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احسان هللا ارینزی

د ډاکټر خلیلزاد د یوې خبرې په اړه
د خروشچف یوه کیسه
څو ورځې مخکې د افغانستان د سولې له پاره ،د امریکا متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ،ډاکټر
زلمي خلیلزاد ،له آریانا نیوز ټلویزیون سره په یوه په زړه پورې مرکه کې وویل چې د افغانستان ځینې سیاسیون د
سیمې او ګاونډیو هېوادونو سره پټې اړیکې لري او دا هیوادونه غواړي چې دا سیاسیون د سولې او ټاکنو په برخو
کې داسې دریځ ونیسي چې د دوی ګټې تامین کړي!
ډاکټر خلیلزاد په دې مرکه کې دې ډول سیاسیونو ته ویلي چې دا د شرم خبرې دي او له موږ پټې هم نه شي پاتې
کیدای!
ډاکټر خلیلزاد وروسته وایي :دوی ته زما واضح پیام دا دی چې ما دی نه اړ باسي چې د دوی نومونه واخلم چې
څوک له چا سره اړیکې لري!!
د ډاکټر خلیلزاد دا مهمې څرګندونې ،د دې خبرې واضح ثبوت دي چې د افغانستان ځینې سیاسیون له بده مرغه ،په
تېرو اتلسو کلونو کې د خپلو مادي ،فکري ،تنظیمي ،سلیقوي ،ژبنیو ،قومي او سمتي ګټو له پاره عم ا
ال د پردیو
استخباراتو په لمسه ،د هېواد د سترو ملي ګټو په دښمنانو بدل شوي او باید مخه یې ډب شي!
وایي چې یو وخت د شوروي سوسیالیستي جماهیرو د اتحاد د کمونست ګوند عمومي منشي او د رییسه هیات صدر،
نیکتاخروشچف ،دی ته متوجه شوی و چې ګوندې او دولتي فعالین د ده د ویناوو عالمانه خبرو ته ډېر پام نه ساتي او
یو په بل پسې ویده کېږي!
خروشچف داسې شک پیدا کړی و چې په مهمو دولتي او ګوندي چارواکو کې ،د کوم بل هېواد یا هیوادونو جاسوسان
شته چې د ده او نورو ګوندي او دولتي مشرانو ،پټې خبرې باسي او په دې توګه له مورني هېواد ستر شوروي اتحاد
سره خیانت کوي!!
راوي وایي چې په دې ورځ چې خروشچف بیا وینا کوله او ناست کسان یو په بل پسې ویده کېدل ،ده مخکې خپل یو
منشي ته دنده سپارلې وه چې ټولو ته ښه په ځېر وګوري چې څوک د ده د خبرو دقیق یادداشونه اخلي او یا خبرې په
دقت اوري؟ ده باور پیدا کړی و چې همدا کسان د دوی پټې خبرې او مسایل خپلو بادارانو ته استوي او پیسې میسې
تر السه کوي!
خیر په دې ورځ ملګري نیکتا خروشچف د خپلو خبرو په حال کې ،هغه نفر ته ځیر کېږي چې ویښ غوندې دی ،کله
په خپله پزه کې ګوتې وهي ،کله ټوخېږي او کله ده ته ګوري.
خروشچف خپل منشي ته اشاره کوي چې هغه نفر تر نظر الندې ونیسي.
د انقالبي وینا په پای کې نیکتا خروشچف منشي ته وایي چې که جاسوس وي؛ نو همدا یو نفر دی؛ نور خو ټول ویده
شوي وو!
او امر کوي چې دا نفر را وغواړئ او پوښتنه ترینه وکړي چې ده څه اوریدلي؟
راوي وایي چې هغه نفر ځواب ورکړ چې زکام دی ،د ملګری خروشچف د خبرو په وخت کې له خپلې پزې سره
مصروف پاته شوی او وینا یې سمه نه ده اوریدلي!
راویي وایي کله چې خروشچف هغه ویده کسان راوغوښتل ،هر یو کټ مټ د ده خبری تکرار کړی او هر څه یې په
شد او مد یاد وو!
وایي چې خروشچف هغه وخت پوه شو چې هاغه یو نفر چې په خپله پزه کې یې ګوتې وهلې ،جاسوس نه و؛ خو دا
نورو چې ځانونه یی ویده اچولي وو ،د ده وینا سمه اوریدلې وه او همدا کسان وو چې د ګوند او دولت پټې خبرې یی
پردیو استخباراتو ته رسولې!
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اوس چې ډاکټر خلیلزاد د افغانستان ځینې سیاسي څېرو ته ګوته نیولې چې د پردیو په لمسه د ځینو روانو سیاسي
عملیو د بریالیتوب مخه نیسي ،ما ته همغه د شوروي اتحاد او ملګري نیکتا خروشچف کیسه یاد ته راغله .کېدای شي
موږ هم داسې د ګوتو په شمار سم سیاسیون ولرو چې په جلساتو کې ویښ وي او په خپلو پزو کې ګوتې وهي؛ خو
هغه په سلګونو چارواکي چې ځانونه ویده اچوي ،په ښکاره د پردیو او په تېره بیا د ګاونډیو استخباراتو ملکي مامورین
دي چې د ځانګړو امتیازاتو په عوض کې ،د افغانستان په سترو ملي او حیاتي ګټو اور پورې کوي او د سترو جنایاتو
مرتکب ګرځي:
پای

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

