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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 م٠٧/٠٣/٢٠١٠                                   نجيب منلی
 
 

  !...ـ دا کمره مېرمن غ!راکړه
  

Give me that f… camera! 
  

ل له پاره خپل پلرني هېواد ته راغلي وو. له مزاره د کابل په لور رارون وو کو دوستانه د خل. زامن مې د لومړي 
کالبرخورد، د طبيع ه د هغوی له پاره په زړه پورې ووت  ي هر  ارن  افغانستان په اړه د. ، د کليو او بازارونو رن

ي د افغانستان واقعيتونه بېخي په مسخ شوي شکل وړاندې  چې په غرب کې کومې خبرې په مطبوعاتو کې خپرې
ه يې چې ليدل هغه فلم کول يې. کوي ر په مخکيني سي ناست و او هر    .زوی مې د مو

ام په خړه کې پلخمري ته راورسېدو اپه خړې زغرورې واسطې زموږ . د ما ره وړاندې شوې او د نا  له مو
ن ته کېدو قومانده راکړه لي الس را ته د  ر د سړک . ماشيندارې د ميل شاته په تورو دستکشو يو پو موږ هم مو

ره تاو شول، يو امريکايي . کړغاړې ته  ر ال بېخي نه و درېدلی چې شپ اوه تنه وسله وال زموږ له مو زموږ مو
ر مخکين دروازه پ ي چغه يې کړه ه شدت خالصه کړهسرباز د مو ناور چې غړمبې ه    : او لکه يو بدور

Give me that fucking camera! Who sent you? 
  :ي ژبي ترجمان په هماغه بده لهجه د امريکايي عسکر د جملې يوازې وروست برخه وژباړله يو در

  تو ره کی روان کد؟ -
ي هغه سکوت د امريکايي سرتېري د . رقبه وه، بې جوابه شوصحنه هم ډېره غير مت. زما زوی په دري نه پوهې

ېوتم، په پوره ډار امريکايي عسکر ته ورنېژدې شوم . عضب نور هم ډېر کړ ره ک ان مې معرفي کړ او زه له مو
ر که د هغوی کاروان زموږ له مو ايه وه  تنه يې بې   مخکې شوی و او زموږ کامره ال هورته مې وويل چې غو

لي يو؟اله وهتر مخه فع ي چې چا را لې تنه کې رزو نو ولې له موږ دا پو   ، موږ په خپل هېواد کې 
ليسٍي ژبه ارام بحث امريکايي عسکر ل سوړ کړ خو سره له دې يې زموږ زما د دولتي پوزيشن پېژندلو او  په ان

ي په کمپ کې به يې بېرته را  خه واخيسته او را ته يې وويل چې د کېله  ي د کمپ په . کړيکامره را د کېله 
ول يو ساعته کس له نظره تېر کړ د هغوی د وسايطو عکسونه په کې نه وو، . دروازه کې امريکايي سرتېري زموږ 

ن وروسته يې خپله کامره بې رته راکړه او د خپلو کړنو د توجيه له پاره يې را ته په خورا نو له تقريبًا نيم ساعت 
  :نرم وويل 

ومره سخت دي او زموږ د زلميو ژوند هره شېبه په خطر کې دیئ اسې پوهې، خو تئخو ب -  .چې شرايط 
*  

ي د بريد په حال کې دي، زموږ تلويزيونونه صحنه نېغ په نېغه خپروي ان مر شايد د ملي پوليسو د يو . په کابل کې 
که د بريد کوونکيو د عملياتو خو . سرتېري پرمخت دومره دقيق وي چې د بريد کوونکيو توجه جلب نه شي کړای

مشر چېرته د کابل په کوم کور کې تلويزيون ته ناست وي، دغه سرتېری ويني او کوالی شي ډېر په اسانه د تليفون له 
يي ه خپلو افرادو ته و ول کافي ده چې دغه زړه ور سرتېری له دنيا تېر شي. الرې د هغه موضع په دقيقه تو   .يوه 

ن په .  قواوې له رسنيو غواړي چې په دې برخه کې له احتياطه کار واخليد افغانستان امنيتي هالبروک او کلين
ن کې د افغاني چاروا واښ بولي او اعالن کوي چې دا موضوع به کواشن تنه د مطبوعاتو ازادۍ ته يو  يو دغه غو

  .د افغانستان له ولسمشر سره مطرح کوي
*  

يظاهرًا د يو افغان سرتېري او د يو ام . ريکايي سرتېري ژوند د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه يو شان نه ارزول کې
وله سيمه د ژورناليستانو پر مخ تړي  امريکايي عسکر چې په عراق، سوماليا يا افغانستان کې عمليات کوي د عملياتو 

 زغرورو واسطو کې  چې د امريکايي استخباراتو تر چتر الندې په هلته د کار حق لرياو يوازې هغه ژورناليستان
ې وروسته خپروي دا کار د مطبوعاتو له ازادۍ  و ور زارش جوړوي او هغه د عملياتو له پايه  ناست، د عملياتو 

تنه بيا داسې عکس العمل راپاروي ي خو د افغان چارواکيو تشه غو کر نه بلل کې   . سره 
همدغه د امنيتي عملياتو پر . نه برخورد کوي د مطبوعاتو په وړاندې غير مسووالعادت له مخېافغان چارواکي د 

مهال د ژونديو خپرونو موضوع کېدای شول چې د يو ازاد سمپوزيم په ترڅ کې د امنيتي مسوولينو او د رسنيو د 
الره فعالينو د ازاد، منطقي، پر ملي مصالحو والړ ه يوه معقوله ت ېړل شوې وای او په  ل بحث په ترڅ کې   پل

واکونو مسوولينو په خپل استدالل خبرياالن قانع کړي وو يا به خبرياالنو په خپل استدالل د يا ب. شوې وای ه د امنيتي 
نې رفع کړې وای له هماغه پيله د افغانستان حکومت له رسنيو سره د متقابل درناوي د فضا په . امنيتيانو اندې



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ې غير مسوول عناصر شته چې يا د بل په نغوته، يا زموږ د رسنيو په دايره کې هم داس. ايجادولو کې پاتې راغلي دي
  .د سياسي شعور د ضعف له امله په هره موقع کې اور ته لمن وهي

وي » افغاني غرور«دا ستونزه بايد افغانان حل کړي خو هغه  ول دې ته و ه و بايد موږ  چې موږ پرې دومره نازې
ه هم هغه هېواد زموږ ډېر واکمن مرستندوی وي، دې ته پرې نه چې د يو بل هېواد مشران، که  دې دوست او   نې

ای زموږ د سرتېرو د ژوند نرخنامه راجوړه کړي   .ږدو چې زموږ پر 
  

  پای
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


