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 ئیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رال، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

    

 
۸۱۳۲ جون ۳۱: تاریخ                                                                           حفیظ هللا خالد  

 وژنی عام کیبند نه مخاور

شي نو د دوی نظامي  نافذاوربند جګړه کی وی، کله چی  منځ چی یو بل سره پهتر هیوادومعموأل د دوه و   

څو د مقابل لوری ډیری ځمکی ونیسي تریدو نه مخکی د نافذقواوی د جګړی په لیکو کی هڅه کوي د اوربند 

خو په یو  صورت مومي منځ کیترهیوادوري، دا کار معموال د دوه و دښمنوول دریزبیا په مذاکراتو کی قوي 

او خلکو یوه  هیوادوي که هغه ډله ځان د هماغه ښکیل ی هیواد کی کله چی یو ډله دولت سره په جګړه ک

 او ژوند ته پامجګړه کی د خپلو خلکو مال  ی رول ولريراتلونکی کپه غه هیواد د هغواړي اوبولي  برخه

مال هیواد د خلکو ژوند اود  وته بیاهغنود نورو هیوادو د استخباراتو لپاره جګړه کوي هغه ډله خو که  ساتي

 .۱کوم ارزښت نلريهیڅ  اد عامه شتمنيمدارنګه د هغه هیوه

لکه پلونه منیو شت هد عام او کی ملکی خلکو ته مرګ ژوبله هګړج په ،نن سبا جګړه هم ځانله مقررات لري  

مللي جګړو ځایونو ته زیان رسول حتی د دښمنو هیوادو او بین النونه او داسی نورښوونځي سړکونه روغتو

 ۳۱۹۱د جینوا د کال  کی د ملکی وګړو او عامه شتمنیو د حفاظت په اړه په جګړه اوکی جنګی جنایت 

ی دهم د هم، همدا رنګه له جنګي اسیرانو او زخمیانو سره ناوړه سلوک او چلند خالف عمل دیکنونسیون پر

 ۱باندی د جنګي جنایت الزام لګیدلی شي واو په سرغړونک د مندرجاتو سره په ټکر کی دینونسیون اک

د دری ی ځل لپاره په اختر کی د دولت مخالیفینو د لمړڅو ورځی مخکی اصلی خبری ته  اوس به راشو

جګړو نه سټړي شوي خلکو له تاوده هرکلي جنګ چی زموږ د  هوکړ ژمنه د مراعت اوربندلپاره د  ورځی

په خپلو عامه وژنو ته هم  و ورځو کیسره مخامخ شو خو په عین حال کی طالبانو په وروستیو دری څلور

 ۸۱په یوی ورځی کی یی  ،وروسته د طالبانود اوربند د اعالم نه دی حده چیتر یځور ورکړبیرساری ډول 

د کندوز والیت د قلعه زال په  تنه ځوانان یی ۳۱ ،والیت د شاولي کوټ په ولسوالیتنه ځوانان د قندهار

دی حساب ، پلیی د هرات والیت د زاول په ولسوالی کی شهیدان کړ ځواناننورتنه  ۳۱او  کی، ولسوالی

،  هپه شهادت ورساوکی د هیواد په مختلفو سیمویی ځوانان  تنه ۵۶ جمعآ( مه ۱دجون )  طالبانو په یوه ورځ

خالف د ننګرهار پرافغانی دود او دستورنو او یقوانټولود جنګ د  په لسمهد جون ت مخالفینو رنگه د دولهمدا 

میلمستون د هغه پر دیمشهور منتقدپرد آی اس آی د جنایاتو چی زموږ په هیواد کی  ياستازد خلکو د یو

 .یو شمیر هیواد وال شهیدان او زخمیان کړلیی کی انتحاري حمله وکړه چی په نتیجه 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

والیت د ښوونی او روزنی پر ریاست او د طب  د جون د میاشتی په یولسمه د دولت مخالفینو د ننګرهار   

 ۱د برید پالن درلود چی له نیکه مرغه پری بریالي نشولچی ملکي عامه شتمي بلل کیږي ودانی پوهنځی پرد

یو بل  جهپه یوه نیمه ب د ماسپښین کی د جون په یولسمه عامه وژنو په لړمخالفینو د خپلود دولت  همدا رنګه  

خواته روان وروس خپلو کد رخصتی نه پ مامورینزارت ود کلیو د پراختیا  چی کلهاوواته ورسسرجنایت ستر

چی په هغه کی ښځی یی ګناه ملکي انسانان یتنه ب ۳۱په نتیجه کی زموږ د هیواد  اوانتحاری حمله  و ورباندی

  ۱ کړلزخمیان  یین او لسګونه تنه نوراو ماشومان هم شامل و په بیرحمانه توگه شهیدا

نه  و دولت د همدی ورځی، ا برابره وه سرهورځی د جون په دولسمه چی د روژی د میاشتی د اوه ویشتمی   

ګوټ په ژمنه کړی خو د دولت د مخالفینو بریدونه د هیواد  د نافیذیدو اوربندد پنځمی ورځی پوری د اختر تر

آغاز آتش بس دولت  ) کی ولیکلپه سردری ویبپاڼی  خپلدپدی ورځ  بی بی سی جاری و، همداسیکی ګوټ 

 ۱(با طالبان درګیری ها همچنان ادامه دارد

ال اویو برید او د هغه ولسوالی، ولسو پرولسوالیتان اب والیت د کوهسد فاریمخالفینوکی  همدغو ورځوه پ 

والیت په مربوطاتو کی طالیبانود چوړی پر ولسوالی  زګانارود هاخواه ،دولتي منسوبین یی شهیدان کړلشمیر

تنه نور زخمیان شول،  ۳۱امنیتي سربازان په شهادت ورسیده او  تنه ۳۱حمله او په نتیجه کی د هغه ولسوالی 

افرادو ته هم مرګ ژوبله  لکيتنه م ۱۱ کی په قول پدی حملهد رئیس اورزګان والیت د والیتی شورا د 

یی  اسناد ولد دفترو ټ احصائی د قضا، محکمی اواو  انو د ولسوالی ودانۍ ته اور واچوهطالب، اوښتی ده

 (ویپپاڼه بی بی سید  ) وسوزول

انو ولسوالی حمله چی د هغه په نتیجه کی پنځه تنه سربازپر طالبانو د غزنی والیت د مقرمه  ۸۱روژی په  د

شوي او ښائي خپورکی چی د هغه خبرونه رسنیو  هغه مهمی پیښی وییوازی ، د ا خپل ژوند له السه ورکړ

ځیر  تهکه سړی دی انسان وژنو نو شوی وي پیښههم هم پدی وروستیو څو ورځو کی به نوری وړی پیښی 

د ښائي هغه کی به دوئ چی په په وخت طالبانو د اختر د دریو ورځو اوربند  شي دی پایلی ته رسیږي چی

د  یی سلګونه کورنيپه زموږ  اوپوره مخکی  ه اخترهلکمبود  یا الس واخلی، تشهموقتأ افغانانو د وژلو نه 

 ۱د خپلو عزیزانو د ویر او غم په ټغر کښیناوهکی  ورځواختر په 

صبرجمیل دی او غمجنو کورنیو ته ور په برخه  جنت الفردوس شهیدانو ته ټولو د وطن لوی خدای دی 

  ۱رکړيو

 آمین یا رب العالمین


