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 ؟چا لپاره بیان آزادي د د

 

افغانستان  بیان آزادي ده او طالبانو وروسته واکمنۍ یوازینۍ محسوسه السته راوړنه د کوي چې د ډیری داسې فکر
 که چیرې د ځانګړی ځای لري. خوکې په اسالمي نړی  آزادۍ له امله مخکښ هیواد دی او بیان د په سیمه کې د

 واقعیتونو هغو رسنیوله الرې د ، درسنیو نني وضعیت کې د په هیواد ،پرته او سیاسي ملحوظاتو عواطفو احساساتو،
 هغو په وړاندې د د څرخیږي او په نه رسولو خدمتونو ته د خلکو شته فساد او کې د اظهارول چې په دولتي ادارو

، په ملنډې وهي ، په تاریخ موضمنآ رسنۍ ملي اتالن سپکوي هیڅ اړین مثبت غبرګون څرک نه لګیږي او واکمنۍ د
غوره السته راوړنه  مثبته او دا ؛خبره انارشي ته رسیدلې ده ږي اوته لمن وهل کی ژبنیو دښمنیو څرګندډول قومي او

 غندلو وړ د ېبلک ،نه دي وړ منلو چې د هغې ویاړل نه دا خورا ګواښمنه السته راوړنه ده چې پر منفي او ېبلک ،نه
 هم دی. 

 

افغانستان بنسټ ایښودونکي  معاصر فراري خطاب وشي، د ډارن او خپلواکې ګټونکي ته د کله چې په رسنیو کې د
هم ووایي چې  دا کړي او حرامولو پیغام صادر خوب د ځواکمن والي مرکزي حکومت ته د پکاوی وشي، یوته س

څرګند  د او یاریخ ته سپکاوخپل هیواد ت بلکې د ،بیان ازادي نه دا د ؛والیت څخه نشي ګوښه کولی څوک هغه د
ه هلې ځلې کوي سولې لپار لیکوال چې د ژورنالست او بله خوا لیدل کیږي چې یو پر انارشیسم ښکارندوی دی. خو

هغه چې  هغه زنداني کیږي او ،سولې په عالي شورا نیوکې لري د سولې په تګالره او تش په نامه د حکومت د د او
 سیاسي فعالیتونو خپلو ګرزي او آزاد ،روشن ضمیره پاچا ته سپکاوی کوي خپلواکۍ پالر او د دا ،غازي امان هللا خان

 ادامه ورکوي.  ،ل ديدښمنیوته لمن وه او منځ بې باوریو تر قومونو ته چې هغه هم د
 

 ؟ لپاره ده چا بیان آزادي د د دا څه بیانوي او دا
 

پردی  فاسدو غرو او دلنډ دښمنانو، د موټي افغانستان د بیان آزادي د یو د دې ترخه واقعیت ښکارندوی ده چې دا د دا
 لپاره.  لیوالو سوکالۍ د سولې او دې هیواد د نه د ،لپاره ده ډلو ځواکمنو پالو

 

 لیکوال ) نظرمحمد مطمئن( زنداني کیدو یوه ځوان ژورنالست او واړم ددلته غ خو ،نه دي پدې هکله بیلګې لږ
تري تم  مهال تری تم شو. د تګ پر پوهنتون ته د ،څرنګوالي ته ګوته ونیسم. نوموړي څه موده مخکې په کابل کې

نوموړي  انټرنیت په مجازي نړۍ کې راوزیږیده او مالعبدالجلیل په نامه د وروسته یوه جعلي فیسبوک پاڼه د کیدو
مطمئن کورنی  د ویوې ډلې اختطاف کړی دی. خ طالبانو تښتولو پړه ومنله چې ګواکې هغه د مطمئن د العبدالجلیل دم
هغه پته یې وموندله چې  دښمن پیژاند چې هغه حکومت دی. هماغه دي چې د د مطمئن مدعي او هغه ملګرو د او

 هغه هیڅ بل کوم جرم نلري او دوستان پدې باوردي چې نوموړي خپلوان او . دملي امنیت سره بندي دی نوموړی د
 شک اوتردید سولې تګالرې ته د حکومت د د شنونکی دی او سولې فعال لیکوال او دی چې هغه د یوازینی جرم یې دا
دې سبب شوې دي  پرهغې توندې نیوکې د تردید کتنه او شک او حکومت تګالرې ته د همدا د په سترګه ګوري او

پته لګیدلې چې  خو حکومت ته دا ،قیف مزه څکلې وهتو ملي امنیت د ځل مخکې هم د یو چې هغه زنداني شي او
 حکومت په تګالرو نیوکه او شاته واچاوه. آیا د میلو زندان د تورو بیا یې د مطمئن له خپل دریځ څخه ندی اوښتی او

 مخالفینو وسلوالو ؟ آیا دسره خواخوږي جرم دی مخالفینو وسلوالو د کتل او تردیدپه سترګه شک او ته د یایې سیاستونو
 ټولنې په ویش  ( چې سیاسي فعالیتونه یې دلطیف پدرامجرم دۍ یا داچې هغه سیاسي فعال ) ترسره خواخوږي س

بیان آزادي ده چې لطیف پدرام  ډول د ؟ نن مهال په افغانستان کې دا( څرخیږي لوی مجرم دیپښتون اوغیرپښتون)
 .ځورول شيو مطمئن بندي شي او وګرزي او باید آزاد

 یای
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