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 پاکستان ته د ډاکټر خلیزاد او مالبرادر
 په هکله اندیښنهیوځای سفر د

 

د خبری رسنیو نه واوریدل شول چی د طالبانو سره د خبرو کولو دپاره د امریکا د خارجه چارو د وزارت 

دکانګرس د غړو له پوښتنو ) شخصاً  دی هیواداستازی آفغان االصل امریکای ډاکټر زلمی خلیل زاد، د 

زه یی په نتیجه نه یم پوه شوی چی د طالبانو سره د خبرو په هکله ورنه څه ډول پوښتنی شوی او ډاکټر 

سره  دی. د دی تللیخلیلزاد ورته څه ډول ځوابونه او تفصیالت ورکړی دی( نه وروسته بیا پاکستان ته 

واوریدله شوه چی په قطر د طالبانو د مرکچی ډلی مشر مال عبدالسالم سم دا خبره هم د خبری رسنیو نه 

. دا خبره هم ال نه ده دی سیدلیبرادر هم د پاکستان د صدراعظم عمران خان په غوښتنه پاکستان ته ر

څرګنده شوی چی دوی به دواړه )خلیلزاد او مالبرادر( یوځای د صدراعظم عمران خان سره مالقات کوی 

خو دومره سړی پوهیدلی شی چی پاکستان دواړو لورو ته څه نوی سپارښتنی لری او ل ؟ او که بیل بی

 ممکن ترینه وغواړی چی د سولی خبری باید د پاکستان په خوښه مخ ته والړی شی.

د پخوانیو معلوماتو له مخی د خلیلزاد، طالبانو او پاکسان دریځ مونږ ته څرګند دی او هغه داچی د سولی 

می د پاره باید د ډاکټر غنی د ملی یو والی د دولت ځای موقت دولت ته خوشی شی او موقت د خبرو د ادا

دولت  نیمای  دد دی طرحی سره د ملی یووالی دولت د زمان په قید سره د سولی خبری نهائی کاندی. 

اچی خو دخورو ورو سیاسیونو ال د پخوا نه موافقه کړی وه، واکمن ډاکټر عبدهللا عبدهللا او ورسره نورو 

چی د هیڅ  ټینګار وکړیی ومت سره مخامخ شول او پدی اغنی د سخت مقډاکټر اشرف جمهوررئس د 

هم مشر قبول شی موافقه نه لری، باید انتخابات وشی او یی له دی )اشرف غنی( خپدول موقت دولت که 

خبرو د ادامی او د یوی تل پاتی او باعزته سولی د تامین د پاره تشکیل  یو مشروع قانونی دولت د سولی د

 و السونو د ملی ګټو او د ملت د ټولو اتباعو د مدنی حقوقو نه دفاع وکړلی شی.صشی ترڅو په خال
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د دآکټر غنی د مقاومت نتیجه داشوه چی د جمهوری ریاست ټاکنی سرته ورسیدی، د ټاکنو نه یوه ورځ 

د دری څلورو والیاتو نتیجی هم مرکز ته نه وی را رسیدلی، جناب ډاکټر عبدهللا د خپل  وروسته چی ال

سره یی و ویل چی دوی انتخابات ګټلی ، دویم دور ته هم اړتیا نشته  ډټیم غړی راټول کړل او په پوره ډا

م اعالن حکمتیار هاو دی به په مستقله توګه خپله کابینه جوړه کاندی. د ده د اعالن سره سم ښاغلی ګلبدین 

ده انتخابات ګټلی دی، همدا ډول د ډاکټر غنی لومړی  نیول شینه وکړ چی که غلطی رای په نظر کی و 

ی وکړ او فکر یی وکړ چ ټیر اکڅمعاون ښاغلی امرهللا صالح هم د ډاکټر غنی د فیسبوکی مینه والو په 

وروسته پاتی شی، نو نه یواځی د خپل ټیم به  دی نو د خریفانو نه نکه دوی هم د خپل بری اعالن و نه کا

د بری اعالن یی وکړ بلکی د نورو نه لږ مخ ته وال او ویی ویل چی په لنډ راتلونکی کی به خپل مخالفین 

 او یا به یی له ملکه و شړی. په زندان وردننه کړی

مل دا هم وو، چی تر څنګ یی یو لوی ال وداچی په ټاکنو کی د خلکو د ګډون شمیر کمه وه د نورو عوامل

جمهوری ریاست ته ډیرو  نوماندانو حتی د ټاکنو تر ورځی پوری په دی باور نه لروده چی د ټاکنو پروسه 

 دی په عمل کی پلی شی.

، چی ولی خلیلزاد او مال برادر دواړه په یو وخت پاکستان ته د افغانستان د سولی رابه شو اصلی خبری ته

فر مطلب به څه وی او هغه به څه وی چی دوی به د افغان دولت د خبرو د پاره سفر کوی، د دی س

 داستازی نه پرته سره پری سال شی؟

دی برخه کی به ممکن د هرچا سره بیل بیل تعبیرونه او شکونه ځکه وی چی دا خبری به هم په اغلب  هپ

ه د داخبری ماته یوبلګومان د تیرو نهو دورو د خبرو په څیر د بندو دروازو تر شا سرته رسیږی. زما په ان

 او هغه داچی:  یتر پخوا بدتره او ناوړه دسیسه بریښ

اکنو ګټونکی شو او د جمهوری ریاست مقام ته ورسیده نو خبره ختمه ده، طالبان به په که ډاکټر عبدهللا د ټ

اک په وټول قوت سره کابل ته را داخل شی او ډاکټر عبدهللا د تش په نامه مشرتوب الندی به پوره دولتی 

کمتیار به هم ورسره خپله ملګرتیا اعالن کاندی او د هغی زمانی یو قانون به حولری، ګلبدین  ښیالس ک

نه ده او لمر د هغه نه ګرد کد تطبیق د پاره جوړ کاندی چی ) عموم خلک په دی باور وو چی ځمکه سا

چی په دی صورت  (یږی.چاپیره  داسی را تاویږی چی په شرق کی را پورته کیږی او په غرب کی ډوب

تان په زاد او پاکسلکی به د ډاکټر اشرف غنی او نورو د مدنی حقوقو د غوښتونکو کیسه مفته شی او د خلی

 هپه غیر مستقیمه توګ افغانستان ) خدای دی نکړی( خوښه سوله به افغانستان ته راشی، چی ورو ورو به

 پنځمه صوبه بدل شی.د پاکستانه په 

اتو د کمیسیون له لوری ډاکټر اشرف غنی ګټونکی اعالن شی، نو په دی صورت کی که چیری د انتخاب

به ، تطمیع شوی خواره واره سیاسیون + طالبان + خلیلزاد + پاکستان په شریکه د جمهوری ریاست تر 
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دی ته و لمسول شی چی نتیجه و نه منی  ډاکټر عبدهللا ټولو سخت عاشق او د غلو د بانډونو پخوانی مدافع

د امریکا دولت ته بیا د مداخلی  ترڅوبحرانه پوری ورسوی م کال په څیر خبره تر کورنی  201۴او لکه د 

او منځګړیتوب موقع پا الس ورشی. دا کرت امریکا شاید د پخوا په څیر د ملی یووالی د دولت د جوړیدو 

ریف افغان په توګه د په ځای اشرف عنی دی ته مجبور کاندی چی د یوه عالم، یوه وطندوست او یوه ش

وینو توئیدو په ځای دا غوره وګڼی چی د قدرت نه تیر شی او د موقت دولت د جوړیدو سره موافقه وکړی. 

 )داچی غنی به څه موقف نیسی هللا ج پوهیږی(

سفر په هکله پاکستان ته او د عمران خان باید عرض کړم چی دا یواځی د خلیلزاد او مالبرادر د یوځای 

د لیدو کتو څخه زما اندیښنه ده چی له تاسو درنو دوستانو سره می شریکه کړله. هیله من یم  سره د دوی

او دا دری اړخیزی خبری دی ته الره پرانزی چی د افغان  سر تر پایه دا اندیښنه بی ځایه او ناسمه وی.

د  افغانستان کیدولت او طالبانو تر منځ مخامخ حبری پیل شی او یوه داسی نتیجه تری را ووځی چی په 

یوی تل پاتی سولی د راتلو سبب شی او دا جنګی وهلی ولس د دی اوږدی غمیزی نه خالص او د پر 

 پای. آمین. مختیا په لور ګامونه اوچت کاندی.
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 یادونه:
 

نوری لیکنی او سرودونو هم ولولی، او لیکوال  که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی د دی شاعر 
د او مطالب مقالی په اجرا کولو سره د لیکونکی  «کلیک»د نو کوالی سی چی، پر انځور باندی 
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