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  ګڼه۴٢پيشرو خپرونه، 

  ٢٠١٢ مارچ ٠۴

  

  !جايزه و نه منله» د زړورو ميرمنو نړيواله«بثينه کامل، 
  

ر کې د بنيامين زافانيا په وينا يو شمير مخور کسان پيري او د امريکا متحد ايالتونه ھر کال د مډالونو په تور بازا

دا نيواکګر ھيواد ھڅه کوي د دې مډالونو په ورکولو سره له يوې خوا خپله ښکيالکګره څيره پټه کړي او . پلوري

 بدل په خپلو نانځکو او ګوډاګيانو» مبارزان«له بلې خوا د نورو ھيوادونو، په تيره بيا د دريمې نړۍ ھيوادونو 

  .کړي

 کال د زړورو ميرمنو نړيواله جايزه ميرمن بثينه کامل ته ٢٠١١د ھمدې جايزو په لړ کې امريکا ھڅه وکړه چې د 

بثينه کامل ھغه مصري څيره ده چې د دې ھيواد د وروستيو پاڅونونو وروسته يې د مصري ولس په منځ . ورکړي

بر تر السه کوي چې ټاکل شوی دا جايزه نوموړې ته کله چې ميرمن بثينه کامل خ. کې محبوبيت پيدا کړی دی

  :ويلو په ترڅ کې د دې جايزې په اړه يې وويل» !نه«ورکړل شی، د 

 په نامستقيم ډول الس درلود او دا جايزه د متحدو ايالتونو له لورې راځي، ھغه ھيواد چې د انقالب په ځپلو کې يې«

ھغه وسلې چې د مصري معترضينو په ضد وکارول شوی، د دوې لخوا ورکول کيدې ځکه ھغه نشي کوالی داسې 

  ».يوه جايزه ومني چې د شھيدانو په وينه سره ده

و تن پلوي يې له ھغه وروسته چې بثينه کامل دا جايزه رد کړه، د ولسونو په منځ کې يې محبوبيت ال زيات شو او ي

د فيس بوک په ټولنيز جال کې وليکل چې بثينه له سلو نارينه څخه ھم زړ وره ده، او بل تن يې وليکل چې  زه 

  .واقعا د ھغه دريځ ته درناوی لرم، ځکه چې ھغه زموږ فکر او باور ته درناوی لري

يکا جنايتونه يې لږ ھم وځوروي او خو پوښتنه دا ده چې ولې زموږ په ھيواد کې ځينې ميرمنې بی له دې چې د امر

ھغه ميتازې چې دغه وحشي جنايتکاران يې د افغانانو پر جسدونو کوي د دوې کرکه راوپاروي، د سوالګرو او 

خيرات غوښتونکو په څير د سپينې ماڼۍ پر درشل تندی ږدي او د ھغوی په وينو لړلي مډالونه اخلي او ورباندې 

  !!وياړي؟

 


