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  :دخلــیلــزا

 ی دریـمګـړ  انصـافـه بې یـو

 
  دافغانستان   خلیلزاد،  زلمی  استازی  ،دامریکادبهرنیوچاروځانګړی  پورې  ترناستې  دوحې  د  رانیولې  نه  کنفرانس  له   بُن  د

شل  دغه  په  نوموړي  وه.  څیره  سیاسي  فعاله  یوه  تعامالتواوقضیوکې يټولوسیاســ  په ٙٙ   دخپلې  کې  واټن  زماني  کلن  تقریبٙا
ــ  ډیـــرې په ګاډی دیپلوماسي  .هوځغالو  سره مسولیتۍ اوبې احتیاطۍ ېبــ

  له  چې   وو،  روان   اوبیباکه  غیرمسوالنه  دومره  اوږدوکې   په   مزل   سیاسي  اواوږد  کړکیچن  دغه  د  نوموړی
َٙ   چې  ځایوکې  الزمودیپلوماتیکوتم  تیرشو،په  پروایي  بې  ډیرې  په  څراغونونه يډیروخطرناکوسروسیـــاســـ َ   مصلحتا

 . وتیرش ورڅخه  اواګاهانه ونیول نادیده یې هډیرایکزیتونــ اودسولې نشو، تم وای دریدلی دبای
 صرف  کې  افغانستان په کې  موده  په ماموریت  ټول  خپل  د  دیپلومات  امریکایي  االصله  آفغاني  ،اومکار  باز  دوکه  دغه

  امریکا   د  سره  وفاداري  او  بشپړصداقت  په  روان،ضمیراوشعوریې ،روح  درلود. رحضـــو  فزیکي
  سادیستي   خپل  ډالرو،اود  امریکایي  په  یې  تنده  حرص  قاروني لخپــ  اود  وو.  کې  خدمت  اودامریکادهراړخیزوګټوپه

 . هولخړوبووین ارزښته بې شهیدوافغانانوپه اوهردم مظلومو د یې ونه  اغزنه احساس
  تل   سره  اس  افغاني  له  ټـټو  ،امریکایي  کې  تله   په  اوقضاوت  انصاف  خپل  لخیرخلیلزاد،د   با  ثالث   انصافه  بې  دغه 

 منصفانه  د   کړکیچ  دسیاسي  دافغانستان  کوموچې  بښي  ونه   هیڅکله  کسان   هغه  به  افغانان  امله  ېهمــد   برابرتـاله،اوله 
  انصافه   بې  داسې  بابا  رحمان  ورکړه.  کې  الس  په  خلیلزاد   انصافه  بې  د ېیـــ  لهتـ  منظور،دانصاف   په  اوفصل  حل

 : یکړ خطاب ښه  څه پخوا څوپیړی ته انسانانو
 

 درکړي  کې  الس په دانصاف تله  څوک که
 یبـرابـرکـــړ هــب  اس  لـــب  واودــټـټ   لـپ ـخ 

 
  اومرموزې   پټې  ترمنځ  اوطالبانو  خلیلزاد  د  کې  شتون  نه  په  استازي  د  جمهوریت  داسالمي  افغانستان  د  کې  دوحه  هپ

  ،پرجمهوریت   کول  السلیک  (  وه  منافقتنامه  کې  اصل   په  چې  )  موافقتنامې  د  ترمنځ  لورو  دواړو  د  کې   راخـــ  ،اوپه  خبرې
 پټوشیطاني   دهمدغو  ځکه  .  وشو  ورباندې  بیرحمی  ډیره  په  ،چې  ګذاروو  وستیور  ه هغـ   ولس  افغان  اسرې  بې  اوپه

  نظام   امارتي  پیړۍ  داومې  کې،  پیړۍ  یوویشتمه  په  اوجمهوریت  ي ،دولسواک  دپاره  ولس  دافغان  کې  پایله  خبرواتروپه
 .وش وتپل ورباندې زور وچ ،په پرته مشورې له سره ولس اوله  ډیزاین

ٙٙ   ولس  افغان  ترتیب  دې  اوپه  الندې  ترناوې  دکتاتورۍ  اومذهبي  دیني  اود  محروم، باران  له  رحمت  د  دولسواکۍ  جبرٙا
 . وش کښـینول
  شو، اړکړای استعفاته کې نتیجه چارواکودفشارپه  اونورولوړپوړوامریکایي ځنوغړو د دامریکادکانګرس چې خلیلزاد

ــ   دامریکـــا   علیه  هللا  لعنته  د  کې  تاریخ  په  شو،اودافغانستان  ثبت  توګه   په  دیپلومات  اوناکامه  یوڅومخيد  کې  تاریخ  هپـ
  یې  به  اوسیاست  دریځ  دښمنه  افغان   نودهغه  وهي  الر  سره   تاریخ  له  ولس   افغان  چې  وورګذارشو،اوترڅـ  توروٙکندوته

 . يوځ ونه یاده له
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 خکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  پداسې  استعفا دهغه  ځکه وای،  کارپخواشوی دغه خوکاشکې وو، داخترزیری دپارهدافغانانو دخلیلزاداستعفا هم  څه  که
 . ېوهل ونه منګولې زړونوچندان دخلکوپه وې شوې تیرې ورخـونونه سیاسي ټولو له اوبه چې  کې لاواحــوا حال

 : يش کیدای خالصه دسې څولنډوجملوکې په ژوند سیاسي ټول خلیلزاد  د
  خلیلزاد  ،  کې  نتیجه  اوپه   ،   که  پام  ویلې  یې  ته  اودکورڅښتن  غالکوه  ویلې  یې  ته  غله  میخ،  په  هم  وهل  نعل  په  یې  هم

 خلیلزادستړی   اوباالخره  ناراضه،  افغانان  ستړی  خلیلزاد  ،  ناراضه  طالب  ستړی  خلیلزاد  ،  ناراضه  اامریکـــــ  ستړی
 . هناراض  خدای

  

 !هجـالد  ولـس  افـغان د  !  ستـمګره  ظـالمـه
 هبرباد   تاکړله  جونګړه   يغریب  د  زمــونږ

 
 ې شو   ثبت   اودغدارپنامه غالم د  کې تاریخ

 !هخلیلزاد   زلمیه دی،ای بس دې  همداشرم
 

 ن خـوږل هللا حـفیظ
 اکـاناد
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