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 2۵1۰۱1۵۱1۲          آصفي خوشحال
 

 بوتې اوتې نثار چوهدري د
 

 څرګندونې غریبې او عجیبې اړوند افغانستان د چارواکي استخباراتي او پوځي لوړپوړي پاکستان د راهیسي پخوا له
 چې کې افغانستان په. کړي ګذارې بامونو په افغانانو د واورې ټولې بام خپل د چې وي داسې خو کله کله. کوي

 مستقیم پاکستان د یې کې ډیرو په شوي؛ بریدونه ایز ډله او بریدونه ځانمرګي ،چاودنې کړنې، ترهګریزې څومره
 والیت ختیځ په افغانستان د چې دي شاهدان افغانان ټول. وي شوی ترسره الرښودنه په پاکستان د یا او وي الس
 د اړوند دې په. وریګي خال خال هم اوس او وریدل توغندي ړانده لوري له پاکستان د راهیستې کلونو له باندې کونړ

 ټولو دغو په چې دا یوازې نه پاکستان خو لري هم شواهد او السوندونه کره ادارې استخباراتي او نظامي افغانستان
 اوړي ترهګر ته پاکستان هیواده دغه له چې کوي پورې تور افغانستان په بلکه ردوي لرل الس کې کړنو ترهګریزو

 پیاوړې که او ووایم سترګي سپین پاکستان د دیته چې پوهیږم نه. لري الس کې پیښو ترهګریزو ټولو په هلته او
 پالیسي؟ بهرنۍ

 
 چوهدري. دي ویلي آپلتې بیا ځل یو علي نثار چوهدري وزیر چارو کورنیو د پاکستان د کې وروستیو دې په اوس
 هلته او ادارې امنیتي پوځ، افغانستان د وایې نوموړی. خرابوي هیواد دریېم اړیکې پاکستان او افغانستان د چې ویلي

 نه ځل لومړی دا. لګوي تورونه ولې پاکستان پر نو نیولی شي نه مخه پیښو د ترهګرۍ د چې ځواکونه بهرني میشت
 ورځې څو دې له بلکه ورکوي پیغور او کوي خبرې ترخې داسې ته چارواکو افغانستان د ښاغلی دغه چې دی

 چا بل ګډون په غني اشرف د نه او یوو نه څوکیداران افغانستان د موږ» چې و ویلي علي نثار چوهدري هم وړاندې
 دې افغانستان لګوي، پاکستان پر یې تور نو هم وپرنجېږي څوک که کې افغانستان په. یوو ورکوونکي ځواب ته

 «واورو خبرې دوی د چې یوو تیار موږ کړي، شریکې سره زموږ اندېښنې خپلې
 
 ولس افغان حکومت، افغان افغانستان، چې کوي ډاګه په نو شي څیړل او شي وکتل دقت پوره په یې ته خبرې دې که
 دوی د یې ښکاره په. ده ورکړې طعنه او پیغور ښکاره یې ته ځواکونو بهرني میشت کې افغانستان په دلته او

 میشت دلته او ادارې استخباراتي او امنیتي حکومت، افغانستان د ګویا چې ورکوي یمعن دې د دا دی، کړی سپکاوی
 حکومت افغانستان د. لګوي تورونه پاکستان په بېځایه او وکړي ساتنه افغانستان د چې نلري وړتیا دا ځواکونه بهرني

 باید کې رڼا په اصولو ډیپلوماټیکو د او پرینږدي ځوابه بې خبرې حقیرانه دغه نثار چوهدري د باید ادارې امنیتي او
 .ورکړي ځواب ماتوونکی غاښ ورته

 
 د پاکستان او افغانستان د چې دا هغه ده؛ وړ مکس د کې څرګندونو وروستیو په نثار چوهدري د چې خبره بله یوه

 له که خو نکړ یاد نوم هیواد کوم د ښکاره په چوهدري هم څه که. دی ښودلی هیواد دریېم یې المل ترینګلتیا د اړیکو
 پخواني. ده ته هندوستان یې اشاره چې کیږي ډاګه په نو وګورو ته غوښتنو تیرو پاکستان د څخه حکومت فغانا

 او کنټرول سیاست کورني د افغانستان د غوښته؛ پاکستان د افغانستانه له چې ویلي بار بار په کرزي حامد ولسمشر
 باور دا کتو په ته غوښتنو دغو پاکستان د نو. دي محدودول اړیکو د سره هندوستان د او نیول کې واک خپل په

 .وي هندوستان هدف څخه هیواد دریم د څرګندونو وروستیو په نثار چوهدري د چې شي کیدای
 

 هیڅ یې ته افغانستان کړي، مرستې راز هر کې پړاو هر په تاریخ د سره افغانستان له چې دی هیواد هغه هندوستان
 د یمعن رښتینې په تل کړې، ده نه السوهنه کې چارو کورنیو په افغانستان د یې هیڅکله رسیدلی، دی نه زیان راز

 چې دا خالصه رسولي، مصرف په روڼتیا بشپړه په مرستې یې سره افغانستان له شوی، پاتې هیواد دوست افغانستان
 کوي ادعا نثار چوهدري سره ثبوت کوم په نو اوس. ده پاللې دوستي پاکه خپله سره افغانستان له یې معنا پوره په

 ولري؟ الس کې خرابوالي په اړیکو د پاکستان او افغانستان د دې هندوستان چې
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 کړي، بدل ذهنونه افغانانو د خالف په پاکستان د چې غواړي څرګندونو ورته په پاکستان چې ده دا خبره اصلي
 افغان د الرې دې له چې غواړي کړي، خراب باور افغانانو د هندوستان هیواد دوست په افغانستان د غواړي
 د او وي خبر دي افغانان او دولت افغان خو. کړي پیدا تردد او شک کې اړیکو په منځ تر هندوستان او حکومت
 .وساتي ځان نښتلو له دې کې چال نوي دغه په پاکستان

 پای


