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 Human rights بشر حقوق

 
  بســــــــــــــــــــــــــــمل

 ٢٠١٢ می ٢٨

  

  ما خو وٻل، چې تباه ليک تړون دی
  ناټو دستراتيژيک تړون تصويب د وينو په تيولوولمانځه؟

  

 دستراتيژيک که تباه ليک تړون؟ تر سرليک الندې يوه ليکنه کړې وه ھلته مې  دتړونونو دوه اونۍ مخکې مې

  .په اړوند دجانبينومتقابل درناوي اوحقوقي موقفونو ته اشاره کړې وه 

دياد تباه ليک تړون دتحميل لپاره  يو نيم کال  کيږي، چې  ګمارل شوو ډنډورچيانو په نه ستړي  کٻدونکي ډول 

  .نغارې وغربولېشپه اوورځ  

 چابه چې اعتراضيه ليکنه يا غږ کاوه نوموړو ډنډورچيانو به ھغه  ايران او پاکستان پلوه باله اوس يې ھم  

  .بولي 

د ډنډورچيانو قلمونه  په  وچٻدو او مرۍ يې پوره کٻنستې  تر څو دخپل  پلرني ملک واک  پرديو ته ورکړي  

  .مقننه ارګان؟؟  ياد تباه ليک تړون تصويب کړ ھغه وه چې پرون دجګړې ځپلي افغانستان   

ځواکونو ) سوله ماتو(د خپل ملک دښمنو وکيالنو له تصويب څخه  ال څو ګړۍ نه وې تٻرې ، چې سوله ساتو؟؟

  .دلويې پکتيا په ګرده څٻړۍ کې اته کسيزه کورنۍ پخپلو لٻونيو او انسان دښمنوپيلوټانوميراته کړه

والو ته وښوده، چې دھيڅچا باک ھم نه لري ھر څه يې چې ھرځای زړه وغواړي مغرورې ناټو سيموالو او نړي

  .ھغسې به کوي 

زه اوس   د پرديو ډنډورچيانو ته وايم ، چې ستاسو دمقننه ارګان؟؟ يو نر خو دې اوس ناټو ته ووايي، چې دا 

  ظلم مو ولې وکړ؟

  ناه وينو په تيولو وکړه؟آيا  ھغه ستاسو په اصطالح د ستراتيژيک تړون لمانځنه  مو دبٻګ 

ديادولو ده، چې کله حامد کرزي دنوبل له جايزه ګټونکي  مسټر اوبا ما سره ياد تړون السليک کړ دوه درۍ 

 بې ګناھو کسانو څخه زيات  افغانان ٢٣ورځې ال نه وې وتلې، چې سوله ماتو دھٻواد په څلورو واليتونو کې له 

  .ره خاورې کړلدښځو او ماشومانو په ګډون  له خاورو س

  .دوينو لښتي وبھٻدل خو دپرديو ډنډورچيانو  يوه جمله ھم پرې ونه لوروله
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  !ګرانو خويندو اووروڼو

زيات وخت مو نه نيسم نورڅه به ددې ليکنې په بله برخه کې تاسو ته عرض کړم خو اوس  په الندي ډول 

 :دپرونۍ عام وژنې  جريان تاسو ته  دآزادي راديو لخوا وړاندې  کوم

                                 ٢٠١٢ــ٠۵ــ٢٧

 

  کسيزه کورنۍ ميراته کړه٨ناټو په پکتيا کې 

طالبان پکې    په پکتيا واليت کې د ناټو ځواکونو د تٻرې شپې د ھوايي بريد په اړه چې ويل کٻدل شل تنه وسله وال 

 اته تنه او په عين وخت کې ملکي ولين وايي چې وژل شوي ټولؤوژل شوي، اوس د پکتيا واليت حکومتي مس

  .او بې ګناه خلک دي

د پٻښې قربانيان د يوې کورنۍ غړي دي، چې پکې شپږ تنه ماشومان يوه مور او يو پالر شامل دي او د ھمدې 

سيمې په اصطالح ټوله کورنۍ ميراته شوه، خو دا ھم تر دې دمه معلومه نده چې وژل شوی ماشومان څومره 

  .دوی کې څو نجونې او څو ھلکان ديعمرونه لری او په 

که څه ھم له پٻښې وروسته د پکتيا واليت يوې حکومتي سرچينې د ناټو له خولې ويلي و چې په ګرده څٻړۍ 

ولسوالۍ کې يې په ھوايي بريد کې شل وسله وال وژلي، ولې ال ھماغه وخت د سيمې خلکو وژل شوي کسان بې 

  ګناه او ملکيان بللی و

د پٻښې ځای د ګردې څٻړۍ ولسوالۍ اړوند د سوريخٻلو سيمه ده، چٻرې چې د وتلي طالب قوماندان جالل الدين 

  .حقاني خپل خپلوان او تربرونه اوسي

  .د پکتيا د والي وياند روح هللا سمون ازادۍ راډيو ته وويل چې په دې ھوايي بريد کې ټوله کورنۍ وژل شوې

  :سمون زياته کړه

پٻښه کلک خواشيني يو، د دې کورنۍ مشر محمد شفيع نومٻږي، نه نوموړی او نه يې ھم د کورنۍ موږ په دې ″

د دغه پٻښې څٻړنه کوو او وروسته به يې جمھوري رياست ته ھم ليکلی راپور . نور غړي د دولت مخالفان دي

  ″.ورکړو 

او نه وسله وال طالبان دي او نوموړي د وژل شويو په اړه وويل چې ټول بې ګناه کسان دي، نه حکومت پلوي 

  .دا عمليات د بھرنيو ځواکونو لخوا په خپل سر شوي او افغان اړخ پکې نه و ھمغږی شوی

ولين ندي خبر کړل شوي او دوی په خپل سره ؤموږ دا عمليات غندو، ځکه په دې اړه د افغان حکومت مس″

که څه دوی په پيل کې ځانونه ناخبره اچولي . وليت د بھرنيو ځواکونو دیؤعمليات کړي، د دې عملياتو ټول مس

  ″.و، خو وروسته يې ومنله چې بريد دوی کړی او تحيقات به يې ھم پيل کړي

د ناټو ځواکونو په ھوايي بريد کې دغه اته کسيزه کورنۍ په داسې مھال وژل کٻږي چې ترې يوه ورځ وړاندې، د 

کثريت ھغه سند السليک کړ چې د افغانستان او متحده دې وژل شويو کسانو وکيالنو په ولسي جرګه کې په غوڅ ا

  .اياالتو تر منځ د ستراتيژيکو اړيکو په اړه چمتو شوی

که څه په دې سند کې او د سند له تاييد وړاندې ھم پر دې موضوع ډٻر ټينګار شوی چې ناټو ځواکونه بايد د 

 ونه کړي، خو داسې انګٻرل کٻږي چې بھرني ولينو له خبرولو پرته عملياتؤشپې لخوا او ھمدا رنګه د افغان مس

  .ځواکونه نه غواړي چې خپل بادارانه موقف له السه ورکړي

   پکتيا -لمر نيازی : راپور
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  :زمامخکينۍ ليکنه په الندې لينک کې لوستالی شئ

pdf.Taloon-Liek-Tabaah-Besmel-12/051312-Siasi/com.afgazad.www://http  

  

  ديو بل خبر له مخې

  ملکي وکړي وژلي بھرنيو ځواکونو په کنړ کې 

Sunday, 13 May 2012 13:29  

د سيمې . د کونړ په وټه پوره ولسوالۍ کې د بھرنيو ځواکونو په ھوايي بريد اوه ملکي وکړي وژل شوي دي

دوى .  بجې د يادې ولسوالۍ په دھوز درې سيمه کې شوى دى٩اوسٻدونکي وايي چې دغه بريد نن سھار شاوخو 

دولتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي . کې ښځې او ماشومان ھم شامل ديوايي چې په وژل شوو کسانو 

دا په داسې حال کې ده چې ناټو او امريکايي ځواکونو پرون په بادغيس او ھلمند واليتونو کې دملکي وګړو . ويلي

  . پاملرنه کويد وژنې له امله بښنه غوښتې وه او ژمنه يې کړې وه چې تر وسه به د ملکي وکړو خونديتوب ته

  !درنو لوستونکو

  .دا پاس مې د تباه ليک تړون يو ژوندی مثال تاسو ته را وړی دی 

  

 

 


