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 د قطر راتلونکې؛
 

 ؟مال برادر په کې ولې ګډون نه کوي
 

په داسې حال کې چې کابو دوه اونۍ وړاندې طالبانو له زلمي خلیلزاد سره د راتلونکې پنځم پړاو خبرو لپاره خپل 
نوی څوارلس کسیز پالوي د اعالن تر څنګ مال عبدالغني برادر د قطر دفتر د نوي مشر په توګه اعالن کړ؛ اوس 

غونډه کې ګډون نه شي کولی. تېره ورځ رویټرز خبري په تازه کې طالبان وایې چې مال برادر د قطر په راتلونکې 
اژانس د یو شمېر طالب سرچینو په قول راپور ورکړ چې مال برادر د ده په اسنادو کې د ستونزو او د قطر دفتر د 
مشر په توګه د ده د ټاکلو په سر د اختالف له امله د قطر په راتلونکې ناسته کې ګډون نه شي کولی، خو په څو 

بیح هللا مجاهد د رویټرز خبر رد کړ او په یاده غونډه کې یې د مال برادر د نه ګډون ذ ه وروسته طالب ویاندساعتون
  .دلیل، د امریکا په پالوي کې د برابر د سیال نه شتون یاد کړ

دوی  .يکښین هت وخبر هورسر ېد رمالبراد ېچ ید هن ېک هکچ ههغ هپ یپالو يمرکچ اخو هل اامریک د ویليطالبانو
 ینو ردفت يسیاس د یدو د ون ،وکړي نګډو ېک وخبر هپ ېسول د روزی وچار وبهرنی د اامریک د ېچ هکل ره ،وایي

  .يواخل هونډ ېک وخبر هپ مه هب ربراد يعبدالغن مال رمش یشو لټاک
 

  ؟مال برادر ولې د قطر په راتلونکې غونډه کې ګډون نه کوي
 

یوه اونۍ وړاندې )د وړمې اونۍ د پنجشنبې په ورځ( د هند تر ولکې الندې کشمیر کې د هندوستان په پوځیانو خونړی 
ګرې تنه هندي سرتیري ووژل شول. د دغه برید مسولیت په پاکستان کې میشتې تره ۴۸برید وشو چې په پایله کې یې 

ډلې جیش محمد په غاړه واخیست. هندوستان د دغې خونړي برید د غچ اخیستلو ګواښ کړی دی چې ورسره پاکستاني 
چارواکي وارخطا شوي دي. تیره ورځ یې ملګرو ملتونو څخه هم له هند سره د راپورته شوي جنجال د هواري په 

  .اړه مرسته وغوښته
پاکستان سفیر ذاهد نصرهللا وویل چې که هند له پاکستانه د غچ اخیستلو له دغه بریده اونۍ وروسته په کابل کې د 

کوښښ وکړي نو دغه چاره به د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالبانو په روانو خبرو هم منفي اغیز وکړي. د 
خنډنۍ او ځنډنۍ کړي. ذاهد نصرهللا په باور پر پاکستان د هندوستان برید به د امریکا او طالبانو تر منځ روانې خبرې 

په یوه ورځ وروسته یې د پاکستان د پوځ ویندوی آصف غفور هم رسنیو ته ورته نظر ورکړ او زیاته یې کړه چې د 
  .هند هر ډول عمل به د افغان سولې خبرې زیانمنې کړي

نځم پړاو خبرې اوس چې ټاکل شوې د راتلونکې دوشنبې په ورځ د قطر په دوحه کې د امریکا او طالبانو تر منځ پ
ترسره شي؛ پاکستان په دغه خبرو کې د ځنډ او خنډ د ایجاد لپاره مال عبدالغني برادر ته ویزه نه ورکوي. که څه هم 

مال برادر د نه ګډون دلیل په امریکایې پالوي کې د ده په خبره د مال  طالب ویاند رسنیو ته د قطر په غونډه کې د
  .ردې تر شاه پاکستان لوبه روانه کړې دهبرادر د سیال نه شتون دی؛ خو د پ

پاکستان غواړي چې د قطر غونډه وځنډیږي او یا کم تر کمه بې نتیجې ترسره شي چې پر اساس یې په افغان حکومت 
او امریکا فشار راوړي چې له هندوستانه وغواړي چې د پاکستان په اړه له نیول شوي دریځه تیر شي؛ مال برادر ته 

ن سره ښې اړیکې لري او د دې لپاره چې دغه هیوادونه ویزه نه ورکوي. افغان حکومت او امریکا دواړه له هندوستا
د پاکستان په اړه له نیول شوي دریځه په شا شي؛ د همدغه فشار لپاره یې مال برادر ته  له هندوستانه وغواړي څو

  .ویزه نه ده ورکړې
د دې لپاره چې  پاکستان چې په تیر کې یې هم له هندوستان سره درې جګړې کړي او درې واړه یې بایللي دي؛ اوس

د بلې احتمالي جګړې مخنیوی وکړي؛ هڅه کوي څو د هندوستان غصه آرامه او ځان له خطره خالص کړي. د همدې 
په  ېډل دمحم شجې د ېک هسیم ربهاولپو هپ وپولیس ېصوب بهڅو په لړ کې یې تیره ورځ د پنجا

همداراز له دې دوه ورځې وړاندې  .يدحمله کړې او تر خپل کنټرول الندې یې نیولي  ېمدرس وا تجوما يمرکز
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ا ېچ هولګاو زبندی مه تفعالی رپ وموسس هخیری ودو د هنام هپ تانسانی حفال وا هالدعو تجماع د تحکوم نپاکستا د
  .يد يکړ ېتورن ولرل سال هپ ېک دبری هپ ېک يممب هپ دهن د ېک لکا ۲۰۰۸ هپ امریک

 

  ؟ګونګوسې څه وايې
 

دې ته په کتو چې له زندانه د مال برادر د خوشې کېدو کابو دوه میاشتې تیریږي خو ال هم د قطر دفتر ته نه دی تللی؛ 
داسې ګونګوسې هم شتون لري چې مال عبدالغني برادر هم د مال محمد عمر په سرنوشت اخته شوی وي. څو کاله 

مخامخ خبرې ترسره شوې او خبرو کې پرمختګ لیدل  وړاندې هم کله چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې
کیدو نو پاکستان د دغو خبرو د ځنډولو په خاطر د مال محمد عمر مړینه چې له هغه نیټې دوه کاله وړاندې وژل شوی 

  .و او پاکستان له طالبانو پټ ساتلی و؛ افشا کړه
تر منځ روانې خبرې هم په ټپه ودرېدې او جنګ  د مال عمر د مړینې خبر په خپرېدو سره د افغان حکومت او طالبانو
شتون لري چې ګویا پاکستان به ال وړاندې مال  ېادامه پیدا کړه. نن د مال عبدالغنی برادر په اړه هم ورته ګنګوس

عبدالغني برادر وژلی وي او د مړینې خبر به یې د امریکا او طالبانو تر منځ د سولې د روانو خبرو د سبوتاژ کولو 
 ه ساتلی وي. لپار

 موهللا اعل
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