مې راواخ

 .کباب تصور، ورک شي او همدا وچه ډوډۍ یې جانشینه شي
 

 :بیرته راغلم، میلمه ښکته او پورته راوکتل: او بیا یې په عجیبه انداز وفرمایل
 

 انه شوې؟ ـومـ ا ستـو زمـلـ ه راتـه پـاقي تـولې ای س»
 .« څښم، ستا محفل سره مې مینه دهزه خو شراب نه 

 

بیا یې خبره پسې وغځوله: که چای هم نه وي زه در ځم؛ خو خدای ته وګوره په دې سوړ غبرګون مې د راتګ مخه  
 :مه نیسه. غلی شو، سترګې یې سرې شوې او بیا یې په خواږه غږ شروع وکړه

 

 خپل او پردی مې نه پریږدي، ولې سهار او ماښام »
 « مـ ا راځــیــام بــاښــی مــړلــار شـهـم، سـیـ تـه یـکـل
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بیخي یې موډ را بدل کړ، ما ویل: واه، څه د ترنم له ښاپیریو سره جوړه راغلی یې. دا سپیره حجره ستا په راتګ  
 ...تازه کیږي. دا جونګړه ستا په موجودیت کې ماڼۍ ښکاري او دا 

 

 .غبرګون دې له ورایه ښکاريخبره یې راپرې کړه: پریږده، پریږده. سوړ 
 

ما ویل: انډیواله، باور وکړه ګنګس یم. ضد او نقیض خبرونه دي. له یوې خوا فقر، بیکاري. له بلې خوا د وطن دغه 
 ...شان خبرونه

 

میلمه غاړه صافه کړه: د ژورنالیزم پر الره ما هم څو قدمونه اخیستي دي. زما په نظر شایعات یا اوازې هغه وخت 
اپورته کوي چې د معلوماتو تشه رامنځته شي. که چیرې په هره برخه کې مسوول او فعال شخص وي او  سرونه ر

 .په وخت معلومات خپاره کړي، نو شایعاتو ته فرصت نه پیدا کیږي
 

ما ویل: واه، علمي خبرې دې وکړې. ښه خبره دا ده چې یوه موثقه او فعاله مرجع موجوده وي او هرکله چې خلکو  
ې موضوع په اړه اندیښنه پیدا کیږي،نو دوی ورته ځواب ووایي. خو البته دا کار په دروغو نه کیږي. د سره د یو

  .دروغو مزل ډیر لنډ وي 
 

مثال: کله چې ایران او پاکستان ته د پوځي تجهیزاتو د قاچاق تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې ښکته او پورته کیږي، 
ده؟ ایا دا عکسونه جعلي دي؟ که جعلي نه دي نو د جوړولو ورکشاپ یې   معلومه مرجع باید ووایي چې څه کیسه

 ایران او پاکستان کې دی؟ هلته څه بال غواړي؟ 
 

همدغه شان د کونړ د نښترو کیسه درواخله. د دې په اړه نشریدونکیو ویډیوګانو او تصویرونو ته ځواب ویل په کار  
شي. همدې سیمو ته دې ملي ټلویزیون خبریاالن له خپلواکو    دي. اوس شکر دی امن دی، هر چیرته خلک ډاډه تللی

خبریاالنو سره واستول شي، صحنې دې عکاسي کړي، خلکو سره دې خبرې وکړي. که خدای مکړه، کیسه رښتیا 
وي، مخنیوي دې وکړي. ځکه استفاده جویه او مضر اشخاص په هر وخت کې وي، ممکن د مسوولینو له ناپامۍ 

ا موضوع جدي ده، ځکه ځنګلونه د یوه وطن ملي شتمني ده او له ملي شتمنیو څخه ساتنه د حاکم  ناوړه ګټه اخلي. د
 .نظام ستر مسوولیت دی. که په دې اړه خبرونه دروغ او جعلي وي، نو رښتیا دې خلکو سره شریک شي

 

څه سخت کار نه دا کار ډیر ضرور دی. اوس د ټکنالوژۍ راج چلیږي. جعلي عکسونه او جعلي ویډیوګانې جوړول 
دی، آن سل کاله وړاندې په اماني دور کې دې جعلي عکسونو څومره ستر فسادونه جوړ کړل. نو په دې اړه جدیت 
په کار دی. ځکه خبره دا ده چې جعلي شیان چې هم ډیر ښکته او پورته شي، په مغزونو کې داسې ځای پیدا کوي،  

 .لکه رښتیا چې وي
 

کاروونکي دې هم هرڅه نه خپروي. خلکو ته دې روحي فشارونه نه پیدا کوي. دقت، کره والی د  د ټولنیزو رسنیو  
خبریالۍ اساسي تهدابونه دي. دینې الرښوونې هم همدا سپارښتنه کوي چې پرته له دقته څه مه شایع کوئ او حتی 

 :حضرت محمدص خو دا کار د دروغو معادل ګڼلی
 

یعنې، همدا په دروغ ویلو کې حسابیږي چې یو څوک څه واوري او پرته   َحِدَِّث بِك ِلِّ َما َسِمَع«َكفَى بالَمْرِء َكِذبًا أَْن ي  »
  .له دې چې د کره والي په اړه یې فکر وکړي، له نورو سره یې شریک کړي

 

 میلمه چاینکې ته الس کړ او بیا یې ویل: دا خبرې پریږده، څو ورځې نور هم چای لرې؟ 
 

 ستا محفل سره مې مینه ده(  پوښتنې ته څه اړتیا ده؟ چې چای نه وي څه باک؟ تا خو ویل : )...نو دې  ــ 
 

 !موسک شو، تا نه دي اوریدلي: چای نخورده جنګ نمی شهــ 
 

میلمه پورته شو او په تلو تلو کې یې ویل: که داسې ثقه خبر دې پیدا کړ چې د نښترو د اره کولو او پوځي تجهیزاتو 
 !قاچاق اوازه دروغ ثابتوي، نو په هماغه شیبه یې راسره شریک کړهد 
 

ما ویل سمه ده، توکل پر خدای. ګوندې پیدا یې کړم. جعل او تزویر ښه په کش کې دی، ممکن دا هم جعل وي.  
ر وګوره، ځینو جعلکارانو خو د یوه ژوندي مشر فوتي اعالن هم تېر کړی و. هغه چې دروغ ثابت شو، ګوندې دا نو

 .یاد شوي خبرونه هم دروغ وخیژي
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