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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

  
  

 ۱۱/۱۲/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 د پاکستاني ژورنالیست په ځواب کې
 

د پاکستان مرداریو او په دغه هیواد کې د اسالم ضد »: ته خبره کړې ده چې ویلي یې ديایسږ یو ملګري ډیره ښزمو
نو رښتیا هم «. ای کاش د پاکستان پر ځای یې چټلستان یا میکروبستان نوم وای ،سره کیدو ته چې ګورم کارونو تر

سره کیږي؛ کاش  کتو چې حتا په کفري نړۍ کې هم نه تر چې په دغه تش په نوم اسالمي هیواد کې هغو اعمالو ته په
یې په نوم کې د )پاک( پر ځای )چټل( یا )میکروب( یاد شوی وای. اصالً دغه چټل هیواد ته د پاکستان نوم کارول د 
)پاک( د کلمې سپکاوی دی. په دغې تش په نامه اسالمي هیواد کې د فحاشۍ او د ښځینه بدن د پلور ښکاره مرکزونه 

ي چې حکومت یې پر سر ټیکس اخلي، په دغې رذیل هیواد کې هغه اعمال ترسره کیږي چې آن له اسالمه وړاندې د
د جهالت په دوره کې کفارو ترسره کول لکه د انجلۍ له انجلۍ سره او د هلک له هلک سره واده کول. همدا راز په 

صه دا چې داسې غیر اخالقي او غیر اسالمي دغې نهایت سپک هیواد کې د لوطیانو بې شماره اډې شتون لري، خال
 .عمل پاتې ندی چې په دغې تش په نوم اسالمي هیواد کې نه وي ترسره شوی

دغې رذیل او چټل هیواد تل خپله تغذیه د نورو هیوادونو د ولس وژنې او بدبختۍ ترالسه کړې ده، تل یې د افغانستان 
نو کې د ترهګرۍ زهر شیندلي دي، تل یې د افغانستان په چارو کې او هندوستان په شمول د نړۍ په بیالبیلو هیوادو

السوهنه کړې ده او تل یې د افغان ولس د بربادۍ لپاره کندې کیندلې دي. په وروستیو کې د دغې هیواد یو سپک، ډم، 
یې د نوموړي  بداخالقه او د ژورنالیزم له اصولو ناخبره ژورنالیست؛ افغان ولسمشر غني پسې بد رد ویلي دي او غني

 .په وینا سپک، احسان فراموشه، بي غیرته او نهایت سپک انسان بللی دی
افغان ولسمشر غني یو احسان فراموش، یو بدکردار، »دغې سپک انسان افغان ولسمشر غني ته په خطاب کې ویلي: 

غني( وایې چې پاکستان بد اخالقه او نهایت سپک انسان دی. دوی )افغانان( احسان فراموشه خلک دي، دی )ولسمشر 
.! تا د پاکستان .فراموشه ولسمشره . له طالبان سره مرسته کوي، پاکستان په افغانستان کې السوهنه کوي. ای احسان

ږ پناه درکوو او ته له مودي )د هند لومړی وزیر ن افغانانو ته پناه ورکړې ده، مواحسان هیر کړی دی، نن هم پاکستا
اړې؟ ته څومره بیغیرته انسان یې، ته څومره بې شرم انسان یې، تا ته په )بې شرم( ویلو نرندرا مودي( څخه پناه غو

 .«سره د )بې شرم( کلمې هم سپکاوی کیږي
دغې بد اخالقه، بې تربیه او د ژورنالیزم له اصولو ناخبره نطاق په ډیره سپکه لهجه د افغان ولسمشر غني سپکاوی 

تاني ژورنالیستانو هم د پخواني ولسمشر حامد کرزي ورته سپکاوی کړی و. کړی دی، له دې وړاندې دوو نورو پاکس
کرزي یو وخت ویلي و چې که امریکا په پاکستان برید وکړي نو دی )کرزی( به د پاکستان په مالتړ ودریږي. خو 

 .دغو پاکستاني ژورنالیستانو د کرزي په یادو خبرو ملنډې ووهلې او کرزی یې د امریکا غالم بللی و
 .دلته د دغې پاکستاني ژورنالیست چې ولسمشر غني ته یې سپک الفاظ کارولي دي؛ په خبرو تبصره کوو

ډوزن ژورنالیست ته چې د )ژورنالیست(  هکرداره انسان بللی دی، زه له دغ یو بد پاکستاني ژورنالیست ولسمشر غني
به خپل هغه انځورونه هیر شوي وي چې د سپیڅلې کلمه کارول ورته د یادې کلمې سپکاوی بولم، وایم چې ستا 

! آیا ر غني؟ ای بې خبره نطاقهه ولسمشپاکستاني بد کرداره قندیل بلوچ سره دې ویستلي دي، آیا ته یو بد کرداره یې ک
ستا هغه خبر له هیره وتلی دی چې څه موده وړاندې چې ستاسو میړه )هندوستان( درباندې سترګې برګې کړې وي 

ا له ډاره د سرتاج عزیز په الس د هندوستان صدراعظم نرندرا مودي ته په ډالۍ کې څه د پاسه چټې او تاسې یې بی
 جوټې پیغلې ولیږلې، آیا بد اخالقه تاسې یاست که ولسمشر غني؟

! آیا تا دې له خپل تلویزیون نه د باندې د الهور په ښار کې د ښځو د ځانونو د پلور مرکز )هیرا ای امپړه نطاقه
 و خپل ځانونه پلوري؟راکستاني جونې او میرمنې په سل کلدوی( نه دی لیدلی چې په ورځ کې په کې په سلهاوو پامنډ

آیا ستا هیر دي چې د همدغو افغان کډوالو چې تا یې یادونه کړې ده؛ پر سر یې پاکستان له نړیوالو په میلیاردونو ډالره 
 وشکول؟

 اخالقه، احسان فراموشه او نهایت سپک دی او که ولسمشر غني؟اوس ووایه چې ته او ستا ټول چټلستان بد 
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