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 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

  
 

 ۱۰/۰۸/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 حکومتي تکیه کالمونه
 

پر کلکو ټکو او شدیدو الفاظو یې غندو، یاد عمل د نړیوالو اصول خالف عمل دی، په دې وحشتناکه برید سره یې 
شهیدانو ته د جنت فردوس غوښتنه او ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا وښودله چې هیڅ ډول دین او مذهب ته پابند نه دي، 

غوښتونکي یو، په دې کار سره یې ټول ډیپلوماټیک اصلونه تر پښو الندې کړل، مونږ مو په غم کې شریک یو، د 
پیښې د څیړنې لپاره کمیسیون وټاکل شو، اصالحات راولو، حکومت ټاکنیزو اصالحاتو ته ژمن دی، دښمن ماتې 

ې، فالنۍ دوسیه به ژر تر ژره وڅیړل شي، د څیړنیز کمیسیون پایلې به له خلکو سره شریکې شي، له دښمنه خوړل
 ... یې غچ اخلم او

دا ټول هغه تکراري جملې دي چې د ولسمشر او اجرایه رییس په ګډون ډیری حکومتي مشرانو زمزمه کړي دي او 
چې په یو ځل ویلو یې حکومتي مشران له هر ډول مسولیته ال یې هم زمزمه کوي. دا ټولې هغه جادویي جملې دي 

خپلې اوږې سپکولی شي، دا ټول هغه کالمونه دي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو د کار له پیله تر اوسه په خپلو 
 .ټولو خبرو کې ډیرې ویل شوي دي، او دا ټول هغه تکراري خبرې دي چې ولس یې نور د اوریدلو حوصله نه لري

ه هیواد کې که هره پیښه رامنځته کیږي، یا که په کورني سیاست کې کومه ستونزه مخې ته راځي او یا هم په دلته پ
بهرنۍ پالیسۍ کې له نورو هیوادونو سره اړیکې خړیږي او هغوی مو په خاور، حریم او آزادۍ تیری کوي نو د 

اعالمیه خپره کړي چې پر اساس یې یاد  حکومت مشران یې په ډیرې آسانۍ جبیره کوي، بس کنفرانس ونیسي او یا
عمل غندل شوی او د دښمن کار بلل شوی وي. دلته زمونږ حکومتي مشران فکر کوي چې د دوی مسولیت یوازې 

 .همدا دی چې تیری، ظلم او زیاتی دې په کلکو ټکو وغندي
زه بشپړه او پرانیستله چې همدا څو ورځې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شول چې پاکستان په تورخم کې هغه دروا

د مخنیوي لپاره یې زمونږ اتلو سرتیرو سرونه قرباني کړل، خپلې کورنۍ یې د ویر په ټغر کېنولې او خپل اوالدونه 
یتیمان پریښودل. حکومت لکه د نورو غمیزو او پیښو په څېر په افغان خاوره د پاکستان دا ښکاره تیری هم په  یې

ټولو نړیوالو اصلو خالف عمل وباله. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د حکومت دنده غندل او  کلکو ټکو وغندو او دا یې د
 تقبیح کول دي او که له خاورې، ناموس او هویت څخه دفاع او ساتنه هم دوی پورې اړه لري؟

ه زمونږ حکومتي مشرانو ته اوس د خبر رسولو آسانه الر پیدا شوې ده، هر وخت په هره سیمه کې هره پیښه ک
رامنځته شي؛ دوی له دوی سره د اعالمیې تیار جوړ فرمټ راواخلي او د پیښې سیمه او تاریخ یې نوی کړي او د 
فیسبوک له الرې یې خپره کړي چې په ترڅ کې یې یاده پیښه غندل شوې او د دښمن کار بلل شوی وي. دوی په دې 

وختونه که پیښه ډیره ټکان ورکوونکې وي نو بیا طریقه خپلې اوږې له مسولیته سپکې کړي او هر څه سم شي. ځینې 
ولسمشر جال او اجرایه رییس جال خبري کنفرانسونه نیسي، خبریاالن راغونډوي او پښه په سختو ټکو وغندي او یو 
څو تکراري احساساتي خبرې وکړي. په پای کې د پیښې د ژر تر ژره څیړلو تکراري امر وشي او ولس ته دروغجنه 

ړل شي. داسې ډیرې ټکان ورکوونکې پیښې شوي چې حکومت یې د ژر تر ژره څیړولو او له ولس هیله مندي ورک
سره د پایلو د شریکولو امر کړی وي خو تر اوسه هیڅ یو کمیسیون په دې نه دی توانیدلی چې پیښه په بې طرفه توګه 

 .وڅیړي او بیا یې پایلې له ولس سره شریکې شي
لک تیر باسي او په دروغجنۍ هیله مندۍ د خلکو د احساساتو مخنیوی کوي. حکومت یوازې په تکراري خبرو خ

حکومتي مشران اوس هم کمپایني خبرې کوي او داسې انګیري چې ولس په هیڅ هم نه پوهیږي. دوی یوازې د دې 
ه ګهڅه کوي چې څنګه وکوالی شي د ولس له غبرګونه ځان وساتي. نور د دې غم کې نه دي چې په راتلونکې کې څن

د احتمالي پیښو مخنیوی وکړي. خو ولس نور پوه دی او هیڅکله هم د هیچا په تکراري، کمپایني او غولوونکو خبرو 
 نه دوکه کیږي. ولس نور کار غواړي، ولس ویښ شوی دی او نور ویده رهبران نه غواړي. دریغه

 .لپاره مناسب غبرګون وښایيچې حکومتي مشران مو هم د غفلت له خوبه بیدار شي او د هرې پیښې او تیري 
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