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

  
  

 2۰1۴۱۰۵۱۰۲         محمد نقیب تره خیل
 

 سیاست د ذهن او خیال الفاظ دی
 

لکه څلور ماشینه بوینګ الوتکه چې د رنوې په لیکه د الوتلو په . غریږي د سیاست انجن بې ثمره او بې خوځښته  
 د بې حده غرس له وجې.څو برابره چټک تاوېږي یې انجن په نسبت خو د روانیدو.یتم ود اوچتېدو لپاره شېبه کې 
دننه د مسافرو او بهر د لیدونکو او تېرېدونکو کسانو  لکه د یخنۍ المله د سړي ژامې کړجېږي،وا  ته ،يدېږداسې ر

ورسره  څرک ووهینښه یی مطلوب هدف په لور تاوو او د ثمر په مجردي چې آرابه یې د  .د غوږو پردې برېښوي
 .رکه شيوغرس او رېږدېدا  سم
 

خو شور اوځوږ یې د .ال څه ان طفیلي صنف دي مصرفي سیاست .غریږي داېما  ده  د سیاست ثمر چې د مرغۍ پۍ
 .برابره ډېر دی وروغتیائی او امنیتي هغو په پرتله څ تولیدي، تعلیمي،

 
یا  ماشوم وږيکه  مثل  .پله آړمنتیا او غرض پرېښئيچې خ.ده تنه د ژویو د ذهن او خیال غوښتنهېسغږ یا آواز ا  

خپلې دروني غوښتني په غږ اظهاره  ات همناحیو.څرګنده وي او غرض په موسکا ړمنتیا په ژاړآ ناروغه
په یی پښو کې  په تر پکو او پهد مطلوب په لیدو  او غرض ، غپېدالوږه او تنده په بعاڅاروي او ځناور .وي

و د مکرغرض خو.مناسبو الفاظو واییخپل احتیاجات په سنجول شوو او  انسانان د لوړعمر لرونکی .رغښتېدو ښئي
د د بېلګې په ډول .کې نغاړي په ست کولواو خبرو پستو  خوږو،په زړه سواندې څېرې  په حرکاتو په او حیلو

یم چې ستا او یا ورله وایی زه خبر شوی .څکمو وایی راځه یو څه در باندي وخرم، مطلوب کس ته غرض خاوند
 .یمزه دې په خدمت کې الس بند دی که ریښتیا څه ته آړ اوسې ته ( نغدو غلې دانې او مال)
 
بې سرپناه ته د کور،آمي ته د زده  ناروغ ته د درملو،د هیڅ په لرولو سره .ديوالړوړاندیز  شوم په هډسیاست د 

دف په دو یی د پښتو متل دی وا.وهي مطابق د مرستې ټټراړتیا د وزګار ته د کار لنډه دا چې د هر اړمن  ،کړې
او حواس .انسان د حواسو په شور او ذوق سیاست ته ننوزي .ته څه لرې چې بل ته به یی ورکړې.شوڼډو کېږي

سترګې چې . ویخو تېر وتنه ک .باور کوي چې بشپړ پرې پوه شوی.ظاهري څېزونه په سطحې ډول ویني اوپېژني
. خو هغه متحرک یی .چې ساکن دي سیوری ویني ګمان کوی.دی بیا هم اشتباه کوي دقیق حس نسبتا   په حواسو کې

حواس غریضې پاره وي او غریضی په لذت  .پوهېږي په ذایقه و مڼې یوازي د خوږ والي همدارنګه ژبه د ناک ا
د خوندونو ګنج په ثروت او .ۍ غټیږيرجوته د اشتیا څومره چې د حواسو منل کېږي هومره یې خوندنو  .قرختېږي

هغه ته سیخ . ګنجونه بیا د دولت په بیت المال کې زېرمه او صلحیت یی د څوکیو په ناستي کې ده. قدرت کې دي
 .او چټک ورسېدل د سیاست پر اوږو په سپرېدو کېده

 
اوس .سرکونډۍ وهی نوځکه هر څوک د ثروت او قدرت په موندو پسې اللهنده.انسان د غریضو مجموعه ده 

 لږڅوکۍ خو  .په څوکیو کې دي حکومتد  خوندونهپرېمانه مفته .ستونزه داده چې لیل یوه او مجنونان بې شماره
 .دیتونکې یې زښت ډېراوغوښ

 
کله پرون او کله هم سبا ته نن نه تښتي له عیب یی دادی چې ستر مجموعه ده، سیاست چې د ذهن او د خیال د الفاظو

تمه کېږي هاغه څه  هغو ته.مهال په یادونو داسې بوخته وي لکه د اعمالو تولګر چې ويد تېر  کس او وړي پناه
اتلونکي ته خیز ماغزه یی چې د ذهن په ترخو وسېزي بیا ر. غندي بیا هاغه شلېدلې وي څه تمه له چا ییستایی او 

د پلو چلو کباب او د هفت رنګه خوړو پر اېسترخوانو، د  د لوکسو او فیشني جامو پر مغازو، د خیال مرغان.وهي
نت او د ترالسه کولو لپا ره یې هر ډول خیا .ټاب ماډل موټرو پر ګراچو د میلو او تفریح په پارکو یی اولوزه وی

نور ملمت  پخپله هم مدعی او هم قاضي سي،. د اعمالو د پایلو د زیانونو پړه بیا په نورو اچوي. جنایت ته تن ږدي
د تېر مهال د ظلم او جبر په یا ده ونه د محکومو کسانو مړه په تحریک سیاست ذهن د  او ځان سلمت ویني

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhatarakhil_m_naqib_siyast_de_zehan_khayal_alfaz_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplotarakhil_m_naqib_siyast_de_zehan_khayal_alfaz_day.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  رابوليښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

له ېوې خوا لت همدارنګه د پرونیو مقتدرو او حاکمو افرادو ننې ابتر حا.احساسات وېښیه وي اوغوسه یی زیاته وي
چې د  سیاستوال .ادونه یي ناسور دهدواړو ی څه د .ويهوسونو ته لمسو په نکلو پټه وي له بلې خوا یی د ماضې د مذ

 علت په پېژندوستونزې دپدې خو حتما  پوهیږي چې  ولس د ربړو د موندو په وجه زعامت د ځان واجبې حق ګڼې،
راتلونکې پسې په ځغاسته او او  حال کې په بوختېدیا پهه کېسو نه پ پرمختګ د تېرمهال یږي،ورک نه بلکې په کار
 .خوځست کېږي

 
کرې یوه ډبره له  چې یوه دانه نهپدې . وایي تاسې د ملتونو رنځ یي ته ووهونکي او پر ګویه خلک ټېالیل جبران بخ

  .نورو حکمونه کوېپرخو  بۍاو یو تار نه او الري نه لری کوې

 پای

 


