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  م٠٧/١١/٢٠٠٨                                                         د پوهنمل نوزادی ژباړه
  

   
  

         د دوو نورو زيږول دی   د يوه طالب وژنه
  

           
ې ژورنالست په nPosteJylands  د  پا ه په افغانستان کی ٢٠٠٨ \ ١٠ \  ٢٠  پنامه د ډنمارک يوی مشهوری ور  ني
ان (   سره دخبرو اترو پر بنس د Gorm Pedersenارک د سفارت د پرمختيايی چارو سر سالکارد ډنم موږ بايد 

و  تو ژباړه يی ) د طالبانو سره عيار ک يده چی پ ې مخ کی خپره ک ی په لوم پا تر سر ليک الندی يوه ليکنه د ور
و کی لوستالې شي     : لوستونکې په الندی کر

نده نده او   دافغا٫٫          ر او ته ورننوتې چی د برې پايله يی  نستان جن اوس خپل ډير بدمرغه او ورانونکې پ
ل شی او هغوی ومنل شی  ای ورک      حکومت . ددی حالت نه دوتلو يوازن الره داده چی د طالبانو ايديالوژۍ ته 

ر )  ژباړ–دنمارک ( ينکار کوی او وايی Pedersenخو دطالبانو سره د بی شرطه  خبرو پلوۍ ندی م  پردی خبره 
ودله شی آو ٫ ي يناستلو ته غاړه ک  دا يو حاد ضرورت دی چی هم د طالبانو سره نيغ په نيغه دسولې دخبرو ميز ته ک

ونه ومنل شی    . هم ددوی د ايديالوژيکی مورال بنس
يره او سر سالکار زياتوی          د افغانستان د پرمختيايی کارونو په چارو کی د دنمارک سفارت وت داخبره په : لې 

ی بلکه داهم يوه اړينه خبره ده چی بايد  يوازی سره کافی ده نه چی افغان دولت او لوديز بايد د طالبانو سره سوله وک
ه پداسی چارو کی لکه مساوات او عدالت  ی په تو انوکی ٫د بيل  ميراث او دنکاح مسلې او نورو ورته موضوع

ل شی ددوی ايديا ای ورک ت دپاره الزم او اړين . لوژيکی اساساتو ته هم  ن کې دی چی د سولې د   داهغه 
ی    . بري

ی ډول د بيارغونې چاری د خپلې اصلې الری )  پيدرسن (           دی  ان وايی چی د افغانستان ماموريت او په 
تونو ته دمنلو په موخهخه بيخی خطا شويدی او بيله دی نه چی بايد د طلبانو سره د س  بله ٫ غيږه پرانيزو ولې و ارز

   . هي چاره نده راته پاته
يو  وون  روغتيايی کلينيکونو او نورو دولتی موسسو باندی خپلو حملو ته دوام ورکوی او ٫          طالبان اوس پر 
ه دافغانانو په  مخ کی د ندونه کوی  پدی تو ر ې د اف. خپل قوت  غانستان په ډيرو پراخو سيموکی داسی طالبانو دا 
ی چی موږ ور باندی  د هر يوه طالب په وژلو سره موږ دوه نور طالبان او هغه داچی  د پوهيدلو توان نلرو نفوذ ک

ه هم ددی کار بيه ددوی د اخالقی  له همدی کبله ده چی بايد د سولې. رازيږوو  ينو که  خبرو اتروته ورسره ک
تونوپه منلو تما ی . مه شی  ارز ې غزولې دی او موږ مجبوريو د طالبانو د جن طالبانو دافغانانو تر من اوږدی ري

انونه ليری وساتو  خه بله داسی  .ليکو نه  ره نسته چی موږ ال نوموړې سالکار پدی اند دی چی بيله د طالبانو دمنلو 
ی   د بيخه ردوی چی د طالبانو سره روغه جوړه دی دا خبره. په افغانستان کی يوی سوله ايزی پايلې ته ور نژدی ک
نو لويدل دی او زياتوی چی زما هدف دا ندی ٫ يی بولدا دهغوی په وړاندی چی د دنمارکی سربازانو وژنکې   پر زن

ی او خارجيان په بمونو الوزوی  و چی عادی و  بلکه لدی خبرو نه می موخه داده چی ٫دهغو کسانو تابعيت وک
و ددغه ورانونکې بد وته ک   .     مرغه حالت نه افغانانو ته د وتلو يوه مناسبه اوعملې الره په 

ه          زموږ ماموريت په افغانستان کی ديو ل جدی پرابلمونو سره مخ شوی او دی سوال هم ورسره جدی ب
و ؟ نو ايا دسولې داسی الره به وموندل شی چی دطالبانو  سره دروغی جوړی اخيستې ده چی ايا کوال شو داجن و

ی ؟  ر   له مخی دافغاناونو او لوديزوالو تر من د ددوست پل و
يکاو   رشک اولسوال کی د دنمارک دخارجه وزارت د  چارو سالکا جيورج ) ثبات (        دهلمند واليت په 

ار کوم چی که موږ د:  وايی George Gutenberg  يوتنبيرګ ين يکاو زه په جرئت سره پر دی خبری 
ان خالصول غواړو  خه  تونکې او دطالبانو  و چی دوی ته په زړه پوری وی او ٫غو ه ورک  بايد افغانانوته هغه 

  . غواړی ئی 
 پدی اند دی چی زموږ Bjorn Bisserup جنرال ٫          ددنمارک ددفاع وزارت دويم نفر د دفاعی شتاب مشر 

يږدو اخيرن چانس به دا وی چی دطالبانو سره دسو په دنمارک چی کله دافغانستان د . لې خبرو ته غاړه ک
ه دی چی ٫دموکراسی په اړه بحث کيږی  ندوی چی افغانستان دلوديز سره ورته وال لری او داهغه  ر  داسی 

و . شونې ندی  تياوو په پام کی ٫که موږ غواړو چی افغانان خپل ک ان  داکار بايد پخپله افغانان دخپلو کلتوری 
و په اړه اغيزمن رول لوبوی . يولو سره ومنی ن ولنه کی سپين ږيری متنفذ مشران د پريک موږ نشو . په افغانی 
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و  ول جنجال حل ک وخبرو په مرسته  ې دالری د موږ هلته ديوی داسی دموکراس سره . کوالی ديوه من
وک ی که طالب وی يا کوم بل  ول غ ولنې    .  د يوی رايی حق لری ٫ سروکار لرو چی له مخی يی د 

که چی  د دفاع په وزارت کی اوس ډيرۍ داخبره منې چی په افغانستان کی يوازی د توپک په زور برۍ ناشون دی 
و زړونه ترالسه شی ٣٠هلته بايد دنژدی  په بيارغونې کی د پيل چاری په افغانستان کی تر د بله لوری د .  ميليون و

که چی هلته اباد انفراسترکچر  تی تاسيسات لکه الری ( عراق او بالکان ډيری خرابی وی   ٫ پلونه ٫بيخ جوړ
ه يی بيا دسره ) ژباړ . کارخانی او نور  واله وه چی بايد هر پل افغانستان يوه وران کن موجود وو او دلته جن 

  . واې روغ شوی 
ی په افغانستان کی ژوری دی  تانه دی  .          د طالبانو ري ه هم دطلبانو ډيره برخه پ تانه بيا ٫که  ول پ  خو 

تنو شمير په افغانستان او پاکستان کی تر .  طالبان ندی  ۍ دپ کل شويدی ٥٠همدا په همدی خاطر .  ميليونو پوری ا
انو ته هم دلته او هم هلته خ له همدغه کبله دطالبانو سره جوړ جاړۍ يوه اړينه خبره . واخوږی پيداکوالی شی طالبان 

ری يی . ده  اکل شو چی دی او مل ريزانو دجوړ جاړی په پايله کی دطالبانو يو قوماندان د موسې قلعه اولسوال و دان
ه  داPeter Dahl Truelsen  ددفاع وزارت يو لوړ پوړۍ چارواک. ددولت سره همږغی لری   کار يوه مثبته بيل

يکاو کی مرسته کوی    .بولې او وايی چی دا ډول جوړ جاړۍ دسولې په 
که چی  ی  ن چاری اسانی ک ندوی چی د طالبانو سره به سوله دعادی افغانانو دپاره ور ر يو تينبيرګ  جيورج 

ی  ته را يږی او دکاراو ژوند دپاره مناسب شرايط من ين  دا زموږ دنده ده چی دافغان اولس له همدی خاطره. امنيت 
و  تنو سره خپلی چاری برابری ک ته شی چی . د اړتياوو او غو ايی پدی پروسه کی به داسی ضرورت هم رامن

ای به د مسجدونو په جوړولو الس پوری او يا به قومی سپين ږيرو ته  و دچارو د مرکزونو پر موږ به اړشو د
ای  ل شی چی دمحکمو پر ی داحق ورک ی دوی پخپله وک واب کی چی ايا . اړينی پريک نوموړی ددی سوال په 

نو لويدل نه وی ؟ کله هم به دامانا ونلری ٫   وايی نه داکار به دطالبانو په وړاندی پر زن  ٫ داکار به هي
ته راوستل يو اړين او ډير ضروری رياليزم دی د که يکاو من يله دسولې نه او دی موخی ته رسيدل بيا ب  امنيت او 

ه . يوه ناشونې ارزو ده  ۍ دطالبانو سره په ج ه ووايو چی دا بل سوال دادی چی هغو دنمارکی سربازانو ته به 
ندوی چی موږ هغوی ته  ر واب کی  يوتينبيرګ بيا ددی سوال په  اغل  کی په خپل ژوند باندی لوبی کوی ؟ 

خه دطالبانو دايستلو پخاطر  ه پروت دی او ويالی شو چی دجن  داکار دافغان دولت په مخ کی ديوه شرط په تو
يوال قوتونه هم بله چاره او اسانه الره نه وينی    .   ددی شرط دپوره کولو نه پرته ن

    
  پای

  
*****************  

         
  :دژباړونکې يادوونه  

ی کی لوړه ليکنه ډيره اوږده  پا ۍ ٫         په ياده شوی ور  شپږم او اووم دری واړه مخونه يی بشپ ٫ چی لوم
ی دی  ندونې ک ر خو ما يی يوازی هغه برخه دلته را . نيولې او دافغانستان داوسنې حالت پر بيال بيلو اړخونو يی 

ی ډيره توده موضوع او دطالبانو سره دخبرو اتر په اړه يادوونې لری    .ژباړلې ده چی د نن ور
تنو په         زه پخپله دنوموړې ليک انونو ته د پ نې دليکوال ددی خبری سره همږغ نه يم چی طالبان پدی خاطر 

تانه دی  والی شی چی ددوی ډيره برخه پ ر زما په اند . من کی خواخوږی ل ايی داخبره بی بيخی تاثيره نه وی م
کې ندی  يز علت يی همدغه  که چی ٫دخواخوږی بنس  :  

و بدمرغيو  طالبان يو قومی سياسی جوړ- ١ ت دی او يوازی دتنظيمی ج  چور چپاول ٫ت نه بلکه مذهبی جوړ
ل  ک بازيو دوی په سياست کی ور شکيل ک   . او پا

ا کی سمتی - ٢ کله دخپلو مذهبی عقايدو په ر له همدی کبله .  قومی او نوری اړيکې ندی ليدلې ، ژبنې ٫ دوی هي
ن ددوی  ولو لوم نديدو وروسته يی تر  ر ته راغلل او در ا تنی قوماندانانو سره من ونه دپ ی جن ې او خون

ولو نژدی مناسبات او دوستانه اړيکی يی دربانی صاحب دجمعيت اسالمی تنظيم او نظار شورا سره وی چی په  تر  
تنې ډلې دی    .کل کی غير پ

لې کيدالی  قوماندان عبدالحق او نور داسی کسانو وژل دلوړو خبرو دث٫ د ډاکتر نجيباهللا - ٣ ی ک ه بيل بوت دپاره 
  . شی 

و دمال ٫        زما په اند که دطالبانو سره خواخوږی موجوده هم وی   سر او ٫ هغه به لدی کبله وی چی طالبان دخل
امونه اخلی او دواکمنی په سيمو کی پداسی . يی بشپ امنيت دی  ناموس په ساتنه کی دجنايتکارانو پرضد پريکنده 
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 هره ورځ ٫د دولتې حاکميت په دموکراتيکي انارش کی دليوانو دپاره د باد او باران بازار تود دی حال کی چی 
و پرمال او ناموس باندی تجاوز کيږی  ه. دخل ول انفرا سترکچر تر بيارغونې  دا هغه  ۍ د  دی چی افغانانو ته دا

ت لری    .  زيات ارز
  !د بشپ امنيت او سوکاله ژوند په هيله 

  
                         

                                                                                         
 


