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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

  
 

 ۰۴/۰۸/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 تلویزیوني ترهګر
 

ترور یوه کلمه ده چې په سیاسي فرهنګ کې ویجاړۍ، ورانکارۍ، وژنې او ویره اچونې ته ویل کیږي او تروریست 
په منځ کې ویره او ډار خپروي. ترهګر عموماً د حکومتونو له سترګو یا ترهګر هغه چا ته ویل کیږي چې د خلکو 

پناه په پټه ورانکاري عملونه ترسره کوي او ویره خپروي خو دلته په افغانستان کې بیا د دغو پټو ترهګر تر څنګ 
 رويځینې ښکاره ترهګر هم شته چې له حکومته هیڅ ډار نه لري او هره ورځ سرې سترګې په خلکو کې ویره خپ

او عامه اذهان مغشوشوي. دا ترهګر هغه څوک نه دي چې د ټوپک او تورې په وسیله په خلکو کې ویره خپره کړي 
بلکې دوی د خپلې په زهرو ککړو ژبو او له تورې په تیرو څرګندونو په خلکو کې ویره خپروي او عامه اذهان 

 .مغشوشوي. دوی تلویزیوني ترهګر دي
ی چې د سیاسي شنونکي، مدني فعال، د حزب مشر، د پوهنتون استاد او د بشر حقونو د تلویزیوني ترهګر یعنې هغو

مدافع وکیل په نامه په تلویزیوني او راډیویي سیاسي بحثونو کې؛ ګډون کوي خو دنده یې د مسالې د شننې پر ځای؛ د 
یره خپرول دي. دوی د نظام، خپلو غیر مسوله څرګندونو په ذریعه د عامه اذهانو مغشوشول او په عامو خلکو کې و

حکومت، دولت او هیواد پر ضد رواني جګړه پر مخ بیایي. همدوی دي چې د خلکو ذهنونه مغشوشوي، همدوی دي 
چې د امنیتي ځواکونو مورال ته ګوزار ورکوي، همدوی دي دي چې د ولس او دولت تر منځ یې دیوال جوړ کړی 

کړی او نظام یې له ولسه لېرې کړی. دوی له هغو ترهګرو په څو دی. همدوی دي چې ولس یې پر نظام بې باوره 
 .چنده خطرناک دي چې په غرونو او رغونو کې پټ وي او وخت ناوخت په حکومت بریدونه کوي

دلته زمونږ په ټولنه کې ډیری د شنونکو، مدني فعاالنو او د خلکو د حقونو مدافعینو په نامه؛ د پردیو السپوڅي او د 
د رسنیو په ټریبیونو خپلې خولې خالصوي او د فرصت په ترالسه کولو سره د حکومت او د نظام د  نظام دښمنان

تضعیف هڅه کوي. د دوی لوی هدف د نورو استخباراتي کړیو برنامو پر مخ وړل او د پردیو ګټې تعقیبول دي خو د 
ۍ اجنډاوې پلي کوي. دوی که په هر سیاسي شنونکو په نامه پرد ولس نوم یې سپر نیولی او د ولس د حق غوښتلو او

سیاسي بحث کې ګډون کوي؛ موخه یې یوازې د حکومت او نظام تضعیف وي. په بحث کې به هغه څه وایې چې نه 
یې په سترګو لیدلي وي او ترې خبر لري خو یوازې دومره چې د ځان د مطرح کولو لپاره په حکومت تور پوري 

 .کوي او یا یې د تضعیف نقطې لټوي
دوی له خولو یوازې همدا خبرې راوځي چې هله فالنۍ ولسوالي د مخالفینو الس ته ولیده، هغه والیت له سقوط سره د 

مخ دی، دومره شمیر امنیتي ځواکونه له وسله والو سره یو ځای شول، دومره سوه سرتیري شهیدان او تسلیم شول، او 
ه هیڅ وسله او خوراکي توکي نلري. دوی په دغه ډول بې په فالني ولسوالۍ کې په فالنۍ پوسته کې امنیتي ځواکون

مسولیته او له شخصي اغراضو ډکو څرګندونو په وسیله په لوی الس د دښمن په تبر کې الستی اچوي او د نظام او 
ولس پښې پرې غوڅوي. د دوی دا چیغې د دې لپاره نه وي چې د یادې سیمې د خلکو غم وخوري بلکې له دغو 

یې هدف یوازې د حکومت کوچنیو نیمګړتیاوو لوی ښودل او د نوک په ځای کې د سوک ځایول وي څرګندونو څخه 
 .چې خپل بادار ته خپل حکومت، نظام او خپل امنیتي ځواکونه کمزوري وښایي او ترې ترالسه کړې پیسې ځانله حاللې کړي

، حکومت باید د دغو رسنیزو ترهګرو حکومت باید د دغه ډول تلویزیوني او رسنیزو ترهګرو مخه ژر تر ژره ونیسي
خولو ته قفلونه واچوي او حکومت باید هڅه وکړي چې د دغو خطرناکو تروریستانو له بریدونو نظام او ولس دواړه 
وژغوري. که داسې نه شي خدای مکړه چې د دوی په خود غرضه او نامسوله څرګندونو د امنیتي ځواکونو مورال ته 

چې د بیان آزادي او هر څوک د هر څه ویلو حق لري خو د بیان آزادي هم سرې کرښې زیان ورسیږي. دا سمه ده 
لري. د بیان آزادي هم سرحد او پوله لري او د بیان آزادي هم ځان ته اصول لري. چیرته چې د بیان د آزادۍ په سبب 

یان د آزادۍ په سبب د د هیواد د دیرش میلونه نفوس سرنوشت له خطر سره مخامخ کیدونکی وي او چیرته چې د ب
 .ملي ګټي او موخې تر ګواښ الندې راځي؛ باید د بیان آزادي قرباني شي څو د ولس او نظام د قربانۍ مخنیوی وشي هیواد
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