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 ۰۶/۰۵/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 په سپین بولدک کې تور پنجابیان؛ اتل سرتیرو خپل مېړانه وښوده
 

ې یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو او د پاکستاني ملیشو تر منځ تیره جمعې ورځ د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ک
پاکستان پړه پر افغانستان اچوي چې نښته ترسره شوې چې له امله یې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. 

و ګواکې تاوتریخوالی دوی پیل کړ او د پاکستان په سویل لوېدیځ کې یې د سرشمېرنې پر مهال د دوی پر پوځیان
ډزې وکړې، خو افغان چارواکو پر پاکستان تور لګولی چې ځواکونه یې افغانستان ته ورننوتي چې بیا د دوی 

دواړو هېوادونو د یو بل ډیپلوماتان وربللي او په دې اړه یې ورته اعتراض  ځواکونو له غبرګون سره مخامخ دي.
فغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا د پاکستان یو . د پاکستان لومړي وزیر پر پېښې خواشیني ښودلې او د ایکړی د

 پارونکی اقدام بللی دی.
 

بل لور ته راپورونه وایې چې پاکستانیو ځواکونو تر سپین بولدک وروسته د ننګرهار والیت پر تورخم ښارګوټي هم 
پرون په تورخم کې  والي ویاند عطا هللا خوږیاڼی وایې پاکستانیو ځواکونو توغندویي بریدونه کړي دي. د ننګرهار د

د بار وړونکو موټرو پر تم ځاى او ځېنو نورو سیمو د ډیورنډ کرغېړنې کرښې اخوا څخه توغندیز بریدونه کړي 
ېښه کې شهید شوى او څلور کانټینرې سوزیدلي، یو تن د اور لګیدنې پ زیاته کړه، چې په دې بریدونو کې وو. هغه

 . یو بل ټپي دى
 

ه دغه سیمه کې افغان او پاکستاني امنیتي ځواکونه یو و بل ته په مورچو کې کیني بلکې دا لومړی ځل نه دی چې پ
له وړاندې هم څو ځلي ورته پیښې تکرار شوې دي. د تیر کال د دلوې په میاشت کې هم د سپین بولدک او ښورابک 

نځ نښته شوې وه. همداراز له ولسوالیو ترمنځ د سرو څاهانو په سیمه کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو تر م
دې وړاندې د عقرب په میاشت کې د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند په امروت سیمه کې هم وروسته له هغې نښته 
 رامنځته شوې وه چې پاکستاني ملېشو د وسله والو مخالفینو په دفاع کې پر افغان پوله ساتو ځواکونو بریدونه وکړل.

ځ په سرحدي سیمو کې نښتې طبیعي خبره ده. د نړۍ د ډیرو ګاونډیو هیوادونو تر منځ د دوو ګاونډیو هیوادونو تر من
په صفري ساحو کې نښتې ترسره کیږي خو ستونزه د دواړو هیوادونو تر منځ ډیپلوماټان او یا پوځي چارواکي په 

ل وروسته بل ځل یې اسانۍ حل کوي. خو په افغانستان کې دا ستونزه نه یوازې دا چې حل کیږي نه بلکې له یو ځ
تر لومړني ځل ډیر او سخت تیری کوي. یواځې په همدې سپین بولدک سیمه کې د افغان او پاکستاني ملیشو لخوا 
یواځې په تیر کال کې درې څلور ځلي نښتې وشوې چې د افغان اتلو سرحدي ځواکونو لخوا یې غاښ ماتوونکی 

او پاکستان له لوري پالوی ټاکل کیږي او موضوع څیړي خو  واب لیدلی دی. هر ځل د پیښې وروسته د افغانستانځ
 له څیړلو څه موده وروسته بیا هم د پاکستان لخوا په افغان خاوره تیری ترسره کیږي.

 

نه پوهیږو چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه؛ د افغانستان په خاورې د پاکستان یرغل نه ویني او که 
بولي؟ دلته خبره په افغان خاوره د پاکستان د تیري په مساله کې په افغان حکومت هم غبرګه  یې ویني؛ تیری یې نه

کیږي. افغان حکومت هم چندان غبرګون ورته نه ښیې. یواځې دومره کوي چې کله په کابل کې د پاکستان سفیر او 
ن له تیري خالصیدلی شو چې کله یې شارزدافیر احضار کوي. خو هغه کار چې پر اساس یې د تل لپاره د پاکستا

 هغه له پاکستان سره په زغرده خبرې کول او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان غږ اوچتول دي؛ نه ترسره کیږي.
سمه ده چې هر ځل د پنجابي دښمن په مقابل کې زمونږ اتل سرتیري خپله میړانه ښیي او آن خپل سرونه پرې 

ې هر ځل دې پاکستان تیری کوي او زمونږ اتل سرتیري دې ځانونه په قرباني کوي خو دا د ستونزې حل نه دی چ
نه ده چې حکومت دې الس تر ځنې  یورې ساتل فرض دي خو دا په دې معنخپلې خاورې قربانوي. د خپلې خا

ناست وي او د خاورې ساتونکي مو دې قربانوي ورکوي. د امنیتي ځواکونو قربانۍ او سرښندنې د قدر وړ دي خو 
هم باید خپل مسولیت ادا کړي. حکومت هم باید په زغرده له شریر پاکستان سره خبرې وکړي او که له حکومت 

پاکستان سره په خبرو مساله نشي حل کولی نو بیا دې پر ملګرو ملتونو کې له افغانستانه سمه استازولي وکړي. هلته 
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الت غوښتنه وشي. نور نه باید زمونږ اتل دې د افغان ملت غږ پورته او د پاکستان د تیریو په مقابل کې د عد
 سرتیري د هغو پیښو قرباني شي چې حل یې شونی وي.

 

یو ځل بیا هم د خپلو اتلو سرتیرو میړانه او سرښندنې ستا یم او په هر ډګر کې یې د دښمن د شرمیدلو او د ماتې 
 غوښتنه کوم. ویاړم پر خپلو اتلو افغان امنیتي سرتیرو.

 پای
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