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 ۱۹/۰۵/۲۰۱۶          آصفي خوشحال
 

 !کې ځواب په مشاور د امنیت ملي د پاکستان د
 

 پنځمې د اړوند سولې افغان د کې آباد اسالم په ورځ تیره وایې راپورونه
 مشاور امنیت ملي د پاکستان د وړاندې ورځ یوه ناستې اړخیزې څلور
 او درزیږي، لپاره افغانستان د زړونه هغوي د چې؛ ویلي جنجوعه ناصر
 چې ګڼي خلک ځینې ویلي جنجوعه. لري خواخوږي سره وروڼو افغان
 پاکستان بلکې ده نه داسې وینا په نوموړي د خو کوؤ لوبه مخه دوه مونږ
 نوموړي. دى لیواله ته ټینګښت امنیت د کې افغانستان او دى خوښى سوله

 د او ویشلى دسترخوان او کور خپل سره افغانانو د هغوي ویلي همداراز
 .رسیدلى زیان روپو اربونو د ته اقتصاد یې امله له کډوالو افغان

 

 د یې ته جنجوعه ناصر مشاور امنیت ملي د پاکستان د دلته غواړم
 .ووایم ځواب څرګندونو وروستیو

 

 خو کې دې په. لري خواخوږي سره وروڼو افغان او درزیږي، لپاره افغانستان د زړونه دهغوي چې ویلي جنجوعه
 داسې درزیدل دا خو درزیږی لپاره افغانستان د زړونه چارواکو پاکستاني ټولو د شمول په جنجوعه د چې نشته شک
 افغانستان د زړونه هغوی د بلکې وکړي؛ استازولي نیت ښه د چارواکو پاکستاني د لپاره افغانستان د ګویا چې دي نه
 چې درزیږي لپاره دې د زړونه دوی د. درزیږي لپاره تخریب د حکومت افغان د او وژنې د افغانانو د بربادۍ، د

 دې د زړونه دوی د او واخلي ساه آرامه چې پرینږدي افغان باید دوی شي، بسیا ځان په چې پرینږدي باید افغانستان
 تیرې پاکستان او افغانستان د. کړي ټیله ته کندې بدبختیو د هم ال افغانستان شي وکوالی څنګه چې درزیږي لپاره

 .ووینئ حتما   به ثبوت ادعا دې د زما نو کړئ مطالعه که اړیکې
 

 بلکې ده نه داسې وینا په نوموړي د خو کوؤ لوبه مخه دوه مونږ چې ګڼي خلک ځینې چې ویلي همداراز جنجوعه
 په حکومت د ته جنجوعه ښاغلي پوهیږم نه. دى لیواله ته ټینګښت دامنیت کې افغانستان او دى خوښى سوله پاکستان
 دی؟ ړوند خپله په که او ښکاري ړندې پاڼې تاریخ د او افغانان ټول شمول

 

 د کرزي حامد ولسمشر پخواني د څنګ تر حکومتونو افغان پخوانیو د چې وي نه یاد په به ته جنجوعه ناصر
 یاده له سفرونه زیات شلو له کرزي حامد د ته پاکستان به جنجوعه وشو، باور څومره پاکستان پر مهال پر واکمنۍ
 وخت د یوازې یې به پایله خو ورکولې ژمنې ورته به پاکستان او کولو باور پرې حکومت افغان چې وي باسلي
 آن ورکړل امتیازات څومره ته پاکستان غني اشرف ولسمش افغان اوسني چې معلوم وي نه به ته جنجوعه. وه ضایع

 کولې وعدې تشې پاکستان یې کې مقابل په خو کړ السلیک ورسره هم یې سند پټ معلوماتو استخباراتي د چې دې تر
 د کې ناستو اړخیز څلور په سولې افغان د منځ تر پاکستان او افغانستان امریکا، چین، د به جنجوعه آیا او. بس او

 وې کړې یې لپاره راوستلو د طالبانو والو وسله د ته میز مذاکرې د چې وي کړي هیرې ژمنې چارواکو پاکستانیو
 کوي؟ نه داللت توب مخي دوه او رضالت په پاکستان د ټول دا دی؟ شوی شا په ترې اوس او
 

 او کور خپل سره افغانانو د هغوي چې ویلي هم دا جنجوعه ناصر مشاور امنیت ملي د پاکستان د همداشان او
 ناصر د باید هم دلته. رسیدلى زیان روپو اربونو د ته اقتصاد یې امله له کډوالو افغان د او ویشلى دسترخوان
 ورکړې پناه ته افغانانو پاکستان ګویا چې ورنکړي پیغور دا ته افغانانو چارواکی یو هر پاکستان د شمول په جنجوعه

 کړې، آبادې دښتې خپلې کډوالو افغان په خو پاکستان اصال  . دی لیدلی زیان پاکستان سر پر کډوالو افغان د او
 زمونږ خو دوی کړې، ترالسه مرستې ډالر اربونو په نړیوالو له نوم په ورکولو پناه د ته کډوالو افغان د خو پاکستان

 ګټه توګه په ګوتې خوګې د افغانستان د یې کډوالو افغان میشتو له کې پاکستان په واخیستله، ګټه منفي کډوالو له
 همدغو له زمونږ ده، کړې پورته ګټه توګه په آلې د فشار د دولت افغان په کډوالو افغان له تل خو پاکستان واخیستله،
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 وایې جنجوعه ښاغلی سترګو کومو په بیا نو. وکړله استفاده کې کولو ترالسه په ګټو استخباراتي خپلو د یې کډوالو
  دی؟ اړولی زیان روپو اربونو په ته اقتصاد پاکستان د کډوالو افغان چې
 همدغه چې شي به یاد په ور نو کړي ښکته سر کې ګریوان خپل په او کړي نه پټې سترګې حقیقت په جنجوعه که

 له هم اوس سر پر یې تاسې چې دي کډوال افغان همدغه او راورسولو ته حد اوسني یې پاکستان چې و افغانان
 .کوئ ترالسه ډالر میلونو په نامه په ورکولو پناه د ته کډوالو د ټولنې نړیوالې
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