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 ۳۱/۰۷/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 په تورخم کې د شهید سرتیري وینې ته سپکاوی
 

 د تورخم دروازه په رسمي توګه پرانیستل کیږي
 

ریپوټونه وایې پاکستان به د دوی ملیشو لخوا په تورخم کې جوړه شوې دروازه په همدې اونۍ کې په رسمي توګه 
پرانیزي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي؛ د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلیدو د مخنیوي 

ه رسمي توګه افتتاح کړي. تورخم چې د افغانستان او لپاره به راتلونکې اونۍ په تورخم کې جوړه شوې دروازه پ
پاکستان تر منځ د تګ راتګ لپاره ډیره مصروفه الر ده څه موده وړاندې د پاکستان حکومت وتړله. حکومت وروسته 

 .بیا الره پرانیستله او یوازې هغه چا ته یې د داخلیدو اجازه ورکوله چې د سفر کولو قانوني اسناد یې لرل
سې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت په وار ـ وار د ډیورنډ په کرغیړنه کرښه د پاکستان لخوا د دا په دا

هر ډول تاسیساتو جوړول؛ پر افغان خاوره د پاکستان تیری بللی او ویلي دي چې د ډول تاسیساتو جوړول باید د د 
وده وړاندې پرې د افغان سرحدي امنیتي ځواکونو واړو هیوادونو په موافقت ترسره شي. د اهغه دروازه ده چې څه م

او د پاکستاني ملیشو تر منځ خونړۍ نښتې وشوې چې په ترڅ کې یې د پاکستان د پوځ لوړ پوړي افسر جګړن علي 
جواد چنګیزي په شمول څو تنه ملیشې ووژل شوې. همدا راز افغان لوري ته هم ځاني تلفات واوښتل. په دغه دروازه 

سربازانو مو خپل سرونه او وینې قرباني کړې. په دغې دروازې افغان اتل سرتیري ضیا الرحمن خپل  افغان امنیتي
سر قرباني کړ او د شهادت جام یې نوش کړ. د دغې دروازې د لګولو په غبرګون کې افغان میړنیو اتالنو د دښمن 

اره ر په ټغر کیناستلې. یوازې د همدې لپمرمیو ته خپلې سینې سپر کړې، اوالدونه یې یتیمان شول او کورنۍ یې د وی
 .چې په خاوره یې د دښمن تیری نه شو زغملی

اوس د راپورونو پر اساس ویل کیږي چې د ډیورنډ په کرغیړنه کرښه د پاکستاني ملیشو لخوا یاده دروازه بشپړه شوې 
ره ان حکومت له غبرګون سره ـ سرسمي توګه افتتاح شي. پوښتنه دا ده چې د افغ او ټاکل شوې راتلونکې اونۍ به په

ولې بیا هم پاکستان په تورخم کې دروازه بشپړه کړه؟ افغان حکومت د دغې دروازې پر سر د خپلو سرتیرو قربانۍ 
ولې هیروي؟ د ملي یووالي حکومت ولې د اتل سرتیري شهید ضیا الرحمن له وینې سره جفا کوي او د دغې دورازې 

ه شول د حکومت هغه تند غبرګونونه چې ویل به یې په هر قیمت به له خاورې دفاع په جوړولو غبرګون نه ښایې؟ څ
وکړي؟ څه شولې د حکومت هغه ژمنې چې د ډیپلوماټیکو خبرو له الرې یې د یادې ستونزې د حل لپاره کولې او څه 

غبرګون کې یې  شول په پاکستان کې د افغان سفیر عمر ذاخیلوال هغه ګواښونه چې د دغې دروازې د جوړولو په
ویلي و چې که پاکستان د دروازې د جوړولو کار بند نه کړي نور دلیل نه پاتې کیږي چې په هغه هېواد کې د افغانستان 

 د سفیر په توګه دندې ته دوام ورکړي؟
 آیا حکومت له پاکستان سره معامله کړې ده؟

سته د افغان حکومت یو پالوی په دې اړه د په تورخم کې د افغانستان او پاکستان تر منځ تر وروستۍ شخړې ورو
خبرو لپاره اسالم اباد ته والړ. د دغې پالوي له راتګ وروسته د تورخم مساله خپ و چوپ پاتې شوه او حکومت په 
تورخم کې د تاسیساتو جوړولو خبره شاته وغورځوله. د پالوي د تګ او راتګ په پایلې ولس هیڅ پوه نه شو. د 

دې دروازې بشپړول او په رسمي توګه پرانیستل داسې څرګندوي چې ګویا حکومت د هیواد پر پاکستان لخوا د یا
ځمکنۍ بشپړتیا سیاسي معامله ترسره کړې وي. هلته پاکستان په قوت سره د ډیورنډ د رسمي کولو لپاره هڅې کوي 

دغې کرښې ته د رسمیت لپاره او دلته په کور دننه وجدان پلورونکي د پارلمان ځینې استازي او خرڅې شوې څېرې د 
 .البي ګیري کوي خو حکومت پرې سترګې ړندې او غوږنه کاڼه کړي دي

پاکستان د تورخم ترڅنګ، د هیواد په ډیری سرحدي والیتونو کې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي، خو 
د په ځمکنۍ بشپړتیا سیاسي معامله حکومت یې پر وړاندې چوپه خوله دی. د حکومت له چوپتیا معلومیږي چې د هیوا

خاورې د پاکستان تیری بابیزه  شوې ده. که خدای مه کړه د حکومت مرګونې چوپتیا همداسې دوام وکړي او پر افغان
وګڼي نو دا به پر خاوره د شهید شویو سرتیرو په ځانګړي توګه په تورخم کې د شهید شوي سرتیري ضیاالرحمن له 

ته یې سپکاوی وي. پاکستان په دغه دروازه د خپل وژل شوي جګړن وینې ته د درناوي په  قربانۍ سره جفا او وینې

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


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

 

خاطر همدا دروازه د علي جواد چنګیزي په نوم نوموي خو افغان لوری دې د شهید ضیا الرحمن وینو ته سپکاوی 
 .دیپای کوي. ډیر د افسوس 
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