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 1۷/۰۶/۲۰1۶               مترجم : عارف عباسی
 

 نظامی در دو طرف خیبررخورد ب
 ۲۰1۶جون 1۵ مؤرخۀمنبع: رادیو آزادی، 

 
 

الری در دو طرف کوتل خیبر از سه روز  در اثر برخورد نظامی که تلفات جانی همراه داشت به صد ها

 است با این طرف متوقف
 

کشیدگی میان افغانستان و پاکستان در سرحد تا هنوز در فرازش  باقیست، میجر پاکستانی که در تبادلۀ آتش  

جون مجموع تعداد کشته  1۴سرحدی زخم برداشته بود فوت کرد. مرگ میجر علی جواد چنگیزی در  متقابل

 است که در اثر آتش باری توپخانۀ طرفین درحادثه را به پنج نفر رساند، نامبرده دومین پاکستانی ای  شدگان این

 نفر از هردو طرف مجروح گردیدند. 1۸تقاطع سرحد جان داده. این برخورد جان سه سپاهی افغان را گرفت و 

راحل شریف لوی درستیز قوای مسلح پاکستان با خانوادۀ میجر چنگیزی در مراسم تدفینش اشتراک نموده و 

بانی میجر متوفی را بخاطروطنش تقدیر نمود. نمی دانم عکس العمل اولیاء نوازشریف صدراعظم پاکستان  قر

امور افغانستان در قبال قربانی سه سرباز و مجروح شدن عدۀ دیگری چه بوده و کدام عالی رتبه ای در مراسم 

 جنازۀ این سربازان اشتراک نموده است.

ن در جالل آباد مرگ به پاکستان را شعار همچنان مظاهره چیان خشمگین در مراسم خاک سپاری عساکر افغا

می دادند. افغانستان و پاکستان همدیگر را در برانگیختن این ّشر متهم کردند که منجر به مسدود شدن سرحد 

را بحیث سرحد بین المللی نشناخته و بر اقدام پاکستان مبنی بر اعمار  دافغانستان خط نام نهاد دیورن تورخم گردید.

که برای نظارت از رفت و آمد های غیر مجاز و خالف قانون امنیت ی استست. پاکستان مدعمعترض اکتاره 

 بیشتر ضرورت است.

جون 1۸قوای نظامی بیشتر هردو کشور در حواشی سرحد متمرکز گردیده، وزارت خارجۀ افغانستان به تأریخ 

 آشوبگری پاکستان به وی سپرد.سفیر پاکستان را احضار و احتجاجیۀ دولت افغانستان را بخاطر این 

وزارت خارجۀ پاکستان شارژ د افیر سفارت افغانستان را احضار و احتجاج حکومت خود را به وی رسماً ابالغ 

 نموده.

 تبصرۀ مختصر:

نمی دانم عکس العمل اولیاء امور افغانستان در قبال قربانی سه سرباز و مجروح شدن عدۀ دیگری چه بوده و 

 ای در مراسم جنازۀ این سربازان اشتراک نموده است. کدام عالی رتبه
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