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 2۲/۲2/2۲1۲          خوشحال آصفي
 

 د فیل په غوږ کې ویده حکومت
 

 اخطار ورکويپاکستان تیری کوي خو افغان حکومت 
 

وروسته له هغې چې د پاکستان په سیند ایالت د سیون ولسوالۍ په الل شهباز قلندر زیارت کې خونړی ځانمرګی برید 
د پاکستان پنجابي حکومت د دغو عملیاتو په نوم  په نوم پوځي عملیات پیل کړل. "ردالفساد"وش؛ د دغه هېواد پوځ د 

په زرګونو افغانان او پښتانه وربړول، سپک کړل او زندانونه یې پرې ډک کړل. د هغو انځورونو او ویډیوګانو له 
ښتانه چې پ افغانان همداراز چې پاکستاني پولیس په پنجاب کې مېشتکې خپرې شوې څرګندیږي مخې چې په رسنیو 

اکستاني دغلته پ ښتونخوا او قبایلو اوسېدونکي دي، نیسي، وهي او ټکوي او سپکې سپورې ورته کوي.یې د پ ډیری
پولیس ځایې اوسیدونکي افغانان او پښتانه ټېله کوي، په ډډو یې په لرګیو وهي او د پولیسو په موټرونو کې یې وراچوي. 

 کنداغونو وهي او هغوی په بې عزتۍ سره له موټرونوهمداراز په ځینو سیمو کې پاکستاني پولیس د پښتنو موټرونه په 
 ښکته کوي او د پولیسو جیپ ته یې اچوي.

 

د پاکستان حکومت له افغانستان سره ټولې دروازې هم د تګ همداراز په پاکستان کې تر وروستیو بریدونو وروسته 
پاکستان له لوري جوړې شوې  د پوره لسو ورځو په تیریدو اوس هم د ډیورنډ پر کرښه د راتګ پر مخ تړلې دي.

په تورخم دروازه کې بند پاتې مسافرو کې کوچنیان، سپین ږیري، ناروغان،  دروازې د مسافرو پر مخ تړل شوي دي.
د ودونو ناوې او د مړو جنازې شتون لري چې د پاکستان حکومت یې هیڅ یو ته له تورخم دروازې د اوښتلو او 

چارواکو په وینا په تېرو لسو ورځو کې یې اووه ځلې له پاکستاني سرحدي چارواکو راوښتلو اجازه نه ورکوي. د افغان 
 سره د الرې د خالصولو پر سره خبرې کړې، خو بې پایلې پای ته رسېدلې دي.

 

ار او کونړ د ختیځو والیتونو ننګره د افغانستان پاکستانیو ځواکونود لعل شهباز قلندر په زیارت کې تر برید وروسته 
پر یو شمېر سیمو توغندیز بریدونه پیل کړي دي، چې له امله یې په دواړو والیتونو کې سلګونه کورنۍ د خپلو مېنو 

ونو په دغو برید. کې خپل ژوند له السه ورکړی او ځینې یې ټپیان هم دي پرېښودو ته اړ شوي، یو شمېر کسانو په
د کونړ والیت مقام د مالوماتو له مخې تر اوسه د یاد والیت یواځې  .ګڼ کورونه هم ویجاړ شوي ديکې د ملکي وګړو 

پر دانګام، سرکاڼو او خاص کونړ ولسوالیو د پاکستانیو ځواکونو له لوري شاوخوا درې سوه توغندي ویشتل شوي، 
داراز د ننګرهار په لعلپورې ولسوالۍ هم چې تر اوسه پکې د دوه وژل شویو او همدومره ټپیانو راپور ورکړل شوی.

سوو څخه زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي او څلور  ۳سوو څخه زیات توغندي را توغول شوي، چې له امله یې د   ۴د 
  ګاللي کوچني ماشومان ټپیان شوي دي.

 

افغان و خپاکستان په ډیرې سپین سترګۍ ټول ډیپلوماټیک اصول مات کړل او د انسانیت ټولې پولې یې ونړولې 
په دغه هیواد کې  درګرده پاکستان .زمزمې کوي او یا بې عمله اخطارونه ورکويپلوماټیک حل یډد  حکومت ال هم

 افغان حکومت چې د ډیورنډ کرښې او تر آټکه داپارټاید ترسره کوي خو  په مقابل کېیې د میشتو افغانانو او پښتنو 
کې د ځوریدونکو افغانانو او نه هم د پښتنو پوښتنه وکړه، پاکستان پښتنو د خاورې دعوه ګیر دی؛ نه یې په پاکستان 

عمالً لګیا دی په افغان خاورې تیری کوي، توغندیز بریدونه کوي او بې ګناه افغانان مو راته وژني خو افغان حکومت 
 خپلو بې عمله اخطارونو ته مال تړلې ده او بس.

 

فغان خاوره توغندیز بریدونو لړۍ پیل کړې، په سلګونو هیوادوال په داسې حال کې چې د تیرو څو ورځو راهیسې پر ا
زیان اوښتی دی؛ افغان حکومت وایې د مو خپلو کورنو پریښودو ته اړ شوي او په لسګونو نورو ته د سر او مال 

ندان اافغانستان پر یوه لوېشت خاوره به هم چا ته د تېري اجازه ورنه کړي. په خیتځ زون کې د سرحدي پولیسو  قوم
محمد ایوب حسین خېل ویلي هیچا ته به د هیواد پر یوه لوېشت خاوره هم د تجاوز اجازه ورنکړي. نه پوهیګم چې 
افغان حکومت د تیري په تعریف نه پوهیږي او که د پاکستان توغندیز بریدونه ورته تیری نه ښکاري؟ که چیري افغان 

بریدونه تیری او تجاوز معلومیږي نو بیا ولې عمالً نه الس په  حکومت ته د پاکستان لخوا پر افغان خاورې توغندیز

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_de_fel_pa_ghwaky_weda.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_de_fel_pa_ghwaky_weda.pdf


  
 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کار کیږي؟ ولس خو د حکومت هر راز هکارۍ ته چمتو دی نو بیا حکومت د چا امر ته په تمه دی؟ که حکومت مو 
اف رمجبوریت لري او د پاکستان په مقابل کې د بلمثل عمل لپاره زړه نه ښه کوي نو ولس ته دې په خپلې مجبورۍ اعت

وکړي چې ولس په خپله د خپل دښمن په مقابل کې الس په کار شي. نور د پاکستان د بریدونو او هلته د میشتو افغانانو 
ولس نور هیڅ ډول ډیپلوماټیک حل نه  پکاوي په مقابل کې پاکستان ته د افغان ولس د صبر کاسه ډکه شوې ده.د س

 ي مخه ونیسي کنې ولس به په خپله الس په کار شي.غواړي او باید حکومت ژر تر ژره د پاکستان د تیر
 

پوچو اخطارونو یواځې د خلکو احساسات کابو کوي او د ولس  دغه ډولحکومت په اصلي موضوع دا ده چې افغان 
له غبرګونه ځان ساتي خو په عمل کې یې تر اوسه هیڅ داسې اقدام نه دی کړی چې کم تر کمه د پاکستان د تیري په 

 د ولس سترګې نیولي وای.مقابل کې یې 
 

 پای
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