
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

       

 محمد اياز نوري     

٣/٢٠٠٩//٨  
  
  
  

  د اولسمشر اوباما اقرار په حقيقت باندې
 

   پخپله يو شهامت دئ
  

باما پرون د نيويارک تايمز خپرونې سره په خپله مرکه کې د امريکې د متحده اياالتو ولسمشر بارک حسين او
زمونږ د هيواد افغانستان د اوسنۍ وضعې په باب په دې معترف شو، چې مونږ په هغه هيواد کې جګړه وړلۍ 

ډلې سره بايد د سولې خبرې اترې ) منځ الرې؟(نشو، او د وسله والو جنګياليو يعنی د طالبانو د غورځنګ د 
ي مشر حامد کرزي هم د ولسمشر اوباما دغه   ورپسې .وشي وډا په کابل کې د مستعمراتي حکومتي ادارې 

رو ملتونو استازنظر ته سم د السه هرکل ووايه، ليکن په ا ي کای آيدې بيا وويل، چې وسله فغانستان کې د مل
دي او بيا به مذاکر ې ۍ د افغان دولت اساسي قانون ته غاړه ک يالي دې لوم ياوال جن   .ت ورسره پيل کې

ندونو په باب بی بی سی راډيو ته وويل چې،  ر د طالبانو وياند ذبيح اهللا مجاهد د امريکايی ولسمشراوباما د 
يان تر اوسه پورې سولې او خبرو ته آماده ندي،امريکا بايد خپله ئامريکا. مون د مذاکرو لپاره خپل شرايط لرو

يياشتباه ومني او خپلې عسکري قواوې دې ه و خه وباسي او يا دې د خپلو قوتونو د وتلو ني .  له افغانستان 
کل  وک دي، ) من الري يا نرم او پاسته(دلته اوس مسله دغه ده چې، د ولسمشر اوباما په ا هغوی طالبان 

ه اخته دي؟  د  زه وايم چې د طالبانو جنبش پوره شپ کاله په افغانستان حکومت وچالوه اوچيرته دي او په 
ويل چې د طالبانو تر اوسه پورې هي طالب او هي منبع ونه . دوی حکومتي مشر مال محمد عمر آخوند وه

تنه دغه ده چې اوس په . خه هغه بل پالن دۍ  د مال محمد عمرعمومی مشر سيوا يزه پو بله ډيره مهمه او بنس
ه کوي؟ د دې ج وک ج وک کوي؟ معلومه افغانستان کی د دولت او بهرنيانو پر ضد  ه ايز حرکت مشري 

يو بل افغان سياسي کارپوه . او دهغه سره بايد مذاکره وشي. خبره ده چې دغه مشرتوب مال محمد عمر کوي
ه ايز حالت دوی سختو اعمالو ته  ول طالبان من الري دي او دې اوسني ج فضل الرحمن اوريا بيا وايی چې، 

و چې په هيواد  کی يوه سالمه حکومتی اداره جوړه نشي، طالبان په اصلي شکل خبرو ته نه رايستلي دي او تر 
ي  ضياء مسعود زما په تحليل د اوسن دولتي ادارې اراکين لکه حامد کرزی او د جمعيت ډله چې احمد. حاضرې

يرو ته د طالبانو مشر مال محمد عمر يې په حکومت کې استاز ي توب کوي، هغه او نورو هغه ته ورته سياسی 
ي زه د اوريا د نظر سره موافق يم که يو نوی ملی حکومتی اداره په . په هي ډول، خبرو ته نه حاضرې

ون کوي، بيا طالبانو سره د خب ي او ډيرمحترم او صالح کسان په کی  رو امکان هم افغانستان کی رامن ته کي
ي   .وسيع کي

ه د ولسمشر اوباما د سولې او خبرو دې نظر ته هر کل وايم ما پخوا هم ويلی . زه د افغانستان د يوه فرد په تو
ن انسانی او اسالمی دنده ده چی د خپل . چې د افغانستان مسله بهرنيان په زور نشي حل کوالي د هر افغان لوم

ي کې د سولې لپاره هوس په انداز ريز دولتونه بايد د خپل منفی غرور له آس . خپل غ اوچت ک د امريکا او ان
ېني، نو . خه  راکوز شي که دوی سبا په اصلي او اصولي شکل وسله والو طالبانو سره د خبرو د ميز تر شا ک

ي مفهومه وژلو هم به افغانان د اضافه او بی . غوره دغه ده چې نن دا کار په جدی او صادقانه ډول تر سره ک
د خبرو لپاره د باور وضعيت بايد رامن ته شي، دا داسې چی، د . ه وژغورل شي او هم به د دوی اتباعخ

ي، يو اړخيز او بيا بايد دوه اړخيزه اوربند د فريقو ترمن  خه ايستل اعالن ک طالبانو مشر بايد د تور لست 
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ي دريم مسلمان هيواد او يا هيوادو د طالبانو سره په تفا. تامين او عمال دې مراعات شي هم کی د يو من
او کې غوره کار دئ   .اشتراک هم د خبرو د پيل په پ

که زما دغه ليکنه طالبان لولي، دوی ته زما دغه وړانديز دۍ، چی تاسو هم د سياست سره سراو کار لرۍ، سبا 
واب و ناه . ايد تل په نظر کې ولرۍوليت بخپل ملی او خدايی مسؤ. يونکي واستبه ملت او خدای ته  د يوه بی 

ايی، په  ک خرابول او داسې مسايلو ته  ي سوزول، د پل الوزول او س وون افغان وژل، انتحار کول، د 
ۍ نيز پرنسيپ جدی پاملرنه وک ايی . اسالمي او و ئ،  ي، که تاسو دا کار نه وي ک که داسی يوه واقعه کي

ئسمدستي د خپل وياند له خوا افغا رديز ـ خوست واليت په . ن ولس ته خبر ورک ه همدا اوس د  ې په تو د بيل
ي  ي او وژل کي ک د قيـ اچولو کار پيل شوۍ، ليکن په هغه شرکت او مزدورانو باندې وسله واله حمله کي س

ي خه پاتی کي ې په نظر که تاسو طالبان دا کار کوۍ، زما په نظر تاسو د ولس . او دغه مهمه الر د پخيدو 
ئ د دې . کی نلرۍ، او که تاسو دا عمل نه کوۍ، بايد سم دستی د واقعې نه پس خپل دري هيوادولو ته اعالن ک

ه زمون په مظلوم ولس باندې  نه ج ليکنې په پای کې لوی خدای ته الس په سوال يم چې، دغه ډيره کرغي
  .آمين. پخپل حکمت او مهربان سره د تل لپاره ودروې

 


