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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                 فارو:ليکوال  ٠٤-٠٣-٢٠١١  ني
 
 

    يونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمي
 يون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس   
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_________________________________________________________ 
 

 
  

  !ولسوالی گوشته اعتراض کنيم پاکستان برحملۀ نظامی به 
 ٢٠١١مارچ  ٠٣ -ليدن

  
انگليسها  چوکات صحنه سازی ديگر  درفراموش کرده و  رااخترمحمد تصنعیمال فتضاحادرحاليکه حامد کرزی 

قوای زمينی  پاکستانی برای بار دوم مناطق مسکونی ولسوالی گوشتۀ  مصروف ديدار ازلندن ميباشد، هيليکوپترها و
 انه های مسکونی دربه اثر اين حمالت خ.  زمين مورد حمالت بيشرمانه قرار داده است هوا و واليت ننگرهار را از

ۍ، کولک، شاقريه های  ه غون ې، مهتر، کن صد خانواده  بيش از چهار صدمه ديده و قريۀ ديگر چند  وکرې
که اين قسمت ولسوالی  گفته نماند نا. گوشته هجرت کرده اند به مناطق هموار به ترک خانه های خود شده و مجبور

وصل بودن آن به دريای کنربرای  و ن با خط تحميلی ديورندبنا به مجاورت آ تپه ها بوده و گوشته مرکب از بلنديها و
افغانستان تا اکنون در برابراين حمالت سکوت کرده " دولت. "لحاظ ستراتيژيک جالب توجه ميباشد پاکستانيها از

 برابر خاک خود در ما از تا خود مردم محل گفته اند که اگر دولت ناتوان وضعيف است، به ما اسلحه بدهد. است
  .  کنيم دفاع  ای متجاوزپاکستانيه

وردک . امريکا صورت ميگيرد يک يونيورستی   ساعت بعد اظهارات خوشبيانۀ عبدالرحيم وردک در٢٤اين حمالت 
 ."طالبان پبشرفت زيادی بدست آوريم جنگ در برابر در همکاری پاکستان سبب شده است که : " اظهار داشت 

پاکستان  هيله گر  و نيرنگ حکام فاسد  و وعده هر متأسفانه حکام ما نيز همچون دولتمردان برخی از دول غربی با
  . پشت به آنها خنجر ميزند انگاه پاکستان از و. فريب ميخورند

به سکوت  وعده های دروغين وادار غربيها را فريب بدهند، با حکمرانان پاکستان ميتوانند حکومت افغانستان و
که قادر  عمل نشانداده اند بگيرند ولی مردم قريه جات نزديک ديورند بارها به پاکستانيها در آنها امتياز از وبسازند 

اگرباشندگان . آنطرف ديورند تعقيب کنند تا چندين کيلومتر اند با اسلحۀ عنعنوی خويش متجاوزين جبون پاکستانی را
. کرد خواهد حملۀ متقابل بگيرند، نقشۀ منطقه تغييرهمه قريه جات هم مرز با خط تحميلی ديورند همگام تصميم به 

صورت ادامۀ اين  در. بازی با احساسات وطندوستی افغانها بپرهيزد به دولت پاکستان هشدار ميدهد که از فارو
      .رهمسايه های حريص، مثأل روسها باشدسرنوشت سائ تجاوزات پاکستان بايد منتظر

    
 

  "کميته حقوق بشر فارو"
  
  

,   Leiden,    AS٧٠٧   ,٢٣٠٠Box Post , FAROE  org.afghandiaspora.www 
faroe_af@hotmail.com  

 
  


