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 رمالبراد او دزالخلی پاکستان ته د ډاکټر
 

 ه اندیښن ههکل هپرسف  یوځای د
 

شول چی د طالبانو سره د خبرو کولو دپاره د امریکا د خارجه چارو د وزارت  لواورید د خبری رسنیو نه
زه یی په  شخصاً  ) د غړو له پوښتنو سدکانګر د، د دی هیوادزا امریکای ډاکټر زلمی خلیل لاالص نآفغا  استازی

ورته څه ډول  دلزاخلی شوی او ډاکټر یپوښتن ورنه څه ډول ههکل نتیجه نه یم پوه شوی چی د طالبانو سره د خبرو په
دی. د دی سره سم دا خبره هم د خبری رسنیو  یتلل ځوابونه او تفصیالت ورکړی دی( نه وروسته بیا پاکستان ته

عمران  مصدراعظ هم د پاکستان د ربراد مشر مال عبدالسالم یډل یمرکچ  شوه چی په قطر د طالبانو د هواوریدل نه
 (رمالبراد او دخلیلزا) خبره هم ال نه ده څرګنده شوی چی دوی به دواړهدا  .ید یسیدلر خان په غوښتنه پاکستان ته

شی چی پاکستان دواړو  یپوهیدل خو دومره سړی ؟ لبی او که بیل یکو عمران خان سره مالقات مصدراعظ یوځای د
خبری باید د پاکستان په خوښه مخ   یسول چی د یوغواړ هترین او ممکن یلر یسپارښتن لورو ته څه نوی

  .شی یوالړ ته
د خبرو  یسول د یداچ  دریځ مونږ ته څرګند دی او هغه نپاکسا  ، طالبانو اودخلیلزا معلوماتو له مخی د وپخوانی د
یو والی د دولت ځای موقت دولت ته خوشی شی او موقت دولت  یمل د یغن د پاره باید د ډاکټر یادام د
ډاکټر  نواکم ینیما   دولت د یووالی یمل سره د یطرح د دی .یکاند ینهائ خبری یسول د سره دقی په نزما  د

ډاکټر  سجمهوررئ د یداچ  خو ال د پخوا نه موافقه کړی وه، وسیاسیون خورو ورو  او ورسره نورو عبدهللا عبدهللا
له دی پخ  ولت کهموقت د لدو چی د هیڅ ړټینګار وک یی یپد ومت سره مخامخ شول اوا قد سخت م یغن اشرف

د خبرو  یسول قانونی دولت د عمشرو او یو  یوش ، باید انتخاباتیلر هم مشر قبول شی موافقه نه یی (یغن )اشرف
ګټو او د ملت   یمل و السونو دصد تامین د پاره تشکیل شی ترڅو په خال یسول تل پاتی او باعزته ییو او د یادام د

  .شی یوکړل حقوقو نه دفاع یمدن د واتباع د ټولو
، د ټاکنو نه یوه ورځ وروسته چی  یورسید سرته یټاکن چی د جمهوری ریاست هداشو د مقاومت نتیجه یغن ردآکټ د

ډاکټر عبدهللا د خپل ټیم غړی راټول کړل او  بجنا  ،یرسیدل را یو هم مرکز ته نه ینتیج ال د دری څلورو والیاتو
وی انتخابات ګټلی ، دویم دور ته هم اړتیا نشته او دی به په مستقله توګه خپله کابینه سره یی و ویل چی د ډاپه پوره ډ

نیول  نه په نظر کی و یرا یغلط د ده د اعالن سره سم ښاغلی ګلبدین حکمتیار هم اعالن وکړ چی که .یکاند جوړه
مینه  یفیسبوک د یغن ح هم د ډاکټرصال امرهللا ښاغلی نمعاو لومړی یغن ده انتخابات ګټلی دی، همدا ډول د ډاکټر یش

وروسته   به  نه وخریفان نو د یدنا ک وکړ او فکر یی وکړ چی که دوی هم د خپل بری اعالن و نه ټکا ریڅ  والو په
او ویی ویل چی په لنډ راتلونکی  وال د نورو نه لږ مخ ته یبلک د خپل ټیم د بری اعالن یی وکړ ییواځ  پاتی شی، نو نه

  .او یا به یی له ملکه و شړی یکړ هوردنن ین په زندانکی به خپل مخالف
 

تر څنګ یی یو لوی المل دا هم وو، چی جمهوری   و لکمه وه د نورو عوام رشمی په ټاکنو کی د خلکو د ګډون یداچ 
چی د ټاکنو پروسه دی په عمل کی پلی  هلرود پوری په دی باور نه یورځ حتی د ټاکنو تر ونوماندان  وډیر ریاست ته

  .شی
د خبرو د  یسول دواړه په یو وخت پاکستان ته د افغانستان د ربراد او مال دخلیلزا ، چی ولیهشو اصلی خبری ت هراب

نه پرته  یداستاز چی دوی به د افغان دولت یو او هغه به څه یو ، د دی سفر مطلب به څهیکو پاره سفر
  ؟سال شی یپر سره
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ګومان د  باغل چی دا خبری به هم په یو تعبیرونه او شکونه ځکه لبی سره بیل ا هرچ  دی برخه کی به ممکن د هپ
او  هبدتر ماته یوبله تر پخوا یداخبر زما په اند .یرسیږ د بندو دروازو تر شا سرته رڅی تیرو نهو دورو د خبرو په

 :یداچ  او هغه یښبری هدسیس ناوړه
 

ده، طالبان به په ټول قوت   هختم نو خبره هورسید شو او د جمهوری ریاست مقام ته یګټونک کنوا ټکه ډاکټر عبدهللا د 
، یولر یښک سره کابل ته را داخل شی او ډاکټر عبدهللا د تش په نامه مشرتوب الندی به پوره دولتی واک په الس

 چی یکاند قانون به د تطبیق د پاره جوړیو   یزمان یهغ  او د یکاند کمتیار به هم ورسره خپله ملګرتیا اعالنح  ګلبدین
چی په شرق کی را  یتاویږ را یداس  هچاپیر ده او لمر د هغه نه ګرد هنکا س خلک په دی باور وو چی ځمکه معمو)

حقوقو د  یمدن او نورو د یغن چی په دی صورت کی به د ډاکټر اشرف (.یډوبیږ کی بغر او په یکیږ پورته
خدای   ) هب وور ، چی ورویراش او پاکستان په خوښه سوله به افغانستان ته دزالیخل غوښتونکو کیسه مفته شی او د

  .بدل شی هصوب پنځمه په هپاکستان د هپه غیر مستقیمه توګ نافغانستا  (ینکړ دی
په دی صورت کی به اعالن شی، نو  یګټونک یغن له لوری ډاکټر اشرف نکمیسیو د وانتخابات د یچیر که
پاکستان په شریکه د جمهوری ریاست تر ټولو سخت  + دخلیلزا + طالبان + نسیاسیو شوی خواره واره عتطمی ،

م کال  ۲۰۱۴دی ته و لمسول شی چی نتیجه و نه منی او لکه د  ډاکټر عبدهللا ععاشق او د غلو د بانډونو پخوانی مداف
او  یمداخل د امریکا دولت ته بیا د وترڅ  یورسو بحرانه پوری خبره تر کورنی رڅی په

په ځای  وجوړید یووالی د دولت د یمل د رڅی د پخوا په دشای امریکا  تکر دا .یورش الس ا پ عموق منځګړیتوب
په ځای  وتوئید او یوه شریف افغان په توګه د وینو ت وطندوس چی د یوه عالم، یوه یکاند دی ته مجبور یعن اشرف

به څه  یغن یداچ ) .یوکړ سره موافقه وجوړید چی د قدرت نه تیر شی او د موقت دولت د یوګڼ دا غوره
  (یپوهیږ هللا ج ینیس موقف

پاکستان ته او د عمران خان سره د دوی   ههکل سفر په د یوځای رمالبراد او دخلیلزا د ییواځ  باید عرض کړم چی دا
درنو دوستانو سره می شریکه کړله. هیله من یم سر تر پایه  وتاس چی لهده  هاندیښن د لیدو کتو څخه زما 

چی د افغان دولت او طالبانو تر منځ  یپرانز خبری دی ته الره یاړخیز او دا دری .یو ځایه او ناسمه یب هاندیښن دا
شی   بسب وراتل د یسول تل پاتی ییو چی په افغانستان کی د یووځ  را یتر نتیجه یداس پیل شی او یوه یحبر مخامخ

 نآمی .یکاند په لور ګامونه اوچت ا مختی نه خالص او د پر یغمیز یاوږد او دا جنګی وهلی ولس د دی
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