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 څرګندونې  ي راند   آصف سفیر پخوانید  د پاکستان 
 
 
شنونکو سره  یسیاس کی د دوه تنو افغان مپرګرا د »تودې خبرې« په نتلویزیو عطلو د هنیټ ۲۶په   یمیاشت ست دګاد  

برخه د  یعموم هم د خبرو د پاره را بللی و. د خبرو ئد ران یوځای په کابل کی د پاکستان پخوانی سفیر آصف خان
همدا نظر درلود چی پاکستان د   رڅی افغان شنونکو خو د معمول په .هڅرخیدل )پاکستان او د طالبانو په اړیکو ( را

ک وجود  په  خپل یطالبانو  کی  افغانستان  کی یغواړ او یتعقیبو عمناف په  افغانستان  په  دولت  یداس چی  یو 
  …او دی ته ورته نوری خبری یو په پاکستان پوری تړلی هحیث چی له هره یولر وجود

   ک:رانی و وید وړ دی. ښاغلی لتأم چی زما په نظر د یو خبری یداس یځن په خبرو کی ئد ران خو د آصف
پاکستان» -۱ د  سره  طالبانو  اش ییکاړ د  ولسمشر  د  لکه  دی  ډول  یونس  امرهللا سره، یغن فرهماغه  سر،  صالح 

 « .سره وسیاسیون قانونی او نورو
 
 .«کی ئثبات  یب د افغانستان په ثبات کی د پاکستان ګټه ده نه په» -۲  
 
  :وړ خبره یی دا وکړه چی لتأم د هډیر بله
 
، هند دی چی د افغانستان  یلر پوری اړه یمداخل په افغانستان کی د جنګ د دوام لویه برخه د هند د هیواد په » -۳
 « ، نه پاکستانیلر کی لوی الس ۍنارام په

 : چی هداو بڼه یی لرله رپیغو او وروستۍ خبره یی چی د یوه ستر
  
نانو په غاړه دی. که افغانان په اتفاق شی نه پاکستان،  خپله د افغا تمسؤلی او جنګ ټول یسول په افغانستان کی د »-۴

 « یورسو ، نه امریکا او نه نور هیوادونه کولی شی چی دوی ته تاوانننه ایرا
  

  .موڅیړ خبری ئد ران  د ښاغلی لزه غواړم په لنډ ډو
 
پاکستان۱ د  که  سیاستوالویغن  د یاړیک ـ  او  چارواکو  افغان  نورو  او  قانونی  عبدهللا، صالح،  طالبانو   ،  د  هم  سره 
کړی   یو کوم عمل نه یداس نکاړتیا څه ده؟ طالبانو خو تر ننه پوری مم یجګړ ، نو بیا د جنګیو یاړیک رڅی په

په افغانستان  د  دی  هغه  د ههکل چی  پاکستان  په ۍپالیس یسیاس د  هم یو کی تضدی سره  چارواکی  افغان  که  نو   ،
  ؟یکیږ مرګونه او وژل د څه د پاره تر سره یورځ  یهر ده، دا دبیا خو مسئله حل  یو همدومره د پاکستان تابع

د   هجغرافی کاله ولی دي هیواد د افغانستان ټوله تڅلویښ نو بیا دا یو که د افغانستان په ثبات کی د پاکستان ګټه -۲
و کی  لمبو  په  منځههسیزل اور  له  ورته  یی  آبادی  ټوله  او  وژل  و  افغانان  ملیونونه  یی  ولی  الهم   هیوړل ،  او 

  ؟ ؟؟یورکو ادامه
د -۳ هند  د  کی  جنګ  په  افغانستان  یوه یمداخل د  د  پاکستان  د  هم  هغه  لوری یسیاس خبره،  له  یوه   یهس شخص 

یوه ادعا ده  یداس اد،  یو لرونکی انسان ته د منلو نه زمغ ادعا ده چی ممکن هیڅ هزخرفم معنی او حتی یب پوچه،
لوبغاړي دي(. هند په  ټکریک د نافغانسا  نړۍ ته د هۍ د انتقال لویه برخ د ناروغ ا کرون د ) یوای لکه څوک چی و
د کی  کوم یاقتصاد افغانستان  بل  پرته  نه  کړی یداس پروژو  عمل  ښکاره  او  ته   پټ  دی  پاکستان  دی  هغه  چی 
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دنیا  یکاند مجبور ټولی  د  او ییاغ چی  تباهۍ  د  دی  قوتونه  باغی  پاره يبرباد او  دی  ها افغانست او یکاند حمسل د  ته 
  ؟یولیږ را
ته ا ای دولت  افغان  دولت  هند  ورکړی،  د  پیسې  ورکړی،  افغانستان   هملیش سالح  د  چی  کړی  جوړ  یی  قوتونه  یی 
پاکستان یخاور له خلکو یوکړ بریدونه یباند په  او  خاوره  په  افغانستان  د  هره ورځ  دی چی  پاکستان  دا  که  او   ،

د  هنیغ په غنی ولی یلر مپرابل که پاکستان د هند سره ی داچ  ر ټولو مهمه؟ تیکو تر سره یحمل  کی مستقیماً په سرحداتو
 .(مپالرکړ ؟ ) په تا می زور نه رسی مړ به دییاخل د شمال نه مانتقا  چی د جنوب سره د درد یکیږ هند سره نه مخامخ

چی په وطن کی   یغواړ هم غږی یم چی که افغانان خپله ونه یبیخ د دی خبری سره ئد ران زه د ښاغلی آصف -۴
ثبات او  یی یراش سوله  نه  او  شی  راوستی  سوله  نه  ورته  هیڅکله  دنیا  کورنۍ  یغواړ نوره  دوی  د  چی 

  .کړی هختم جګړه
کی ندافغانستا  که جنګ  هرڅوک ډورګ په  چی  مخالفین  افغان  وال  وسله  او  چارواکی  نوم   یو افغان  هر  د  او 

افغانانیو یراوتل  ته یجګړ الندی مسلمانانیو ،  توګه  یو انسانان لعاق او یو ،  خاصه  په  او  نړۍ  د  باید 
او ههمسای د طعنو  د  خالص وپیغورون ګانو  ځان  سره .یکاند نه  ورونه   یوکړ سوله  خپل  او  وطن  خپل  نور  او 
  .یوژغور د خړ سترګې نه هاوځانون یتباه د

 .پای
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