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 ۰۱/۰۶/۲۰۱۹                  خوشحال آصفي
 
  

 !ګمانۍ باید جدي وشمېرل شيدتور او ب افترا،

 
 

افغانستان کې ډېر کله پر پېژندل شویو څېرو د تور لګولو او دوی په اړه د افترا خبرونه خپرېږي؛ښایي تاسې 
ووایی،چې له افغانستانه دباندې نړۍ کې هم دا یوه معموله خبره ده؛خو توپیر یې دا دی،چې داسې قضیې هلته ارزول 

 .ینه جال کوي بیا یې د خلکو قضاوت ته وړاندې کويکېږي،تعقیبېږي او تور له سپ
 

  :د افترا په تعریف راغلي
 

د حقیقت برعکس یوه ځانګړي کس یا  په یو چا باندې د دروغو تړل/تور لګول او په حقوقي اصطالح کې اافتر"
  ".کسانو ته د یوه مجرمانه کړنې غوڅ نسبت ورکولو ته وایي

ګماني رامنځته کول د اوبو د غړپ په شان آسان کار دی او په ډېرې آسانۍ داو ب لګول روتافترا، خو په افغانستان کې
  .سره یې غشی د ټولنې د پېژندل شویو څېرو په لوري ور خوشې کېږي

له بده مرغه کله،کله دا موارد حقیقت نه نږدې،کله د حقیقت سر خوري او کله بیا له سړي نه الره ورکه کړي او 
زموږ په هېواد کې خو ال له وړاندې سیاسي فساد یادېدو،اداري فساد مو هم نوم په نړۍ کې زیانمن کړی و؛ دا دی 

  .،خو په جدي توګه یې ارزونه نه کېږيياوس له اخالقي فساده او هغه هم د ارګ په آدرس بحث کېږ
 

د حشمت غني احمدزي له تورونو نیولي بیا د ظاهر قدیر او د ملي المپیک کمیټې په اړه مو ډېرې قضیې ولیدې...چې 
د ځینو کسانو لخوا پر ځینو کسانو ولګېدل،خو د قضیې هېڅ یوه اړخ هم د تور او سپین د جال کولو لپاره لستوڼي را 

  .و نه نغاړل
  :ني د امنیت/خوندیتابه پخوانی سالکار جنرال حبیب هللا احمدزی مدعي شوپه تر ټولو تازه مورد کې د ولسمشر غ 

رایې یې درلودې خو په ارګ کې ځینو ځانګړو کړیو  ۶۰۰نه تر  ۵۰۰یوازې له   داسې ښځینه وکیالنې پېژني،چې
  .د جنسي اړیکو له ټینګولو وروسته بریالۍ اعالن کړې

    .تورنه کړه دپه فحشا او اخالقي فسا کړۍ هغه همدا راز دا
د حبیب هللا احمدزي له خبرو وروسته د حکومت یوې پخوانۍ سالکارې آغلې مریم وردک هم د ښاغلي احمدزي 

  .ادعاوو په تأیید؛ یوه هندي ټلویزیون سره مرکه کې وویل: کومې خبرې،چې جنرال احمدزي کړې،رښتیا دي
 :خو دغسې مواردو کې؛ تل یوه پوښتنه ذهن کې څرخېږي

 

 ؟دا ډول څرګندونې داسې مهال کوي،چې له دندې ګوښه شوې وي ولې
 

 :او یا
 

ولې؛ کله،چې په ځانګړیو چارو/مواردو کې د حکومت له مالتړه نهیلي شي د خبرو خوله خالصه کړي او پرته له 
 ؟دې،چې د خپلو خبرو پایلو او عواقبو ته یې پام وي افترا کوي

 

ۍ ته د افغانستان ناسم او خراب انځور وړاندې کوي او د شخصیتونو ترور او نړ  یا قصداً اً دوی په دې ډول یا سهو
  .بدنامول د خپلې موخې لپاره تر ټولو ښه الر ګڼي

 

  ؟هغه وخت،چې پر مهمو څوکیو ناست وي نه مطرح کوي ولې دا کسان دغه څرګندونې
  ؟هغه وخت ولې همدا شهامت له السه ورکوي
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و دموار تور لګولو او ورته ،افترا د افغانستان د نافذه قوانینو په ځانګړي توګه د جزا قانون پر بنسټ؛ د
  .تر نوم الندې تر دوو کلونو د بند سزا په پام کې نیول شوې ده "فقذ دح" هلپار

 

دیو نه په بې تفاوتۍ تېر نشي،بلکې باید په ډېر جدیت یې تعقیب حکومت ته په کار ده،چې له دې تورونو او تأیی
سره ونه سوځي او د  "یوچ او لمده یو ځا" حکړي؛څو د ښځو پر روحیې منفي اغېز و نه کړي او په عامه اصطال

ښځو په برخه کې جفا و نشي؛چې هرڅوک دا جرأئت پیدا کړي،چې د ځان مشهورولو په خاطر د خلکو له روحیاتو 
  .لوبه وکړي او ځان ته مینه وال بیامومي سره

که رسیدګي  واسره تړلې ده  و شرفا عزت،حیثیت هماغسې،چې وړاندې اشاره وشوه؛ دا موضوع د افغانستان له
 .ورته و نشی نو ډېرې بدې پایلې به ولري

 

ل د دښمن تبر ته الستی اچوي او د دوی وله بل پلوه؛ دا نوې راټوکېدلي او فرصت طلبه بوټي په تصادفي یا قصدي ډ
دا مسوولیت لري،چې  اً جګړې او تاوتریخوالي ته مشروعیت ور بخښي؛ نو له همدې امله حکومت او عدلي بنسټونه جد

  .ورونو سره د افغانستان عزت هم تړلی دیدې موضوع ته رسیدګي وکړي او روښانه یې کړي،ځکه له دې ت
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