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خوشحال آصفي

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
په تازه کې طالبان وایې چې مال برادر د قطر په راتلونکې غونډه کې ګډون نه شي کولی .تېره ورځ رویټرز خبري
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
ساعتونه وروسته طالب ویاند ذ بیح هللا مجاهد د رویټرز خبر رد کړ او په یاده غونډه کې یې د مال برادر د نه ګډون
دلیل ،د امریکا په پالوي کې د برابر د سیال نه شتون یاد کړ.
طالبانوویلي د امریکا له خوا مرکچي پالوی په هغه کچه کې نه دی چې مالبرادر دې ورسره خبرو ته کښیني .دوی
وایي ،هر کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په خبرو کې ګډون وکړي ،نو د دوی د سیاسي دفتر نوی
ټاکل شوی مشر مال عبدالغني برادر به هم په خبرو کې ونډه واخلي.
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
برید وشو چې په پایله کې یې  ۴۸تنه هندي سرتیري ووژل شول .د دغه برید مسولیت په پاکستان کې میشتې ترهګرې
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.
له دغه بریده اونۍ وروسته په کابل کې د پاکستان سفیر ذاهد نصرهللا وویل چې که هند له پاکستانه د غچ اخیستلو
کوښښ وکړي نو دغه چاره به د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالبانو په روانو خبرو هم منفي اغیز وکړي .د
ذاهد نصرهللا په باور پر پاکستان د هندوستان برید به د امریکا او طالبانو تر منځ روانې خبرې خنډنۍ او ځنډنۍ کړي.
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.
اوس چې ټاکل شوې د راتلونکې دوشنبې په ورځ د قطر په دوحه کې د امریکا او طالبانو تر منځ پنځم پړاو خبرې
ترسره شي؛ پاکستان په دغه خبرو کې د ځنډ او خنډ د ایجاد لپاره مال عبدالغني برادر ته ویزه نه ورکوي .که څه هم
طالب ویاند رسنیو ته د قطر په غونډه کې د مال برادر د نه ګډون دلیل په امریکایې پالوي کې د ده په خبره د مال
برادر د سیال نه شتون دی؛ خو د پردې تر شاه پاکستان لوبه روانه کړې ده.
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
ویزه نه ورکوي .افغان حکومت او امریکا دواړه له هندوستان سره ښې اړیکې لري او د دې لپاره چې دغه هیوادونه
له هندوستانه وغواړي څو د پاکستان په اړه له نیول شوي دریځه په شا شي؛ د همدغه فشار لپاره یې مال برادر ته
ویزه نه ده ورکړې.
پاکستان چې په تیر کې یې هم له هندوستان سره درې جګړې کړي او درې واړه یې بایللي دي؛ اوس د دې لپاره چې
د بلې احتمالي جګړې مخنیوی وکړي؛ هڅه کوي څو د هندوستان غصه آرامه او ځان له خطره خالص کړي .د همدې
هڅو په لړ کې یې تیره ورځ د پنجاب صوبې پولیسو په بهاولپور سیمه کې د جېش محمد ډلې په
مرکزي جومات او مدرسې حمله کړې او تر خپل کنټرول الندې یې نیولي دي .همداراز له دې دوه ورځې وړاندې
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

د پاکستان حکومت د جماعت الدعوه او فالح انسانیت په نامه د دوو خیریه موسسو پر فعالیت هم بندیز ولګاوه چې ا
مریکا په  ۲۰۰۸کال کې د هند په ممبي کې په برید کې په الس لرلو تورنې کړي دي.
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
وړاندې هم کله چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې مخامخ خبرې ترسره شوې او خبرو کې پرمختګ لیدل
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.
د مال عمر د مړینې خبر په خپرېدو سره د افغان حکومت او طالبانو تر منځ روانې خبرې هم په ټپه ودرېدې او جنګ
ادامه پیدا کړه .نن د مال عبدالغنی برادر په اړه هم ورته ګنګوسې شتون لري چې ګویا پاکستان به ال وړاندې مال
عبدالغني برادر وژلی وي او د مړینې خبر به یې د امریکا او طالبانو تر منځ د سولې د روانو خبرو د سبوتاژ کولو
لپاره ساتلی وي.
وهللا اعلم

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

