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 ۲۰۱۶/۰۳/۱۲ آصفي خوشحال

 
 سکوت مرګونی حکومت د او کنړ الندې ګواښ تر

 د کنړ ستراتيژيک او اقتصادي اهميت او د پاکستاني بريدونو موخې

په داسې حال کې چې پاکستاني ځواکونو په تېرو څو کلونو کې د کونړ والیت پر سرحدي ولسوالیو په زرګونو 
ژوبله اوښتې او همداراز په سلګونو کورنۍ د توغندي ورولي او له کبله یې په سلګونو ملکي وګړیو ته مرګ 

کورونو پرېښودو ته اړې شوې؛ په وروستیو کې راپورونه وایي چې پاکستاني څرخکو څو ورځې وړاندې په کونړ 
والیت کې څو سیمې بمباري کړې. د کونړ اوسېدونکي او د دانګام ولسوال وایي چې پاکستاني الوتکو دوه ځلي دا 

بل پلو ویل کیږي چې پاکستاني ځانګړي ځواکونو او هلیکوپترو د هرات والیت په شینډنډ  ولسوالي بمباري کړه.
ځالند وایي چې دا خبر د ملي امنیت شورا هم تایید  محمد ولسوالۍ کې عملیات کړي دي. د کابل پوهنتون استاد فیض

 ملیاتو وروسته بیرته تللې دي.کړې او ویلي یي دي، چې د پاکستان سپیشل فورس او هلیکوپترې په شینډنډ کې تر ع
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستاني ځواکونه په کونړ والیت توغندیز بریدونه کوي او یا یي الوتکې د افغانستان په 
خاوره کې بمباري کوي، او همداشان یوازې کنړ والیت نه دی چې پاکستان په کې د افغانستان په خاوره تیری کوي؛ 

سګونو ځلو د ننګرهار په ګوشتې کې، د پکتیکا په انګور اډه کې، د هلمند په بهرامچه کې، د بلکه له دې وړاندې په ل
خوست په غالم خان کې او د کندهار په سپین بولدک کې د افغانستان خاورې ته په لسګونو کیلومتر وړاندې راغلی 

ه افغان حکومتونو یي پر وړاندې او آن دا چې په افغان خاوره یي پوځي تاسیسات هم جوړ کړي دي. خو له بده مرغ
سکوت اختیار کړی دی. په ځانګړي توګه د اشرف غني او عبدهللا تر منځ ګډ حکومت یي پر وړاندې د پټې خولې 

 سیاست غوره کړی دی.
په دې لیکنه کې یوازې په کونړ والیت کې د پاکستان په تیري او تر شاه یي په پرتو موخو، د اوسني افغان حکومت 

 او د کنړ والیت په ستراتیژیک اهمیت خبرې کوو. په سکوت
کنړ د افغانستان یو غرنی  د کنړ ستراتيژيک او اقتصادي اهميت او د نا امنه کولو تر شاه يي د پاکستان موخه:

والیت دی، چې د هېواد په ختیځ کې موقعیت لري، او ختیځ ته یې ډېورنډ کرښه ده، چې هاخوا د مومندو او باجوړ 
کیلومتر له پاکستان  ۱۸۰تې دي او قبایلي مومند او ساالرزي قومونه په کې ژوند کوي. یاد والیت تقریباً ایجنسۍ پر

سره ګډه پوله لري. لکه څرنګه چې د کنړ سوېل ته ننګرهار والیت او لوېدیځ ته یې لغمان والیت موقعیت لري؛ نو 
شي. نو د همداې ستراتیژیک اهمیت له مخې پاکستان په اسانۍ سره ترې ننګرهار او لغمان والیتونه کنټرول کیدالی 

غواړي یاد والیت نا امنه کړي، خلک یي پر حکومت بې باوره کړي څو اړ شي د پاکستان تذکرې واخلي. نو که د 
حکومت د سکوتي سیاست په پایله کې خدای مکړه د پاکستان الس ته پریوځي نو دا معنا یي دا ده چې ننګرهار او 

یرې اسانۍ د پاکستان تر نفوذ الندې راشي. کنړ والیت په پوځي لحاظ ډیر ستراتیژیک اهمیت لري او  ډلغمان به په 
پاکستان غواړي چې په هر قیمت او هر الره وي د کنړ خلک وځپي، پر حکومت یي بې باوره کړي، د حکومت تر 

ې د بریدونو اصلي موخه همدا ده، منځ یي واټن زیات شي او خلک اړ شي چې پاکستانی تابیعت ومني. پر یادې سیم
 چې پاکستان دغه سیمه له خلکو څخه تشه او خپل "جاسوسان او ترهګر " پکې وروزي.

همداراز کنړ والیت د هېواد په کچه اصلي د نښترو )چهارتراش( بې ساری ځنګلونه لري، پر دې سربېره د ښون 
په کونړ کې پر قدرتي ځنګلونو سربېره د پېچ درې )زیتون(، څېړۍ او نور ډول ډول د سون لرګیو ځنګلونه لري. 

په ولسوالۍ په ماڼوګي او چپه دره کې د قیمتي ډبرو  )بیروچ( کانونه ډېر زیات دي، هماشان په خاص کونړ او 
سرکاڼو ولسوالیو کې د )کرومایټ( کانونه دي، چې په قاچاقي توګه کندل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. بل پلو د 

سیند اوبه دا مهال پاکستان ته ځي، خو که پر دې سیند بند جوړ شي، نو ډېرې اوبه به یې په افغانستان کې کونړ د 
ولګول شي. دلته هم پاکستان د کونړ والیت د ناامنه کولو په موخه پر دې والیت توغندویي بریدونه کوي، تر څو د 

 کیدونکو قیمتي ډبرو مخنیوی ونشي.کونړ د سیند اوبه پرې بندې نه شي او یاد هیواد ته د قاچاق 
له تیرو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د پاکستان د السوهنو په ځانګړي توګه د افغانستان په ځمکنۍ  پايله:

بشپړتیا د تیري په مقابل کې هیڅ افغان دولت وړ او مناسب غبرګون نه دی ښودلی چې پایله یي د پاکستان زړورتیا 

mailto:maqalat@afghan-german.de
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مقابل کې د افغان حکومتونو دسکوت ښه بیلګه د اشرف غني او عبدهللا تر منځ د ګډ حکومت شوه. د پاکستان په 
اوسنی د سکوت دریځ دی چې تر اوسه یي د پاکستان له لوري په افغان خاوره هر رنګه تیری یوازې رد کړی او په 

 تیاروي.ځینو ځایونو کې یي تش غندلی دی او بس. دوی که د خپلې سیاسي بقا په خطر سکوت اخ
د حل الر د حکومت په الس نه بلکه د ولس په الس کې ده. خلک باید پاڅیږي او خپل حکومت اصالح  :حل الر

کړي.او ولس باید له خپلې خاوري په خپله دفاع وکړئ او الس په کار شئ د پاکستان په وړاندې ال زیات نور 
 ن یرغل کړی او کوي. سکوت زمونږ بقا په خطر کې اچوي . پاکستان عمآل پر افغانستا
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