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 ټولـوانګړ  پورته شوې،اسمان ته  كريغې ماشومانو او ښځو سره د له درز
 ،وورېـدل  درز سـره كـاڼي او لرګـي د كـوټې پـه ښيښـو را       بل  له، ته منډې كړې

ــا شــوه      ورپســې  ــول انګــړ كــې ســپينه رڼ ــه  ،داســې ډزې جــوړې شــوې چــې ټ پ
داسـې لكـه دا    ،وم هك حيران په ځاى كې ناست هلمبې تاوېدې او ز كېخونو

غږونـه   رويـو ېځګ د غلـې شـوې،  ډزې همـدا چـې    ،څه چې په خوب كې ويـنم هر
 نـارې  پـالر  ،چـې پـالر   غوږونو شوې،مې تر چغېماشوم ځوى  د ،لپورته شو

بهرنيـو پوځيـانو    دمـې  چې نا څاپه ، باندې منډه كړهدمې خونې نه  ،وهلې يې
سـره   لـه ډزو  .غو سره په ما زربـې شـروع شـوې   يله چ، شو غوږتر چيغې او شور

 ،دي راغلـي  ته  بهرني عسكر كورچې شوم  هپو رته شاته ګوزاركړ،ېب ځان مې
 شـو، اوږې تـه مـې پـام     ،هسـخت درد احسـاس كـاو    دځايه په وجود كې مې څو

بهرنــي  پټــې كېــدلې، ،ســترګې مــې پټــې  وټېــدې،وينــې تــرې راخچينــه لكــه 
وستۍ چې ور ما وې ښكارېدل،راته تت ډېر خو ،ووعسكر مې شاوخوا والړ 

مـې تيـاره زوروره    پـه سـترګو   ه كـې مـې كلمـه وويلـه او    مـې دي، پـه زړ  سلګۍ 
  .شوه

===  
 ســترګود ژونــدى يــم، پــه ځــان پــوى شــوم چــې ال  دار وم،لــږ بېــ،ې لږزړه كــ

پـه   ،غړېـدې و  خـو  ،سـترګې مـې يوڅـه درنـې وې     وكـړ،  مـې  وكوښښلپرانست
پـه سـپينو بنـداژونو    وم اوټوك  ،اس ټوك لكه د ټانګې ،رښتيا هم ژوندى وم

تى، پــه اړخ نــه شــوم اووښــ ت وم روپه تختــه چپركــټ كــې پــ اشــ..ل شــوى ومتــړ
توان يې  خو دپاڅېدوكوښښ مې وكړ،. مې وكتل څوك نه ښكارېدلخواوشا

 لـوڼې،  زامـن،  سـترګو تـه كېـدل،   ، شپې يادونه مې سـترګو  تېرې د.راكې نه و
چـار  ! چېرتـه يـم   هز ګرځېـدل، زړه كـې و  ټـول مـې    خـور،  او رمنېـ م پالر، ،مور

پـه مـخ مـې    ى يـم، ولـې؟ ددې پوښـتنو ځوابونـه مـې اورېـدل غوښـتل،        راوست
دم  خــو ،ه كـول غوښـتل  پــاكولو لپـاره مـې الس پورتــ  د وې،شـ اوښـكې روانـې   

ا پـه  زمـ  ،ځوانـان خـونې تـه راننوتـل     بهرنـي  ينظـام  هلـه دې سـره دو  ، پكې نه ؤ
زمـا پـه زړه    ،رامخكـې شـو   يـې  يـو  مسك شول،دارۍ يې يو بل ته وكتل اويب

 پـه انګريـزي څـه ويـل     ههغ وكتل، وښتنو ته مې د ځواب په هيله وركې پرتو پ
نـه  و ما ورته په خپله ژبه وويل چې سـتا پـه خبـر    ،پوه نه شوم خو زه يې په خبرو
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لــه خــونې دواړه  او څــه وويــل يــې تــه بــل ملګــري زلمــى پــه خنــدا شــو ،پــوهېږم
  .ووتل

يكايي امرچې  ى ومشوه پو ما يواځې د يوې پوښتنې ځواب موندلى و او
لــه دې ســره هغـــه دوه    ؟حيران پـــه دې وم چــې ولــې  خــو  نيــولى يــم،   ځواكونــو 

 اوچــې كاوبــاى پتلــون   ۍ ســرهنــج ښــكلې خــارجي ټيپــه  ، لــه يــوېامريكايــان
مشـې   ېسـتړ وتپه ماته ګـوډه پښ  جنۍ راننوتل، ،دىاغوستى  يېلنډكميس 

ې د چـې  دامې هم وويلاو  پو ښتنه وكړهكورنۍ  خپلې ترې د له واره ما ،وكړه
  ؟ولې راوستى يم هز كافرو
) !ىاوكـ ( !يـه اوو  يآرامـ پـه   ېيـ څـه چـې وا  هر: وويـل پـه كـراره   راتـه  ۍ نج 

  .جول دي ،روغوله دې ت فاميل
پـه  ما :مې ورتـه وويـل   غـو چپـه   ،شـو  تهم زياسره مې قهرنور رېبله دې خ

  ؟ديوايې چې روغ جوړ وويشتل، ته كافرو ېدل چې ديخپلو سترګو ول
كـورنۍ پـو ښـتنه مـې     اود غـې وهلـې  يچمـا  ، ووالړ و يغلـ  ي،واړه غلـ ېدر 

جنــۍ زمــا خواتــه ، جنــۍ تــه څــه وويــلپــوځي مړني زلمــي وهغــه لــ ،تــرې كولــه
   :ژدې شوهېران

دا بـه تاتـه دېـر     ،يڅـوك بـه لـه تاسـره خبـرې ونـه كلـ       يكه ته غلى نه شـې ه  -
  . اوكى كلسليكس رييريل.هر څه به درته وويل شي ي،تاوان وكل

  :تمامې چې ما ورنه وپوښتل دهغې خبرې ال نه وې
  ؟كوم ځاى دى؟ او دوى ولې راوستى يمدا -

مـوږ  يې،  په نام نيولى طالب ديې  ته ګرام دى،بځاى دا :ړكاځواب ر ۍجن
خـو كلـه چـې     شـك دى،  ژلـ  هسې په تا القاعده نه يې،چې ته طالب او وژپو هي

ولـې   تـه نو ه دلتـه يـې،  بـ ورځـو لپـاره    څـو  هسـې د  كوو، بيا دې آزاد روغ شوې 
  وارخطا يې؟

سه كې نه يـم، زمـا   يزه د بند په ك ...ولې وارخطا يې !خبرې كوېعجيبې  -
  رته دي؟ېچ ىكورنۍ څنګه ده؟ هغو

 كې روغ جـول دي، س په خپل كـور ، اوڅه زخمي شوي وويو كورنۍ ستا-
  ؟دينتسدران
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چـې   هخـو بيـا مـې هـم بـاور نـه كېـد        ،ې سره مې زړه يو څه په كـراره شـو  له د
  ته مسلمانه يې؟ :ته مې وويل ۍجنې ريښتيا وي، ددې خبره د

  .يم زه افغان يم، مسلمان بلې -
  كورنۍ مې څنګه ده؟.ښتيا راته ونه وايېيكه ر ،ښه نو ته او خداى دې -
  . په خنداشوه يو وار نۍج
اوپه  دي، كورنۍ دې اوس روغه اوصحتمند ؟غ وايمزه درته درو ؟ولې -

  .دلته راوستېيې  په همدې خاطر ،وې ته لږ دېر زخمي كې دي،خپل كور
ــان چــې ه دوهغــه  ــرې اوس امريكاي ــه يــې  ، جوپــه څوكيــو ناســت و  ل نــۍ ت

بيـا درېـواړه    .ورسـره خبـرې وكـړې    څوشـېبې يـې   ،يـې خواتـه الړه   ۍجن ،غږكړ
چـې هرڅـه تـه     ،دلته ډاكتـران او خدمـه شـته   ، چې ما ته يې وويل او راپاڅېدل

ورځـې دلتـه يـې، چـې      ته به څـو چې  دا يې هم وويل ،يالرې درته راوړي يېاړت
  .او الړل و ښتنې ته راځوموږ دې بيا پروغ شې، 

ېــرې كيســې ډ هكلــه مــې لــه خلكونــه پــه ىددو، مابــه ورتــه څــه ويلــي واى
  .پخه اراده وكړهپه اصطالح بس ما هم هغه دتبليغيانو  ،اورېدلې وې

==  
خـداى شـته چـې    خوه؛ پسـ  )يالنـد (مياشت يـې داسـې وسـاتلم لكـه د     يوه 
نـه  راتـه اسـانه   چې ګرځـول يـې    و غم دومره دروند نووپه تېره د اوالد ۍدكورن

 ځكــــه پــــه څلــــورو    يــــم،  بختــــورچــــې زه   ،رانــــو ويــــل  ټامريكــــايي ډاك و،
ښـه  واړه ټپونـه مـې تـر ډېـره      درېپښـو  د ال ژوندى پاتې يم،  مرميولګېدلى او

ه هغـه دو ؛ و هغه هم په جوړېـدو ، وځورولم ېرډچپې اوږې ټپ  ، خو دوشوي و
، )مايك ( نوم يو د ،ړي ځل له هغې ژباړنې سره راغلي وومويان چې په لپوځ

د شـوى  سره يو څـه بلـ   ىله دو، نومېده )سونيتا( اړنهژب او) ينمارټ( د هغه بل
 سـره راغلـل،   پوځيـانو  )دېوانـو ( وين له درې نورمايك اومارټ وم، يوه ورځ،

لكـه   ته ولچـك كـړل،  شـا  راتـه  السـونه يـې   ،كړهرا پـه سـر  يـې  توره كڅوړه   يوه
مـــزل  هلـــه يوڅـــ ،ونيـــولم اوروان يـــې كـــړم اوږو دووكســـانو لـــه دواړو ،نـــاوې

پـه الره كـې سـره ډېـر بنګېـدل      ، خالصېدو غـږ واورېـد  پنجرې د مې د وروسته
يې زما له سـر نـه كڅـوړه لـرې      ې وروستهبڅوشې، خو زه يې په خبره نه پوهېدم

ــه غ  كــړه، ــ  وســزه وار خطــا او پ ــه ژب ــه خپل ــا پ ــې   ه ه وم، م ــه زوره، زوره كنځل پ
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 پـه يـو   اوس زه وكړې، هغوى يوه ډيكه راكړه او دروازه يې راپسـې بنـده كـړه،   
 يې په چت كې درلـود  )روشن دان(كى چې يو وړو دوه متره كوټه كې، ېوړوك
پـه وره كـې    ،وونـګ شـوي   ر نيسـپ  نـه ودېواللوړ سيمټي د خونې  وم،شبندي 

ــده و      ــوه وړه كړكــۍ ښــكاره شــوه خــو بن ــه ي ــ ه،رات ــه،  از،نمــ اىيوج ــوه كمپل  ي
اهللا پـاك انسـان تـه    ، وېپرتـې  بوتـل معـدني اوبـه     يو يوتوشك او يوبالښت،

ځكـه لـه    زغم او وړلوتوان يې ونه لـري،  ستونزې نه وركوي چې دداسې غم او 
لـه څـو ورځـو     لـه غمـه مـړ شـوى دى؟     اچـ كنـه څـوك د   غم سره زغم هـم وركـوي،  

دوه توريان اويـوه تكـه سـپينه     ،ورخالص شو ما د خونېزورورسته يو سهار 
 كـړه، ر يـې را پـه سـ    هغـه يـو يـې راننـوت، كڅـوړه      ،وو والړ له خـونې بهـر  جنۍ 

 تخرګونـو ونيـولم  لـه  بيا يـې   ې،پښوكې يې ولچك اوزولنې راواچول السونو
پينځـه   ؟څـه ډول ځـاى دى   ،رتـه مـې وړي  نـه پوهېـدم چـې چې    څېه اوروان شو،

دخلكـو غـږ تـرې راپوتـه      تـه ننوتـو،  چـې يـوې خـونې     دقيقې مزل به موكړى و،
 يـو  ګـورم چـې د  ؛ يې له سر نه راته لرې كـړه  كڅوړه په څوكۍ يې كېنولم، ،شو

 ېســتړ ،هولـ  هۍ ناســتنـ درې امريكايـان او يـوه هغــه افغـانۍ ج    وخــوا شـا  زېـ م
  :وه راته وويلپرته جنۍ چې نرۍ مسكا يې په شونډو  وكړه، مو سره  ېمش

تيا ورتــه يشــوايــي كــه ر ى، دوتى يــېدلتــه دتحقيــق لپــاره راوســ موتــه  -
  .كوي هردول كومك ووايې، نو تاسره

جنـۍ تـه څـه     ښته يې درلودل،يچې تك سپين و ،يدې كې يو شين سترګ
ېـر  څـارنوال وايـي، چـې د    :له خبرو وروسته سـونيتا وويـل  امريكايي د، وويل

  .نه شي هڅ خطرمتوجېتا ته به ه ،ارامه اوسه
  .اماده يم زه حاضر :ړځواب وركسكا په مُد قهر ما هم 

سـره  وژبـاړلې، ټـول   زمـا خبـرې امريكايـانو تـه      مُسـكا، مُسـكا  سونيتا په 
 هغـې چـې  ، څـه وويـل   بيـا  سـونيتا تـه   ،امريكـايي  رګيين ستش، شول مُسكي

ډګروال ( ل دىاڅارنو)تورن توماس(:زياته كړهښكارېده خندا يې ال په شونډو
  .؟رفي كهعه ځان ماوس ت! زه هم سونيتا يم اويې مرستيال  )لمايك

  چـې غـواړي ځــان    وپوهېــدم پوښـتنه    زه پـه فكـر كـې تللــى وم، د هغـې پـه     
ټولـول او خبـرې تـه مـې ځـان       معرفي كړم، خو پاشلي حواس مې چـې تـر څـو را   
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د مايــك د خبــرو پــه  جــوړاوه، مايــك بيــا ســونيتا تــه يوڅــه وويــل او ســونيتا 
  ژباړه پيل وكړ

و چې سـتا  خوغوال هرڅه پوهيژو،ستا په هكله په  مايك وايي چې موږ -
  .خولې يې واورو له

خلك راته لـه پخـوا نـه تـورن      ،ريالى دىونوم مې ت :بس ما هم شروع وكړه
پــه   ولســوالۍ د شــېرزادو   رهــار واليــت د  د ننګ كــال كــې  ) 1350(پــه  ، وايــي

ډاكټـر نجيـب پـه     د ،؛ له حربي پوهنتون نه فارغ يـم ېدلى يمزېږلو كې ېمركيخ
  .درلوده دندهكې ) ګارد خاص( په  ري رياستجمهو د وخت كې مې

ځــوان پــاتې : پــه ليكلــو بوختــه وه پــه خنــدا وويــل چــې لــه دې ســره ســونيتا
  .ېه خوپه نظامي قانون پوهيژكځ ،يې ميجر ،شوى يې

يوه شېبه  ؛خبرې يې ورته وژباړلې او زما ړاوهاوبيا يې امريكايانو ته مخ 
دې سـره   ول،يـ كـې ياداشـتونه ن   كتابچويو په خپلو چې هر، بحٍث وكړ سرهيې 

  .ګوډ يوير :په خندا وويل) مايكل( هغه سپينو وېښتو واال
  تورن صيب نور؟: سو نيتا له عادت سره په مُسكا وويل

مې تـر    هلتهمت چې چپه شو، زه كلي ته الړم نجيب حكوډاكټر د بس نو _
ې مـ  يـو ورور ، ميي په ښونځي كې ښوونكى كلد پورې دهقاني كوله او  اوسه

پـه كلـي كـې    چې ټـول سـره بېـل يـو،      ،درې ژوندي دي شو، شهيد كې په جهاد
 ښـځه ، دوه زامـن دوه لـوڼې   مـور، يـوه   لـرم، يوسپين ږيرى پالر دهقاني كوي،

  .دوه خوېندې مې واده شوي او يوه په كور ده
رتـه  ېچـې طالبـان چ   يو سات يې رانه پوښتنې كولې، ،خوږوم سرڅه به مو

ــه  ــې دې برخــه اخســتې ده؟       ايونو كــې ومــو ځــ كدي؟ پ ــو عمليــاتو ك ــه كوم پ
ا يــې پـه هكلـه هــيڅ   داســې ډېـرې پـو ښــتنې چـې مـ      دي؟ كملګري دې څـو نـور 

  .لمالومات نه درلود
چـې  ، سيمې په هكله ډېر مالومات درلـودل كليوالو اودوى زموږ د كلي، 

ينځـه ورځـې مخكـې مـې زمـوږ لـه       له دې پېښې نه پ، حيران شوم هزه خپله ورت
زما د وړوكې خور و د شپې كوم شل دېرش كسان ا ښي وكړهييو قومي سره ښ

  . په دسمال پسې راغلل
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عجيبـه وه هرڅـه    او تـه ورسـره الس لـرې،    ووطالبـان   دوى ويل چې هغـوى 
  .وپرې باور نه كا ىچې مې ويل دو

خو زما د تـور سـپيناوى   ! خالص شوپه خير و خيريت  ددې ورځې تحقيق
  .ته بوتلم ىارته يې خپل ځبې اونيمګړى پاتې شو 
هغــه او لځــل مايكــدا روســته يــې بياهماغــه ځــاى تــه بــوتلم، دوه ورځــې و

رځ يـې هـم   په دې و ،راغلل يو بل افغان ژباړن ورسره وچې سپين سرى پوځي 
چې ما يې په اړه هيڅ هـم نـه    ،اعده په هكله وېالق او طالبانو ټولې پوښتنې د

هكلـه څـه مالومـات    پـه   ىهغـو نـه مـې د  نـه طالـب وم او   ځكـه چـې زه   ،ىشو ويل
پـــــــه  ويـــــــل چـــــــې ىدو كلـــــــه زمـــــــا خبـــــــره منلـــــــه؟  ىخـــــــودو ،درلـــــــودل

 ملګـرو زمـا پـه مشـرۍ     او مااو چاودنې ونه ديوكې ټول برڼيخوږيااوهارننګر
پوښـتنو تـه    ىكلـه مـې چـې ددو    ،كسـانو قاتـل يـم    ولسـګون زه د ،دي كـړي  مې
او ! زما وهل ټكول شروع شول، امـر يـې وكـړ    په خوښه ځواب ورنه كړ، ىددو

بهـر  واړه  درې ىهغـو ، كړمځوړنـد پـه رسـيو سـرچپه    له پښو په چـت كـې    زه يې
ســات كــوم يو ىهغــو ،چــې ماتــه جــزا راكــړي  پــاتې شــول  عســكره دو، ووتــل

 تــه چــې څــه نــه وكــړې خوما نې شــروعبيــا يــې هماغــه پوښــت وروســته راغلــل،
، دوى زمــونږ نــوي خپلــوان طالبــان او  ويلــي واى مــا بــه ورتــه څــه  نــو ؛ مــالوم

داسـې   ،د كلـي او زمـونږ لـرې خپلـوان هـم وو      لل خو دا خپلوان زمـونږ ترهګر ب
پــوزې مــې بــې  لــه ،ووځــي چــې مــاغزه مــې لــه پــوزې نــه را  ،مــې كــاو ساحســا

څـومره   چـې  وې سـترګې مـې لـه وينـو ډكـې شـوي،       مـا  اختياره اوبه څڅېـدې، 
يـوې  سې د تيـږې زړونـه درلـودل چـې هغـه د     دا زارۍ مې ورته وكړې، خو دوى

چـې زه يـې د همـدې ورځـې لپـاره       ،ښكاره شـو  ووددوى چل  تهمياشتې ښه را
  .داسې ژر روغ كړم

 ويـ نو پـه پخوان ځكـه چـې دوى ظالمـا    ټپونه مې يـو ځـل بيـا پـه درد شـول،     
اځې اهللا مـا بـه يـو   ه اسمان ته پورتـه شـوې،   غې بچزما  ڼدې وهلم اوپونو په ډټ

ونه شـوه،   سزاڅهچې په دې  كلهمې هيڅ هم نه ويل، نورستې يپاك ته توبې و
ــ  ــم چــې الســونه او پ يــې داســې  ې كــړم اوبربنــډ ي ــه څلــورو   ودرول ښــې يــې رات

باندې  څه يې ويل او په السي ډنډه ندې شواراوړ لمايكخواووته كش وتړل، 
  .راوړاندې شو هم اړنوهلم، پسې ژب پوښتيوپه  كرار، كرار يې
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و ستاس غرورلرئ،يې تاسو ډېرن ل وايي ته خوافغان يې بيا پښتومايك -
 ،كه ويې نه وايـې نـو  ېياوس خو به هر څه واغرور به تر پښو الندې واچوم، دا

  ؟دې څنګه شي   هب غرور
  الړې تو كړې او په كنځلو مې شروع وكړه اړن په مخبژ له دې سره مې د

ــهبد خــر  - ــ  ا، دې انګريزچي ــه خــو زم ــو ت ــه  او ږ غــرورون ــمېړان ه، د همالوم
راكړه چې بيا پـه ځـان نـه يـم پـو       )ټوخو( يې په خو داسې ډنډه ،نورمې څه ويل

  .شوى
ټـول ځـان مـې     ،مو پـروت  ېكـ خپلـه خونـه    ګې وغړولـې، ركله مـې چـې سـت   

كــه  ،مو م كــې ډوبمــې لــه يــاده ووت اوس پــه خپــل غــ كــاو،د كــورنۍ غــمدرد
زه يې چـې بـې    لكهشكولې واى دومره نه خپه كېدم،  يې راته په امبور غوښې

بــې اختيــاره  جــان تــك شــين وم،  ې چــې وكــوت، لكــه بان ځــان مــ ، زتــه كــړم ع
 ې وه،پـورې نښـت   تـالو ژبه مې پـه   ى وم،سخت تږ ،لمې له خولې وت رويېځګ

 دې بانـدې وډبـاوه،   ښـ پمـې پـه   ور چاګنګوسـى واورېـد،   باندې مې دوره نه د
 ښكلې سترګې ترې مالومې شوې، سونيتاد ،كړكۍ خالصه شوه وره وړوكې

دوست چې مې پو ښتنې ته  داسې لكه نژدې،اندې ولګېديې ډېرخوږ راب نظر
  :او سونيتا ته مې وويل له ځان سره مسك شوم راغلى وي،

  !اوبه راوړه اوبه م،تږى ي سونيتا -
ګوزارې كړې، كړكۍ نه يې را،راوړېبوتل اوبه  وړكىسو نيتا په منډه يو

  .ستهمې واخي اوږده سااو  لېاوبه مې وڅښ
  !مننه -

 ه خواشينې راته ښـكاره شـوه،  ېرډ كله مې چې د سونيتا څېرې ته پام شو،
  .پسې يې غبرګه كړه

و زلمى هلك د تحقيق پرون يې ي ،يانبچ د سپي وهلې كنه؟ دايې و ډېر -
  .دېر ښه ښايسته هلك و ،په وخت كې وواژه

دكـوم  : تـرې ومـې پوښـتل     جود زخمونو خارښـت وكـړ،  وپه دې خبره مې د 
  ځاى و؟

  .هلمندى و -
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ره ېـ مو ال پخوا ت ىپه دو، ې ترې كوېليڅه مسلمانان خو نه دي چې ګنو -
  دا ووايه چې د څه لپاره بيا راغلې يې؟ ، دىاوس يې وار كړې

مـاوې چـې كـوم شـي تـه خـو بـه ضـرورت نـه           هسې هسې : په لنډه يې وويل 
  لرې؟ 

  .دردونه مې يواځې پاتې شوزه او، الړه دايې ووې او نوره
 دا چې ومې خوړل همڅه درمل راوړل، شېبې ورورسته سونيتا را ته لږڅو

 وكــړ او مــې ارامــۍ احســاس د لــږ ورورســته مــې دردونــه يــو څــه غلــي شــول،  
  .سترګې راباندې درنې شوې

و رېيـ مونه يـې راكـړل، پـه د   همل او توريان راغلل يو څه دواه په سبا يې دو
ــر  ځــو كــې ور ــې ډې ــو ىدو د، ښــه كــړى وم  ي ــاثير درمل ــه ت ــې  ژر و، كې عجيب ي

رځـې  درې و دا اله بلـې خـو   و، ول په وينو ككړټ وجودمې له يوې خوا ، اثركاو
زړه مې ورته سخت په تنګ پورته كېده، را نه  ىسم بو ،ملهم پټۍ لګولېمې 

مې كېـده   وېره ځكه له وېرې مې د المبلو او ځان مينځلو غوښتنه نه كوله، ،و
سـبا مـې   تر، ه راباندې د وهلو چلونه زده كويبيا ب ، موى يروغ شوايي به  چې

بال وهلي له پاك والي سره ډېره مينه لري، ځكه خـو يـې    ىدو، نه كړهيڅ غږ و
 لـه يـوې نـوې    سـره سـونيتا   ىسـهار لـه چـا    د زندان او زندانيان هم پاك ساتل،

يــو  وره لــه خالصــولو ســره  د راغلــه،چــې پــه نظــامي جــامو كــې وه ښــځې ســره 
ې ښـځ  د ،پوځي خونې ته راغـى السـونه يـې راوتـړل پسـې هغـه ميرمنـه راغلـه        

 ههسونيتا مې پو دې ته هم ورسېد، ىشوم چې بو نجې شوې، پوويږمې مسپ
نـه دى، ځكـه    مې وينځلى خو ،م غوړكړىهڅوورځې مې ځان په ملدا كړه چې 

وكـړ   هغې امر ې ته يې خبرې ترجمه كړې،ښځ، كوي ىم بوهمل د اطاقمې خو 
د ، هزه تشـناب تـه ننـوتلم او ځـان مـې ووينځـ       ،تشـناب تـه بـوځي   ا دې ژرمچې 

رتــه ېكله  يــې چــې بشــو، مــې ســپك وجــود نــديانو پــاكې جــامې يــې راكــړې،ب
ــه راوســتم ګــورم چــې     ــه يــې هــم پاكــه كــړې وه   خپلــې خــونې ت س د داو د، خون

لورويشت سـاعتونو  څپه ، ماتېدو لپاره به مې كله كله ټوله ورځ خوب نه كاو
بـه مـې پـه تـيمم       لـه ېرځډ تـه پرېښـودم   )تشناب( يې سهار او ماسپښين كې به

  .ونځونه كوللم
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په لمانځه والړم وم، چې زما د خونې ور خالص شـو، پـو شـوم     يګردزما د
ته شـول  رته شاېدم بيپه لمانځه ول چې زه يې چې سونيتا او هغه بله ښځه دي،

ې دا ښـځه  خو پوښـتنه راسـره دا وه چـ   ، هوامې وډب عا چې مې خالصه كړه وردُ
او هغـه   ونې د باندې ودرېـدل له خ او دوه نور پو ځيان  سونيتا ؟په ما څه كوي

ــد     ــوځي ښــځه خــونې تــه راوړان ــ    ې شــوه،پ ــي بي ــه وړوكــي چرم ــه يــې د ل  ك ن
ښـه    شـوم،  ډاډه چې وليدله لږ څـه  د فشار آله مې ،ستيډاكټرانوسامان را وو

  .يې معاينه كړم، نسخه يې وليكله
هسې مـې   ته مې جوړوئ؟وهلو همداسې ښه يم،: په ټوكو مې ورته وويل 

  .ييته بيابيا هم تحقيق 
سـونيتا ورتـه زمـا    ، وراوهښـ پوهېـدو پـه مانـا و    هنـ  د ښځې سـر  ۍامريكاي

سـونيتا يـې   چـې   بيا يې څـه وويـل   له خندا شنه شوه،  خبرې ترجمه كړې، ښځه
  .ه كړېخبرې داسې ترجم

رواغ دتاســو تــل  چــې ستاســو لپــاره دا ســزا هــم كمــه ده،   ،وايــي) وارل( -
تاسـو قـاتلين    ه مو درد نـه كـوي؟  ښځې وژنئ زړ او نوماتاسو چې ماش وايئ،
  !ئياست

څـومره  يـوه عسـكري څپېـړه وركـړه،     ښـځې تـه   بـې اختيـاره   له دې سره مې 
له څپېړې سـره يـې يـوه چغـه      ووهله، په څپېړه ښي مخ مې په ،زور چې راكې و
شاته يې ځان و غورځاوه او د خونې له وره سره يې اوږه په درز  له خولې ووته،

چــې لــه  عســكر ،بانــدې شورماشــور جــوړ شــوخــونې دلــه دې ســره لــه  ولږېــده،
او زما خواته  مرمۍ تېرې كړېيې كې  په ټوپكو  ووخونې د باندې به تل والړ 

، سته اوپه ما پسې يې ور بندكړيوباندې وعسكرو ښځه د ،منډې كړېرا يې 
 سره مـې د ور، زړه مې په كنځلو ښه تش كړ ټول وجود رپېده، مې له ډېره قهره

نـه   او م شوودرملو درك مال سبا پورې نه دخو، ا تمه هم درلودهجانانه سز ېښ
  .سزا هم زما د

كڅـوړه يـې راپـه سـر      وې چې ورخالص شو، به شپې څو بجې ږم دېنه پوه
ته يـې روان  كپـوه شـوم چـې ښـ     كړه، له يوڅه مزل روسته يې په زينو كوز كړم، 

قدمــه د كــړى يــم، د يــوې خــونې د ور د خالصــېدو غــږ مــې واورېــد، دوه درې  
لـرې   كڅـوړه سر نه يې راتـه   او لهيې وتړلم څوكۍ يوې  هپكوټې منځ ته ورغلو 
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ز شاته ېمخ د مما ته مخا ،وهلې وه هړچې ما په څپې ده ورم هماغه ښځهګ كړه،
 ونــهلوتبدوه  بوادشــريــواليټر،  ســګرټو ډبــى، د زېــپــه مڅــوكۍ ناســته وه، پــه 
 يرپيرانـــېز هينســـپ ې، ښـــځووښـــي يالســـونه ايپالســـتيكي ګ درې څلـــوراو

، پـه خونـه كـې انـدامور     چې سينې يې ترې بوټې بوټې راوتـې وې اغوستى وه 
داځـل ژبـاړن   ، ووهـم پـه څوكيـو ناسـت      پوځيان چې نيمه تورې څېـرې يـې وې  

ښـځې  ، جنګـول و پيكونـه يـې سـره     يـې ډېـرې كـولې،     پړتـې   كړتې پكې نه و،
 وسـپين  ،وسـتى و اغ يـې  نيكـر  ،مـا خواتـه راروانـه شـوه    ز كـړ او  رتـه وراپ وتلب

، داسې چې په شوندو يې مسكا خوره وه او يې سمه ځال كوله وورنون ونغوښ
ګــيالس كــې يــې شــراب  خولـه يــې يــوې خواتــه كــږه نيــولې وه پــه پالســتيكي، 

بيــا يــې  ،هوامــاترې مــخ واړ ،ړلراوړانــدې كــ يــا يــې مــا تــه پــه خنــدا  واچــول ب
دې چـې پـه   لـه  ره س ،لخندوس په كړس كړ ټولو ،يې وويلڅه  ،لراوړاندې كړ

 ښځې راتـه كلك كړم او هم پوځيانو نورو دوو څوكۍ ښه كلك تړل شوى وم،
ســا  ، مــاده ګــړهنــب ګوتــوپــه  پــوزه يــې راتــه ،هرا ومنــډل پــه خولــه تــبو د شــرابو
نــيم بوتــل يــې ر كــرا ركــرا..مــې لــه مــرۍ تېــر شــو زهروګــوټ دهغــه  او اخيســته

كمــزوري  د وهــل او وره كــړي واى وايــي د زورمــا بــه نورڅــ ښــه، رابانــدې وڅ
  .كنځا

ــې كــولې او  ــده، ســرمې    ورو ورو، لخنــد ىهغــو مــا كنځل ــه درندې مــې ژب
يـو ټكـان    ،راباندې ولګېده وار ىبه چې ددو، شېبې وروستهڅو ،وشګنګس 
چـې   كلـه بـه ګـوزار دومـره درونـد و      كله،خوړ خو په درد بيا نه پوهېدموبه مې 

نـه يـم    پـه ځـان نـه پوهېـدم،     خو ورورسته به بيـا هـم  ، ټوله نشه به مې وتښتېده
تــر  لــه غټـې ګــوتې نيـولې   ،راويښ كـړم  دردونــو چـې  چـې څــه وخـت بــه و،   خبـر 

وډۍ راتـه  درې وختـه اوبـه ډ    هدويې نوركله به ټول درد او درد،  وېښتو پورې
  .وو ا وكتل هيڅ هم نهووخ اوس چې مې شاراوړه، خو

او  مـل راكـړل  در اوبه نه ډوډۍ اونه هم دارونه  پوره درې ورځې، ځل يېدا
ى وم مـه ورځ پـه زړه كـې ژونـد    پـه څلور  ،راغله  ل په شان سونيتاځنه هم د تېر 

 ،او نـه هـم خوځېـدلى شـوم     راكې نـه و هم توان  خبرو د ،نور لكه مړى پروت وم
بيـا  يې مهال مازديګر په همدې ورځ ظالمانو ىزه د دوا دارو په تمه وم خو دو

دا سزا داسې  سزا يې راكړه، هل خاصايانو يوډو، د امريكله خونې نه ووېستم
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ــې څملــولم،   وه چــې  ــه ســتوني ســتاغ ي ــو پالســتيك     مــخپ ــه ي ــدې يــې رات بان
وشـې كـړ، مـا داسـې     خوغوړاوه، له پاسه يې راباندې د اوبـو يـو غـټ پېـپ را     

خـو سـاه    احساس كاوه چې په يو سيند كې مـخ پـه ښـكته روان يـم او ډوبېـږم،     
څـو شـېبې رابانـدې لكـه كـال تېـرې        ،كـه زړه مـې وچـاود   مـا وې   مې نه اوځي،
را ويـې ايسـتلم،   او اوبـه رابانـدې بنـدې شـوې      څو شېبو وروسته شوې، او له

دوى مانـه زمـا   ما داسې فكر كاوه لكه چا چې د سيند له تل نه را ايستلى يـم،  
ــه وســله څــوك         ــې ويــل چــې تاســو ت ــه ي ــه اړه پوښــتنې كــولې، مات د كســانو پ

درلوداى په هماغـه ځـاى كـې مـې ورسـره       دركوي؟ خو كه ما په كور كې وسله
ډزوله؛ دا سزا يې څو ځل نور هـم تكـرار كـړه چـې پـه بـدن كـې مـې هـېڅ شـيمه           

دوى لپــاره كــوم  لــه دې ســزا وروســته هــم زمــا پــه تحقيــق كــې دپــاتې نــه شــوه؛ 
  . پرمختګ رامنځته نه شو

لـه  له تحقيق وروسته راباندې تبـه راغلـه او بـدن مـې داسـې مـړ شـو، چـې         
 ،هغې لعنتـي خـونې تـه راوسـتم     نه شوم پاڅېدلى، له دې ځايه يې بيا ځايه هم

نـور يـې حسـاب رانـه ورك و      بس هر ځل تحقيق مې له وهلو ډبولونه تش نه و،
خو يوه ورځ يې سر راتـه دوه ځايـه    ،ډول سزاګانې راكړې چې څو واره يې ډول

ــړ   ــات ك ــه شــوه،      داســې م ــو ډك ــه وين ــه ل ــق خون ــه دې چــې د تحقي ــه   ل پېښــې  ن
، چـې  څـه ښـه شـوى وم   ې يې بيا تحقيق تـه ونـه غوښـتم، يو   لس ورځ رورستهو

نو يســپ دهغــه ځــل  دا  تحقيــق لپــاره بــوتلم،  ســهار وختــي يــې بيــا د   ه ورځيــو
كســان چــې مــا مخكــې نــه ولېــدلي پــه  نوره دومايكــل اوښــتو واال پــوځي، وي

سـره   و، لـه ټولـو   په نامه يو ښكلى زلمىجاوېد  د ترجمان ،ووخونه كې ناست 
و تښه زيرى لـرم، خوكـه خپلـه پښـ     تاته يو وويل چېن سري يسپ ،معرفي شوم

  .ېيوږ ته هر څه وواهېره كړې او م
تـه غـږ   چا اواز پـوځي پـه لـوړ    ن سـري يسـپ  پو ښتنه مې ترې وكـړه،  يد زير

جنـۍ لـه    ې پـوځۍ جـامې يـې پـه تـن دي، يـو      خـوب  د چې ښځه يوه ګورم وكړ،
همـدا چـې مـخ     پل سرټيټ نيولى و،ښځې خ، خونې ته را دننه كړه السه نيولې

 هزور پوپه خپل  ،ودې چې السونه مې تړل شوي وله سره  ې راته ښكاره شو،ي
كـه او پـه سـپين    مـې   پورتـه ، وره ناسـت و ېهغه ميز نه چې ټول چـاپ له  ،نه شوم

 پـه زور  راټـول شـول،  رابانـدې   دې كې عسـكر  ،ۀوااړو رو  مې ملګرو سري او
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 خو هغې زما په ليـدو،  من وه،رېزما م ښځه هغه، كلك كړم هرتېوهلو يې باو 
 رډې، رډېيـې  يـواځې   ،دڅ غبرګـون ونـه ښـو   ېزموږ په جنګ هـ  او چغوزما په 

 لكــه ليــونى، داســې شــوم ،ورتــه شــوېلــه ســترګو مــې لمبــې پ، ټولــو تــه كتــل
 څلـورو كسـانو   خو بيـا هـم   ،پرتې وېالسونو اوپښوكې مې ولچك او زولنې 

وروسـته   ډبولـو  هيـې لـه ښـ    هز اوبېرتـه بوتلـه    يېرمن مېزما  لى،نګوينه شوم ټ
سـاعت پـه   زمـا لېونتـوب نـه غلـى كېـده،       خـو ، راوسـتم خـونې تـه    ېرته خپلـ بې

 د او رمنــې او نجــونې، ان لــه خســرنې مېپښــت ،هتــنــه و ې غــم لــه زغــمسـاعت مــ 
، بيـا  غږ هم نه شـي اورېـدلى   د هغوى ر نه هم مخ پټوي، نامحرم له ورو دخاون

  چـې ولـې يـې ځـان نـه دى      ،اتهرښځې ته مې قهر  كايان،مريزندان او هغه هم ا
لـه  چـې  مـې ژړل  ه سـر  ، لـه ځـان  ې تـه مـرګ ښـه دى   ځښ له دې ځاى نه خو وژلى،

، سـونيتا همـدا   شـوه  خونې دباندې سونيتا له كوم چا سره په ګـرم بحـث لګيـا   
ورته خالص كړي  خونې ور سونيتا غوښتل چې زما د) ن ده ډوراوپ(ويل چې 

د  هور د مـې  همـدې كـې   ،جرې راسـره خبـرې وكـړي   ښتل چې له پنغو هغوى او
 ګورم چـې  هشو هخالصپوره همدا چې كړكۍ  ،واورېده خالصولوغږ د كړكۍ

ره لــه ځايــه پورتــه شــوم ، دوړاه  د ســونيتا ښــكلې څېــره را ښــكاره شــوه، ورســ 
  : ونه مې په وره كېښودل او په قهر مې ورته وويلالس

   ؟ده ۍا مېرمن دلته بندتا خو ماته نه و ويلي چې زم -
  سره سونيتا يوڅه وډاره شوهزما له قهر

څـه   الحيت نـه لـرم،  هيڅ شـي صـ  زه ديم، زه دلته ترجمان : يړه يې وويلپه ب 
  .هماغسې كوم چې راته هغوى وايي

  څه لپاره راغلې يې؟ښه اوس د -
ي، اوس يــې نــه كلــارتــول دې دڅنګــه يــې درتــه ووايــم،  م چــې هېژنــه پــو -

  .ېول نه كلجبل غم ودم، چې ېشپر
  !يهاوو ډول زيري اورېدلوتوان لرم، هر اوس د ،نه يې جوړوم -

 له تاسره يې ستا ميرمن چې زخمي و، :يو ډول راكتل او ويې ويل سونيتا
  ...رمن دې خپل عصاب  له السه وركلي، خو مېهم راوستې وه
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 ه وه، خـو مـا د  غبرګـون سـخته پـه تمـ     د اخپلو خبرو پـر مهـال زمـ    سونيتا د
هېـدم چـې زمـا مېـرمن ددې     پو ههيڅ ټكـان ونـه خـوړ، ز    هغې د توقوع خالف،

  او نوره كورنۍ مې؟: پسې مې وپوښتلحالت زغم نه لري، 
  .نه يم هغوى نه زه هم خبر -

دلتــه راغلــې  لپــاره اورولــو تــه د همــدې خبــرې د: ورتــه وويــلدې ســره مــې 
  وې؟

 ې نــوتــه غــوال كــهږلم، نــه  نــه زه يــې راولېــ: ســو نيتــا پــه وارخطــايۍ وويــل
  .شې وړلىمېرمن دې خپل كورته 
سـخت خوشـاله شـوم، بـې     څ تمـه مـې نـه درلـوده،     هـې  دوددې خبـرې داورېـ  

خوله خو مې ونه رسيده خو له  خوله د هغې تندي ته وړاندې كړه، اختياره مې
لودله او درتمه  چې لږ مخكې زما د غبرګون هغې ،هښكل كړ په تندي لرې مې

لـه  په دې غير ارادي عمل حيرانه شـوه؛   ښكارېده، زما وېره يې په سترګو كې
  .او له وره نه لرې الړم دې سره يو څه خجالته شوم

ه، خـو زۀ پوهېـدم   كومه خاصـه يارانـه او عاشـقي نـه لرلـ     ما له سونيتا سره 
چــې ددې پــه مرســته كــه نــور څــه نــه وي، مالومــات تــر الســه كــولى شــم او پــه     

ــه دې مالومــاتو او ال   ــونكي كــې ل ــه     راتل ــه تېښــته كــې ګټ ــه خپل ــه پ رښــوونو ن
اخستلى شم، څه وخت روسته زه پوه شوم چې لكه ما غونـدې هغـه هـم راسـره     

  :مې خبره واړوله ژر ؛په چل كې ده
  خوشاله شم كار وشي، زه به له تا نه ډېر ه داك =
ې هـيڅ  نه نه زمـا پـه واك كـ   : سكا خوره وه چې ويې ويلال يې په شونډو مُ 
 نمبــريــو د تيليفــون  اوس تــه د خپــل دوســتانو، خبــره ده ىهغــود دا شــته،هــم ن

  .!، اوكىرمنې پسې راشيېستا م ورته زنګ ووهو او راكه چې موژ
 ورتــهره مــې شــمې و زده وه، ره مــې پــه يــاد فــون شــمې ياوښــي د تل ده ښــه و

  .وركړه 
 :وويـل  هژر مې ورتـ  ،و سره له وره نه لرې شوهلاخيست رې لهسونيتا د شمې

  م؟ه به څه خبر شز
  .!درست زه يې درته وايم، او كى -
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نـه   هـر قلـه   همداسې په خپل ځاى كې شا پـه تختـه پرېـوتم،    زه هړسونيتا ال
سـره پـه جنـګ وم،     كله به له ځان لكه ليونى لمونځ هم ونه كړ، سبا يومې ان تر

چـې ولـې    ))راته به يې معاف كـړي  بانه دى مهراهللا((سره كله به له خداى پاك 
زما كـورنۍ   ،زما برخه سزا خو يواځې ماته راكهبيا   كوې؟ را عمل سزاكوم د

  ؟چا زياته معصومه ده خو تر هر
==  

په مخ كې ځان  ههوايي ډګر د ور د باګرام د په سهار چې كله ېهغې ورځ د
شـوم لكـه    هراتـه راوړې، پـو   جـامې  دوه جوړهزما  عسكر يو وشو، مرګى بريد

ورته په مې  له ډېرې خوښۍ نه، ېرمن يې را ته بېولېم چې ورور مې راغلى او
څــه يــې  پــه خنــدا شــو، يلــه دې سـره امريكــاي  ،كــهســونيتا تــه غږ وويــل پښـتو 
د سونيتا نـوم واخيسـت   ځل مې يو ، خو لكه چې زما په خبره پوه نه شو،وويل

يـې  پـه خنـدا   له، امريكايي زما پـه خبـره پـوه شـو،     بيا مې ځان ته ګوته ونيو او
 ،هو له ډېرې خوښۍ نه ځمكې ځاى نـه راكـا  ، الړ وا ښوراوۀ په مانا و ښه د سر

، سـتړې شـوې   ېاخيرمـې پښـ   خونه كې ښكته پورته ګرځېـدم،  شتېلو هپه يو
خـو پـه    تېښـتې فكـر،   د عجيبه فكر راته پيدا شـو،  يو تم،ځاى په ځاى كيناس

   ؟څه ډول
سـخت   كـې وم، خـاص   په ګـارد چې كې  د واكمنۍ په وختنجيب  د ډاكټر

 اجمل چې زمـوږ  كله به زما ملګرى، ،كلههاويې راك قدر ډېر و، رېت تساعمو
 فلمونـه او پوليسـي  جنـايي  ويـډيو،  يـې  نـه بـه    ، له كـور ؤيس اركان وراره ئد ر

بـه پـه دې    به مو فلمونه ليدل، كله به چې فلـم نـه و هـم زمـا سـات     ترسبا  ،راوړل
يـا بـه   سره ډېره مينه وه، او چې فلم بـه رانـه پـاتې شـو ب     تېر و چې زما د ناولونو

 نا اشنا پېښو په درلودلو او د ډېرو مې ناولونه لوستل، او جنايي ناولونه خو
مـې  نـه  وبكتا نـور  ډېـر  داسـې  اوچې زما به ډېر خوښېدل  لري،سره ډېره تلوسه 

نـدانيان څـه بـل    ز دان اوبـه زنـ   كـې  نـاولونو  اوهغو فلمونو په  ،دي ليهم لوست
پـه لـوى    ن اوسـېدل، ياندلس بپه يو اطاق كې به لس دومثالً ،تصويرېدلډول 

ځـواكمن بـه پكـې د بنـديانو      ټولـو  ول، تـر كې به يـې ډوډۍ تـه كتـار در    الونس
 خـو  ... دې اوېـ ك كې به ورته وسـلې راوړل په خوړو بنديان به تښتېدل، .و مشر

  نـي ده؟ يزم ېـر ز، ت يـم وڅه ډول ځاى كې پـر چې زه په ه وم پو ههم نال په دې  ه ز
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څ ېپـه هـ   كنـه؟ بنديان هـم شـته او   ريا دلته نوآ زل دى،من همدو كه  اول منزل دى
هغـه د وره بلـې غـاړې     ،د فكرونو لړۍ مې د سونيتاغږ وشـلوله .هم نه پوهېدم

  .كړ ځايه پورته شوم او په بيړه مې غږله  ،لهته په زوره غږېد
  !ا ته يې ؟ سونيتاتسوني_

ه خولې نـه  امريكايانو به يې نوم لنډاوه؛ سوني به يې ورته ويله، خو زما ل
خالصېدو غږ پورته شو او  كړكۍ دې د وره دكدې ، ېدلبه يې تل سونيتا اور

 سخت وارخطا وم، سـونيتا ، د سونيتا اوږدې بڼورې سترګې را ښكاره شوې
  .وپوښتلپه بيړه نه مې 
  څنګه شو؟ څنګه شو؟ _

   :ه خندا وويلپ سونيتا
ه اللــه، ى و، ښــځه دې ورســرمشــرانو ســره راغلــ شــو، وروردې لــه درېو -

  .هګوري خو چا ورته اجازه ورنه كل م وتل چې تا ههغوى غوش
اوس په  ،ستيمې وو شكرد خداى  او السونه پورته شول اختياره مېبې 

 ،خـوږه لږېـده   لكه دوه نيږدې دوسـتان، پـه مـا هـم    سونيتا ډېر زړور شوى وم، 
و يـې پـه خبـره پوهېـدم ا     هځكه چې زما په چاپېريال كې يواځې همـدا وه چـې ز  

ا تسـوني  همدا علت وچـې ډېـر ژر ورسـره بلـد شـوم،      زما په خبرو پوهېده،هغه 
ځكــه چــې دا ځــل هغــې خپــل وچلــې    ،پــه وچلــي ښــكل كــړه  ېــرپــه څ مــې د تېــر

زړه مـې غوښـتل چـې خپلـه پرېكـړه لـه        ،ه سره والړ ووېره شېبډ، راوړاندې كړ
ا وېـره  ه چې مـ خو له هغه څه ن، مرسته ترې وغواړم كه كړم اويشرسونيتا سره 

، مقـدمې وروسـته وويـل   يوې لـويې  له سونيتا راته  ،درلوده هماغسې وشول
لې ژوند دى كه څه شى ترالسه كوې نويو څه به عاماوم داد د چې اوسنى ژوند

ده پـه هكلـه مالومـات    القاعـ  او طالبـانو  هغې ويل چې تـه مـا تـه د    وركوې هم،
ه كړي دي، هغـې ويـل   داسې نه وايم چې دا مالومات مې له تانه ترالس هراكه ز

 دلتـه زمـا موقـف لـوړ شـي، زه بـه تـا       چې دا مالومات زه هغوى ته وركوم چې، 
  . سره نوره مرسته وكم 

پښـتانه چـې   ، وم يـو نظـامي افسـر   هم له ياده ويستي و چې زه  سونيتا خو
مـنم   دا نـه هېـروي،   ژوند يږي نو خپل هغه كليوالېڅومره لوړو پوړيو ته ورس

او پـوډري شـودو    روېـ په پن خو ال ښكارېدم او وم بهويكل ده پيادهه به ساچې ز
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په تـار  زمـا    ملګرتيا چې د سونيتاغوښتل ،لوى شوي زه چېرته غولولى شوم
نه كړ چـې ګونـدې   ه پو په ښكاره مې ځان پرې هيڅ په خوله كې ګوتې ووهي ، 

 كـوم پـټ راز  القاعدې  او طالبانو هم له ما سره دنه  وا شوى يم هاندې پوزه ورب
تښـتېدلو   ما ته اوس تر ټولو لوى راز د خپـل ، و، چې زما له خولې يې وباسي

و، چې نيږدې وه ورته ويې وايم خو اوس زه وپوهېدم چې دې ته خبره كـول پـه   
ه ، خداى په اماني يې وكړكله يې چې څه بود نه كړلخپله ځان رسوا كول دي، 

  .الړه او
يـاد تـه   مـې  امريكـايي خبـره   هغـه   د ، ه داډول كړو ډېرخپه شومسونيتا پ د

  .تر پښو الندې كوو رغرو ستاسو:راغله، چې ويل يې
 چې له امريكايانو سـره لـه امريكانـه راغلـې وه، د     دا يواځې سونيتا نه وه

چـې شـپه او    ،ووغانې جنكۍ اوهلكان هـم راغلـي   افډېرې هغې په شان نورې 
څ تمـه نـه   ېلـه سـونيتا نـه مـې ددې خبـرې هـ       خـو ، اوسـېدل  ورځ ورسره همدلته

، خو افغاني غرور او غيرت لكه څنګه چـې  هكېده، هغې هم ځان ته افغانه ويل
 ونځپه پي وه، ۍميرمنې يې لري دې نه الره، كنه ښه ښايسته جن ېنورې افغان

  .ځاى كې ورته ښه كار پيدا كېده هر شپږو ژبو ډېره ښه پوهېدله،
څـه  پـه  پوهېـدم چـې   څ نه ېه وخ ،اماده وماو  تېښتې لپاره تيار د نو اوس .
 او د تېښـتې الره مـې لټولـه،    ټوله شپه په همدې سوچونوكې ورك وم!!  ډول

پـه ځـاى كـې     ېـغ ن هـه، امـې ټـوپ وو   ه ډبولـو پـ ه د ور، وېـده شـوى وم   همداسې
 ډوډۍ مې ترې واخېسته، ډوډۍ يې راوړې وه، سهار د ،و پيره دار .مناستېك

  .كتل اته بجې وې ساعت ته مې چې و
خپـل زاړه سـوچونه مـې بيـا شـروع كـړل، چـې څنګـه          وړه اوخو ډوډۍ مې  

كوالى شم د تېښتې الره پيدا كړم، هر څه ته مې په زيـر كتـل او پـه خپـل شـا و      
 نظـامي افسـريم،   چـې زه يـو   ه مې ځان ته ډاډ وركاوكله كل ،خوا مې نظر ساته

 وم، نظاميان دي زه هم يو وخـت نظـامي افسـر    ،كه دوى، څه كولى شمهر زه دا
اوس نو  ،يې دم هغه ګاروكړه چې ته اوس ه داسې فكر ،يلوو سره مېځان  له

په زړه كـې مـې غوټـه كـړه چـې هـر        ،ځان له دې دوزخ نه وباسې ايدپه څه ډول ب
مـا تـه د    چانس ته بايد اماده و اوسـم، او هـېڅ موقـع بايـد لـه السـه ورنـه كـړم،        

ا ارمـان  اوس دا زمـ  ېزندان شپې سختې نه وې چې مـا غوښـتل وتښـتم، بلكـ    
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ل غچ هـم پـه يـو نـه يـو      ګرځېدلى و چې زه بايد له دې ځاى نه روغ وتښتم او خپ
كـه  د دوى د عمـل عكـس العمـل ورتـه ووايـم او       چې زه نه پوهېږم ډول واخلم،

ــه وه،      ــې كــراري مــې زيات ــه ژورو عقــدو ډك و او ب ــا زړه اوس ل ــم چــې زم  وواي
دى دا چې بيا بـې   وې هسې هم مرګ ماو، ونيمې ډك تصميم  له خطره الخرهب

رڅـه مـې ښـه    هپـه   ،كه ژوندى پاتې شوم نو ال ښه م اوشده چې مړ ښه ،عزته شم
كله چې يو څوك له ، زما وتل پاتې وله دې قفس نه يواځې  خو، پوره فكر وكړ

زما پالن هم همداسې لـه سـر نـه تېرېـدل      ،څه كولى شيهر ،رشيېنه ت خپل سر
 نـه  هيچا زما خبـر ؛ شود اوږ ډېر تظاران خو ؛هستيو ظارانت ېخپل وار ته مو، 

د وره  مركـز چـې د همـدې    ،له امله و ځانمرګي بريده هغ البته دا به د، اخيست
ته هم  بپه دې ورځ يې ان تشنا، زه يې له ياده وتى وم تر سره شو، په خوله كې

لـه  كـه   مـې جـوړ   ماشور شور ،ې ونيولېتته لغ همې ور سهار په سبا ،بو نه تلم
 ه كړكۍخالصــه شــوه،ې وروســتچــا غږونــه واورېــدل، څــو شېـــب بهــر نــه مــې د

  :په قهر يې راته وويل، هلك ترجمان دىيو وندې ګورم چې د جنۍ غ
  لمغال انداختي؟اغ چه ګپ اس؟ چرا -

  :په قهرمې ورته وويل
  !!؛ بيا وايې چه ګپ اسىلچې تشناپ ته نه يم تل ،ږيېدوه ورځې ك -

امريكــايي پــه  ه يــې څــه وويــل،امريكــايي تــ هلــك لــه ځــان ســره وبنګېــد،
 خالصـولو  چـې د وره د  ،ېـر شـوى  ډېر وخـت ال نـه و ت  خبرې وكړې، كې  همخابر

ځـان مـې    اوس نو زما د پالن د پلـي كولـو وخـت رارسـېدلى و،    ، غږ مې وارېد
هغه يـو چـې    باندې ودرېدل او دوه عسكر د، ور خالص شو ،كه حملې ته جوړ

، همـدې كـې   خـونې تـه راننـه ووت    يې پـه الس كـې وه،   كڅوړهتوره  ولچك او
كجـاوه جـوړه   له خـولې مـې ورتـه     ،هڅو چې په ځان پوهېد ،ده وكړيپرې برمې 

يې ونيولم له خـونې  له پښو  هم ورسره ملګري شول، دې كې هغه نور، كړې وه
څــه ، هــم ســتړي شــول  ىوهلــم چــې هغــو دومــره يــې و، كــش كــړمتــه  زېــيــې دال

سـورى   ،سورى په ميلونو يې سم ود ټوپك، راغلل موږ په شوركسان هم زنور
ت ښـ كـه څـه هـم چـې ز     چـولم، اكې و ه كوټهخپلبېرته يې له وهلو وروسته ، كړم
پـه  خپـل پـالن    د ړه كـې سـخت خوشـاله وم، ځكـه چـې      ه زخو پـ يې ووهلم،  ډېر

پونـه مـې   ټ او پـوښ مـې وشـكاو    د توشـك   ،بريالى شـوى وم  كې مړي پړاوول
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همداسـې شـخ   كـړل، مـا وې كـه     عونـه مـې شـر   پاڅېـدم آزاد حركتو ، پرې وتـړل 
لـه   دلى،پورتـه كېـ   مهـم بـه لـه ځايـه نـه شـ       اخلـي او ودرد پسـې  هم به مـې   ،شوم

ځـان مـې    ،له درده ډك ووجود مې  ،ه مې له خولې دودونه وتلهرحركت سره ب
دوهـم   د اوس نـو ، ې ښـه ارام وكـړ  رپـو  ترمازديګر بيا مې خولې كړ ،خولېښه 

وكتلـه  خـوا   و اشـ خونـه مـې    ،سـېدلى و اخيسـتلو وخـت رار   كـار  دنـه  تكتيك 
او  مچې هيڅ مې ونه موندل كښېناست ،نه غى را شى په ګوتو هرهيڅ داسې تې

دېوال ته مې تكيه ووهله، دېوالي ساعت ته مې پام شو چې سـونيتا راوړى و  
له ماشين نه  ،هخالص كرا  ساعت مې ژراو دلته يې په دېوال كې بند كړى و، 

، ګـاو ولمې بېرته په خپـل ځـاى    سات او ه خالصه كړهره وسپنېت ،مې يوه وړه
غوښــتل مــې چــې پــه اوســپنه د خپــل الس يــوه برخــه پــرې كــم او د دروازې پــه    

خـو  ، لـه دې ځايـه د وتلـو چـانس پيـدا شـي      الندينۍ برخه كې وينې وبهوم چې 
درې ځايـه  پـرې    )ورۍ(وسـپنه مـې   پـه   سپنه ډېـره نـرۍ وه ژرقاتېدلـه بيـامې    و

خ كـې  ېوينـې مـې د وره پـه بـ     كې مې خوله له وينو ډكه شـوه،  په يوه شېبه كړه،
په سپين فـرش وينـې د دروازې د چوكـاټ نـه پـه فـرش و بهېـدې،         ،تويې كړې

همالته  ،عمل مې ونه ليد، چې څومره وينه مې خولې ته راتلهال كوم عكسخو
خوهيڅـوك هـم را نـه     ه،ا لـس شـل دقيقـې مـې صـبر وكـ      وشـاوخ  مې تـو كولـه،  

ــل، ــې  غل ــول   دې كــې م ــه ســوكان وني شــور  او شــر عســكروچــې د، دروازې ت
كـس راغـي پـه     يـو  خالص شـو، ورپه بيړه وتم، خ پرېمد وره خواته پړ جوړشو،

چـې لـه خـولې     مـا  خو ،غاړې په رګونو يې راته الس كېښود د ،اړخ يې واړولم
د  ،پړتې يې وكړې لكه مړى،كړتې ځان داسې كړى و مې هم وينې بهېدلې وې

چــې روغتــون تــه  ،زه يــې روغتــون تــه روان كــړم  راوړه او كــره يــېزتروغتــون 
اغـزن  ديـوال، پـه سـر يـې     ، لوړخوا مې ښه په نښـه كـړه   هيو ه قرارګا رسېدو دو

 چپركـټ كـې يـې واچـولم،     نې ښكارېدې،ونجونو كې پيره دارخوپه ك او سيم
، لـږه  چـوخ كـړه  ، لـه كتلـو ورورسـته يـې يـوه پيچكـاري را      لډاكټران راټول شو

  .شوېې ټسترګې پشېبه پس مې 
===  

هغـه خونـه وه چـې     دا ا ښـكارېده، نخونـه راتـه اشـ    چې راپاڅېدم، شاوخوا
وړې دا خونې له كانتينر نه ج ،مړي ځل لپاره ورته په همدې حال راغلى ومولد
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دې  شاله پـه خو خو، وجود تړل شوى وټول په سپينو بنداشونو مې  شوې وې،
كـې وم،  اوس نـو پـه دې فكر   پالن دوهم تكتيك هم بريـالى شـو،   دوم چې زما

پـه   امريكايـانو  د، تـه الړشـم   خـوا ؟ كـوم  اوكـه نـه  ال تښتېدلى شم حپه دې چې 
 صـبر ړه مې ز ،لګېدلي وي ګروپونهغټ  ،غټورځې هم  ان د كې خو مركزونو
همـاغو   الن فكـر كـاو، ځـان بـه مـې د     تېښـتې پـه پـ    د كلـه بـه مـې چـې    نه كـاوه،  
يـاد   ىرېـ ظلـم او ت  ىدو ه به مې چـې د كلاو دهيپه كركټر كې ل فلمونوپخوانيو 

غـچ   پـه ذهـن كـې بـه مـې د     ، ېـر بـې غيرتـه ښـكاره شـو     ته راغى، ځـان بـه راتـه ډ   
چـې   غـرور  پښـتنو  وښـتل مـې چـې هغـه د    غ، اخيستلو پـه هكلـه فكرونـه كـول    

 خبـره زمـا د   ياصـل  و، پالن مې جـوړ ، يې تر پښو الندې كوي ښكاره كړم ىدو
 دا رحمـان بابـا   ان د ډاډ لپاره مـې د ځ د خو، ه كله به نا هيلى كېدمكل، تلو وهو

  چې غوټې پسې وهې په الس به درشي: بيت وويلو
 ،ېال څـه كـو   كړكۍ خو، هم نه و ىسوروړوكى  كې يو كوټهپه دې لعنتي  
هم ، چـې لـږ نـور   ورځې بـه دلتـه پـاتې شـم     هود وويل چې يو  ې له ځانه سرهبيا م

 د چــې بهــر پاڅېــدم نــه كــاو،زړه مــې طاقــت  خــو، وكــړم ركــايو ښــه شــم بيــا بــه
 وګـورم،  او په الره كې راته پراته خنډونـه شاوخوا سيمه  پيدا كم، تېښتې الر

ركـت نـه چـې ښـكته شـوم اول مـې پـه        پرانـه خطـا نـه شـي، لـه چ      شـپې الر د چې 
 خـو خيـر   ،وي نـو پـوهېږم  څوك نيږدې ماوې كه شاوخوا  ځمكه غوږ كېښود،

زمـا   كې وه او بله پـه بـل كـنج كـې،     جكنخونې په يو يوه دروازه د خيريت و، او
هـاخوا نـه   نـه   زېـ دال وتـى و، پـه داليـز كـې تشـناب و او      ز تهېدال ورښي الس ته 

وتې چې داليز ته ړم نه  ته ال هغې دروازې، ې او كه بل څهپوهېدم چې خونې و
ورم چـې د ګـودام   خالصـه كـړه، ګـ   دروازه مـې  ر كـرا  هغې بلې خواتـه الړم،  ،وه

ــه ده، د  ــه كتار غونــدې خون دو يــكړكــۍ پــه ل  د ،وايښــي و كتــار،دوا كارتنون
كتـل، پـوى شـوم    وشـاخوا مـې ښـه     خواتـه الړم،  كړكۍ د سخت خوشاله شوم،

دوه منزلـه   كنج كې يـو  د هډې په شمال غرب ،وه شمال غرب خوا او شمال چې
غـرب خواتـه بيـا     قـاغوش د  عسـكرو قـاغوش چـې وي،    داسې لكـه د  و ريمتع

 ه يو نيم سل متره واټـن و، منځ بزموږ تر ،ووبالكونه  ها خوا ترېاودېوال  لوړ
كړكــۍ نــه مــې ســر  ،والړې وېهــم  الــوتكېتــه شــپږ اووه خــوا  مســتقيم شــمال

 ،ووړكونه سـ  )ىرنـو (الـوتكې د   د دوه خوا په خواشرق خوا ته شمال ست يوو
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ويه لكه ل وخوا بګرام شاهډې يانې  د، تيارې والړې وېنورې بيا  خوا ترې اه
زن سـيمان  اغـ  او پورتـه شـوي وو    متـره لـوړ   څلـور خـوا   شـاو  چـې لونه دېوا كال

 كـې  نجكُپـه هـر   دې مركز چې د لدېاسې راته ښكارد ،وولكه ماران پرې پراته 
مـا   كـې خـو   نجونـو ځكه چـې پـه دوو كُ   شته، همنې ووسپنې لوړې پيره دارخ د

 ې،كړكـۍ درلـود   شاوخوا رفوغُ متره لوړې وې، له دېوال نه به يو چې، وليدل
چـې دې   ، خونـه پوهېـدم  ختلـې وې وروسـپنو پـوړۍ    ه ورتـه د دېوال له بېخ نـ  د
پونه وغټ ګر ،كې غټ رفوپه همدې غُ ؟كه ډېركېناسته  كې يو پيره دار ورفغُ

هـم دغـه   ورځې  ن دآ  ىدو ا سيمه يې ښه رڼا كړې وه،وچې شاوخ ،وولګېدلي 
جنـوب خـوا    دهغـه   غوښتل مې چـې بېرتـه الړشـم او    ،يدږپونه لګولي پرېوګر

پـه منـډه    وم،شـ ډېر وډار واورېد، ښكالو پښودې ْم چې دې وخت كې ،وګورم
د پښـو ښـكالو مـې نـه پورتـه       ،پــښې مـې لـوڅې وې    ،ښه و خپل ځاۍ ته الړم،

خونې ته او مهربانه ډاكټره ښايسته  هغه ،چې په ځاى كې پرېوتم همداكېده، 
ــ     راننوتــه، ــه زمــا پوښــتنې او كتنــې ت ــه ب  ډاكټــره ه راتلــه،چــې ورځ كــې څوځل

چـې   ش واى شـروع كـړى و  يـ داسـې و  خو ما مسكه شوه، دويزما په ل ،راننوته
 )تابليـت (مـه ګـولۍ   قڅه كړت پړت يې وكـه، دوه ر  ،رته لږ غوندې خپه شوهبې

 وار يـو  ،چپرګـټ نـه را كـوز شـوم     له لږه شېبه وروسته زه هم، اوالړه ېيې راكړ
غوږ كېښود چې پـوه شـم    والپه دېپه ځمكه غوږ كېښود، ورپسې مې  بيا مې

 كلــه مــې چــې ور خــالص كــړ، ،څــه مــې وا نــه ورېــدلنيــږدې خــو څــوك نشــته، 
دا  و،پكــې هــم  چــې يــو وړوكــى تشـناب او كمــود و  زېـ يــو وړوكــى دالمخـامخ  

خـو لـه دالېـز نـه چـې       ،تـه بـه همدلتـه راتلـم     بځاى خو مې ليدلى و ځكـه تشـنا  
د  چـې  خـو اوس مـې    و، كومه دروازه ښكارېده، نه پوهېدم چـې دلتـه څـه شـى    

 ور ،هلته بله خونه وه چې څوك پكې نه ښكارېدل قلف له سوري وكتل، د هور
ــه   ــې خــالص ك ــه شــانه  ه د ور ،م ــو ل ــې رانــه    څــوك راښــكاره شــو،  ي ســم زړه ي

لـه هماغــه تاكتيــك نـه مــې كـار واخيســت لكــه     !دا يــو بـل ډاكټــر و وويسـت،  
ډاكټـر پـه ليـدو مـې      د څنګه مې چې د هغې ډاكټرې سره ترې كار اخسـتى و،  

بيا زږېروي شروع كړل، ما يو نـاول لوسـتى و د هغـې نـاول مركـزي كركټـر يـو        
اروايي ناروغ وي چې ډېر د توقع خالف، كارونه كوي ، اوس مې خپل ځـان د  
هماغه كركټر په شكل كې ليده، ماته به عجيبه ښكارېده چې زما اول ځل دې 
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دا بــه هــم زمــا د فلمونــو او  چــې اكــټ كــوم خــو دومــره بريــالى يــم، كېــداى شــي 
ناولونه سره د ډېرې عالقې له امله وه چې دلته مې د خپـل اكـټ كولـو د كمـال     
 نه كار اخيسته، ډاكټر چې زما پـه زږېرويـو يـې بڼـه لـه تشـويش نـه ډكـه شـوه،         

 او تواوږې النـدې مـې ننـو   ، زما الس يې په خپلـه اوږه واړاوه، د  وارخطا شو
ورسره مې سـترګې   راته وكړه،يې پيچ كاري  م،رته يې خپل چپركټ ته بوتلبې

  .او همداسې ويده شوى وم درنې شوې
او د تېښـتې پـه    ناسـتم، كېپـه ځـاى    پاڅېـدم تيـاره خـوره شـوې وه،    را چې 

، وايي انسان تر ګل نازك خو په ستونزو كې پالن مې يوځل بيا فكر شروع كړ
ي واى له ځايه له كاڼي كلك وي، كه په كور كې داسې ټوك، ټوك او ټپي، ټپ

د  و، فكـر  زادۍا مـا سـره د   ه چـې پـه درد نـه پوهېـدم،    زبه هم نه وم ښـورېدلى،  
مبـارزه   آزادۍ لپاره كوښښ او د ما؛ ږيېآزادۍ قدر رښتيا هم بندي ته مالوم

 چـې د  ،وخـونې سـات تـه مـې پـام شـ       د، نـه پوهېـدم   ونـو كه خو په دردځ ،كوله
پـه الروچـارو   ېـوتم او ځاى كې پر بېرته په خپل بجې وې، باندې اتهاو ماښام پ

ــو    شــروع كــړ؛ مــې فكر ځي يــوه جــوړه امريكــايي پــو  مخكــې خــو مــا تــه ترټول
ســره لــه لــرې هــم      موروغتــون لــه ســپينو جــا     دځكــه چــې    دريشــي پكــاروه،  

  .اريدمكښ
زه په دې پوهېدم چې د دې ډاكټر او دې ډاكټرې نه چې كله، كله دلته وي 

ل چې له دې ځايه ووځم، خو ما بايد بل څوك دلته نه راځي، نو كوالى مې شو
خپلـه څـارلي الره د    دلته يوه جوړه دريشي پيدا كړې واى او بيا له دې ځايه په

، په زړه كې مې راوګرځېدل چې څلور خـواوې د شـپې لـه    شپې لخوا وتى واى
مركـز رڼـا و ګروپونـه     ټـول  ،و هغـه ګـودام تـه بيـا الړم    ورته شوم اپ خوا وڅارم،

دې  ،ووڅه لرې ك نه ښكارېدل، يوكې بيا څونووره دارخپه پي پكې پړقېدل،
څپـرې النـدې   وسـپنو تر  وړاندې غټ غټ جنراتورونـه د كې مې پام شو چې لږ 

د هماغې دروازې په سوري كې مې  خالص كه، دالېز ور يا مې د ب ،چاالن دي
په كوټه كې بيا هم څوك نه ښكارېدل خو وېره راسره وه چـې   يوځل بيا وكتل،

هماغه ډاكټر راشي نو نه شم كـوالى چـې بيـا يـې و غولـوم، د كـوټې        كه دا ځل
دروازه مې خالصه كړه او پـه هغـې دروازې مـې سـترګې ولګېـدې چـې لـه دې        

ت ګـورم چـې   يسـ دې ووبانـ  همـداچې سـر مـې د   كوټې نه بهر وتـې وه، ورغلـم،   
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يـې دلتـه    داسـې لكـه چـې زمـا لپـاره     لږ وړاندې ښكته پورته ګرځي، عسكريو
ــه  ــ ،پيــره كول ــه الړم كــوټې خپلــې هبېرت ــه خپــل ځــاى كــې    ، ت څوشــېبې غلــى پ

 چــې بايــد ســېدم،روپرېكــړې تــه دې بالخــره  ،كيناســتم او ســوچونه مــې كــول
 او جامې ،مړك ختمپيره دار م،ړتر سره كپه وروستۍ برخه كې شپې  څه دهردا

مخ وركارونـه همداسـې پـر   خپـل ن او مـړ  نراتـور جلـوى  هغـه   ،واخلـم وسله تـرې  
 ژر ،ژر كې ډوډۍ راوړې وه، امه يې راته په يوځل مصرف لوښوښله ما ،بوځم

، ما وې هسې نه چې د شپې پـه پـاى كـې ويـده     ښودكېسر مې نور مې وخوړه،
  .پاتې شم

لـس بانـدې دوه بجـې     ت ته وكتـل، عساټكان مې وخوړ اوپاڅېدم، ژرمې 
 ت ووپـر  ېـر ډداكسيجن پيپ پـه ګـودام كـې ښـه      ډول يو م،له ځايه پاڅېد ،وې

، ودرېـدم  غلـى  شـاته  ه، د ورهمې خـالص كـ  دخپلې خونې ور ،خيستې مراوا
 لـه دې سـره د   وركـړل،  به مـې درې ډ ه،دو او واړولېمكې ته راځې مې پښ نور

همــدا چــې  ،و وړانــدې نــه خــالص  خــو لــه  ور ،غــږ پورتــه شــو  پښــو عســكر د
همـدې وخـت كـې مـې لـه شـانه        چپركټ خواته روان شـو، دننوت زما را عسكر

ښـه  كې تشـو  ،پـه تشـو   پسـې مـې پـه زنګنونـو     ،هواكې پيپ واچـ ورته په غاړه 
ژيړ  دې كې يې خوله له سر نه ولوېده ګورم چې جنۍ ده، هه،اووكلك  ،كلك

چې بې حاله ه  لږ!! وه مې خوشې كړېه بنژدې ويښتان يې په اوږو راپرېوتل، 
 ،نـۍ وه جځكـه  ، خو پـه مـرګ مـې زړه ونـه شـو      ،شوه مرۍ مې ورته سسته كړه

هغه ګودام ته مې بوتله، عجيب او پښې اوخوله مې ورته كلك وتړل السونه،
جنى ما چې ورته كتل  ،له هيڅ شي مې وېره نه كېدهراكې پيداشوى و، ځواك

كـړې وه، هغـه اوس پـه ځـان نـه       اخه، ګوزارونو ډېـره ژوبلـه  ، زما پبې هوښه وه
تمثيـل كـوي،   پـه شـان   لكـه دا چـې هـم زمـا      هپوهېده خو ماته داسې ښـكارېدل 

سپين نازك بدن يې پوره لوڅ نه و،  ،له وويستورن جمپر ن اوومې پتل ژر ،ژر
امريكـايي   چـې يـو   ،ه وهښـ جنۍال بې هو ،وراني يې اغوستي ويزيرپ او نيكر
چـا نـه    هاوس نـو ز  چې لنـډپتلون يـې پـه تـن و،     له خونې نه ووت، افسر ينظام

 االن و او دته الړم، هلتـه چـې غـټ جنراتورچـ    مړى شمال خواول شوم پېژندلى،
، الن واهاخوا ترې بل جنراتور هم چ ،ووګروپونه پرې روښانه دېواولونو دسر

پـه پـروت    مـې  بيـا  ،للـه هـر ځايـه ښـكارېد    رڼا وه چې  ېشاوخوا داسراتورجند
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ې ډېـر  ،دمنـه پوهېـ  يـې  پـه ګولولـو    اوه،خوپـورې ورسـ   جنراتـور باندې ځـان تر 
تپـه   لـه دې سـره   ،پيـل وكـړ  لو اړوما هم د ټولو سو چونو په  تڼۍ يې درلودلې،

ګـورم چـې شـرق خواتـه      خوا تـه الړم،  بيرته جنوبكې  همدې وخت تياره شوه،
 ،رونه څنګ په څنګ پراته دي او پيره داران يې هم شـاوخوا ګرځـي  درې تعمي

نې ته وجنوب پيره دارخ دځان مې  ته روان وم، خخو زه غرب خوا ته د دېوال بې
چې د دقيقې به ناست وم، پينځه تقريباً، ناستمېزينې شاته غلى ك د ،هواورس

 پيــره دار ،همــا نــه رارســېدغــږ ترد خلكــو خــو  رڼــا ګــانې شــوې، الســي برقونــو
چې اوسـپنې لـه يـو بـل سـره وېلـډينګ        هكځ سره ارتباط درلود ېزين وا ېنوخ

په څنډه د وسپنې په ميلې باندې، مې ) پوړيو( تلو زينو د پورته خ شوې وې،
پورتـه   زه هـم پـه كـراره ور    ،كرار ناسـت دى  دار ې پيرهپو شوم چ غوږ كېښود،

او  ،چې ډېره تيزه رڼا لري السي برق،په يو الس كې مې هغه امريكايي   شوم،
، وم عسـكر  اخير امريكايي مجهز ،، برچه هم راسره وهوپيپ بل الس كې مې 

دېـوال تـه واوړم چـې نـا      ما غوښـتل چـې لنـډ    ،ته ورسېدم هنې ورود پيره دارخ
د پيردارخـانې النـدې ځـان    مـې   ژر ،پيـردار د پښـو ښـكالو پورتـه شـوه     د  اپهڅ

رتــه ېببــرق بانــدې شــاوخوا ســيمه وكتلــه، او   يپــه الســ رپيــره دا ،دننــه كــړور
څوشــېبې وروســته پاڅېــدم او پــه ښيښــه كــې مــې د ننــه غرفــې تــه      ناســت،ېك

ټيمي  ىناست اوپه وړوكي ميز يې يو وړوك ۍپه څوكوكتل، پيره دار پوځي 
غـوږي ايښـې او د سـندرې غـږ هـم تـرې        هواړنوكې يې په غوږو و، ايښى لتبو

بهــر راووځــي، خــداى خبــر چــې د امريكــا د كــوم ښــار پــه كــوم كنســرت كــې بــه  
يــې پورتــه پورتــه  بــه اوږې او كلــه كلــه بــه يــې غــږ ورســره پورتــه كــړ  ګرځېــده، 

لي دا خداى وه، ما هم سستي ونه كړه، ټوپك يې څنګ ته اېښى و.،اچولېو
هــم لــه  هاو ز م كلــى هــم خبــرويې درېــيږ ټپيــان شــي داســې چغــې وهــي چــچـې لــ 

همدې وېرېدم چې كـه زمـا د تېښـتې پتـه ولګېـده او دوى رابانـدې پـوى شـي         
پيـپ مـې پـه الس كـې     خامخا مې بېرته راګرځوي، خپله چاالكي مې وښـوده،  

و، خو پيپ ډېر لوى و او دا ځاى تنګ و برچه مې راوويسته په كراره مې پيپ 
 دورنيږدې شوم،  ، د پايپ يوه برخه مې په كراره الندې كېښودهړوړوكى كلږ 

شاته يې ودرېدم، پـه پـوره    څ خبر نه شو،ېه ،ور مې خالص كړ پيره دار خونې
او  څوكۍ نه مـې النـدې ګـوزاركړ    ۀ،وپيپ ورته په غاړه كې واچا چاالكۍ مې
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پـه ځمكـه   پښـې يـې ورو   ، هـه ازاره پـه سـر وو  ګـو  باندې مې څو ه څټبرچې پ د
پـه برچـې    اغزن سـيم ما همداسې خپلې پيرې ته پرېښود،  مې وغځېدې، هغه

النـدې   رځېـدم، ښـه پـه ارامـه وغو    ،كـه  لـه دېـوال نـه ځوړنـد     او ځان مې لرې كړ
 منـډه نـورمې شـمال خواتـه پـه     ځان مـې هـم ونـه څنـډه،      ،ځمكه پسته خاوره وه

 ه،و منـډه ېـرې  د و ،هټپونـو مـې هـم درد كـاو     ،ژرستړى كېدم ډېر ،وكړهشروع 
نه پوهېدم چې كومه سيمه به خو ، ډېر مزل مې وكړ،داسې روان وم لكه غشى

 سـهار  وخت كې مـې د ې چې د  ورسوم، ي، ما غوښتل چې چاريكار ته ځان و
آزان ماته د كلي الره راوښوده، موذن ال تر حى على الفالح نـه و   اذان واورېد،

په منډه ننـوتم، ډېـر وختـي و    رسېدلى چې زه ور ورسېدم، د اودسونو ځاى ته 
خلك ال له خوبه نه و پاڅېـدلي خـو يـو دوه سـپين ږيـري ټوخيـدل او اودسـونه        

، هلتـه مـې   شوم، خو هغوى په خپل كـار بوخـت وو   يې كول، زه يې له شانه تېر
، هغـه د  هغه مې ترې واخيسـتل  وڅو سوه ډالر پكې و ويستېوجامې  ينظام

ې ، مـال صـيب تـه مـ    تـه ننـوتم   تومـا ج ناروغانو جامې مې په تن پـاتې شـوې،  
بـس دغـه دخـوب    رانه هـر څـه لـوټ كـړل،      يم الره كې غلو چې زه مسافر وويل،

 لــږه شــېبه ،هېرې وكــړې او الړښــمالصــيب دي،  جــامې مــې پــه تــن كــې پــاتې  
د جـــامې مـــې بـــدلې كـــړې،  ،ورورســـته يـــې  يـــوه جـــوړه تـــورې جـــامې راوړې

 د، ېه بيـا بـه الړ شـ   ړونځ وكـ ې ويل چـې لمـ  او وي يې راته وښوده هالرچاريكار 
   .پټي كې ښخ كړل په يومې  تفانچهاو دريشي  اودس په بانه ترې وتښتېدم،

ينــو دوكانــدارانو خپــل ځ ،ېدمورســ تــه چاريكــاروال نــه وختلــى چــې  رلمــ
هغــه وړوكــى د اوږې  پكــول او يــو ســور واســكټ يــو دوكانونــه خالصــول يــو 

او  كـړ  يـه پـورې پـه كرا   )تګـاب  ( تـر سـراچه مـوټر مـې     ،مـې واخيسـتل   دسمال
  .حركت مو وكړ

ان كـې چـورلكې ګرځېـدې    په اسم خبره ژورنالستانو شېبې وروسته د څو
او ماته داسې ښكاره شوه لكه په ما پسې چـې يـې پروازونـه كـړي      راګرځېدې

 هخــو ښــ ،ځــوانكى بدرنګـه  مــوټروان ښــه پــه مـزه روان و، هـم   رټمــو زمـوږ وي، 
  .ا وښودنوم يې راته شيرين اغ هلك و، اخالقي

 نـه وه،  ېزمـا د خوښـ   خو يوه هم پكـې  سټې يې اچولې،ېمستې ك ،مستې
مــې  هوړ  ان كــړهومــوټر د ،بــال ســندرې ډېــرې اورېــدې قنازيــه ا د يــې تــر ټولــو
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مـا سـره   شوم چـې د ملګرتيـا هلـك دى، بايـد ملګـرى يـې كـړم،         هپو او وڅارل
تاالشـي   رتـه نيولـو لپـاره   ېا د بپه سړكونوكې زمـ ددې وېره وه چې كېداى شي 

اډ لپـاره مـې   ډد ځـان د  ، ښـكارېده  پـه دې سـيمو كـې ښـه بلـد      شيرين اغا، وي
  .ترې وپوښتل 

  .ښه اوس په كومه الر ځو زه خو په دې الر چندانې بلد نه يم -
مخــامخ ســړك راســتن دا :دې كــې شــيرين اغــا مــا تــه راوكتــل او وې ويــل 

 يا محمودب، ځوته وولدان سيمې ګ او د بيا چپ السته تاوېږو ته وځي، صياد
راقـي نـه بيـا مـر      محمـود  ازار لـري، ښه لوى بـ  كاپيسا مركزدى، د راقي ته ځو

  .ټول پكې پښتانه دي كلى دى وناوغانا هلته د ته ځو، هخات )لمر(
الر راتـه  چـې  نـه جـدا شـم     هرې لـه د ېـ وم كـه چ شيرين اغا خبرو تـه غـوږ    زه د

  .مالومه وي
الـه  (دښـته كـې وي، بيـا د    زل پـه چـې نـيم سـات مـ     ،پسې يوه دښته راځـي  -
  خو به بلد يې؟ نور ږو،ېته رس تګاو بازار بيا نو د ږوېولسوالۍ ته رس) سي

  له تګاو نه سروبي ته څومره الر ده؟ !هو -
  .ه ويدوه ساته ب -

، پرون يـې لـه تګـاب نـه يـو      و نه دىويل چې د تګاب له الكوزي شيرين اغا
د  ،چـې زه پـرې پـېښ شـوم     روانېـده او اوس تش  ته راوړى و كارودربس چاري

 د صياد خـوا تـه ګړنـدى روان و،    موټر ونوكې وم،چشيرين اغا په هكله په سو
  .مزى مې شيرين اغا پرې كه د سوچونو

  .تيار مې ډك كړى دى كم،سكه اجازه دې وي زه به دا سګرټى و -
زه ورته په  و راغلى كې نه مې پرې شكخله م ى،به ورته څه ويلي وا ما -

  .سكى شومبرېتو كې م
پوهېـدم   هز څكلي مـې كلـه نـه دي،   ږي، خـو ېـ لګ هښـ  وڅكه په مـايې دود  -

بايـد   ىچې دا خبره په چرسيانو ښه لګيږي او ما هم غوښتل چې د الرې ملګـر 
  .. درسره خوشاله وي

  :، څه يې ويل چې ما ترې خبره ونيولهدې شوله دې سره مسك غون
  .يم هسې كدو -
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 د زمـا بيـا  ، ډېر يې وخندل هيې وهل، ښ پخ  سګرټ يې له خولې لرې كه او
  :په خندا مې ورته وويل، شيرين اغا خندا ته خندا راغله

 وويـل،  هي واى مـا پـه خپلـه درتـ    پو شوم مخكـې لـه دې چـې تـا راتـه ويلـ       -
  .. خو ستا په هكله مې هم يوه ټوكه زده ده، ملګرو به راته دا خبره كوله ډېرو

  زما په هكله ؟  :هلك په خندا شو، په حيرانۍ يې وويل
  .هو، د شيرين اغا په اړه -

 تختــه تــوخۍ يــې ،درې تختــهه دو ،ږ لــوګى يــې لــه خــولې وويســتېــيــو غ
  .وكړل
  ته يې ووايه -

  دې سره مې ټوكه ورته شروع كړه
ولسوالۍ ته كه كله الړې اوڅوك دې پكـې   رخرودد ننګرهار واليت د سُ -
 دل اغــايــا ،شــيرين اغــا زه د يــد ورتــه ووايــه،ســړى دې چــې ولهر ژنــدل،ېنــه پ

دل  يي، ځكه چـې هلتـه پـه هـر كـور كـې د      ملګرى يم، بس دستي دې كورته بيا
  .شتهيو څوك خامخا او شيرين اغا په نامه  اغا

چـې سـترګې پكـې     شـين شـو  هلـك لـه خنـدا داسـې تـور او      خبرې سـره   ېد
:  پـه بېـړه مـې ورتـه وويـل      ،الوتـه پورتـه   ،پورتـه له ډېـرې خنـدا    وركې شوې او

 ،وتښـتېدم  را ه خـو ، هغو دله ګـانو نـ  ته ګوره چې اوس به موټر ټكر كړې رېال
  .نه كې چې ته مې مړ

  ؟نه چاله :يې راته وويل ۍيو وار شيرين اغا راته وكتل په وارخطاي
 كلـه كلـه   ره مې لـه خـولې وتـې وه،   بخړنګ شو، خو چا سره مې مغزو كې ك

ه مـې چـې خبـره لـه     او دلتـ  ينې خبرې بې اختيـاره د سـړي لـه خـولې نـه ووځـي      ځ
نور مې له شيرين آغا نـه خطـر نـه حـس كولـو، خـو       خولې ووته كېداى شي چې 

  .بيا هم ځان مې تېر كړو
  هسې -
 عجيــب هلــك و، خبــره نــه وي، مــې داســې وويــل لكــه چــې هــيڅ  )هســې(

پـوخ او خـام    ګې به يې ما خواته وې او مـوټر بـه يـې ښـه تيـز روان كـړى و،      رست
ــه ليــده  ــه مــو  ، ســړك يــې ن د چرســيانود  ،هلــك كلــك شــو  ســر پړســوم، څــه ب

 چې ملګرى يې كـړم، ما هم غوښتل،  صداقت كيسې مې ډېرې اورېدلې وې،
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لـه دې كيسـې سـره خامخـا      ىڅـوك وا  كـه بـل هـر    وكـړه، مـې ورتـه   ټوله كيسـه  
چـې پـام مـې شـو      وركـړى و،  شيرين اغا ته زما كيسې داسې خونـد  ډارېده خو

هغه خو سګرټى وهلـى و او   وتي يو،روان و لكه چكر ته چې  ركرا داسې موټر
مـا ال   زه د آزادۍ په نېشه كې داسې غرق وم چې هر ځاى راته جنت ښكارېده، 

دوه د دا د پوليسـو   هارنډونو بـاران شـو،   ې له شانه دخبرې ته خوله جوړوله چ
د مـوټرو پـه ليـدو مـې شـيرپن       ، چې ډېره تـادي يـې درلـوده    ،موټرونه وه رنجر

  .مويې نيوللكه چې  بچو خانه :ويلاغا ته په خواشينۍ و
شـول، ايلـه مـې زړه پـه     تېرمـوټر مـو لـه خوانـه     چـې   مامـه خبره مې ال نـه وه ت 

 :پـه جـدي انـداز يـې وويـل     ښ شـو،  يكرار شو، له دې كار سره شيرين اغا هـم و 
  ، تګاو ته چاكره ځې؟خبره خرابه ده

يم تللـى   بيا نه تللى وم، ځل له ملګرو سرهكال كې يو)1365(ته په  تګاو -
ر ټتـه بـل مـو    جالابـاد ما وې چې بيا به له هغـه ځـاى نـه    او نه پكې څوك پېژنم، 

  .ونيسم
ه كې شيرين اغا ډېر ښه خو په دې كمه موديوه شېبه غلي شو،  شيرين اغا

هغـه ويـل   ، خو له بال ډك و له وښود،اشت كي، عمر يې راته اته وپالن جوړكړ
ځــاى كــې بــه هر كــان ډېــر دى،شــي ســتا د نيولــو امرېېــر تډڅــومره وخــت  چــې

هغـوى   ،بګرام لټويبه تاپسې اوس كابل او ىوايم هغو زه تاالشي ګانې وي،
څه پوهېږي چې ته شمالي خواته راغلى يې او له دې الرې جـالل آبـاد تـه ځـې،     

  .چې له قصده به دې داسې كړي وي كه څنګه خو ښه چل دې كړى دى
لېـونى   ( تمـه نـه وه، خـو    له دې چرسي نه مې د داسې هوښيارې خبرې هېڅ 

  ).هم په خپل كار كې ښه پوهيږي
  نو څنګه به وكو؟ -
، خـو زه  څـه خبـره نـه ده    ركـړې  ېحجره لرو، كه كال هم پكې ت تګاوكې ښه -

څ خبره نه ېه هپه الر لخوا اوس د شپې ،جالل اباد ته الړ شو )ركياډ(وايم چې 
  .ېدهكارجوړټركې واى، بيخي موو زنانه په موڅخو چې يو وي،
  وړيده؟څنګه مو كار ج -
، خو بس چې يوځـل  موږ دواړو ته اوړي چا پام د هر په دوه يو، هاوس دو -

  .كلي ته الړ شو، بيا نور زه پوهېږم او كار مې، ته بيا له هرڅه بېغمه يې
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 ،زه لږ څه سـوچونوكې تللـى وم   شيرين اغا داخبره راته ښه ښكاره شوه، د
 ،موارخطـا شـو   تـاو شـو،  فرعي سـړك تـه   نه چې نا څاپه موټر له عمومي سړك 

لـږ  ، انـه وه وتاالشي ر، هلته په لوى سړك پوليس والړ و او وكتل سړك ته مې
ځـان د  چـې لـه فرعـي سـړكونو نـه بـه        ،شـيرين اغـا ويـل    ، وړاندې موټر ودرېـد 

څ كله تاالشي هې كې مېغه ويل چې په دې ځاى ه تګاب ولسوالۍ ته وكاږو،
  .نه وه ليدلې

اوس مـې يـو تكـړه     ملګـرى ډېـر ضـرور وي،    يو بلـدي  التو كېپه داسې حا
 دف نـه و، تصـا  داكـوم  ،ووړيـې راسـره    چې دا دروند بار ملګرى پيدا كړى و،

اهللا  په اسالم كې تصادف نشته موږ مسلمانان هر څه د اهللا پاك له لوري ګڼـو، 
   ډول زندان نه وتښتېدم، چې له دا پاك راسره ملګرى و

  ! يوه خبره درته كوم! غاآشيرين  :لشيرين اغا ته مې ووي
يو چاتـه نـوم اخيسـتل د بلـدتيا لـومړى او مضـبوط پـړاوى دى، ور پسـې         

 چې هر څه كـوې،  ،ته پښتون يې اوس مې ځان تاته سپارلى:  مې خبر و غزوله
نـوره سـتا خپلـه     چـې پـه زړه كـې مـې ډېـرې غـوټې دي،       خو ما ژوندى ورسوه،

  .خوښه
وكم چې ته ام  داسې پښتو درسره :وې ويل اوشيرين اغا له خندا شين شو

يـو   ،مپوليسانو په چـل زه ډېـر ښـه پـوهېږ     رشوت خوروددې  ورته حيران شې،
  .دىمې لغمانى  رګ

  .دې سره دواړو ښه وخندل
چـې د شـپې ډوډۍ بـه زمـوږ پـه       ،ويل اشيرين اغ، و قِضا وخت مازيګر دا

د تګـاب د بـازار تـر     ،ما هم ورسره ومنلـه  ،نا وخته به الړ شو، كور كې وخورو
 ، لـږ وووينـې شـوي   ونه مې ټپ وكړل، او ډوډۍ مو سره  چاى څنګ يې كور و،

 ، پــاكېاوړه، شــيرين اغــا لــه درملتــون نــه يــو څــه دوا دارو ر هد يــې هــم كــاودر
كلـي نـه يـې درې نـور      پوره لـس بجـې لـه كـوره ووتـو،      او جامې يې راته راوړې

ابـاد تـه مـو     او جـالل  ناسـتو ېكمـوټر كـې    ټـول  لهلكان هم له ځـان سـره راوسـت   
ښه  ،نګۍ هم راكړهله هلكانو سره يې معرفي كړم، پسې يې يوه لُ حركت وكړ،

حيـران  ښه كې مې ځان ته وكتـل  يكې ښپه مخد موټر شخه لنګۍ مې ووهله، 
زړه كـې مـې ويـل     ان پـه ښېښـه كـې نـه وكتلـى،     مياشتې مـې ځـ   كه څوشوم، ځ
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پـه الره كـې    لك به مې څه وپيژني؟ ژنده نو خېخپل ځان مې چې په خپله ونه پ
مامـا  يرين اغـا د بـه تاالشـي وه د شـ    ېكوم ځاى كـې چـ   ښې ډېرې تاالشۍ وې،

 به ورته دستي اجـازه وركـړه،   واجمل به ځان داسې ناروغ كه چې عسكر ىځو
داسـې تمثيـل يـې     ه ترې لـرې شـول نـور بـه يـې لـه خنـدازاره راوچولـه،        بلږ  چې

 يه زمـوږ هغـه بـل ملګـر    له ناروغۍ سـره بـ   هدد يران ورته پاتې وم،حكاوه چې 
يـوه بـوره ښـځه چـې پـه خپـل زوى ويـر        رې جـوړې كـړې لكـه    اسې نامد دحماش

كوي؛ زما ستړيا او بې خوبي ډېره وه، دوى ټول د لږې شېبې لپاره غلـي شـول   
د لغمــان پــه ې مــې لــوڅې كــړ  ســترګې چــېاو زمــا ســترګې ســره ورغلــې وې،  

ورورســته وري د مــوټر څراغونــه بلېــدل، ســرخكانو كــې مــو د جــالل آبــاد پــه لــ
 خپلـو كـې   او شـامحمد  اجمـل  ،سيټ ته مې چې وكتل، نورعلي ويده شـوى و 

تيكي وړه بشـكه راواخيسـته اوطبلـه    پالس يوه اجملدې كې  ويلې، سرهپې ټ
عســكرۍ پــه دروان كــې بــه مــوږ هــم دا كارونــه    د شــروع كــړه، هــم ورســره  ېيــ

پـوى   خـو اوس مـې زړه مـات و،    هه،اومنګى پكې ه كله كله بما چې  ول،كډېر
د شـپې دولـس    اوس نـو  پـورې څـه ډول ورسـېدو،    ښـار  آبادل جالنه شو چې تر

شيرين آغـا پوهېـده    د موټر وانۍ حوصله ډېره لرله، خو شيرين اغا بجې وې،
چې څنګه مزل وكړي او څه وخت ځان ورسوي، ځكه خو به يې كله كلـه زمـونږ   

 يوختـــ خـــو ځكـــهرېـــوري بـــه يـــې كولـــه، خبـــرو تـــه هـــيڅ پـــام نـــه و او خپلـــه ډ
  .ته د تره كور ته مې الړو ېبرولو لپاره قصېشپې ت د راورسېدو،

===  
پـه خپلـه مخـه     ىهغـو  ړې،كـ رو پيسـې شـيرين اغـا تـه پـه وچ زور     سهارمې

زامن مې،  شپې خبرشوم چې لوڼې، هماغه د كې پاتې شوم، په كور زه الړل او
 تره مې دا هـم وويـل چـې    ،شوي وو ټول په هماغې شپه وژل؛ خوراو  مور پالر

ل، مـا بـه كلـه كلـه لـه ځـان سـره        ټولـه شـپه مـې وژړ   ، ښځه مې سـوچه ليـونۍ ده  
پښتانه بې كلتـوره  ومره بې عقله دي، وي څك ويل، هغه كسان چې ځان مرګي

كلتور دى، چې د ظلـم   ىشوم چې دا دهغو ه دي چې جنګونه كوي خو اوس پو
 دله مخو زه تيار شوى وم چې دې سور نخو ن ږي،ېپر وړاندې چوپ نه پاتې ك

هغـه راتـه اجـازه    خو تره ته مې وويل چې زه كلي ته ځم،، شممرګى ته  ځان ګانو
تالشـي  تـه  ، خامخا به ماپسې كلي هغه ويل چې ما امريكايي وژلى كړه،رانه 
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 ورځـې لـه كـور نـه ونـه وتـم،       شـل ، ځـاى ښـكاره شـوه   تره خبره راتـه پر  د، اځير
تـه  بـه را  دكلـي دهـرې ورځـې خبـر     تلـل، اتـه راتـه ر   ابـاد  لجال مې نژدې خپلوان

ــه يوېشــتمه ، رســېده ــه  پ ــي ت ــوټرو   ورځ كل ــورو م ــه څل ــو،    ل ــه ترون  ســره چــې ل
 همدا چې كلي ته ورسېدو، ټول پـه ګـډه   ،الړو تره زامنونه ډك وواو خوريونو

 د كـور پـه لېـدو    خپلو خپلوانو راته يـو ډول كتـل،   كور خواته روان شو،د  ازم
ه بكې تاسو ، او دغچ لمبې مې په زړه كې تاوې راتاوې شوې دمردېنور هم ود
 غم هغه وخت له تحمل نه ووځي چـې مـور   درد او ؟ىچا نه وي څكل داسې درد

زما ټولـه   خو پروت وي،مړى  او پالر راو اوالد ته د مو ته د ځوي مړى پالر او
  .چرګۍ مړه وه
الونـه داسـې سـوري    ودې او خونـو كړكـۍ   د ولى و،ه بم الوځـ پيې  د كال ور

او  مـور  پـالر، مـې   دوه خونـوكې  پـه   ،لكه سل كلنـه ورانـه كنډوالـه    وسوري و
  .تورې وېتكې ، خونې اوس هم وسوځېدلي و خور

 ،هڅ شـي خونـد نـه راكـاو    هـې  ښـكاره شـو،  شـى   راته يـو ډول بـې مانـا    ژوند
  .سخت نا كاراره وم ته د دوا لپاره بېولې وه، ر پېښورميرمن مې خس
ډلـه   ،ورځ بـه ډلـه  ه هـر  حې شـروع شـوې،  فـات  وركې مې واړول اود تره په ك

  . خيراتونه هم وكړل ن راتلل، بيا مودوستا
ميــرمن هــم راغلــه،چې پــه ليــدلو يــې ســخت        مــې  درې ورځــې وروســته   

خـو هـيڅ    ځكه زما په ذهن كې د هغې  هغه پخوانى تصـوير و، ؛ پښيمانه شوم
  .زه يو بې وسه انسان وم مې هم د السه نه كېدل،

 شــېرزادولــه  ې مــې پــه كلــي كــې وتــې وې چــې يــوه ورځ، لــس دولــس ورځــ
 نــه زمــا يــو پخــوانى ملګــرى خــان الال چــې جهــادي قومنــدان هــم و    ولســوالۍ
 ح كسانو سره كلي ته راغى، شپږ كسان يې له حجرې نـه شـاوخوا  لسدولسو م
ــه  ــرې ت ــه ماســره كې     پي ــې ل ــل او شــپږ كســان ي ــوي    ناســتل،ووت ــو پكــې مول ي

نور كسان يـې هـم معرفـي    ، همداسې هغه هژندېغه مې هم پچې ه غفورجان و،
له  ،په هكله پوښتنې شروع كړې ې ورورسته يې رانه د تښتېدوله فاتح كړل،

مولـوي   له،واو تـر پايـه مـې ورتـه ورسـ     كـړه  مړۍ ورځې مې ورته كيسه پيل ول
ويــل بــه يــې دا ټولــه  ې ژړل چــې اوښــكې يــې نــه ودرېــدې، داســ غفورجــان خــو

 هغـو  ،به ده چې په مخ كې يې غرونه هم نه شـي تـم كېـداى   ذم جدايمان او اسال
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 ىچـې دو  ،وويـل  به توبې ويستې او ښيرې به يـې كـولې، خـان ال ال راتـه     نورو
او زمـا پـه شـان د نـورو بـې       غـچ  زمـا  ىټول له ماسره دي اوكه زه وغواړم نـو دو 

او يغيانو خبره دعوت يې راكـه  هغه د تبل هم اخيستلى شي،غچ  انوګناه افغان
 توريـالى يـو  : ويـل ونـورو ملګـرو تـه     په روانه كـې خپلـو  پاڅېدل، خان الال  نور

، بـس  ىچې دومره لوى كار يې كړ ى،واقعي توريالى د يو واقعي مسلمان او
باتجربــه او  زړور ه يــې دا چــې توريــالى يــوتكړه، لــب او اهللا امــداد ورســره و، د

ــر شــوى،   نظــامي افســردى  ــالىتې ــر   خــداىد  توري ــه مرســته ډې ــه پ ــوږ او  څ م
  .افغانانو ته كولى شي

سـره يـو ځـاى     مـونږ كـه  ويـل  او ويـې   ره راكـړه ېفون شـم يتل خپله د خان الال
خداى په اماني مو سـره وكـړه   ه، نګ ووهز بيا رهې، نو په دې شمېدل غواړېك

  .سپين غره خواته روان شولد  او
 نووه هروخت خپلو كورب ىهغو راتګ نه و، دوى لومړى د ته دا زموږكلي
 ،كورونـه  هـم افغانـان دي، د همـدې سـيمې خلـك دي      هغـوى ته راتلـل، ځكـه   
 سـلې لـري، هرځـاى تـه چـې ځـي دا      و كـور زموږ پـه كلـي كـې هر    مور پالر لري،

اختـه دي، داسـې    هـم  ځكه دلته خلك په شخصي دښـمنيو  وسلې ورسره وي،
او په ښار كې لـوى   ې ژونالست وچ ىيو ملګرورځ زموږ ه يو. ..قبايل لكه ازاد

او وســـله وال كســـان د شخصـــي  ،ټوپـــك دا خلـــك، دلتـــه راغـــى، وى و،شـــ
څــه وخــت ورورســته يــې ، دې حيــران دريــان ودښــمنيو كيســې يــې چــې واورېــ

 ،كې چاپ شـوې وې په ځينو مجلو او ېكيسې ليكلې و كلي په پېښو زموږ د
  .او كليوالو هم لوستلې وې رواړېته كلي  ږ كليوالو هغه مجلېچې بيا زمو

ال ال چـې  ن لكه خـا ، ا هم په بګرام كې همداسې فكر كړى وسره ددې چې م
سـره يـو ځــاى    دوىزه پـه يـو ډول خپـل غـچ اخيســتلى شـم چـې لـه        ، راتـه وويـل  

  .شم،كنه يوكس به يې څنګه له ټولې امريكا سره ووهي
بـه راتـه يـو     ، دا وسـله وال دعوت راكه يو ډول زړه نا زړه ومخوكله يې چې 

و لكـه څنګـه چـې زه يـو تـورن وم نـو دسـپلين        ا دلېډول نا منظمه خلك ښـكار 
  .زمونږ لومړى شرط دى

پـه   ډار شـم،  ه شـي و چـې زه بـه پـه څـ     ،چـې ځـان سـره فكـر وكـړ     خو كلـه مـې   
ى له شرمه خلكو ته نه شم كتل غه خو يو هم نه دى پاتې،ه پالركه په اوالدونو،
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 ي ښځه امريكايانو بېولې وهڅوك به وايي چې ددغه سړاوڅنګه به وګورم هر
خـو ال وروسـتۍ    ،ونى كـړم ېـ سـم ل  دې سـوچونو  ،ته يـې ليـونۍ راوسـته   بېر او

  .پرېكړه مې نه وه كړې
 ،يې زموږ له كلي نه يو څه لـرې و  روم چې كو ىشپې ته مې خور ميلمه كړ 

ه، ويل يې اهسردار راته زنګ وومې  ىځوه د ترد شپې په ډوډۍ ناست و چې 
چـا ورتـه ويلـي دي چـې تـه       ،چې د امنيت كسان راغلـي او سـتا پوښـتنه كـوي    

دا يـې هـم وويـل چـې كـه سـتا پـه         يې تا الشي كـړ،  زموږ ټول كور موږ كره يې،
نيـا  له دې خبرې سره دا ارته دُ ،ام هم لريعكله ورته هرچا مالومات وركړل انه

پـه   تنګه شوه، نه مې غوښتل چـې بيـا ددې كـافرو   راباندې د ميږي له سترګې 
 ېاوښـى مـ   كـړې، وع رغې او نارې شيمې چ او خورزوخورمشرې  الس ورشم،

خـور   ته مې ډاډ وركه چـې دلتـه نـه شـي راتللـى،      ىده، هغوېهم وارخطا ښكار
كـړه  ېراغلـل، پر  زمـا خواتـه  دې كې مې د تره زامن له ټوپكو سـره   ،مې نه منله

كـوو،تر سـبا مـو پـه      ر سره جنګو مو وكړه چې هرڅوك راغلل بس تر مرګه به 
  .الوم نه شوخوڅوك م ،وار پيرې وكړې

ره ، چې د امنيت كسانو شپه همدلته تېهاههار مې تره راته زنګ ووسا بس
شـوي چـې تـه كلـي تـه راغلـى        خبـر  ىهغو .اوس يې بيا دوه موټره راغلل كړې،

دى،  ګرانشــوم چـې نــور مــې پـه كلــي او ان پــه افغانسـتان كــې ژونــد    هپــو، يـې 
 هسـ ټولـه كي  ه،اهـ ووته مې زنـګ   ال المې له جيب نه راووېسته او خان  تليفون

مـا ورتـه وويـل     ،ږمره يـې كسـان درلېـ   حاصـ خان الال ويل كـه م  مې ورته وكړه،
 وېبجـې   يـوولس  د شـپې ، ځاى مـې ورتـه وښـود   ، چې زه له كلي نه لرې پټ يم

هيڅ بـاور مـې نـه    كسانو سره راغى، ،چې خان الال له شاوخوا پنځو سو مسلح
  .ږيېرسراودې دومره ژر  ىكېده چې دو

خان الال غوښتل چې د امنيت كسانو پسې  ،ناستوېيوه شېبه كحجره كې  
 ،ينـه كـړ   هړجـو  مـا ورتـه وويـل چـې ترونـو تـه مـې سـتونزه        كلي ته الړ شي خـو  

 ه راوړى و،تـ ټوپك يې هم له ځانه سره مادوربين داره چانټه او يو مخصوص 
  .ول سره روان شولوټچانټه مې وتړله ټوپك مې په اوږه كړ او 

  
===  
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خـو دا مـې اول    ركـړى و، ېموده مې په كلي كې ژونـد ت  هچې ډېر له دېسره 
چـې   تمرينـاتو پـه دوران كـې    عسـكرۍ د هغـه د ، تـه الړم ه چې سپين غر ځل و،

ژر ستړى كېدم او  ،ژر، مړى ځل ووله هغه ورورسته مې دا ل وم، ىغره ته ختل
پـه ډېـرو    بـه راپـورې خنـدل،    خان الال ږدېدلې،په ښكته كېدو كې مې پښې رې

كلي ته مو د غره له هر كنج نه  هر مڅې پورې الړم،سلطان په نامه س دونزو ست
او  وكـړ لكه پېرى راپيداكېده، يو نيم به لـه لـرې سـالم     ، يو زلمى وسله واليو

چانټه، بمونه، برچې، يانې  غټ دوربين،سره به كس له هر  بېرته به ورك شو،
  .ر مخ تللې وسلې وې ډېرې پ سره وې چې ما ال نه وې ليدلې،رداسې وسلې و

 ، خـو كلـه چـې ور دننـه شـوو،     متره مربـع وه  همڅې خوله به شاوخوا دود س
ــا شــپې ،د اوســېدو او پــه عــين حــال كــې د پټېــدو ځــاى و   پراخــه اويــا  هتتقريبً

خــان الال ويــل چــې د ســمڅې ترپايــه څــوك نــه دي   كســان پكــې نــه ښــكارېدو،
دېــدونكي مهمــات ډول درنــې او ســپكې وســلې او چاو ،غــار كــې ډول ،تللــي

ډول مــــوټر  ،ډول)15(النــــدې  )ترپــــالونو(مڅې د بانــــدې لــــه ســــپراتــــه وو، 
ودرول  سايكلونه چـې پـه ځينـو يـې يـو ډول ماشـين دارې هـم لګـول شـوې وې         

پـــه وخـــت كـــې كـــار  موټرســـايكلونو نـــه يـــې يـــواځې د عماليـــاتو  ،ووشـــوي 
  .هغه هم د خان الال په اجازه اخيسته،

 سره تماس نيولو، ړې مخابرې له خپلو مشرانوخان الل به په يو ډول ځانګ
د اورېـدو لپـاره ګمـارلى     نا مه يو كس خاص د راډيـو  بحان اهللا پهخان الال د س

لــه ت لــه ځانــه ســره پــه كتــابچې كــې ليكــل،   مهمــو خبرونــو، ياداشــ و، هغــه د
 ،پالنونه سره جـوړكړل  څو برېدونو د لوګر په ننګرهار اومو  دې سمڅې نههم

پـالن   دوى ، ځكـه چـې د  وړولو نه ډېر خوشاله ښكارېدهجله پالن خان الال زما 
، ووناكام اوتلفـات بـه خامخـا ورسـره     به پنځوس فيصده كامياب او پنځوس 

او پرته له تلفاتو نه تـر  فيصده كامياب ) 90(زما پالن په داسې ډول و چې  خو
 ،لمو درې ځله هلكـان واسـتو  واليت په يو چارواكي پسې  ، د لوګرهدسره كې

ــه تــش تــور راغلــل، بال  ېخــو ب ــه ب ــه ســره    رخــرت ــه ځان ه درې تكــړه هلكــان مــې ل
 زمـا لـومړى   د امركايـانو خبـره  راكړه ځكه چـې دا هغـه    عادُخان الال واخيستل 

شـپې  د  ،ښـه بلـد نـه وم     زما لويه ستونزه دا وه چې زه پـه سـيمو كـې    و) مشن( 
  .ستوسړى الس تړلى راو او سبا سهار مې ې مو حركت وكړدوه بج
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ره كـړه، لـه څـو بريـاليتوبونو     ېمڅې كې تې په دې سشاوخوايوه مياشت م
مشـران   مې دى،لږكـار ، راتـه وويـل چـې مركـز تـه ورځـو       رورسته خان ال النه و
وشاله شوم، پـه جـامو   دې سره سخت خله  سره راوله،يالى هم دري چې توريوا

  .دمكې نه ځايې
تـش الس   ك ويلـو، ييرچې موږ به ورته چ يزلم او خان الال سبا سهار ما،

څـو چـې كرمـې تـه رسـېدو، څـو ځايـه پـه          ،ايجنسۍ ته حركت وكړ )رمېكُ(مو
دمه كولـه او خـان الال بـه    ره س او په غره كې مو له خپلو وسله والو ملګروسمه 

مــه ورځ يپــه درې ره كــړهمــو پــه الره تېــ يــوه شــپه پټــې خبــرې كــولې، ســره څــهور
مړي ځل وليـدې،  وچې ما په ل يمې وېس دا هغه ته ورسېدو، ايجنسۍ رمېكُ

چــې هغــه  ،پــه هكلــه پوښــتنه وكــړه مجاهــد خــان ال ال نــه مــې د مــال محمــدعمر
مه او ملګـري  ااسـ  ،خان الال وويل چې مال محمد عمر، حكمتيـار  رته دى؟چې

لوم هم وي ځاى يې نه ښيي، ان كه ځوك امالوم نه دي او كه چاته م  يې ال چاته
  .يمړ هم كړيې 

ر ده، ېـ چې اب او هوا يـې ګـټ مـټ زمـوږ دكلـي پـه څ      دى رمه داسې ځاى كُ
پـه ونــو پـټ دي ښــكلې درې او د    خوشـاوخوا غرونـه يــې دګورګـورو او مــزرې   

ــه څ مركي ــو پ ــخيل ــه كــې به ې ــر روڼ رود پ ــې كلــك پښــتانه    ږي  ې چــې خلــك ي
هلـك چـې زلمـى شـي     مسلمانان دي، ټوپك ددې ځاى د نرانـو سـينګار دى،   

ږي او دينـي  ېـ ل كيـ اتونوكې دينـي سـبق و  پـه جومـ   بيا يې ټوپك په غاړه وي،
  . مدرسې هم پكې ډېرې زياتې دي

پـه انګـړ    چې شاوخوا شل خونې به پكې وې، كال ته ور ننوتو، ييوې لوي 
تـه  رچې زموږ په ليدو ټول راپو وولس دولس كسان ناست  كې كټونو باندې،

بيـا خـان الال لـه     مـو سـره وكړه،كټونـوكې يـې ځـاى راكـړ،       ېسـتړي مشـ   شول،
  .ژنيېمې چې ښه پ ىداسې لكه دو ولو سره معرفي كړم،ټ

  .د خان الال په وينا جبار مولوي صيب ناستو كسانو ته مخ واړو
چابك زلمـى دى،   او ډېر زړور  توريالى يو باتور او چې كوم دى ملګرو -

اهللا دې ورتــه  اره كــړه،كمــوږ تــه ښــ چــې پــه كمــه مــوده كــې يــې خپلــه زړورتيــا  
  .صب ونجيب په وخت كې نظامى صاحب ممعافي وكړي د ډاكټر ن

  .خان الال خبره پرې كړهيې دې كې 
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ژدې ورځو كې له بګـرام  ېپه همدې ن، يو اتل دى، توريالى يو غازي دى  -
  .دي نه تښتېدلى او دوه كافران يې مرداركړي

پسې يو كس  وړ غږ د اهللا اكبرنارې پورته كړې،لدې سره ناستو كسانو په 
 هيـې پـو   له خبـرو ، په خبرو پيل وكړ ،سر نه تاو كړى و چې سپين دسمال يې له

  .ښورۍ پښتو يې ويلهېشوم چې عرب دى، خو ډېره ښه پ
اوس بــه د خپلــو  ضــرورت لــري، تحريــك اشــددغــه داســې زلمــو تــه خــو  -

مجاهدينو ورونو سره نور هم وروزل شي او پـه خپـل جهـاد كـې بـه ال كاميـاب       
  .ونه هم وكړينور كار ، زه يقين لرم چې دى به ډېرشي

چـې اوس خـو دلتـه يـو بيـا پـه سـره         ،يـې پـه ځـواب كـې وويـل      خو خـان الال 
  .پښين لمانځه ته پاڅېدوسنور د ما ګورو،

===  
دارې لــتــه لــس زره كامــا  يــې خــان الال پــه ســبا ره كــړه،ېــشــپه مــو همدلتــه ت

مو په اوږه كـړې  ټوپكې  ،زه يې منصورته وسپارلم ،رته الړېراكړې او خپله چ
وړ شيان مې واخيسـتل غرمـه مـو پـه هوټـل       داړتيا خواته روان شولو،او ښار 

رته مركـز  ېب ،اوهولګ وخوړه، منصور سره مې ګپ شپ كې ښه مزه داره كړايي
لږ  درې نور ملګري هجبار مولوي صيب او دو، خان الال هز يګردماز، ته راغلو

ه ماته نوي ، ځكه هر څله ډېرو پوښتنو نه شرمېدم نور يو بل كلي ته الړو، لرې
اوس خــو مــې  شــم مــا وې اخيــر بــه بلــد  ... ؟اودا كــوم ځــاى دى ؟دا څــه دي ،وو

ې كـال  يچې يـوې لـو   ،مزل كړى و په پښو نيم ساعت مو تقريباً ځاى دى، همدا
 ګـورم ، ننوتـو ور چـې  كالتـه   ،د خټـو دېـوال تـاو شـوى و     له كالنه ،ته ورسېدو

ميان په نظـامي تمرينونـو   تنكي زل ،په شاوخوا كې تنكي د سلوكسانو تقريباً
غټــې  ،پاخــه عمركســان د خــوا تــه الړو چــې دوه مــوږ د هغوكټونــو، لګيــا دي

ټول په كټونـوكې   په غاړه يې ستړې مشې وكړه او ،لونګۍ يې تړلې وېغټې 
: منصورپه غوږ كـې راتـه وويـل   ښۀ، دو چاى مو وڅيهمدا چې د ش ناستو؛ېك

  .تمرين نه وي كړى مهډېر وخت به تا  !راځه چې لږ ځانونه ګرم كو
خو عمر مې دا تقاضا نه كوله چـې زه دې   ېده،ڼله پخوا نه ورته زړه تخ زما

خـان الال تـه    چوم خو زړه مې صبر نه شو،الكه ځلميان منډې ووهم او ټوپونه و
خـان الالراتــه وويـل چـې د همــدې    ، مړلـږ تمــرين وكـ  مـې وويـل چــې زه غـواړم،    
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جـامې مـو بـدلې     بلې خـونې تـه الړو   زه او منصورى يې، لپاره مې دلته راوست
تمرينونــو ســره ډېــر فــرق  ىاو ددو زمــوږراووتــو، كــړې او د تمــرين مېــدان تــه 

 دونويــځغلــول، لــه مــوټر ســايكل نــه د بر مــوږ تــه د موټرســايكل ىدو درلــود،
ېـره كمـه مـوده كـې     ډچې ما په  ،تكتيكونه رازده كول نور او اختطاف چلونه،
ته نظامي درس دې هلكانو  ويل چې ته به دلته خان الال، زده كړلډېر ښه هرڅه 

دوه مياشـتې دلتـه پـاتې    ، ورته اجازه نه وه وركړې چاخولكه چې  وركوې،هم 
داسـې خلـك مـې پـه دې     ، مياشـتې مـې هـره ورځ تمـرين كـاوه      او دغه دوه شو

د ، قبايـل دي ازاد ايلو كې وليدل چې حيران ورته پـاتې وم، پـه رښـتيا چـې     بق
 پنجابيــان هــر تاجــك، پښــتانه، غربيــان، عربــان، يــان،ايران ين خلــك،چــيچ

پــه دې قبـايلو كـې څــوك وسـلې تــه اليسـنس نــه      وليـدل، هلتــه مـې  خلـك   ډول
جـوړوي، پــه همــدې سـيمه كــې وســلې هــم جـوړيږي چــې دره وال ټوپــك ورتــه    

سـره بـه ځينـې    دولـت لـه دغـو وسـله والـو مخـالفينو        افغانستان د وايي، خو د
و كېـدې چـې د نـوي او پرمختللـي ټكنـالوجۍ      وخت داسې وسلې هم تر سترګ

حيرانوونكې وسلې وې، خو په عام حالت كې به مـوږ د وسـلې د كمښـت سـره     
مخ و، خو لكه مخكې چې مې وويل دلته وسله هم جوړيږي نو باروت زيات و 

  . چې زمونږ انجنيرانو آن ديګ بخار بمونه هم جوړول
پـه تبليـغ بانـدې ځـان      طالبـان خلـك  پخوا به مې له خلكـو نـه اورېـدل چـې     

داسـمه وه خـو كلـه بـه چـې امريكايـانو ملكـي         برېـدونو تـه امـاده كـوي،     مرګو
 ان ښــځې بــه ځــان مرګــو  پــه طالبــانو كــې خــور شــو،  خلــك ووژل او دا خبــر بــه

  .پرته له دې چې څوك ورته ووايي ،ېبرېدونو ته اماده كېد
مـونږ ورسـره   ، چې هلته بـه  ووانان اماده وځډېر د ځانمرګو بريدونو لپاره 

، خـو پـه څېـره يـې د     ووخبرې كـولې، هغـوى بـه د ځـانمرګي بريـد لپـاره امـاده        
خپګان نښې نه ښكارېدې، مازديګر به چكر ته تلو، چې په دې ځـانمرګو كـې   

شول نومونـه بـه    ډلې ځوانان به تيار ،ډلېد هر عمر او او نژاد خلك موجود و 
ه ويـل كـه كلـه د    بـ  ىهغـو . تلـل  را د جهاد لپـاره  يې وليكل بيا به افغانستان ته

كوم كس په ناموس،هېواد اودين تېرى كيږي چې وس يې ور سره برابر نه وي 
به ويل چې دا هر څه پـه افغانسـتان كـې     ىنو ځان مرګى ښه او رواكار دى، دو

  .او شوي شته
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يـو  پـه يـوې ورقـې كـې پـه پاكسـتان كـې د افغانسـتان د          ان الالخـ يوه شپه 
 ،زمـا نظـر يـې پكـې غوښـته      ،ماتـه راكـه   ن جوړ شـوى چارواكي د تښتولو پال

ټاكلى وم؛ پـه دې ځـاى كـې نـو اوس      هدوى د دې پالن د عملي كولو مشر هم ز
له مونږ سـره د مبـارزې لويـه حوصـله ملګـرې وه، اوس مـونږ بـاور درلـود چـې          

پالن داسې و چې مـوږ درې كسـان بـه حيـات      دښمن به خامخا په ګونډو كوو،
د حيـات آبـاد پـه يـوه     چـې   چـارواكى  د افغانسـتان هغـه  بـه   اباد تـه ځـو او هلتـه   

  .پالن دى هخان الال ته مې ويل چې بيخي ښ ؛تښتوو ږيبنګله كې اوسې
سـپينې   ځانونـه سـره راجـوړ كـړل،    باجوړي  سردار او منصور ،هز سهار په
يو ډول وېره او  روان شو، تش الس تور واسكټونه مو واغوستل او او ،جامې

دې چـې پـالن   ډارېـدم خـو پـه     !هو ؛داسې نه چې زه ډارېدم ،تشويش را سره و
زمـونږ لپـاره    په پېښوركې ،ماو هم به زه خام ش چې هم به خان الال يناكام نه ش

ــه دې كــور كــې     ــو كــور ښــودل شــوى و، پ ــو   ملګــرو مېشــتو ي درې تمــانچې ي
، د پوليســو جــامې مــو  شــينكوف، د پوليســو جــامې، مــوټر راكــړل شــول  كال

 ون ته الړو، زفي حيات اباد چې مو په قاشونو كې ومنډلې،واغوستې او تمان
، هاو د هغه موټر يې هم پېژاند وېر ښه مالوم ډمنصور ته د هغه چارواكي كور 

سـوه متـره لـرې د    ه ر سره ودرېدو، له موږ نـه دو ټې په سر كې له خپل موڅد كو
 شــاوخوا ســيمه مــې ښــه لــه نظــره تېــره كــړه، د    وه پوســته هــم وه،يــپوليســانو 
د ښـــاغلي پـــه تمــه ودرېـــدو، شـــل دقيقــې بـــه مـــو    او وټاكلــه  مـــو تېښــتې الر 

هـــم ورســـره  دنـــه مـــوټر راووت يـــوكس باډيكـــار چـــې لـــه كـــور انتطـــاركړى و
د هغـه د   مـوټر مـو   لهمـدا چـې لـه كـوڅې نـه راووتـ       ښكارېده او يـو مـوټروان،  

لــه  ديګــارډبا پســې درېــواړه لــه مــوټر نــه ښــكته شــولو،  ،ودراوهمــوټر مــخ تــه 
، مـا ال د مـوټر   روان شـوم پلومات خواتـه  دي زه د سيټ نه راښكته شو،ې كمخ

مكـه  ځيګـار پـه   ډګورم چې موټروان او با ،زې شوېډور نه و خالص كړى چې 
غوښتل چې څوك مـړه   نه مې .كار شوى و ړه خوغه كيمې چ ىپه دو پراته دي،

ــه او زه د مــوټر پلومــات مــوټر تــه كېناســت منصــور خپــل    ســردار د دي ،شــي ت
نچــه مــې ورتــه بغــل تــه ونيولــه، مــوږچې   ااو تف ناســتمكي ومــات تــر څنــګدپل

ــه درې پ    ــه رامنــډې وهــي،   حركــت وكــړ ګــورم چــې هاخوان  وليســان مــوږ خوات
 پښـو .غوښتل يې چې د موټر مخ ته ودريږي چې دې كې مې ښيښه ښـكته كـړه  
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دې كـې   .ر شـو ېشاته شول او زموږ موټر ت ىوهغ وكړې،ته مې ورته درې ډزې 
خـو مـوږ تـرې الړو؛ نـور نـو       هم هوا يي ډزې وكړې، سانويپول ىاغد ډزو غږ ر

تـوربينز او  چې له هغې ځايـه راووتـو، هرځـاى مـو مـوټرو تـه الره خالصـه وه،        
 ره كـړه، ېـ شـپه مـو همدلتـه ت    خپل ځاى ته ورسېدو، شاته يې د پوليسو موټر،

 ورته مې وويل چې سړى مو ژوندى نيولى څنګه ،ما خان الال سره تماس ونيو
نــيم ســات هغــه ويــل چــې نــيم ســات وروســته درتــه ځــواب دركــوم،    يــې كــړو،

په ، ئراول ميرام شاته هه هغه ويل چې ژوندى يېاورورسته خان الال زنګ وو
او پـه دې مـو    ټـول سـره راټـول شـولو     ،ونـورهم و  لـس دولـس ملګـري   كـې   انګړ

څـه  چا يو  ،پلومات تر ميرام شاه پورې بوځويډول هغه د چې په څه هث كاوحب
خطـره وي او د  بره هيچا هم ونه كړه چې اسانه اوبـې  چا بل څه ويل خو داسې خ

ولـه شـپه   ټ سـې پـاتې شـوه،   دا پرېكـړه همدا  په دې ورځټولو په خوښه هم وي، 
 وه، هنه پوهېږم چې دولس كه يـوه بجـه بـ    مې سوچونه وهل چې څه بايدوكړو؟

سـردار   او صـور له خوشـالۍ نـه مـې من    ،چې يوه خبره مې په فكر كې وګرځېده
مـې چـې لـه خپـل پـالن نـه خبركـړل را سـره يـې           هغـوى  ،ړلك راويښله خوب نه 

وت مـو پـرې جـوړ كـه چـې پـه       راوغوښت او داسې تـاب  ومنله، په سبا مې نجار
تـابوت   ېر غـټ ښـكاره نـه شـي،    و د باندې نه ډخ ،منځ كې دوه كسان ځاى شي

بـې   پلومـات مـو  يد تونل ګول وي او پاسـه خـوا يـې لكـه سـم تـابوت؛       بايدلكه
مــالوچ  ېــره ډښــواچــاوه، بيــا مــو د هغــه شــاوخوا    تــابوت كــې مــو  هوښــه كــه،
ى سردار مو هم بې هوښه كه او د دېپلومات په سـر مـو لكـه چـې مـړ     كېښودل، 

ښـودل كيـږي څمـالو، د تـابوت شـاوخوا مولـه مالوچونـه ډك        يپه تابوت كې ا
 راتـه شـنه شـول،    چـې راغلـل لـه خنـدا     ملګـري ، كله چې تيار شو هغـه نـور   لكړ

او  ه، زهړا، تــابوت مــو پــه جنګلــه ښــه كلــك وتــ راوغوښــتفلنكــوچ مــوټر مــو 
 هښور پـه ښـار كـې سـخت    ېد پ ،كې كېناستو او حركت مو وكړ ټه سيمنصورپ

 كلـه چـې زمـوږ د مـوټر وار     هرموټر به يې سـم تاالشـي كـاو،    ،شروع وه يتاالش
وي، تمثيـل   او منصور لكه ډېر نيـږدې څـوك مـو چـې مـړ شـوى      ما ، دېراورس

له كتلو ورورسته يې خپلـه خواشـيني    سر لوڅ كړ ي، پوليسانو د مړشروع كړ
ه د منصـور رنـګ   بـ سـره   ۍهر ځل تاالشـ ، له موږ سره شريكه كړه او روان شول

داسـې بـه ښـكاره شـوه چـې ښـه ډېريـې         ،خو دا هم زموږ په ګټـه و  ،ړ شوېتګ ژ
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نه وه چـې هسـې نـه لـه     اندېښـ  د سـردار  كـې  زمـا پـه زړه  كه رښتيا ووايـم  ، ژړلي
د تـابوت سـر پورتـه كـړ او د دواړو      څو واره مـې ډېرې نېشې نه څه پرې وشـي، 

نـه  كله چې عليزيو جاج مې واخيست؛ تر عليزيو پورې څو ځايه تاالشي شو، 
هغه ويل چې كسـان   ژدې يو،يچې موږ ن ه،اهخان الال ته مې زنګ ووواوښتو 

چې الړو يوه ډاډسـن كسـان مـو    دې همداسې وشول لږ وړان ؛ږمېدې مخ ته درل
تابوت مو له فلنكوچ نه ښكته كه او ډاډسن كـې مـو بـار     ،وكلي ته راغلي وهر
همدا چـې دننـه شـولو ګـورم چـې       ته ورسېدو، مركزشل دقيقې ورورسته  ،كه

مړى زما خواته ول خان الال ولته اويا كسان په انګړكې دي، تر ټوېوا شپشاوخ
و خـ  وكـړه،  و ښه ګرمه ستړې مشـې ې نورپس راغي غېږ كې يې كلك ونيولم،

 كې څـوك دى، هلكـانو تـه مـې امـر وكـړ،      چې په تابوت  ځينې بيا حيران شول 
چل ونـه شـي ځكـه     يل چې په سردار څهوما  ،ابوت نه وباسيتدواړه له  چې ژر

دوا  ډاكتـر راوغوښـت دواړو تـه مـو     خـان الال  پينځه ساته بـې هوښـه وه،   لورڅ
پـه   سـره دهـر ملګـري   له دې عمليـاتو  ك روغ شول، كړل، ښه وو دواړه رودارو 

د انعــام پــه توكــه يــې يــو لــك  ســخت قــدر مــې پيــدا كــړ ې زمــا نــوم و،خولــه كــ
منصـور او سـردار تـه هـم      ېدارې هم راكړې، چې بيا لس لس زره كلدارې مـ لك

  .ترې وركړې
===  

ټولـه  منځتـه شـوې وه،   خوښـۍ فضـا را   ډول د يـو  تـه راغلـو   مركـز  كله چـې 
 ځكـه چـې افغـان حكومـت او     روانـې وې، نـډې  وغجلسـې او  رانومش ورځ به د

چـې   ،كـړى و  عودي عربستان په منځګړيتوب موږته وړانديزس د امريكايانو
لـه   چـې  ،ومشران عربستان تـه تللـي و   څو زموږ څه دخبرو له الرې حل كړو،هر

خو پرته له كومې پـايلې نـه دا غونـډې پـاى      ،وكړيرې خب افغان حكومت سره
  .ته ورسېدې

چـاودنې چـې مـونږ بـه نـه       رې تښـتونې، ه ډېـ بكله كله  عجيبه خو دا وه چې 
چې ټول بـه ورتـه لـه خنـدا شـنه       ،تپل كېدې وې كړې په مطبوعاتو كې په مونږ

   .ك جوړ شوى واالس پ بس مونږ نه اوس ،وو
ل په هوايي مسئو عملياتو بل دكا د كې امريكايانو زموږوځهمدې ورپه 
، هغـه ورځ  پـه دې پېښـه بانـدې ټـول خواشـيني وو     ، ۍ كې شهيد كـړى و بمبار
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اوعـزت   ګـه بدرښـه   پـه  خـو  چـې كلـه يـې مـړى راوړ،     ،ورځ وه مـت قيا خو سـم د 
  .شو وسپارل ته  خاورو
ــ ــل د چــې د ،ه دې ورورســته جلســې شــروع شــوې  ل ول ئمســ عمليــاتو كاب

  .انتخاب كړي
 ډېره دا چې پكې اوسېدو موږ اس غره ته الړو،پ منصور زه اوپه دې ورځ 

، ونـه ډك و  نښـترو  او ړيوشنه غرونه له څې تك شاوخوا لوړ ښكلې سيمه وه،
زه دواړو خـواوو تـه كالګـانې وې،     خـوړ  د او منځ لوى خـوړ  تر غرونو دواړو د

 يم، جدي و، منصور ويل چې زه ډېرره ناست وكې س هه په غرډېر تر منصور او
ه ډاډ يې راكه، څيو ،تې وخپل ژوند كيسه ورته وكړه، حيران پاكله مې چې د

زموږ مرګ لپاره پيدا شوي يو،  موږ خو د، به هم راشي وار ويل يې چې زموږ
  .راشه وې چې ژر د خبرو په منځ كې دخان الال زنګ راغى،

 غفورجـان كـال تـه الړو،    د راښـكته شـولو،  په بيـړه لـه غـره نـه     زه اومنصور
 درې نـور  اوخـان الال   دوزمـا پـه ليـ    راټول شـوي دي،  ملګري ډېر بال ګورم چې

خـان الال   ،سـره وكـړه   مـو  ستړي مشې دل،را پاڅې ژندل،ه پېمشران چې ما ال ن
 په دې غونډه كـې مـې ډاكټـر نـور عـالم وليـد، او پـه همـدې         سره معرفي كړو،

دغه دنده ومنله  ما هم، د كابل واليت جنګي مسئول وټاكل شومغونډه كې زه 
خپلــه دنــده كـې بــه صــادق  كــړ چـې   قســم يـاد  ژمنــه اومـې  ټولـو پروړانــدې   داو 
  .اوسمو

پـه  ماتـه   چـې خـان الال   وغوښـتلو،  خان الال زه او نورعالم يې ډاكټر په سبا
مـوږ تـه    او ، چـې پـه دولـت كـې وظيفـې لـري      سانوك ملګرو او هغو كابل كې د

هم د نورو عملياتو په هكله وغږيدو،  اواو شمېرې راكړي كوي ادرسونه  كار
ــورو ملګــرو  خــان ال او ورځــې ورورســته زه څــو  ــه دولســو ن ــه كُســره  ال ل رمــې ل

هغوكسـانو   پـه الره كـې خـان الال را تـه د     ايجنسۍ نه مخ په خوست روان شو، 
هغه  يانې دا چې له دولت سره يې كاركاو، فون شمېرې راكړېيتل ادرسونه او

نيـولې ان  رايسـانو  ئله ر ډول پوستونوكې يې كاركاو، ،چې په ډول وكسان و
  .وكې و انو پورې له موږ سره په تماسوزير او واليانو تر

 خپلو ملګرو په مرسـته د  په ډېره لږه موده كې مې د خوږوم، سره څه به مو
يوې مياشتې پـه برېـدونو كـې مـو      د ،امنيت له سخت ګواښ سره مخ كړ كابل
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دا پېښـې خـو د هـرې     وژل،وپوځيـان   او د ناټو يوسل اولس امريكايييواځې 
 خو ،وو وژل وخارجيان د دف زموږ اساسي ه خو ورځې په خبرونو كې راتلې،

 چـې اوبـه پـه پيچـومي پورتـه كـوي،       ،تاسو ته مالومه ده سر زوري افغانانو د
  .مخ مخ ته كېدل افغان پو ځيان ځاى كې بههر

 كاپيسا د او مشر عملياتو د د كندهار، خان الال ،هزيوه ورځ ډاكترصيب  
 ا بانـدې واو راو چـې ټولـو يـو    داسـې خبـر يـې ر    او ميرام شاه ته وغوښـتو  مشر

چـې بايـد د ثـور د     و، خبـر  وژلـو  افغـان ولسمشـر د   دا خبـر د  خوړ، ډول ټكان و
  .ووژل شي اتمې په جشن كې

پـه   ،ىيـو بـل زلمـي سـره زمـوږ خـونې تـه راغـ        خان الال لـه   مازديكر بل سبا
 بـه جاويـد   كـار  دا چـې څوشېبوكې يې پالن راته تشريح كـړاو دايـې هـم وويـل     

  .نشان زن دىاومسلكي ښه  ځكه چې دى ډېر ،يترسره كو
 لـږ  راتـه ښـكاره نـه شـو،     څېـرې تـه مـې چـې وكتـل چنـدانې بـاتور        جاويد د

  ورورسته مې خان الال ته وويل 
  !خان الال -
  ام  -
  .لكه چې زموږ پالن ناكامه شي -

  .نه سړى ښه مسلكي دى: ې ويليو او سره خان الال له خنداشين شودې 
  فوجي دى؟ -
  .يم خبرنه _ 
   .ما ته فوجي ښكاري_ 

  .اوۀځووخ نه پوهېدو په مانا خپل سرالال د خان 
جاويد مو لـه ځـان سـره واخيسـت     فيصله نه ردېده،  دا كړي واى،څه به مو
چـې ولـې يـې     سخت قهر مې راغلى و، ،ه افغانستان ته روان شوواو ټول بېرت

  .لې واىخو ما بايد د مشرانوخبره من دا مسئوليت ماته ونه سپاره،
م پـه څلـور   كله چې كابل ته ورسېدو، په سراجي كې مې د يو ه زاړه تعمير 
 يو ښه ښكارېد، ترې ډېر جشن سيمه چې د كې دوه اطاقه په كرايه كړل، منزل
پـه لويـو بوجيـوكې ځـاى پـه       مـې  پالستيكي سامانونه لوبو د ماشومانو څه د
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او راهنمـا وم، ماتـه   ؛ دلته زمـا ټـول ملګـري نابلـد و خـو زه يـې مشـر        ځاى كړل
  .دكابل كوڅه، كوڅه مالومه وه

د ماركيټ له منشي سره مې خبره خالصه كړه هغه تـه مـې د خپـل كاروبـار     
ګودام  د خونې مو دا او يو ښودله چې موږ تجاران  داسې مو به اړه ډاډ وركړ،

ګاه جومات شا ته په كرايه عيد كور د زوړ يومې  ، ور پسې په ډول نيولي دي
د سـراجي اطـاقونو    او كـې راوړې  سامانونو وسلې مو ورته د كور په چې كړ،

ين دوربـ  يـو  ه پيكـا، ويـ  ،ور وړېكـې   سامانونو په غټو بوجيـو  د لوبو د ته مو
اړتيـا   كله موچې د راوړې، كالشينكوف او دوه تفانچې موه دو داره ټوپك،

ځې چې  درې وركارونو پسې الړو، نورو غمه په خپلو ېب نور هر څه برابركړل،
 ان موڅلور كس سره سراجي او انومې له درې كس جاويد، جشن ته پاتې شوې

ته واستول، په سراجي كې زه او د عيد ګاه څنګ كـور تـه    شاته كور هعيدګا د
ايونو تــه ځكــه مخكــې الړو چــې دا ځايونــه بيــا  خپلــو ځــ ،هړمشــر ال د قنــدهار
ســكرو لــه خــوا شــاوخوا يــوه مياشــت وړانــدې دا ځايونــه د افغــان ع  بنديــدل،

 همداچې ولسمشر ،ځانونه اماده كړل مو جشن په سهار د ،وومحاصره شوي 
ــو كــې وې،     مــې ټولوتــه  ســټيج تــه راغى،ګوشــكي خــو مــو تيــارې پــه غوږون

واره  څـو  وارخطـا ښـكاريده،   ويد ډېـر كې جاخو په ټولووركړ،  دتيارسۍ امر
  جاويده ناروغ خوبه نه يې؟: مې ورته وويل

  .كابل موسم راباندې ښه نه لګيهسې د ،جينه  :خو هغه به ويل
ن كې وربي دولسمشر غږ پورته شو،  چې د ،وپه همدې خبرو لګيا  موږ ال

يـل چـې لـه مـوږ نـه مخكـې       ومې وافضل ته ، مې چې وكتل ښه صفا ښكارېده
خپـل دوربـين    اويدج ،يوكړ ېاو نه څوګ په عامو خلكو ډز ونه كي ډز كڅو

سـره  يـې ښـه    )ك وَجَـ جـري  ( وكـاټ كېښـود  ني چيكړكۍ په النـد  داره ټوپك د
ــه ؛ برابركــړل ــه كوردينــات وركــول چــې دې كــې د    دورماپ ــين كــې ورت ــورو ب  ن

 ګــورم چــې د دوربــين مــې لــه ســترګو لــرې كــړ،  ،پورتــه شــو دخنــداغږ ملګــرو
  ؟ېده ېاام !جاوېد جي: د ته مې وويليجاو ،جاوېد السونه ريږدي

  .!تيار يم جي  :لي غږ وويلديږدېيدپه روجا
لكــه نښــه والړدى  چــې ومــې كتــل ولسمشــر ،بــين راواخيســتم دورهــ مــا

  ؟  يئ اماده  :په ټولو مې غږ وكړ ، اوخبرې كوي
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، يـواځې د جاويـد جـي، غـږ مـې      ود ټولو ځـواب مـې واورېـد، ټـول تيـار و     
:  زه د خپلې پوښتنې ځواب تـه غلـى وم چـې جاويـد پـه كـراره وويـل       .وانه ورېد

  !تيار يم جي 
سمدسـتي مـې   ! رګه د ټوپـك پـه دوربـين ايښـې وه     ما ور وكتـل هغـه سـت   

   . درې ... دوه ... يو  ! اماده: وويل 
خو لــه ه،ى نــه شــوم چــې مرمــۍ پــه كــوم ځــاى ولګېــد  پــو ،شــو دې ســره ډز

پـه    افضـل سـره   يودم ګډوډي شوه،چې  ولسمشر نه لرې كوم ځاى لګېدلى و،
  .افضله خطا شو: تماس كې وم په هغه مې غږ وكړ

ټوپـك   ين دارهدوربـ  اويـد ج دلتـه كنځلـو شـروع وكـړه،    ه دې سره افضل پ
په پيكـا يـې د جشـن پـه لـور يـوه زربـه خوشـې          پيكا يې راپورته كړه او لرې كړ

 ،ووكـړ  و بايـد خـ سـي يـو څـه    يوې چـې اوس مـو ن   ،شو په قار هلته افضل ،كړه
مـې  بـه  لـه  كاو مـه كـوه چـې عـام خلـك دي،      ډزې  چـې،  له مې افضـل تـه ويـل   ك

، جاويـد تـه مـې وكتـل، د همـاغې      شو وډګډ كار خو ،واړاوه ور مخ جاويد ته 
  توفانچـه مې سر ته  جاويد د، ې يې نيولې وه ناست وچې په الس ك پيكا سره 

  .شول، له ډزسره يې ماغزه بادونيوله
تـه مـې ويـل     ىهغـو  راننوتـل،  زمونږ ځـاى تـه  چې  افضل راباندې غږ وكړ،

يــوه  ،همدلتــه ختــاكئســلې تــه مــې ويــل چــې و  ملګــرو ،ئچــې ځانونــه وباســ 
د لوبو د سامان بـوجۍ مـې پـه اوږه كـړه،      ،سره راواخيسته تفانچه مې له ځان

موټر  په سړك د پخوا په څېر ډېره ګڼه ګوڼه نه وه، ،ته ورسولسړك ځانونه مو
خو له سرنه ليدل كېدل، يو نيم كس چې د سړك تر غاړې ناست و يـو څـه اوتـر    

 لكوپــه سـړك منــډې رامنــډې وهلــې، ښـكارېدل  ځينــو پــو ليسـانو او عــامو خ  
زه  ،چې كومه خـوا الړل نه شوم نه خوخبر هغوىشئ،  هخوارته مې ويل  ملګرو

يا پوليسان اوترنـه  بخو دلته  دروازې ته ووتم، )ورۍ هال(سراجي په كوڅې  د
او دشـان بـوج يـې راتـه څـو ځايـه ښـه تـا          ښكاريدل، څو ځايه پوليسـانو ورټلـم  

و څـ  زه يـې لـه سـره تـا الشـي نـه كـړم،        و، كړي وانده ړاى پاك دالشي كړؤخو خ
ه شـا چـې   ،كلهځوم خو زړه مې ونـه شـو  رځايه مې زړه و چې تفانچه چېرته وغو

كارتـه   دمې ځـان   په كالرهم ه شوم چې دلته په امن كې يپو شهيد ته ورسېدم،
  .وعده كړې وه وم ځاى كې چې موك ،هواورس ته نو سيا سنګ 
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خـو عـام خلـك    ،وو سړكونه تش تور وې، ټولې الرې كوڅې بندې دلته هم
دل چې څه خلك نه پوهېهلته  بيا د سړك تر غاړې يو څه ډېر تر سترګو كېدل،

لـه   ،وكې ودرېدلي و وڅوك امنيت لپاره په الرو ان هغه عسكر چې د خبره ده،
  .نه وو پېښې نه خبر

لپـاره   بريـد  د چې دلتـه بـه مـو    ،و مركز پخوانى زموږ ډېر سنګ كورسيا د
  .هرى نيوتيا

ورتـه مـې   هـه  اخان الال ته مې زنـګ وو  سخت خراب و،په دې ورځ مې فكر
ځمكـه   ،هلتـه هغـه پـه ځمكـه     خـراب كـړل،   هڅـ هر زن خـو روويل چې ستاسو تـو 

م احتـرا  ډېـر خـان الال   د ره مـا سـره لـه دې چـې مـوږ ټولـو پـه تېـ        ؟لګېده چې ولې
قهـره پـه ځمكـه     فـون مـې لـه ډېـره    يټيل.، ورته په قهر شـوم،  هز دا ځل  خو؛ كاوه

  .وويشت
 و،اجي كې سره په سر رسته يواځې زما هغه ملګرى چې موږلږه شېبه ورو

راډيـو كـې يـې     خوپـه  پـه تمـه وو،   ملګـرو  نـورو  وخـت د  ډېر كورته رادننه شو،
 او رتـه لـوګر  بې غـا ميرا او ه، زدهې تمه وشلېكله مې چويل چې ټول يې وژلي، 

  .ومركز ته الړزوړ خپل  يانې غربيا سپين 
===  

  
  
  

لـه   مـې  ټـول ژونـد   ،لـه ځانـه سـره فكـر كـاوه     مـې   بـه  عجيبه وه كله،كله چـې 
  .په خپله پېښې رامنځته كولې  موږچې ځكه ، وى پېښو ډك شو

 ېـرې الرې د ډ تګ راتګ  د زموږ ،ى وتېر شوسخت ژمى  ډېر اله يوې خو 
ه لـ ، هم يو نيم ځاى بـه مـو بريدونـه كـول     بياخو ،وې واورې له امله بندې شوې

بمبـارۍ   پـه هـرې   ،ب كـړ خـرا  كـار  زموږ پيلوټه الوتكو  امريكايي بې بلې خوا
جنګونـه   ه مـوږ كسـتان هـم پـ   اپ لـه بلـې خـوا    ل،ژلس شـل كسـان و   زموږيې كې 

څــه مــوده زمــوږ او د  ،زيــان واړاو مــوږ تــه ډېــر ، چــې دې جنــګ هــمشــروع كــړل
 د ،غلـې شـوې  هغـه هـم   ، انـې وې روروغې جوړې خبـرې   د منځ رافغان دولت ت

 ځـاى كـې خپـل موجوديـت د     هر په خپل ځواك او ځل بيا دې لپاره چې موږ يو
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ږ تـه  مشرانو لخوا مو د نړيوالې ټولنې ته ورښكاره كړو، افغانستان دولت او
لــه ماســره مشــورې  چــې مشــرانو داســې نــهپــالن راكــړل شــو،  يــو نــوي بريــد د

دومـره   سـره هـم  مـا   نـه اورېـدلې   مولوي جبـار  اوخبرې ما له خان الال  دا كولې،
شته، هسې خو هر افغان په سياسي بې ځايه بحثونو كې مېړنى سياسي درك 

  .او مركز سره نيږدې پاتې شوى وم بيا له پېښو هدى، خو ز
 ،نـه وم خبـر   و دا چې په همدې ورځ نور بريدونه چا كول او څوك يـې مشـر  

هغــه پــه  دا پــالن د هنـد  بريــد مشـري راكــړه،  مــا تـه يــې پــه عـدلې وزارت د   خـو 
لې په عد له تاسره بايد څلوركسان دويل چې ال وخان ال هوټل د بريد تقليد و،

يا معـين پـه الس درغـى     خو كه وزيرئ نه وژن عام وګړي و ،يوكړ وزارت بريد
  .ژوندى يې مه پرېدئ

چې په  ،ساعت مالوم شول ورځ او د بريد ا مې خپل ګروپ تيار كۀ،بسپه 
  .ږيېتر سره ك بل كې څو ځايه بريدونهت به يواځې په كاعسا همدې ورځ او

كـړم، لـه هـيڅ    زه همـدې دولـت قاتـل     ،ىږيدلوم زېنه څه له مور نه قاتل  هز 
زه  زه چـې پـه دې ارتـه نـړۍ كـې يـواځې يـم،        ،لما به ويـ  ره نه كېده،شي مې وې

ټول خلك  ،يوخپه ټول خلك دې   خپه يمكې ړۍ نخوښۍ او مستۍ په  د چې
عجيب وخت راغلى و،كله  ولې؟  زه دې ژاړماو يددې خان  ، دوىبايد وژاړي

 جهـاد  ټولـو د  نـر  ځه اوښـ  ص،انو عام اوخـ  چې روسان زموږ هېواد ته راغلل،
ــړ،  ــور ېد روســانو د اعــالن وك ــه ګــان        ،ودان وي ك ــول نارين ــه ټ ــه ب ــه كلــي ن ل

هيڅ  خو شول،رونوكې يواځې پاتې ن به په كوماشوما ښځې او الړلغرونوته 
او  ،يو يدې كومه ښځه بې عزته كړ چې روسانو ،نه كړئه پيداداسې پېښه ب

نـه   او نـه ښـځه   ،ديږرېـ دوى نه هلك پ خو ،ساتلې وي له ځانه سره بندييې  يا
زموږ خپل افغان پوليسان چـې كـوم كلـي تـه الړ شـي      څه كوئ،  ا الد  ،اړهو هم 

لـــه  زمـــوږ هغــه جهـــادي مشــران بيـــا   هغــه كـــوي او   غـــواړي چــې څـــه يــې زړه   
 دسترخوان كينـي،   سره په يوه مشرانو او د نورې دنيا پوځونو او امريكايانو

او ه جهادكـاو  له روسانو سـره  دوىولې  ي،يا داسې څوك شته چې ماته ووايآ
  .رابه شم اصلي كيسې تهيرخ سره يې نه كوي؟ ىله دو

نـه تاالشـي    چـا  يـا ا تـه راتلـو   رښـا  د كابـل چې په څه ډول موږ ئبه وايتاسو 
پـه   ګڼـل شـي   ونـه هـم  كومـه ګنـاه   ې چـې رشـوت عـام وي او   دولت كهغه  كولو؟ 
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دلتـه خـو يـو چـارواكى د بـل دښـمن       او بـل  هغه دولت كې هرڅه كېدونكي دي 
، لنـډه دا چـې د دولـت پـه بـې كفـايتۍ، او د ظرفيـت پـه         دي يو بـل تـه غلـه    ،وه

د بې  نشتوالي خو ټوله نړۍ خبره ده، چې علت يې زما په فكر د لياقت پرځاى
  .نه كار اخستل ؤځايه مصلحت 

چـې  هر چـا   ، دنه شي كولى په پالر باور ىوځاو  ىوځپالر په كې كابل په 
د مالوماتو لپاره يوه ورځ پـه يـوې    ،د نوك پر ځاى سوك منډي ږيېوس ورس

تاالشـي كوي،كـه    كيا تاسـو څـو  اچې  ګورئيا وبټكسي موټر كې سپاره شئ 
 و مـوږ سـره خـو نيمـ     ،درتـه ښـيي  هـم   الرهم كړي زرافغانۍ وركـړئ   شي موتاال

  .الس يې څه درلود زموږ خپل كسان وو ،دولتي چارواكو هم الس درلود
 ،نـه كابـل تـه حركـت وكـړ      سره له جـالل ابـاد   ورځ مې له خپلوكسانو په رڼا

نـه پـه    مـوټر ، يې هم راسـره پيـدا نـه كـړل     ېڅه پلچرخي كې يې ښه تاالشي كړو
 ټركسـي مـو  يټ ،ته شـولو ښـك  هسـر شينو زاده كلينك  د كې روريانومكيم ېدر

 الره يــې د تيمنيــود ميــدان هــوايي پــه   پكــې ســپاره شــولو و،  والړ راتــه تيــار
مـوږ تـه    كـې  ه سـيمه ډله يې په هر ،ډله كورته وردننه كړو، پينځم سړك كې يو

، نيــول شــي نوبلــه خوبــه پــاتې وي ځكــه كــه يــوه ډلــه و  ،وو يځايونــه جــوړ كــړ 
، ځانونه مـو مسـلح كـړل    هښوڅ ښه په مړه ګېډه چاى مو ،پاڅېدوسهاروختي 

زه لـه دې ويرېـدم چـې پـه الره كـې مـو        په هماغـه ټكسـي كـې سـپاره شـولو،      او
سـترګې  يل چې په مخ دې څوپورې چاراته ونه و هفروشګا تر تاالشي نه كړي،

ته څنــګ لــه ټكســي نــه ښــك د مخــابراتووزارت تر!! دې تــه وايــي دولــت ، دي
 همداچې د ،سووښه ډاډه روان  ،وو يله ځان نه چاپېره كړ څادرونه مو شولو

په پيـره  ماشينه يې  وارخطا شو يرملګرى بصزما ژدې شولو،ينته  ۀوزارت ور
تــه مــې  ملګــرو دننــه شــولو، همــدې وخــت كــې وزارت تــه ور دارانــو وچلولــه،

ه بـ مـوږ   ووژل زه بـه هغـه كـس خامخـا وژنـم،      وويل چې ملكي خلـك كـه هرچـا   
كـې   پـه وزارت نورخبره ومنلـه،   امې زم ملګرو ووژنو، وزير چې هواكوښښ ك

، ه لټولـه چـې دولتـي عسـكر راورسـېدل     شـعب  وزيـر  مـوږ ال د  سره تيت شـولو، 
سـره   چې موږ لـه تاسـو   ته مې غږ كړ مامورينوسختې چغې پغې شروع شوې، 

رتـه  خبـرې تـه چې   زمـوږ  چـا  خـو راوځـئ،  اندې مه ب خو له شعبو نه د كار نه لرو،
لـه   وزارت ته دننه شول يوه شېبه مـو  عسكر څو بس ګډوډي شروع شوه، كتل 
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ــه  خــواوو دواړو ،و ايســار بصيرســخت ځــاى كــې غــوى ســره جنــګ وكــړ،   ه ن
ځـان   بصـير نور نه يم خبرچـې   هم نه وه، د تېښتې الر نه زاصر، شوى و دالېمح
 دې كـې درې  ،كـړې وډزې سـره   مـو  ډېـر وخـت   اًتقريبـ  ،كه عسـكرو شته اوووي

مامې  مو له وزارت نه ووېستل رسكاو عري يوځاى ته راټول شولو،واړه ملګ
نونـه وباسـئ زه ورتـه پـاتې كېـږم،      بـام لـه الرې ځا   د ملګرو ته وويل چې تاسـو 
اجمـل وتښـتئ زه ورتـه پـاتې      داود ويـل چـې تـه او    ،خوهغوى راسره ونـه منلـه  

 بلـه داچـې دوى   اونـه وه  ځكه چـې بلـه چـاره     ،وكړلمو همداسې  بالخره ږم،كې
ګورم چـې   بام ته وختو كلهزه او اجمل چې د نه و،لكې بكې يو هم په كابل ښار

ګورم چـې   ې شعبې ته ورننوتويوپه منډه  ، بېرته ښكته شولو،هيڅ الره نشته
ــول د ــومې ټ ــه دي  زون ــر   ،شــاته پرات ــې ت ــړل ې دوه كســان م ــه ك  ، هغــوىراپورت

سـره خپلـې   لـه تاسـو    مـوږ  چـې  مې ورته وويـل په كراره  چې وژنو يې  هفكركاو
لغتـه  ، هغـه يـو تـه مـې د پښـو پـه مـنځ كـې پـه          منله هغوى نه خو، جامې بدلوو

راسـره  كـې  شعبې پـه مـنځ   كړ، بې اختياره يې چيغې كړې، او په منډه يې د ور
شعبې نه راووتو اوشعبه مـې لـه    ،كسې دريشۍ وېلو ښې ،جامې بدلې كړې

 هښـ  داودته مې ويل چې موږ تـه الرصـافه كـړه،    بنده كړه ،داود پسې  باندې نه
پـوړ تـه   اجمل دوهـم  همدې كې ما او ورسره مرسته وكړه، همموږ الړ،وړاندې 

دزينــې النــدې  ټــوپكې مــو يم پــوړكې پــاتې شــو، ېــداود پــه در كته شــولو،ښــ
مورينو ته مې ويل راځي چې الره كېښودې ديوې شعبې ورمې خالص كړ، ما

يـو   ه ميرمن له السه ونيوله اواجمـل ما يوكې ټولو رامنډه كړه  دې ،صافه شوه
ېـدلى و،ګـورم چـې دوهـم منـزل      سـخت وېر خو ا هم نه وډبو دومره  ،مامورابوډ

هم ږمو.مامورين ترې ښكته كويرګيو زينه ايښې اولدباندې خوانه دله ته يې 
 اعسكرو په مرسـته ټـول ښـكته شـولو،خوم     د مدې ځاى ته ځانونه برابرول،ه

ينـو  مور ځينو ماخو ګانې وكړې، يولې وه سختې دعابيا هم هغه ښځه كلكه ن
ك نه هـاخوا ګـورم چـې ډلـې     سړ داسې احساس كاو، به ما يا ډول راكتل او يو

ه غټې او چا سـره وړې كـامرې  پـه السـونوكې     سرډلې ژورنالستان والړ دي چا
  .اجمل ياهللا كړلنورما او ،وې اوعكاسي يې كوله

===  
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وژلـو  پـه   مـو خلكـو   خـو د عـا   كله چـې خبـر شـوم نـو سـمه كودتـا شـوې وه،       
بـې شـمېره    كله چې زما له ژوندي راوتو نه مشران خبر شول، سخت خپه شوم،

راته ويـل چـې   الال  خو خانډېر خو مې پكې نه پېژندل،  ليفونونه راته راتلل،ت
ه بــه يــو ډول د وجــدان عــذاب  ز خــوكــې ســتا نــوم دى،  پــه خولــه د هــر ملګــري

 نــه و رحــم او احســاس كــه پــه مــاكې اوس هغــه پخــوانۍ عاطفــه،  ځورولم، ځــ
به په خوب كې خلكو له ګرېوان نه نيولى  كله راته قاتل ښكارېده، ځان پاتې،

پـه خـوب   چـې  ريـږي،  مې هـېڅ كلـه نـه هې    هغه شپهوم، كله به په دوزخ كې وم، 
زه پـه منـډه قـران شـريف      ،ورځ وي، ټولـه دنيـا تپـه تيـاره وي     امتيكې مې د ق

م كلـه مـې چـې قـران كـريم وكـوت ګـور       چې آيا ټكي خويې نه دي الوتي،  ګورم
 ور سـره ويښ  چغـه ووتـه،   هله خولې مـې سـخت   چې پاڼې يې تكې سپينې دي،

 خوكلــه بــه مــې چــې ماشــومان، مــې زړه ځــاى تــه نــه راتــه،يــو ســات  هشـوم پــور 
زړه بـه مـې غوښـتل چـې هـم ځـان او هـم         راياد شـول،  خور مور، پالر، ميرمن،

درد دا له څېرمه ووژنم،  ټول ،هغه كسان چې په دې مردار دولت كې كار كوي
ټـول ژونـد كـې بـه ارامـه       هغه څوك درك كولى شي چې انسـان يـې وژلـى وي،   

ځكه موږ په خپل قران او دين ايمان لرو او زموږ په دين  ورځ او شپه ونه لري،
خـو بيـا    سانانو وژل دي،ناه وژل د ټولو انګاو قران كې وايي چې د يو كس بې 

بـې   وتر څنـګ څـو  كـې كـه د كفـار    شـرايطو  ويل چې دې وخت او مشرانو زموږ
  .، هغوى به شهيدان شينه كوي  كناه خلك هم ووژل شي پروا

 رمن سترګو سترګو ته كېـده، دا وخـت ان كنـدهار   ېكې مې م همدې ورځو
زه يـې   وورتـه چـې بـه تكنيكـي عمليـات      ېځكـه چ ، لپـاره تللـى وم   وعمليـات  ته

م، شل يانې سپين غره ته راغل له عملياتو نه ورورسته خپل مركز ږلم،ېورته ل
ــه ســره واخيســتل او د شــپې      ــه ځان ــوولسكســان مــې ل ــه   ې جــب ي ــي ت خپــل كل

 يـل چـې د وره شـاته والړ   وورتـه مـې و   ،هـه اراورسېدم، اوښي ته مې زنـګ وو 
مې په حجره كـې   ملګري، څه او دروازه يې خالصه كړه هغه په منډه راغى، يم
و سـره مـې   ټولـ ، ننـه كورتـه الړم   زه د ،تـه ودرېـدل   نول او څـه د بانـدې پيـرې   ېك

د خواښــې ســترګې مــې لــه   ،رمن پوښــتنه مــې وكــړهېــد م وكــړه، ېمشــ ېســتړ
مـا داسـې فكـر    ، ټولو په ژړا شروع وكړه اوښو پسې خسر، ډكې شوې اوښكو

 مخواښې لـه السـه ونيـول   مې دې كې  مړه شوې ده،مېرمن مې وكړ چې ګوندې 
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ې مـ من رېګورم چې م او خپلې خونې ته يې بوتلم، خونه كې الټين لګېدلى و،
ــړل شــوې،    ــورې ت ــه كــټ پ ــه ورځ خپــل     ويــده ده، پ خواښــې مــې ويــل چــې ټول

 مخ، ،هر ځاى كې چې وي لويږي ،يو ډول حمله پرې راځي ماشومان غواړي،
خـو دسـترګو اوښـكې مـې      چـې چغـې ووهـم    ، زړه مـې غوښـتل  شـكوي  ښتهيو
د سلګو په  اوښكې مې له سترګو روانې وې،بې اختياره  ،كړاى ې نه شوېپټ

م، ږ كـې ونيـول  اوښى له بلې خونې نه راغلل، خسـر مـې پـه غېـ    ې خسراواواز م
من مې ور سره له خولې مې داسې چغې ووتې چې ميرنور مې طاقت ونه شو، 

 هايـه پورتـه شـي، خـو نـه شـو      ځغوښـتل يـې چـې لـه     په وارخطايۍ ويښه شوه، 
پړى مې  د كټ په بازو كېناستم، ، ځكه چې كلكه تړل شوې وه ،پورته كېداى

پـه چغـو    .ونيـولم نـه   لـه ګريوانـه   په يې څاه يې راته كتل نا بښه شې كه ، خالص
هغـې   خسر او خواښې مې كلكله كړې وه، د ،چغو يې خپل ماشومان غوښتل

همـدې   شـروع وكـړه،   ـتلو سـره ټولـو پـه ژړا   ومانو له غوښاو د ماش چغو ژړاله 
نې پـه منـډه لـه خـو    .مـه شـوې وه   نـور مـې حوصـله خت    ې هوښه شـوه، بوخت كې 

كله  ،كله اپه رښتيا چې ژړ، زړه مې يو څه سوړ شو ،ې وژړلم هښه شېب ،ووتم
زه پـه دې تمـه راغلـى  وم     ،ږيېسـپك ورسـره  انسان ته تسـكين وركـوي او زړه   

، كېداى شـي زمـا پـه ليـدو     رې كړمېچې يو څو شپې دلته خپلې ميرمنې سره ت
تـازه كـړل، چـې     يې حاالت يوڅه ښه شي، خو زما ليدلو يې زاړه زخمونه بېرتـه 

 راتـه نـه و،   د هغـې حـال مـې چـې وليـد، د زغـم وړ       خـو  زه يې هم ډېر خپـه كـړم،  
فون كې ويل چې له پخوانه يو څه يه په تلباوښي ته مې په قهر وويل چې تاخو 

  شوې؟ ښه
  .نو ما به درته څه ويلي واي :هغه په عاجزۍ وويل

و نـه هـم پــه   خسـر مـې راتـه وويـل چـې نـه پـه افغانسـتان كـې ډاكټـر پـاتې ا           
ران وايـي  ټـ پرايښى او نه هم كوم زيـارت، ډاگ  نه مو كوم ډاكټر، پاكستان كې

  .ده په ژور خپګان اخته شوېچې دا 
  ږي؟ېنه ښه كډاكټران وايي چې  نو څه وخت پورې به داسې وي، -

ډاكټـران وايـي دا نـاروغي يـو څـه وخـت        : خوسر مې په نهيلي انداز وويل
  .ته يې بوځئ نو ژربه ښه شيخو كه هندوستان ، دوام كوي
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رمن مـې  ېـ ، ممـې يـو څـه ارام شـي     بعصـا اچـې  راغلـم  پـه دې تمـه   دلته زه 
ورســره  بــه او خپــل غمونــهم ړســره وكــبــه ورخبــرې  ښــه شــوې بــه وي، وګــورم،
ميرمن مې پـه دې حـال    ،ږيكې ځاى هم راته دوزخ  دا خو خبر نه وم چې وژاړم،
وښتل، هغه ماشومان چـې اوس  هغې له مانه خپل ماشومان غ ليدلى، هنه شو

  .ويې هډوكي هم خاورې شوي و
نـه مـې د پيسـو لپـاره بېـل او كلنـګ        او نـه و  ىاوس راسره د پيسو څـه كمـ  

پينځـه   مـا لـه ځـان سـره     يه ګټلې ځكه خـو ډېـرې وې،  به پاوس مې د سر  هه،او
دوا دارو لپـاره راوړې وې،كنـه پيسـې راسـره ډېـرې       رمنـې د ېد ملكه كلدارې 

كرمې كې مې له يو ملګري سره امانت ايښـې وې، حجـرې تـه الړم    خو په  ؛وې
ان سـ لس كږم چـې پيـنځ  ېا پيسې پكاردي، نه پـوه ملګرو ته مې وويل چې زم

ته مې څه ونه ويـل ځكـه    ىهغوو څوتنه چې د باندې والړ و او كه شپاړس، وو
رته وركړې، لس مـې  ېكه مې بدوه ل سره برابرې شوې، ىدولس لكه له دو چې

دې پكـاروې  پيسـې  مـا وې كـه نـورې     خسـر تـه مـې وركـړې،     يسـتې، ترې واخ
او هغه روان شولوغره  مخ په ، خداى په اماني مو سره وكړه ه، راته ووهزنګ 

  .الړم ځاى نه كرمې ته
لـه څـو   ورورسته كوټې تـه   بياڅه وخت موده په كرمې كې پاتې شوم،ډېره 

هغـه ځـاى نـه     ،ولوشاوخوا دوه مياشتې هلتـه پـاتې شـ    الړممشرانو سره  ونور
بــې اولــه شــپه وه چــې امريكــايي  همــدا ميــرام شــا كــې مــو، ميــرام شــا تــه الړو

شـولو   ښپـه اول بـم ټـول راوي    پـه كـال بمونـه وغورځـول،     زمـوږ  الوتكوپيلوټه 
  .دوهم سره بيا نه يم خبر شوى

، يـدار شـوم  بچـې لـږ لـږ     ،نه وم پـوه  ېره شوې وهت څومره مودهداچې په موږ
چــې ښــكته پورتــه ګرځــي  خلــك مــې ليــدل ر شــوى و،ېــپــوزې كــې مــې پيــپ ت

رې ې غوښـتل چـې خبـ   زړه مـ  نـه ښـكارېدې،  سـمې  رې يې راتـه  راګرځي خو څې
ټول وجود مې داسـې   ،هر څومره كوښښ مې چې وكړ ژبه مې نه چلېده م ،ړوك

كله به په هوښ وم او كله به سترګې راباندې درنې وې،  ،و لكه زما چې نه وي
 ميوې يې راوړې، خبرې به يې راسره كولې، ،ته راتللملګري به را ،بې هوښه

ټول وجود كـې مـې يـواځې سـترګې زمـا پـه واك وې        ،داسې وم لكه بتزه  خو
بـس كلـه پـه هـوښ اوكلـه بـې هـوښ        كله بـه مـې ملګروتـه پـرې كتـل،       ،چې كله
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په خپلـو   كالرهاو خت داسې هم راغى چې خبرې مې وكړې رېده، يو وېوخت ت
 لــه ډېــرې مــودې    هرڅــه پــه كــم وخــت كــې ونــه شــول،   دا خــو پښــو وګرځېــدم،
خـو   د ژوندي پاتې كېـدو هيلـه مـې نـه وه،     وګرځېدم، لرګيوورورسته پرته له 

په هغه بمبارۍ ه غواړي هيڅ قدرت څوك نه شي وژلى، خداى پاك يې چې ون
خـان الال پـه   نورڅلورويشـت كسـان د   ه او يو تـن بـل ژونـدي پـاتې وو،    كې يو ز

وم چـې ان تريوكـال پـورې    ټپـي شـوى    داسـې  خـو زه ، وو ټـول وژل شـوي   ګډون
له جګ ځاى نـه مـې    كه پلى مزل مې نه شو كولى،ځ نه غلم،ته را پخواني حال
كـه څـه هـم    ټپـي كېـدو داسـې وم لكـه پړانګ،     پخوا تر خو اچولى، ټوپ نه شو

، او عمـر مـې پـوخ شـوى و     ه له نظامي دندې لـرې پـاتې شـوى وم   چې ډېره مود
   .مې ځان بېرته جوړكه خو په لږ وخت كې

زمـوږ لويـه    ځكه اوس چۍ مې ځان ته كتل ډېر وخت ته مې اړتيا درلوده،
ځكــه د پاكســتان وړاى،  تــه نــه شــو ان مــو روغتونونــويــســتونزه دا وه چــې ټپ

  .ي ووليوزندانونو ته ب نه  حكومت څو واره زموږ ناروغان له روغتون
رۍ انتخابــات هــم زمــا د نــاروغۍ پــه دوران كــې د افغانســتان د ولسمشــ  

، دقيق مې ياد ته نه راځـي  روغه جوړه ال نه وه شوې زموږ خبرې او خو وشول،
 چې زه د وروستيو ماعيناتو خو كله ره موده كېده،به څومزما د ناروغۍ چې 

هغــه رغــه معاينــات مــې ټــول مثبــت راووتــل، لــه نيكــه م لپــاره كــوټې تــه الړم،
ما به ويل چې ښه پوخ  ،ېلطې ون په هكله كولې ټولې غاندېښنې چې ما د ځا

چـې وجــود مــې   ،ه وويـل چــې زه بايـد ورزش وكــړم  ډاكټرانـو راتــ عيبـي شــوم،  
پـه   )بـاډي بيلـډنګ  (په هماغه ورځ مې د  ما هم ناراستي ونه كړه،ږي، وغوړې

 هلتـه  رې كـړې، ې په كوټـه كـې تېـ   مياشتې م ه، پوره دوړكلپ كې ځان داخل ك
پــه زمـا ډېـر قـدر كېـده،     ې كـ مركـز   هـر پـه  چـې   ،مركزونـه وو  ډېـر  بـال هـم زمـوږ   

نه غـواړي چـې لـه مـوږ سـره       شوم چې نوى ولسمشر ههمدې شپو ورځو كې پو
ريدونو و يې خپلو بځكه خ ،وو زموږ مشران سخت په قهر ،روغه جوړه وكړي

داســې پــالن بانــدې خبــرې او لــه بلــې خــوا زمــوږ مشــرانو پــه  وركــړى و تــه زور
فيصـله پـه    له مخې لـرې كـړي،   ه يو ډولپه يو ډول نكولې چې افغان ولسمشر 

مـوږ سـره يـې د     دې چـې سره له  ،ځكه! ووژل شي دې وشوه چې ولسمشر بايد
د ترهګر په سترګه كتل ،  يې د افغانستان ټولو پښتنو تهخبرو مخالفت كاو، 
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، د هغـې  وى ترهګر هم لكه زما دوى جـوړ كـړ   ىچې په دې پښتنو كې ريښتون
غـواړي چـې عكـس العملونـه      ې دوى پخپلهوخت سياسي شننونكو به ويل چ

تر ډېره په سيمه كـې پـاتې شـي     او خپل دښمن غښتلى وښيي، چې راوپاروي
ځينـو پخوانيـو    ،وادونـو پـه مـنځ كـې خپلـې ګټـې خونـدي كـړي        ېد رقيبو ه او

مـونږ  زبهرنيو هېوادونو هم السوهنې كولې، دوى چې نورو ډلو، ګوندونو او 
كې يې له مونږ سـره جګـړه او پـه مـونږ تېـرى      ټولو وژل غوښتل او په خپل كور 

دوى  ،انسـانان ووژنـي  بايـد څـومره   خبر چې دوى  وونه كاوه، ددې حقيقت نه 
دوى دښمنان ال زياتېدل، په دومره تعـداد كـې خلـك     چې څومره خلك وژل د

لخـوا راسـتول    غربيـانو  دا ولسمشـر هـم د   وژل خو د قتل عـام پـه مانـا راځـي،    
هغـه ټـول    ،هد ګټـو لپـاره يـې كاركـاو     چې د همـدوى  جنټ و،يااو ددوى شوى 

د دولـت دا ډول سـلوك پخپلـه زمـونږ ليكـې       پښتانه القاعده او طالبان ګڼـل، 
مضــبوطې كــړې او د جنګســاالرانو او ورانكــارو نــه جــوړ دولــت ورځ تــر بلــې   

پخوا داسې پرېكړه شوې وه، چې په واك كې بـه زمـوږ پـوره ونـډه      بدنامېده؛
وتلـو مهـال   د  وانلكـه د بهرنيـ   ،وو يونه يـې هـم منلـ   شـرط زموږ څـه نـور    اووي 

  .ړلهر څه له منځه يو ې ولسمشرخو دوېش او داسې نور، 
زه ترې خبر نه وم،  څه ډول پرېكړې ته ورسېدل ىپه هر صورت، دا چې دو

 كرمـــې زه او زمـــوږ درې مشـــران ،مشـــرانو پرېكـــړه زمـــونږ پرېكـــړه وه بـــس د
 ميلمسـتياوې  و سـخت خوشـاله شـول،   مـې پـه ليـد    يملګر ته الړو، ايجنسۍ

خو زمـوږ   بانډارونه مو سره وكړل،، حالل شول راته پسونه راته جوړې شوې،
هره ورځ به د يو يـا هـم ډېـرو ملګـرو د وژلـو       ه ډېرې لږې وې،بشېبې  ۍد خوښ

ږدې خپلــوان ووژل شــول، ېــزمــا چــې څنګــه ن خبرونــه راتلــل،خواشــينوونكي 
لــه الســه وركــړى دى، مــا بــه هــم هــر    ږدې ملګــرى هــم ېــهمداســې مــې يــو يــو ن 

مازديګر تر ماښامه له ځان سره لكه لېونى ګوتې شمارلې، چې يو ډول روحي 
  .ه راتله، په ډېره وړه خبره به هم ډېره غوسستونزه يې راته پيدا كړې وه

زما دخوښې ځـاى پـه   ،يوه ورځ زه او منصور چې تازه له هلمند نه راغلى و
مركز نه زنګ راغـى، پـه بيـړه كلـي تـه      ماته له  چې ،وغره كې سره ناست و شنه

ې خـونې  چـې د غونـډ   ،راته وويـل  وردال دننه شوم، چې ، مركز تهښكته شولو
چـې زمـوږلس دولـس مشـران سـره       ،كله چې خـونې تـه ننـوتلم ګـورم     ته الړشم،
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چـې   ،راتـه وويـل   بډاكټـر مولـوي صـي    دكسـانو نومونـه ليكـي،    ناست دي او
پالن جوړ دى يو څه كسان يې هم  درسپارو، هوظيف له خطره ډكه هتا ته يو موږ

ځكـه لـه    ،چې نـور كسـان تـه پـه خپلـه انتخـاب كـړه       ويل يې  ،ووانتخاب كړي 
چـې د   ،دا يـې هـم وويـل   !! مالوم دي چې څوك د كار سړى دى هنه تاته ښ موږ

ډاكټرمولـوي    ،تغيرات په پـالن كـې راوسـتلى شـم     مناسباړتيا په وخت كې 
 خـو ، ږېېنور ته په خپلـه پـوه   ي،وژل د دف د ولسمشره ويل چې زموږ صيب

ويل يې ، ئوك سهوه او خطا وكړڅاو نه هم  چې څوك درنه ژوندى ونه نيسي
كـې تاسـو تـه امـاده      ننګرهـار پـه   ،چې د اړتيا وړ هر څه ته مو چې ضرورت وي

نور يې راته وويل چې تـه  ، ه له مركز سره په تماس كې اوسئبي او هره شېږېك
هيڅـوك حـق نـه     ه تاسو سـره يـو راز وي،  بپالن  ، داهړګروپ جوړك او خپلځه 

  .وي كه هغه هرڅوك ل كس خبركړي،بلري چې 
چــې يــو پكــې  ،روپ امــاده كــهګــكســيزه  پينځــه مــې خپــل ځپــه همــدې ور

مولوي صيب هلكانو  رټ، ټول مې د غونډې ځاى ته راوستل ډاكمنصور هم و
رې هـرې خبـ   د تاسـو يـې   ،لـري ګروپ مشري په غاړه  ته ويل چې توريالى مو د

وړانـدې   د ټولو پـر  لري، مرګ سزا ماني وكړه دكه هرچا نا فراطاعت وكړئ او
ت ېـ بر ږيره، مو سهار اسب، اوله كال نه ووتو مو وكړه عادُ ،يې قسمونه راكړل

پكولونــه او لنګـۍ مـو لــرې كـړې او مـخ پــه ننګرهـار مــو       ښـتان جـوړكړل  ياو و
  .حركت وكړ

 ،ننګرهار واليت ته راځي له نورو چارواكو سره  رچې ولسمش مونږ خبر و
  .او په سراج العمارت كې به يوې لويې غونډې ته وينا كوي

پكـې   ، زمـوږ ملګـري  يو كـور درلـود چـې زمـونږ مركـز و     ه كې بپه قص موږ
بــه مــونږ تــه دلتــه د  خــوراك او اوســېدو ښــه    ې زمــونږ دې ملګــروچــ اوســېدل

كــوروال كــې ســپاره شــو، د ســراج    پــه ســپينه  زه او منصــور ،بندوبســت كــاوه
د لسـو ورځـو لپـاره    مـو   په دويم منزل كې سپين غر هوټل  العمارت تر څنګ د

سـيمه   لـږه  ڼبـ سـراج العمـارت   د سپين غر له بام نـه د   ،لپه كرايه كړ هاطاقدوه 
د هوټـل بـام هـم پـه نظركـې       احتياط لپـاره مـې د حـاجي قـدير     خو د ښكارېده،

خـو ال مـې د    ،هماغه ځـاى نـه يـې ولـو     ۀ،ښه كېده نكه له هرځاى نه ښه پ نيو،و
كس مو بايد په غونډه كې هـم   يو حاجي قدير هوټل كې ځاى نه و يقيني كړى،
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ډېرې ونـې  كې  سراج العمارتپه  واى، يواى چې موږ ته يې كوردينات راكړ
چې د سپين هوټل خوانه او د حاجي قدير هوټل خوانـه يـې زمـونږ يـو څـه       ،دي

زما ځـاى  ، د كړى واىيچې موږ ترې بر و بل داسې ځاى نه وخ مزاحمت كاوه،
 د خـو  ،او د تېښـتې الر يـې هـم درلـوده    يو څـه پـه امـن كـې و      )سپين غر هوټل(

نـه  الره وه او  پورتـه كېـدو   نه بـام تـه د   ،رسوا ځاى كې و ل ډېرهوټ ريحاجي قد
ږي بايـد يـو كـس پـه     فيصله مو په دې وكـړه چـې هـر ډول كېـ    خو هم د كوزېدو، 

رتـه  ېب ږه خـو ېـ جـالل مـو ورتـه ول    ې هوټل كې د ګارسون به توګـه ومنـل شـي،   د
ګواښـونه يـې كـول     كنځلې يې ورته كولې،، سخت په قهر و ،راغى ىخواشين

لنـډې ووهلـې چـې تـه خـو ان د      پـرې سـختې م   ملګـرو  چې اول هغه كـس وژنـم،  
دې كې مـې مركـز تـه خبـر      ځكه خو يې ونه نيولې،ې نه لرهم لياقت  ۍګارسون

اغـى چـې يـو بـل كـس      ر رنـه خبـ   هـاخوا  ستونزه مې ورتـه وويلـه،  كه او خپله ور
ځـل جـالل تـه    دا ه،ږمـو ورتـه ولېـ   ) نورسـيد (همداسې مو وكـړل،  ، ږمېورته ول

نډې يې پرې ووهلې چې ټول لـه خنـدا ورتـه شـنه     لغى دومره موروخت په الس 
 ،د ميزونـو پـاكول   لوښـو وينځـل،   د ته بـه پـرې څـه څـه كارونـه وكـړي،      لهوو، 

 دو تـه شـپږ ورځـې پـاتې وې    ېـ ې جوړنډځكه دغوسپينول،  الوګانو او پيازود
چـې همداسـې    په رښتيا، سره كولهپږ ورځې به هغه د ګارسون دنده تردا شاو 

 هده كېــديــه وبــچــې  څــو بــه غــوړې جــامې كورتــه راننــوت،، ماســخوتن وشــول
  .ې وهلېډهلكانو به پرې ملن

مې وويل چې ټوپك په څـه ډول   ته )نور سيد(يوه رځ پاتې وه،  تهغونډې 
وې  كې له خنداشين شـو،  دې ورته انتخاب كړى؟ ېوم ځاى دك ،وهوټل ته وړ

ټول مـې پـه ځـان     ،به شم نو د هوټل منيجر هم دلته پاتې شم ، ركه څو ورځې نو
نګ كې څ ده، )ګۍيډ(د اوبو يوه غټه  ي، نور سيد ويل د بام په سررامات كړ

مـا ورتـه   همدا ځاى زمـا انتخـاب دى،    ،وړه كړېته څپره ج يې يو غټ جنراتور
ځكه چې اوس نو د هوټل په هره كوټه كې بلـد   ږېېپه خپله ښه پوه وې چې نور

  .يې
خپــل  مــا ي؛ ه څــه ډول ټوپــك هوټــل تــه وړى و  بــد يچــې نورســ نــه يــم خبر 
دا نـو   ،سپين غر هوټل ته مـې يـوړ  او  شاته سيټ الندې كېښود ټوپك د موټر

 ارش ننګيال               ولسمشر ما وژلى

يـول  بـاغ امنيـت ن   ا يـې غونـډه ده، څـوورځې وړانـدې د    هغه ورځ ده چې په سـب 
  .هخو موږ ته بې تفاوته و شوى و،
او يـا هـم    دلتـه بـه د طالبـانو    هسې هم د امن په كور مشـهوردى،  آباد جالل

زه د شپې په هوټل كې پاتې شوم ، ځان مرګي وېره له خلكو او دولت سره نه وه
كړه چې لـه غونـډې د بانـدې    ته مې دنده ورجالل  ،ووكې ټول په كور ىاو هغو

او د اړتيا په وخت كې به له  ،يد پوهنتون روغتون سره ودريږسره  له يو موټر
د حــاجي نورســيد  ،ځــان را رسـوي  مـوږ ســره مرسـته كــوي  او هــر يـو دې دلتــه    

اتې شو چې موږ ټول له يو پمخابرې ته په مركز كې  منصورونيو،  هوټلقدير 
او  ،بايـد ګوشـكۍ واى   لـو پـه غوږونـوكې   د ټو سـاتي، بل سره په تماس كې و

مــوږ تــه  ځايــه لــه هغــه ســپارله چــېر وو  مــې پــه غونــډه كــې دنــده يعقــوب  تــه 
  .يړراك مالومات

ت ډېـر خلـك ورتـه راغلـي     ښـ ز بجو غونډه پيـل شـوه،   سهار په نهه نيمو د
او عام خلك بېچـاره ګـان لـه     ووناست  په څوكيو او كوچونو مشران دننه ،وو

او د غونـډې سـټېج تـه يـې سـرونه       ووشاته لكـه بنـديان والړ    وپنجر د باغ  بهر
 ،ووپه غونـډه كـې ناسـت     ر  ټول دولتي چارواكيګرهاند نپورته پورته كول، 

ډېر  ه،هغه نيم ننګرهار سره بلدتيا درلود يعقوب ال وخته غونډې ته ننوتى و،
پـه   لسمشـر ورور يـانې و هغه ويـل چـې   ړى و، ركېوخت يې په همدې ښار كې ت

د غږ يما په نورس ،يژدې دىلكه چې ن ته رارسېدلى دى، ننګرهار كې لوتكها
  .كه

  بيدار شهنورسيد ه  -
و ان ورك كـم ا ځـ كله چې راغى نو بيـا بـه    زه هوټل كې ناست يم،: هغه ويل

ــه روپ ــه ب ــه  ت ــام ت ــږه شــېبه وروســته  پينځــه واړه امــاده وو،  م،ژېــوخ د هوټــل ب ل
لكه چې پـه   ر شو،ېهوټل له مخې نه تد غږ كه چې ورورله موټرو سره د يورسن

چـې عمـومي سـړك     ،ږي يانې پـه جنـوبي دروازې  ېاغ ته دننه كبلويې دروازې 
نورسـيد ويـل    ،هواې كمبلې سره ځان بام ته ورسـ وماله ټوپك او ي ته ده،خوا 

  چې زه بام ته الړم
  .غونډې ته راورسېد ورور :دې كې يعقوب غږ كه 
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چـې چـا تـه    ،ان مې هغه كمپله خوره كړهځزه په بام پړمخې څمالستم او په 
د ټوپك په دوربين كې مې كتـل  په پروت د بام څوكې ته الړم،  ښكاره نه شم،

  څوك راته نه ښكارېدل خو
  .ماته نه ښكاري :په يعقوب مې غږ كه 

دې ځـاى نـه    ته ملنډې وهـې،  !تورنه :غږ كړپه قار  )سيدنور (هغه ځاى نه 
  .هم نه ښكاري هيڅ شى

 د حـاجي قـدير  چـې  اڼۍ مخ تـه جـوړه شـوې او د نـور سـيد زړه و      م د غونډه
  . يې ووينيهوټل نه 

هغـه لـه   ، ستا يې پـه دې ځـاى څـه كـار دى    ! ديوانه : رته وويلوپه قهر مې  
تـه   ځـي او لـه هغـې دروازې نـه د واليـت قصـر      ته سـتا خـوا تـه در   غونډې وروس

تا خواتـه خـو   سنو ه ما نه ختا شو وم وار دى چې درته يې وايم ك ودا څ ورځي،
، ته دوهم يې اول بايد ماته ښكاره شي او دادى اوس زه مخـامخ سـټيج   ځيدر

  .او شاوخوا فضا يې ښه وينم
  .ښه ښه ، سمه ده سمه ده  :په كراره يې وويل شو چې زه په قهر يم هپو 

  .وانه اوس غلى شهېد :هاخوانه منصور پرې غږ كه 
چې تاته  فكر كومرته شي نو زه ج ته پوېست كه چېرې ورور  :كړ غږ بيعقو

  ګه؟ن،كه څكاره شيبه ښ
  .خو سمه نه ښه ښكاري لږ څههوستيج راته  -

ه يـې  بيا  هر كس چې به پورته شو خپل صفت به يې كاو،غونډه روانه وه، 
سـاعت تـه مـې چـې     ، صفتونه كول او يابه يې خپلې ستونزې ويلې د ولسمشر

  .كتل نو يوولس بجې وې
چـې زمـا خـو دلتـه      ليـ نورسيد و ،رسيد سره و نښتلنو دې كې منصور او

  .شروع كړېهخوا نه منصور ورته كنځا  خوب راغي،
ــه خبــرو خــالص شــو او     نطــاق ولسمشــر  دې وخــت كــې د ننګرهــار والــي ل

  .ټول ناست خلك ورسره پورته شول سټيج ته راوغوښت،
  نژدې شو، ىه روان دى، داديج تټس ورور :يعقوب غږ كړ

  چې يعقوب غږ كه ه، ماځان راجوړاو
  ؟يې اورې غږ !تورنه    - 
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دا ، كسـان والړدي  ېـر ډمـخ تـه    خـو زمـا   ښـكاري لـږ   ،يـو اړخ يـې راتـه    هـو  -
  څوك دي؟

  .يدلكه چې باډيګاردان يې ...به څوك وي ق دى، هغه نوريو نطا -
زړه غوښتل چې اول له همدوى نه  كله مې ى چې څه ووايم،راغ داسې قهر

  .شته يد خويل كه ما نه ختا شي نورسومې بيا به  م،خرپ تېر ك
ږي او ېچې اوس به د ولسمشر په لور سرې مرمۍ وور ووټول ددې په تمه 

مـا فكـر وكـړ كـه      زه يـو څـه ووېرېـدم،    ،ټول چـپ شـول   غونډه به ګډه وډه شي، 
  :كه ږپه قهر مې غ زمونږ اړيكه سره پرې شوه،

  ؟ولې غږ نه كوئ !!ئمړه شو -
  .ره والړديېه ګان ترې چاپڅه ووايم دل :ړيعقوب غږ ك

  .ولسمشر چې زه اول د مخې كس ولم بيا ما ورته په ځواب كې وويل،
چـې   ،وي هغـه بـه درتـه هلتـه والړ     ،هـو، ويـې ولـه    :كـه  ږهاخوانه دېوانـه غـ  
 .تورن صيب مې وولي

  .دې خبرې سره ټول په خندا شول
ره ه ګـوزا ږلـ رښـتيا وايـي،   درتـه  تـورن صـيب دا لېـونى     :كه ږپسې جالل غ 
لـه  د عـادت خـالف ژر    چـې ولسمشـر   ،ووپـه همـدې مشـورو كـې      مـوږ ال ، كوه

  .يج نه ښكته شوټس
  .دهېك يماځكه دا زما ناكم، ل، ما وې وچاودنور مې زړه طاقت نه كاوه

  :ړغږك ۍپه وارخطا ي يعقوب دې كې
  .تا خواته دروان دى ) ! دهينور س( -

  نورسيد باندمې نارې كړې 
  درته ښكاري؟ ؟اماده يې !نورسيده -
  .كله نه ښكاري ،كله ښكاري-
  دا څه د لېوانيانو خبرې كوې؟ -
خـو  ، عسـكر مـې وينـې    ،كه مخكې الړ شم ي،مخ ته مې د نارنجو ونې د -

  .كوم يو كار خامخا
پورتـه نـه   ورتـه ووايـم چـې    غوښـتل مـې    ،كې له ځايه پورته شوم دې وخت

  .ې، چې پوليس شاوخوا والړ دي، كېداى شي ودې وينيش
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  :ړغږيې ك 
  .زه نور صبر نشم كولى، اوس يې بايد وولم ،ږيېپورته كراه څوك بام ت -

  . ډزې ډيرې شوې ،پسې د خلكو چغې پورته شوې ،ډزې شوې چې ناڅاپه
  دېوانه ډزې وكړې: يعقوب ويل

  مه مه مه كوه :كهما په دېوانه غږ
  .همدې سره ډزې په ګوشكيو كې ډېرې نژدې راغلې 

  :ږ كهوخت كې يعقوب غ دې
  ويشت؟يې و يدنورس -

خــو ډېــر ژرغلــى  راغــى، اواز ورويــېګځ غــوږ تــه دمــې همــدې خبــرې ســره 
، چـې ځانونـه ځـاى تـه ورسـوئ او بـې اختيـاره مـې لـه          ملګرو ته مـې ويـل  ..شو

دومره مې وژړل  ،پرېوتمد هوټل په اطاق كې  ، وېشسترګو اوښكې راروانې 
فـون مــې  يچـې تل  ى و،نـيم سـاعت بـه مـې دلتـه تېـر شـو       ، چـې نـور سـتړى شـوم    

ر ولسمش ،ې چې دېوانه خو كار كړىويل ي ګورم چې منصوردى،، وشرنګېد
 دلــه دې خبــرې ســره  ه ال نــه ده، مــيــې ويشــتى داچــې روغ دى او كــه مــړ، مالو  

 يـا دوه هـم  يوكې پـه مـوږ   ګپـه مـر   كـه د ولسمشـر  ماوې  كم شو،غم لږ نورسيد
وپـك مـې   ټ، مړ نه شـي خو چې بې ځايه راكې څوك  شي كومه خبره نه ده، همړ

مـوټر كـې خپـل ځـاى تـه      نـور پـه    ،پـه ځـاى كـه   ځاى په موټركې مې  ،خالص كه
درې ماســره راغلــي ملګــري او دوه   كلــه چــې ورســېدم ګــورم چــې ، روان شــوم

دېوانـه زمـوږ د ډلـې مالګـه او      ،ځايي ملګري په خونه كـې ناسـت دي او ژاړي  
غـاړه   يو پـه وار  هر ى،ړاما هم ځان ټينګ نه شو ك هغه په ټولوګران و، مرچ و،

، هغـه وويـل   ،نه مـې د كيسـې پـو ښـتنه وكـړه      بيعقوكې رالوېده او ژړل يې، 
ولسمشرد خلكـو پـه منځـه كـې روان و، د الرې شـاوخوا تـه كتـار ونـې والړې         

پنځوس متـره كـې    ږي د باغ تر دروازې پورې  تقرېباًېدي، كله چې ونې خالص
ام بـ د يـو وار پـه   ينورسـ  رسـېد، ، كله چې ولسمشر همدې ځاى تـه و ونې نشته
بـې شـروع   رز ډزې يې شروع كړې، سمدسې وربانـدې لـه شـاوخوانه   ودرېد او 

 ،هاو همالته ولوېد درې نورې ډزې هم وكړې ه،همدې وخت كې يې دو شوې،
ورنـه تـاو    نـورو كسـان   و، والـي اوڅـو   توولسمشر مې وليد چې په ځمكه پـر 
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او  سيمه محاصره شوهنو بيا  ،زما ډېر يقين راځي چې ولسمشر ولګيد ،شول
  .بس خپل ليونتوب يې وكه ،خلك ټول سره خواره شول

ورېـدل  هغه لېونى هم مجبور و، مـا وا : زه د يعقوب په خبرو كې ورولوېدم
ي، چې د پښو اواز يې اورم، كېـداى شـي كـوم    چې ويل يې څوك بام ته راخيږ

  .پوليس بام ته ورختلى وي 
په دې ورځ په هوټل كې يو زه او يـو بـل   ې هغه ويل چ:  يعقوب ځواب راكړ

  . ملګرى را سره دى
  . نو بيا خو خامخا پوليس بام ته ور ختلى دى: په ځواب كې وويل يې ما 

ا چې زموږ د ناكامۍ مـې ورتـه   همد ،اوههبيا مې ډاكټر مولوي ته زنګ و
  هر شوسړى په ق ،وويل
وړ شـوى  پالن سل په سلو كـې كاميـاب جـ   كولې چې  غورېتورزنه تاخو  -

پـورې بـم تـړي څـه     ان ځـ ته له هغو ځوانانونـه چـې    تا بايد ځان وژلى واى، ،دى
  .بايد دلته د خپل عمل ځواب ووايئ ېتاسزيات يې، 

كـې   مـې پـه غوږونـو    ود ډاكټر مولوي خبر، له دې سره يې تيليفون بند كه
،كله مــې چــې د ى او ناتوانــه ښـكاره شــو ه ډېــر وړوكــتـ ځــان را ازانګـې كــولې، 

مـو   د تـګ تابيـا   هـم ډېـر خپـه شـول،     ىه هغـو ړيب خبره ملګرو تـه وكـ  ډاكټر ص
شـي ګـانې روانـې    د جالل اباد وضعه كتله سختې تاالكله مې چې خو نيوله،و

  .ما مناسبه نه ګنله چې تر دوو درېوو ورځو دې له كوره ووځو ،وې
شـوى او يـو    په ښي الس ټپـي  ولسمشر نو كله چې د راډيوله الرې خبر شو

پـه   ،ولـه نـړۍ يـې وخوځولـه    ټچې  ،پېښه وه داسې دا نو، شوى و وزير يې وژل
  .په هكله بحث كېدهښې ېيون كې ددې پزتلويپه هر هرې راډيو او 

پـه سـمه    له هغې پېښې نه درې ورځـې وروسـته ماښـام مـو     ، په هر صورت
له ټپي كېدو نه راپه دېخوا . زادو ولسوالۍ ته حركت وكړرېش ،الره كلي يانې

اخيري معاينـات وكـړل، لـه كـور نـه، نـۀ وم خبـر، اوس نـو         مې  په كوټه كېچې 
په هندوسـتان   ه شم چېرمنې خبر واخلم او پوچې د خپلې مېكلي ته روان وم، 

شـاوخوا نهـه بجـې بـه      ماښام چې مو حركت وكړ، كې يې تداوي شوې او كنه،
نـول او زه كـور تـه دننـه     ېملګري مې پـه حجـره كـې ك    وې چې كلي ته ورسېدو،

چـې   فكركـاو  ىهغـو  خوشـاله شـول،   مـې ډېـر  خسـر   ېما په ليدو خواښز ،شوم
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، يې زما په هكلـه كـوم خبـر نـه درلـود     ډېره موده ځكه  ،ګوندې زه وژل شوى يم
، ډاكټرانـو ورتـه   دارو دوا يـې وركـړې وه  ند تـه وړې وه،  يې چې راته ه رمنېم

 ورته په خپل وخت وركوئ ،ځينې درمل يې بايدد څو كلونودوا  چې ووويلي 
ويـل چـې لـه پخـوا نـه       يو څه خوشـاله وه،  مې ېخواښ، خوخوړلي واى،  لپاره 

لـه د ماشـومانو،   سـتا نـوم اخلـي او ك    ،كله ركه روغه شيكله  ښه شوې ده، لږه
ې پرې او يو ډول چپږي ېېرته بې هوښه كماشومان ونه ويني نو بخو همدا چې 

 دوكېـ  هښـ چـې   ووخو ډاكټرانو ويلـي  ، ځان وهي،خپل ويښته شكوي، راځي
  .ته يې ډېر وخت ته اړتيا شته

نې يا چې د غرونو له الرې خپل مركز زما زړه و ،وډۍ مو وخوړلچاى او ډ
 ورځې كېدې چـې د   هود ،ووخو ملګري مې چندانې روغ نه  شو، الړته  كرمې

دلته يې ناروغي  خو ،به شي هويلې ګوندې ښ ې وه، موږجالل معده خرابه شو
هلته مو په ډاكټرانـو   اباد ته حركت وكړ، ان مو جاللمال اذ الپسې ډېره شوه،

پـه دې ورځ موتـګ    ميب لـري، پاى كې مالومه شوه چې ا باندې معاينه وكړه،
ه د په همدې شـپه لـه مركـز نـه راتـ      رته پخواني ځاى قصبې ته الړو،ېب ونه شو،

د  سـهار  سـبا پـه  ، ډاكټرصيب زنګ راغى، ويل يې چې بس نور راسـتانه شـئ  
نيولـو،   پوليسـانو و  دو،ېتـه ورسـ   همدا چې كارخانو ر روان شو،تورخم په ال

  څنګه يې پوډري؟- :وويل له واره يې جالل ته
يــو وار پــوليس پــه قهــر شــو او پــه  دې خبــرې ســره مــوږ ټــول پــه خنــدا شــو،

خـو   م،ړچپـه كـ   كله خو مې زړه ويل چې همدلته يـې را  ،يې شروع وكړه ونځلك
همدا يې ويل چې تاسو دمـاكو   ي،ه ويلحوصله وكړه، لكه چا چې ورت مې بيا

دې كـې منصـور ورتـه پـه     په تاڼه كې به سره ګورو مخكې شـئ،   ،ته راغلي يئ
  .هسې دې پيسو ته چل جوړ كړى ،څ خبره نشتهېړه هم -:خندا وويل

يعقوب ورته پـه اوږو   دې كې ،ه شوسدې خبرې سره پوليس نور هم په غو
بس نور  يې ورته  څو روپۍ وركړې، هلته ،هالس واچوو له موږ نه يې لرې بوت

  .ته څه ونه ويلار پورې چا بيا ان ترميرام شا نو بيا هيڅ خبره نه وه،
===  

ه ښـه كـاوه چـې مشـرانو     په موږ كې يو هم زړه نـ  دو،يكله چې مركز ته ورس
 ،په يو چل مې له ځان سره د ډاكټر صيب خوا ته بوتللته ځان ورښكاره كړي، 
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خـو   ،وو ن څنګه چې موږ فكر كاو هماغسې پـه قهـر  ډاكټر صيب او نور مشرا
مـا تـرې يـو چـانس     ، يو څه په كـراره شـول،   كله چې له ټولې كيسې نه خبر شول

، او ورتــه مــې وويــل چــې زمــونږ دغــه پــالن هــم څــو فيصــده     بــل هــم وغوښــت 
كامياب دى، د يو ناكام پالن په كتار كـې يـې نـه شـو ودرولـى، دا څـو ورځـې        

، ادي، هغوى هم دغـه حقيقـت درك كـړى و   بره لګيټول مطبوعات په همدې خ
ما ورته وويل چې كـه تاسـې يـو ځـل      او زما خبرو يې ال ماغزه ور خالص كړل،

كــړئ، زه كــوالى شــم چــې  بيــا ځــان تيــار كــړئ او يــوه بلــه موقــع هــم پــه الس را   
  .مشر ووژنم او خپل منزل ته ورسېږوولس

يت بيا هـم ماتـه   مسئول او دا ډاكټر صيب غوښتل چې زما توجه راواړوي
  وسپاري 

سـته  ته لـه دې ورو  ستا مسؤليت يواځې او يواځې د ولسمشر وژل دي،  -
چـې   ستا كار دى، دواړهعملي كول يې  پالن اوسره كار نه لرې،  نورو كارونو

 داسې پـالن جـوړ كـړې چـې     مسئوليت يې هم يواځې ستا په غاړه دى، ته بايد
ره مرسته كوو، خو ستا خپله ډله پلي كېدل يې حتمي وي، مونږ هم درسره پو

تـر    كابل كېتر سره كولى شي چې ته په  خامخا كهځته دا كار  ،بايد تياره وي
هـر څـه تاتـه     ؛دولتـي مراسـم   دولتـي ادارې،  رسـم رواجونـه،  ، ښه بلد يې ونور

تـه پـه   كـړاى  كه تا ونه شو  ستى چانس وي،ه ستا لپاره وروخو دا ب، مالوم دي
بيا به ستا هغه محبوبيت په خلكو كـې ورك شـي    ! ېدې ميدان كې ناكام شو

ټــول پــه دې  مــوږ خــو، ژنــيېاو د يــو بــې ايمانــه كــس پــه نــوم بــه دې خلــك وپ   
چـې تـه پـالن     دا يـې هـم وويـل   ، ږو چې ته دا كار تر هـر چـا ښـه كـولى شـې     پوهې

خـو داسـې پـالن چـې سـل پـه سـلو كـې          ،وړجوړكه بيا به په ګډه پرې خبرې وكـ 
  .ر څه ورسره ومنلما هم ه .بريالى وي

چې موږ ته به يې بمونـه او دا ډول نـور وسـايل     و ىدلته زما يو عرب ملګر
ه ورته د فيصل په بموږ  ،مهارت درلود دومره كارونو كې يې  په دې جوړول،

 رده او ملګرو ته يې په يوې لويې زې و، كډېر خوش اخالقه هل ،هكاو ږنامه غ
چــې د بــې پيلوټــه  ،رزمينــي وهزېداســې  وه، كــې كارخانــه جــوړه كــړې زمينــۍ

ــه كــاو،    ــو پــرې څــه تاثيرن ــه   د ورځــېڅــو  الوتكــو بمون د پــالن د فيصــل خوات
نــوي د هغــه پــه مشــوره مــې داســې پــالن جوړكــه چــې    لپــاره ورغلــم، وجوړولــ



 ارش ننګيال               ولسمشر ما وژلى

مـې  ې ل ژمنه وكړه چې زه درسـره مرسـته كـوم، كلـه چـ     فيص، بريالى وه فيصد
 دى، وويل چې زما پالن جوړ ورته مې ،ډاكټر صيب ته ورغلم جوړ شو، پالن

 ډاكټـر صـيب وويـل چـې نـه ددې لپـاره بايـد       غواړم چې درته تشريح يـې كـړم،   
چـې مسـؤليت پـه مـا وتـا رانـه        مشورې پـرې واخلـو   د ټولو اومجلس جوړ شي 

مـا لـه ځـان     ،يې مجلس جوړكه څو ورځې ورورسته همداسې يې وكړل،شي، 
مـا خپـل ټـول     سـان وو، مجلس كې ټول ټـال يـوولس ك   سره فيصل هم راوست،

  :پالن داسې ورته تشريح كه
داسـې وظيفـه چـې     تلويزيون كې وظيفه واخلم، د كابل په راډيو زه بايد -

ه كـې هلتـه لـه    خـ چې يو يا دوه ملګري په تخنيكي برهم ولري الحيت صيو څه 
څه وخت د راډيـو او تلويزيـون د    بايد يوزه او زما ملګري  ځان سره مقرر كړم،

 جشـنونه او مراسـم  دولتـي   ځكـه چـې كلـه    شـي، ) ټـرين  (رخـه كـې   تخنيك په ب
شــرات ژونـدي ن ي نـو ملــي راډيـو تلويزيـون يــې تخنيكـي كارونـه لكــه      ږېجـوړ 

دا مـې هـم يـاده كـړه     .لوډسپيكر او داسې نور كارونـه كـوي،   مايك، كامره،،
كې ځـاى   نومايكو، چې په يومونه جوړچې فيصل راته داسې ريموټي واړه ب

، ر ښـه وژلـى شـي چـې مايـك تـه مخـامخ والړ وي       هغـه كـس ډېـ   نه شي، دا بمو
مـدې  هشي نو دو امكان يې نشته،كله چې ولسمشرخبروته پورته يانې د بچې

وړ بايـد د مبايـل پـه شـكل جـ      ريمـوټ وخت كې به بم ته انفجـار وركـولكيږي،   
او تــر ټولــو مهمــه يــې دا چــې پــه دې ډول  شــي چــې دا هــم فيصــل را ســره منلــې  

  .ږي يو يا دوه كسان وژل كېې كې يواځې چاودن
پــه هكلــه يــې مالومــات  دې كـې د خبــرو وار رانــه فيصــل واخيســت اود بــم 

  .وركړل
چېرې د بم په يو متر كې څـوك والړ وي نـو كېـداى شـي چـې ووژل      كه چې 

زمـوږ لـه خبـرو ورورسـته ډېـر بحـث       شي، خـو لـرې خلكـو تـه زيـان نـه رسـوي،        
خــره پــالن پــه همــدې ډول  بال وشــو،چې مــا او فيصــل ورتــه ځوابونــه وركــول، 

 دى، پـاتې  نيوكه دا وه چې تر جشن پورې خو ډېر وخـت  خود ځينوومنل شو، 
ن بيا ددې پالاو ځينو نورو خو ډاكټر صيب  شي،تر سره بايد دا كار ژر تر ژره 

ويل داسـمه ده چـې ډېـر وخـت بـه ونيسـي خـو پـه دې ټـول          هغوى  حمايت وكړ،
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تـر  دا له هغه پالن نـه چـې ژر  ږي ، ېل كمخا وژچې ولسمشر به خا لرو باور سره 
  .، ډېرښه او منطقي دىشي او د ولسمشر د وژلوامكان پكې نه وي سره 

تاكيـد وكـه چـې     پـه فيصـل  ډاكټـر صـيب    زمـوږ پـالن ومنـل شـو،     پاى كـې 
 دايې هم وويل هر څه مو چې جوړ كړل يو ځـل يـې بايـد    كړي، چمتوهرڅه راته 

م وويل چې پـه  دا هته ما ډاكټر صيب ډاډه شو،  هترڅو ښ همدلته امتحان كړو
چـې دا يـې هـم راسـره      ،دى ىراډيو تلويزيون كـې زمـا د مقـرري كـار هـم پـه دو      

   .دهاو مجلس پاى ته ورسې ومنله
چـې د   و پكـار  ماتـه او ملګروتـه مـې    ،كله مې چـې لـه ځـان سـره فكـر وكـه       

ات پرونو په هكله يـو څـه مالومـ   خد  شراتو، تخنيك اود نراډيو او تلويزيون 
كله مې چې ډاكټر صيب سره دا خبره شرېكه كړه،هغه وويـل چـې لـه     زده كړو،
هرڅه تيـار شـي   ته  هلته به تاسوالړ شئ، ته  كسانو سره پېښورو نور وهغو دو

  .او دا يې هم وويل چې مالي نه پيسې واخلم بيا الړ شم
پـه لورحركـت وكـړ،     ښـور يعقـوب د پې  جمـال او  ،دوه ورځې ورورسـته مـا  

ه ارباب پشو او  مل هغه ځاى نه يو كس راسره ټاكلي ځاى ته الړو، ر كېوښپې
تــن  چــې پرتــه لــه يــو اشــپز او يــو روډ كــې يــې يــوې ښايســته بنګلــې تــه بوتلــو،

مـوږ تـه يـې دا هـم      ځاى و، دود اوسې ، دا زموږوونه پكې نه نور څوك  پيردار
ه كلـه مـې چـې ځـان پـ     ږي، ېـ نـه ورورسـته وركشـاپ پيل   ) رواايتـ (وويل چې له 

چـې پـه دې    دا راته ښه ښكاره نـه شـو   سم دم كليوال سړى وم، هنداره كې وليد
مـا او جمـال    ،ملګري مې ښـارته الړو و زه ا په سباحال دې په صنف كې كېنم، 

خو هغـه   يعقوب نه غوښتل چې ږيره كمه كړي، وېښته او ږيره جوړكړل،خپل 
ان يـو درجـه ماشـين    اوجمال بيا  خو ما ،پرې پټۍ كړه زور مو د چا خبره په وچ

تـــــه الړو، هلتـــــه مـــــو افغـــــاني جـــــامې، دريشـــــي،  ار پســـــې ښـــــ ،كـــــړې وه
كله چې كور ته الړو  خويستل،او بوټونه واخ )يخن قاق (ونهكميسپتلونونه،

خو  ې ويل چې دريشي نه اغوندي،كيعقوب په ښار بيا بله تماشه جوړه شوه،
ى جـوړ كـړي او   يد ځـان نـه ښـار   ږي باما ځكه ورته واخيسته چې كه هر ډول كې

منصــورچې څــومره خــواري  ، خــو كورتــه چــې راغلــو مــا اودريشــي واغونــدي
پـو شـوم    چـې دا د كـافرو جـامې دي،    وه، كـې   خو يوه خبره يې پـه خولـه   ،وكړه

او ټولې دريشۍ او پتلونونه جمال بلې خونې ته الړو او  زهچې نه يې اغوندي 
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ښـه ښـكاريده   ډېـر   غوسـتل چـې لنـډ او وږده نـه وي، خـو جمـال      وا يو يوځلمو
مال بيا ماتـه ويـل چـې پـه دريشـي      خو ج داسې لكه شپاړس كلن كابلى زلمى،

چــې زه د  مــال پــه څــه شــي بوخــت شــو ج ېــر ښــه ښــكارې، نــه پــوهيږم چــې كــې ډ
او ويـې  ، همدا چې خونې ته ورننوتم، يـو وار پـه خنـدا شـو    يعقوب خواته الړم

  سم انګريز ښكارې، واوا :ويل
خو بـه  بـد ! موالنا صيب : په خندا مې ورته وويلزما يې هم خنداراوسته، 

  نه ښكارم؟
  په خندا يې غبرګه كړهراتاو شو او تاورانه شاوخوا  دې وخت كې 

  .هر اندام دې پكې بيل بيل ښكاري شرم دى ه تورنه،ږوركې_
كې څـوك نـه    نو تا تر اوسه په دريشي او پتلون:په حيرانۍ مې ورته وويل

  دي ليدلي؟
ږي چــې داســې درويشــي ېه لــورپــه دوســتانو مــې نــ  خــو ليــدلي مــې دي،_

  .واغوندي
ــه شــين رنګــه        ــاى پتلــون يــې ل  ســره بلــوزدې وخــت كــې جمــال چــې كــاو ب

پـه   يعقـوب يـې پـه ليـدو حيـران شـو      .په خنـدا خـونې تـه راننـووت     اغوستى و،
هللا دې راوله،تانه خو سـم ژڼـۍ   اوهو نانينه ا:جه وويلهارۍ لكندهخندا يې په 

  .وىس جوړ
يـو ځـل واغونـده،    هـم  خـو يـې   تـه   ظالمـه  :په خندا ځـواب وركـه   جمال ورته

اوس يــې درتــه پــه شــوق   ،اغونــدهد تــورن لپــاره يــې يــو ځــل و   خيــردى، !ځــه 
  .څه د زور كار خو نه دىدرنه كړ بېرته يې وباسه، كه خوند يېاخستي،

ن چـې لـه نورجـامو سـره پـه توشـك       لـو دې سره يې له واره خپل كاوبـاى پت 
كوم شـل  يې له خپلې خونې نـه د بانـدې ووېسـتو،    كه، موږ راپورته ،ووپراته 

ه تلوسـه درلوده،خـو   خالص كه موږ يـې ليـدلو تـه ډېـر    يقې ورورسته يې وردق
  .سره راووت يېنه ګورم چې له ور 

  .وه جماله ته راشه كنه يار_
 دننـه شـو،   دې سره موږ دواړو پخ وهل خو ښه و جمال په منډه خونې ته ور

شـۍ كـې   ېګورم چې يعقـوب پـه خپلـې در    ،خونې راووتللږ وروسته دواړه له 
 ډڅـې يـې ورتـه بـ    يپتلون پ ده او دېكورتۍ يې ان په زنګنونو لږى، سم ورك د
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ز په يو كنج كې جمـال لـه   ېد دال اوس څوګ خپله خندا ټينګه كړي، وهلې وې،
دا ځكه چې په ښار كې يـې هـم لـه مـوږ سـره      ، ډېرې خندا كېناست او بل كې زه

مـا تـه خـو     نور بـه يـې زړه تنـګ شـوى و،      و، له موږ نه به لرې والړ النجه كوله،
خـو   ،دوه واره يـې پـې وكـړل    مال سره په جنګ شوجيو  وار يې  ،يې څه نه ويل

پتلـون لـه   اى هغـه كاوبـ   او زاريـو  رذعـ  بيا مې پـه ډېـر   كېده، ىرته غلېجمال چ
ــور اوســپين   ــوزب(ت ــرې ســره )ل ــر ښاي  لواغوســت پ د  ،هته ښــكاريدســچــې ډې

ه زوړ او هــم پــه ځــوان كــې ښــه   پــهــم ى پتلونونــو يــوه ښــېګڼه داده چــې  كاوبــا
داسې فكر ونه كړئ  ،ده كېدهيعقوب بيا ان د شپې هم ورسره وې خو، ښكاري

 نه ښه پـوى هلـك و،   او له سره يې ښار نه دى ليدلى، چې يعقوب بې سواده و
ډول  خوهغــه بيــل ښــه پــو هېــده،  ډېــر پــه انګريــزي، پښــتو، درې او اردو ژبــو 

  .هلك و
د راډيـويي   پوره دوه مياشـتې مـو  ، دې خبرو به مو سرنه په دردوم په خير 

، نـور اړيـن د    پريمير ،ايډټ درس وويلو، لكه كول او تلويزيوني پروګامونو
نوركارونـه مـو هـم زده     ل ډېـر واو داډد خپرونو جوړول كمپيوټر پروګرامونه، 

همـدا چـې كورسـونه مـو      ډاكټـر صـيب بـه هـره ورځ زمـوږ خبـر اخيسـته،       كړل، 
يعقـوب د   ، جمـال او چې زه كابل تـه الړ شـم   وكړ خالص شول ډاكټر صيب امر

، او له ځان سره به هغه بمونـه هـم كابـل تـه راوړي     ولېږماوس لپاره كرمي ته ور
ونـه    خـو كابـل تـه تـګ هـم      ،چې ږيـره مـې پـرې كمـه كـړه      يعقوب په دې خپه و،

ترڅو چې ږيرې  ې دلته پاتې كيږوجمال او يعقوب ويل چې موږ څو ورځ شو،
، زه تـرې  خو ما ورسره ونه منله ورته مې وويل چې سبا الړ شـي مو لويې شي، 

خم نه ننګرهار تـه  مخكې له دې چې له تورروان شوم،  خم په الره كابل تهد تور
همداسـې   هـه چـې جـالل ابـاد تـه راشـي،      ااوښي ته مـې زنـګ وو   م،ړحركت وك

اوښـي مـې    ره كـړه، كې له اوښي سـره يـو ځـاى تېـ    ل اباد شپه مو په جال ،وشول
لورويشـت سـاعتونو   يـانې پـه څ   ،ترپخوا بيا يو څه ښه شـوې خوريې ويل چې 

چـې راتـه د كـوم صـراف     ډاكټر صـيب  يو ساعت يا دوه ساعته لږه ښه وي،  كې
تــه  يــو څــه مــې تــرې خپــل اوښــي  واخيســتې  پيســې مــې تــرې ،پتــه راكــړې وه

مخ په كابل روان  زه اوي ته روان شوهغه كلوركړې چې دوا دارو پرې واخلي، 
 ومـ ېپه سـبا مـو پـه در    په كابل كې مې اوله شپه له يو ملګري سره وكړه،شوم، 
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ښــه  يــو ســيټ ،كمپيــوټر ،لوښــي ،ريــانو كــې يــو اپارتمــان پــه كرايــه كــړمكرو
ښــه ښايسـته كــور مــې   ،مــې ورتـه واخيســتل هرڅــه  ،كوچونـه  ښايسـته دوبــۍ 

زه  وم، مرسـتيال س او يايډيـو كـې راتلـونكى رئـ    ې ملي راپه يو اخير جوړكه،
ډېـرې لـوړې زده   كوم بې سواده نه وم چې دا خبره مې وكـړه، دا مـنم چـې مـا بـه      

وكيالنـو او   سانو،خو له ډېرو ريي او يو نظامي سر تيرى وم، كړې نه وې كړې
ږي او كنه نه ېه څوك په څه پوه، كد مصلحت حكومت دى ،نه ښه وم نومعينا
پوست باندې يې خېټه اچولې وي، تاسو به وايئ چې زه خو په  ، غټږيېپو ه

تاسـو څـه    ؟ خو كه تاسو زما پـر ځـاى واى  ږم نو بيا ولې داسې كومهر څه پوهې
ځكه خو اوس د ولسمشر په وژلو پسـې  ه خوپه لوي الس داسې  شوم، ز كول؟

 ېاو ورسره ځان له ماليكـ  هغه چې ټول افغان ولس ته خيانت كوي راوتى يم،
په افغانستان كې هرڅوك تر خپل توان پـورې خيانـت كـوي او    كم نه ګڼي ،  نه

  .وي ټول خلك خبريږي او د ځينو بيا پټ باندې خو د ځينو كړى يې دى،
چې ډاكټر  ،يوه اونى مې په كابل كې تېره شوې وهخبره رانه بله خوا الړه؛ 

دونه چې يو كس ستا خواته درځي ځينې اسنا يېويل اهه صيب راته زنګ وو
يس خواتـه  ملـي راډيوتلويزيـون رئـ   د تهسـبا  هغه در سره واخله او ،ور سره دي

هـدف تـه لـه     هسـې نـه   دم چې څوك مې ونـه پيژنـي،  الړم شم، خو زه له دې وېرې
شـخه   ي واغوسـته، دلونه مخكې ونه نيول شم، په سبا مې لوكسه دريشـ رسې

 ل موټركېپه خپاو ديپلومات بكس مې په الس كې ونيو وتړله،مې نيكټايي 
ز نۍ د مېګورم چې يوه ښايسته ج ،س شعبې ته الړميئكله چې د رروان شوم، 

څـو   د ناسـتې بلنـه يـې راكـړه،     شوم چې دا يې سكرتره ده، هپو ه،شاته ناسته د
مړى زمـا نـوم   وكسـان راووتـل، جنـۍ لـ     هيس شعبې نه دوئشېبې ورورسته د ر

يس رئـ زه يـې د   ووتـه، ، لـږ ورورسـته را  يس شعبې ته ورننوتهئيا د ربښته ووپ
سخت  ورورسته حيران شوم، ه څو شېبو خبرولخپله ووته،  شعبې ته بوتلم او

كله كله بـه مـې    څ باور مې نه كېده چې موږ دې دومره ځواك ولرو،هې حيران،
اداره  هلپاره وايـي چـې مـوږ پـه هـر      ه ويل چې دوى هسې زموږ د ډاډسر له ځان

د راډيـو تلويزيـون د    مـا تـه   يسئـ كـه ر ځ باور بـه مـې نـه كېـده،     كې كسان لرو،
حـال داچـې مـا ال خپلـه عريضـه هـم نـه وه         مباركي راكـړه،  نشراتو د مسئوليت

ان نوم مې هم بدل شوى  ،وووركړې، خو ټول قانوني كارونه مې خالص شوي 
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پـه خوشـالۍ خپـل    بـدل شـوى و،    )وحيـد اهللا وحيـد  (له تورن توريالي نه په  ،و
ډاكټـر صـيب    شپه مې له خوشالۍ خـوب ونـه كـه،   ټوله  كور خواته روان شوم،

يـو څـه الر    خو هغه هيڅ حيران نه شـو،  ټوله كيسه په تيليفون كې وكړه،ته مې 
  .شوم ه، نور مې تيليفون بندكه او ويدنې يې راته وكړېوښو

يس خواتــه ورغلــم، لــه ســتړې اول د رئــ ســهار دفتــر تــه الړم، كلــه چــې ســبا
كې كاروكونكي راټـول كـړل او زه   ) الونس(ال مشې ورورسته يې په يو لوى ه

له زه اوس د ژورناليزم  ژندلم،وپېپه توګه ور و د نوي مسئوليې ورته د نشرات
يـو تلـويزون   ارغ كـړى وم، مـا پـه راډ   نه يم خبر دا چا بـه فـ   فارغ وم،پوهنځي نه 

پـه   ،و ه، ښوونوي راته وخته ددې ادارې كارونه  كې دنده پيل كړه، خو تر څه
، هغـه  ه كـړ مـې ځـان پـه ټولـو كـارونو او د نشـراتو پـه سيسـتم پـو          لږ وخت كـې 

دلتــه چــې  ږيكالــه كېــ ان شــل دېــرشځينــو كــاركوونكو اداره ده چــې د  داســې
بلـه عجيبـه راتـه دا     خو په موقف كې يـې ال هـم تغيـر نـه دى راغلـى،      كاركوي،

 مركـې،  لكه راپـور، ، چې يو كس به مثالً د خپرونې مواد راوړل، ښكاره شوه
خپرونـه   بل كس به بيا ،بل كس به ايډيت كاوه كس به ورته سكرپت ليكه،بل 

يانې  ،چې دا ټول د يو كس كار دى ال داح او بل به بيا ميكس كړه،پرزنت كړه 
نــيم زروكســانو ه كــې شــاوخوا دو پــه راډيــو تلويزيــون هرڅــه هلتــه داډول دي،

 ،دهانو جوړېـ يوه خپرونه پـه شپاړسـو كسـ    دلته ډېره عجيبه ده كنه؟ ،هوكاركا
پـه افغانسـتان كـې د ټولـو رسـنيو لـه        ،ت له پلـوه تللـه  خوكله به دې چې دكيفي

او  خپرونو نه بې كيفيته وه، د راډيو او تلويزيون خپرونـو كـې ذوق او سـليقه   
، وكې د نوښت څـرك نـه ليـدل كېـده    ډېر اړين توكي دي، خو دې خپرون نوښت

تنـګ   تـه مـې زړه   ونـو خپر وكتلې خپلـو  رسنيوخپرونې شخصيكله مې چې د 
و، يـا   هرې شعبې ته چې به ننوتم، د هر يو په الس كې بـه د چـايو ګـېالس    شو،

او ګـپ بـه چـا الن و، خـو د ښـځواو       ووبـه ناسـت    زبه په څوكۍ او يـا هـم پـه مېـ    
هره ورځ چې به راتلې نو ما فكركاو چـې   ،هړ ته هم راتونجونو غږ به ان دوهم پ

خـواري كـړې وي اوعمـر تـه بـه دې چـې كتـل        پوره يو ساعت خو به يې پـه ځـان   
  .رته وهوكلونونه به پڅلويښتو

يـو څـه تقاعـد    او ،لشوورين په اصالحاتوكې منفك مزاړه ما يوې خوا له
چې په دې ډله كې مې خپـل ملګـري   شول، ما يې پرځاى زلميان استخدامول،
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او هـم تلويزيـون او   لږه مـوده كـې خپرونـې يـو څـه ښـې شـوې        په  هم مقرر كړل، 
د ښـځو پـه هكلـه     كې په دې دورانو ليدونكي او اورېدونكي پيدا كړل، اډير

دنده تـرې مـه اخلـه، داسـې نـه و چـې        يا په دې پو شوم چې ښځه ووژنه خو كار
هـم غوښـتل چـې لكـه نارينـه ګـان لــه        دوى اقتصـادي سـتونزې درلـودې،    دوى

 نـو تـه  او ځي كورنه د باندې كار وكړي او په ټولنه كې ځان ته موقف جـوړ كـړي  
  .بيا په كور ناستى خوند نه وركاو

ــه     ــده مرغـ ــه بـ ــول     ا دالـ ــروع شـ ــې شـ ــت كـ ــه وخـ ــا پـ ــالحات زمـ ــه  ،صـ ځكـ
  .رلانګې خومامورينو دا هرڅه له ما

پـه   ره لرلـه، همكارانو رانـه سـخته وېـ    ورورسته چې مې پام شو،  څه موده
 ځكه له يوې خوا وشول، په كالره خو دا هرڅه  ،مړيو وختونو كې نه وم خبرول
د  په اسانۍ مې خندا شونډو تـه نـه راتلـه،    ،وومانې له ما نه خواږه اخيستي ز

ملګـرو پـه خبـره ډېـر جـدي وم او لـه بلـې خوامنفكيـانې هـم زمـا پـه شـتون كــې             
تـه  ! تـه يـې څـه كـوې     وويـل ځان سره مې  چې زه پرې سخت خپه شوم،وشوې، 

ې پـه تـا يـې    چې ښې خپرونې لري او كه بـد  خو د بل كار لپاره دلته راغلى يې،
  ؟څه

ــا واوريــده   خــو چــې بېكــا  ــه مــې ولېــده ي ــه ب ــه شــو    ره خپرون ــه مــې ن ځــان ب
په يو شخصي راډيـويي او   كنټرولولى، كنه ما يواځې څه باندې دوه مياشتې

 خـــو ســره زده كـــړې كــړې وې،   پروډكشـــن كــې لـــه خپلــو ملګـــرو   تلويزيــوني  
ډېـر هنرمنـد   پراخـه مطالعـه او پـوخ علـم لـري او بـل داچـې        بيا ډېره ښوريان پې

 ىته د تعلـيم زمينـه بـرا بـره ده او مهمـه خبـره داده چـې هغـو         ىهغو خلك دي،
خـو دې   ړل،كـ پـه لـږ وخـت كـې يـې هرڅـه را زده       خپل وخت بې ځايه نه تېروي، 

 خو اوس هم په څه نه پوهېـدل،  ،وور كړي دفتر كې خلكو ان څلوېښت كاله تې
، كله كله بـه ځينـو   ووت داسې مامورين ډېر زياخو  ووټول مامورين داسې نه 

  .ره ګوړه ويموپو همدود دوه ر: رينو ويلما مو
نـــيم درې زره ه دومــامورينو مياشـــتينى معــاش    هغــه پـــه دې مانــا چـــې د  

، هكـاو يـې   ښـه كـار   چـې ډېـر   وونې پكې داسـې كسـان هـم    خو ځي افغانۍ وې،
هغـوى تـه ماديــاتو    ،خپـل كارونـه تـر سـره كـول     احسـاس  بـه پـه يـو ډول     هغـوى 

  .ډول كسان په ټولنه كې ډېر لږ وي خو داه درلوده، ارزښت ن
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هغه د اروايي  له كابل نه راوړى و، يو ملګري د ژور خفګان يو كتاب راته
 مـــې چـــې  كتـــابى و، لـــنـــاروغۍ ډاكټـــر دى او دا كتـــاب يـــې پـــه خپلـــه ليك 

نښې راته پـه هـر    ۍوغځكه د رواني نار غټ تشويش راته پيدا شو، ولوست،
او ژور خفګـان پـه اړه    )ډپريشـن (او كه رښـتيا ووايـم د    دې،ېارافغان كې ښك

ليـك   بيـا مـې خپـل دغـه ملګـري تـه يـو        دغې كتاب زما ډپريشن ال زيات كـړ، 
دې  ځكــه د چــې داســې بــل كتــاب چــاپ نــه كــړې،   ،وليكــلورتــه مــې  ،وليــږه

مـا   ،ې اخلـي تـر او اندېښـنې  غـم  بـرعكس   ،پرځاى چې څوك ترې ګټـه واخلـي  
فغانان په روانـي نـاروغيو   ا سلنهكې پينځه نوي  چې په لسو ،ووورته ليكلي 

  .چې يو يې زه په خپله يم ته دياخ
 خپل سلوك كې تغير راوسته،دفتر كې اخير مې په څه به مو سر خوږوم، 

مـا د خپـل    مـا بـه څـه د خلكـو دښـمني اخيسـته؛       ځكه اوبه لـه پاسـه خـړې وې،   
د زړه خبـرې   ان دوستان شول، مېټول همكاران تندي ګونځې هوارې كړې او 

دومره ډېر وخت څه ډول راباندې تېـر  چې نه شوم  ههيڅ پو، به يې راسره كولې
جمهــوري رياســت  چــې د ،ن تــه  لــس ورځــې پــاتې وېجشــاتمــې د  د ثــور شــو،

چې د ولسمشر  وونه موږ ته د امادګۍ خبر راغى، خو خبرنه  دفتر مطبوعاتي
س خپلـې  يسـره رئـ   د مكتوب له رسـېدو  ،د مرګ خبر هم جشن پورې تړاو لري

راتـه يــې وويـل چـې د جشــن لپـاره ټــول اړيـن وســايل او      ، ملشـعبې تـه وغوښــت  
خو ما يې خبره پرې كـړه،   هغه نور څه ويل هم غوښتل، كاركونكي اماده كړه،

تـه   په ښه ډاډ مې ورته وويل چې ددې ورځې لپـاره مـا لـه پخـوا نـه فكـر كـړى،       
  .ميفامي ديګه خوديت -:وويل يې په خندا، له دې سره بېغمه شه

پـه مـا    ه څنګـه يس بـ ئـ ر ،ؤ ټول دفتر كـې خـور   په نومښه كار د هسې هم زما
اره ټـول  جشـن لپـ   وكه چې د ل ته مې امرئوې مسد تخنيك د برخ باور نه كاو،

 كړي،يابنـد ) قـرنطين (، بيا يې ځانګړې خونې كـې  كړي وسايل اماده اوچك
 خبـره ان د جمهـور   بيـا يـې د ا   ت ډېـر خوشـاله شـو،   ښـ يس زئـ سـره ر چې دې كار

كـار  پته مې وويل چې په هيچـا هـم اعتمـاد     ىهغو، يس دفتر ته هم كړې وهرئ
 ، خواصلي رازوسايل په محفوظ ځاى كې وي داحتياط لپاره بايد دا ،نه دى

  .بيا ما سره و
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ځكــه چــې مــونږ بايــد غونــډه   ،ووكــړي امــاده مــې هرڅــه د غونــډې لپــاره 
ځكه چې موږ  ځې كامرې پاتې وې،يوا ،ژوندۍ په تلويزيون كې ښودلې واى

كـار   ېورځينوخپرونو لپـاره تـر   د هم زموږومره ډېرې كامرې نه درلودې چې د
، كله چـې غونـډې تـه دوه    بندې كړوپه خونه كې  واخلو او هم يې د جشن لپاره

د رخصتۍ پـه وخـت كـې د وسـايلو د چـك پـه بهانـه هغـې         ورځې پاتې شوې، 
او يعقـوب لكـه    ووپكـې سـاتل شـوي    چـې د جشـن وسـايل     خونې ته الړم كـوم 

واړه  څلـور خونې ته ننوتم او يعقوب مې بهـر ودراوه،   پيره دار ورته ناست و،
 ، يعقـوب پلومات بكس كې واچول او لـه خـونې ووتـم   يپه خپل دمې مايكونه 

هـوري  د جم ،مـنظم دي، خـو څـوك ورتـه پـرې نـه دې       ، چـې هرڅـه  ته مې وويـل 
ما له پخوا نه تـر  چې دا كار  امنيت و، رياست ترټولو كلكه غوښتنه د وسايلو

  .وسره كړى 
 ىهلتـه يـې دو   يعقوب او جمـال كرمـې تـه الړل،   ، كله چې زه كابل ته راتلم

 وودواړو ته په مايك كې د چاودېدونكو توكو چلونه او كارول ټـول ښـودلي   
 په مايكونوكـار  د شپې مو، راوړل له ځانه سره هله كرمې نه تر كابل ىاو همدو
شـوى و،   صـلي خبـره داوه چـې مـوږ تـه اسـانه      ، خو اوكار ډېر اسانه ،هشروع ك

 واړه ســيمان ،فقـد يـوه وړه اوسـپنه لكـه د مبايـل بطـرۍ چـې شـاوخوايې واړه        
درلودل او د اوسپنې شاوخوا ته بيا يو ډول د ښيښو پـه شـان څـه تـرې چـاپيره      

چـې   ړهمـې ژر چـك كـ    ونـه مايكپه لږ وخت كې مايكونه جوړ شول،  ،ووشوي 
سـره   مايـك لـه سـيمانو    د مـوږ  خزه روغـه وه، د مايك آ او كه خراب، يوغ در

رمې كې ،جمال دوئ دا مواد په كلتخو د احتياط لپاره مې وك ونه كه،غرض 
  .ټول ترې ډاډه و ،ووازمويلي 

ه خپل ځاى كې مې كېـښودل، وړل او پمې مايكونه بېرته دفتر ته ي په سبا
او هغــه ورځ هــم راغلــه چــې ســهار   لنډېــدې بــس د ولسمشــر مــرګ تــه شــپې را 

يعقوب او جمال  وووختي زما تر نظارت الندې د غوڼدې لپاره ترتيبات روان 
سـتيج بانـدې    ج اوسـټې  يېمړى ول ،زموږ د پالن له مخې جوړكړلكارونه ټول 

هغـه   لوډسـپيكر سـره عيـار كـړل،     او لـه راډيـو تلويزيـون    ،نو سيستمود مايك
خپـل كارونـه داسـې     او جمـال  يعقـوب رول،پـه ميـز ود   جوړ شوي مايكونه يـې 

  .منظم پر مخ بېول لكه لس كلنه تجربه چې لري
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په اجاره  وښاراوشاوخوا سيمه خو ال يوه مياشت وړاندې امنيتي كساند 
 ،ودلتـه راغلـي و   ووېرتـه چـې عسـكر او پوځيـان     خو په دې سـهار چ  كړې وه،

بانـدې شـعرونه او   ج نـه پـه سـټې    اتو بجو له سهار ونطاقان زموږ اخير جشن و،
جمال اوس له دې ځاى نـه تللـى    ،خو په ما هيڅ وخت نه تېرېده شعارونه ويل،

 كله مـې دهغـه   ،كله و، په سړك والړ مكرويانوزړو له موټر سره راته د و،هغه 
چـې د   ډاكټر صيب مې لـه جمـال سـره پـه تمـاس كـې كـړى و،        اخيسته، هم خبر

كلـه بـه وېـرې     ،كلـه  ه راكـاو، اى نـ ځمكـې راتـه ځـ   هرې شېبې خبر ترې واخلي، 
ځكه تر اوسـه مـې ال    سترګو ته ودرېدل، نه مې ماشومابيا ب پسې واخيستم،

  .زړه هماغسې ډك پاتې و
د ټولـو افغانـانو ارمـان و، افغانـانو      ېيس وژل زما نه بلكد دې جمهور رئ

افغانسـتان تـه سـوله او پخالينـه      دا جمهـور رئـيس بـه   په دې بـاور درلـود چـې    
يس جمهــور بــه د هېــواد جــرړې پوهــان پــه دې پوهېــدل چــې دا رئــ ، خــو راوړي
  .وباسي

 عمليـات وي،  يبـه زمـا ورورسـت    له ځانه سـره مـې پرېكـړه كـړې وه چـې دا     
ښـه پوهېـدم چـې ولسمشـر     ، لـوم ېه خپـل ژونـد پ  بنم او له سره ېنوربه په كور ك

چـې كـه رانـه شـي، كـه مخكـې لـه         دلته راځي خو كله به وېره راسره پيدا شوه،
كـه مـو    بـس وسوسـې وې چـې تلـې راتلـې،      ډي رامنځ ته شي،وت نه څه ګډوخ

دا هـم زمـا    فكر كړى وي د امتحان شېبه ډېر سخته وي هرڅوك ترې وېرېـږي، 
او دا زما ن چې ډېره موده مې پرې كار كړى و د امتحان ورځ وه، داسې امتحا

اتـه نيمـې    شـېبه مـې خپـل سـاعت تـه كتـل،       ههـر  لپاره ورورستى چانس هم و،
، لسـوته لـس   ونـه لګېـد  مشـر درك  نهه شوې نهه نيمې شوې خو د ولس شوې،

ــو ډول احساســ   قيقــې پــاتې وې چــې د جــه ولسمشــر تــه ښــه   هتي لانطــاق پــه ي
 مـوټر كـې پـه غوڼـده راننـوت،      پپه جيـ  ګورم چې ولسمشر راغالست وويلو،

يـوه لنـډه دوره    نه پورته شول، لو ځايونوپناست كسان يې د احترام لپاره له خ
ووهله، له جيپ نه راكوز شو، په شونډو يې مُسكا غوړېدلې وه او السونه يې 

كلـه بــه ويانــد   حال و،انـدې بــد بيج ټلـه بلــې خــوا پـه ســ  يـې خلكــو تـه ښــورول،   
د پخـوا پـه    ،ووپـه درز كـې روان    همراسـم ښـ   ،هويانـد   راوړاندې شو او كله بـه 

 پـه ښـه  ځكـه خـو دولتـي چـارواكي      ،ووه امنيتي تـدابير ډېرسـخت شـوي    لپرت
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 ،ووشوى چې مراسم څـه ډول   هخو زه نه يم پو ،ووډاډه زړه په جشن كې ناست 
 ځكـه چـې زه   ،سخت سـتړى شـوى وم   چا خبرې وكړې او څه څه كارونه وشول،

نشـراتو   يونـد ود ژ همكارانو ته بـه مـې الر ښـوونې كـولې،     شاوخوا ګرځېدم،
نـه وركـړه   ولسمشـرته بل  نطـاق   زمـوږ  چې دې وخـت كـې،   ،ه مې كولهبپوښتنه 

و ځـايونو نـه   لـ يج تـه راشـي او ورسـره ټـول ناسـت خلـك يـو ځـل لـه خپ         ټچې سـ 
مــې ســخت  زړه ســره پــه مــا ســمه تبــه راغلــه،  غــږلــه  قخــو د نطــا پورتــه شــول،

لسمشــر خبــرې و يج نــه لــږ غونــدې لــرې تللــى وم،  ټدا وخــت لــه ســ  ،وارخطــاو
 ه،هاخ شوى چې يم، دې وخت كې جمال راته زنګ ووېكړې خو زه لكه م،پيل
 يـم، اپرتـه لـه دې چـې څـه ورتـه وو      م،نګ سره لكه له خوب نـه چـې ويښ شـ   له ز

سـتيج   خـو د  چابك مـې ځـان سـتيج تـه ورنـژدې كـه،       هند كه او ښبليفون مې ټ
 په داسـې ځـاى كـې ودرېـږم     كاوهكوښښ  ما ،شاوخوا نګه چاپلوسان والړ وو

 ورنـ  ې تېـرې شـوې،  يقـ شـل دق  دې كې تقريباً ښكاره شي،سم چې مايك راته 
 ږي،ېـ ه شوم چې كـار خراب پاتې، پوه نور مې حوصله نه و مې زړه پړسېدلى و،

 بلنـه وركـړه،   ېوالړوكسانو ته مې په ډېر ادب د ناسـت  ته وړاندې الړم، جستي
ن ځينـې  كور يې وداژوندي نشرات دي،   ،وې چې ولسمشر سم نه ښكاري ما

خـو لـه دې    ،ووه ان لـه مانـه هـم شـل     ينې بيـا ځاو  په خپلو ځايونو كې كېناستل
يـژدې  لسمشـر خبـرې پـاى تـه ن    ودې وخـت كـې د    ،هشو كار سره ما ته الر صافه

هــم  ږممــدا اوس وژل كېــمــا وې چــې ه ســت،يچــې مبايــل مــې پســې راوو ،وې
مـاني يـې   ا خـداى پـ   ېخبـرې يـې خالصـې و    تقريبـاً ، شـي  ژوندى به رانه الړ نـه 

 ټنـۍ مـې  او كـړ  ،له مايك سـره مـې مخـامخ   غوږ ته ونيومې مبايل  چې  ،كوله
 چـې ولسمشـر يـې ان پـه دېـوال وويشـت،       ،كېكاږله او ورسـره داسـې درزشـو   

پـه منـډه مـې ځـان      كـاو چـې ځـان وباسـي،     هرچـا كوښـښ   ،ع شـوه روګډوډي ش
 خـو زمـا پـه مـوټرد لـوړ      ټوله سيمه يو ناڅاپه كال بنـده شـوه،   و،اجمال ته ورس

 ،ه نه شو ويلـى راته څ چا ټاپه شوى كارت لګېدلى و، وړو چارواكو د موټروپ
پــه يــوه شــېبه كــې مكرويــانو تــه يعقــوب لــه مــا نــه مخكــې مــوټر تــه راغلــى و،  

دستي مې ډاكتر موټر مو د باندې ودراو، په منډه كورته ورننوتو،  ،ورسېدو
پـه   سـخت ډارشـوى وم،   دل،السـونه او پښـې مـې رپېـ     ،هـه اوونـګ  زصيب ته 

   .شو كارو :ته وويل مې ډاكتر صيب ې سختۍډېر
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مـې د  پسـې   ،لپورتـه شـو  ونـه  خوانـه د خنـداګانو غـږ     سره لـه هـا  دې خبرې 
 ،ويليې ډاكټر صيب د كاميابۍ مباركي راكړه او وډزو غږونه هم واورېدل، 

ــه راوكــاږى  چــې همــدا  ــه فرانســوۍ ..اوس ځانون ــره ژر مــا خپل ــه كــړه  ، ږي ژركل
مـو قلـف كـه اوخپـل      كـور  لونه مو په سره كـړل، افغاني جامې واسكټ او پكو

خو داسې بده ورځ مې په خپل عمـر كـې   لوګر خواته حركت وكړ،  موموټر كې 
  .ووډېرى خلك ال له پېښې خبرهم نه  هم نه وه ليدلې،

خـو بيــا كــه   ،څــو ورځـې بــه لـږه ګــډوډي وي   تــه مـې وويــل چـې    ىجمـال دو 
ه ډېرو تاالشيو پورې ل تر لوګر خداى كول ډېر عمر به امن او كراري وي، ښه و

هلتـه   ه وه،انه خوست ته الړو هلته مو هم يوه قرارګـ  رلوګنه ژوندي ورسېدو، 
رسته سهار له لمانځه نه وروسبا  ،هاوپكې ودر مو موټر ،مو ښه شپه تېره كړه

ډاكټـر   علـي زيـو تـه ورسـېدو     رك تاڼې نـه، بب ،ته حركت وكړ )ببرك تاڼې (مو 
صيب ته مې زنګ وواهه، د هغه خوشحالي مې د ټليفون په غږ كې حس كړه، 

ــه ل يــې چــې ويــ  ــه  وڅــو ســاعته ور ځــان راورســوئ،   ميــرام شــا ت ســته مركــز ت
ليـدلو  پـه   زمـوږ  ،ووكوم زر كسان به په يـوې كـال كـې راټـول شـوي      ورسېدو، 
تـه پورتـه    هـوا  څو چې مې ځان ته پـام كېـده،   په خوا رامڼدې كړې، ټولو زموږ
پــه دې ورځ مشــرانو او  وم، نــولىو كېږلــس دقيقــې يــې پــه او  كــوم شــوى وم،

 امو كـې هـم نـه ځايېـده،    خـو پـه جـ   ډاكټر صيب  زموږ ښه هركلى وكړ، كشرانو
خـو دا وار   ياوې او انعامونه راته راكړل شول، ډېرو خـو پېژنـدم،  بس ميلمست

  .!دغه دى تورن :خلكو به يو بل ته ويل تللم، چې هر ځاى ته
  .ځينو خو به داسې فكر كاوه چې تورن يانې تورزن

ر درلــود چــې د تلويزيونونـــو او   يــو ځــانګړى دفتـــ  زموږپــه مركزكــې مـــو   
ــانو ــدل    راډيوګ ــې پكــې لي ــدې خپرون ــدې  كې ــدل كې ــې  او اورې ــې مهم او ځين

رو لـه خـوا نـه هـم پـه يـوه       دغـه عمليـات  زمـونږ د ملګـ     خپرونې يې ثبتولې هـم، 
سيډي كې بازار ته وړاندې شول، خلكو بـه زمـونږ لخـوا جـوړې شـوې سـيډي       

له  ځېده،ولړ لو سره ټوله نړۍد ولسمشر په وژ ګانې لكه ډرامې داسې كتلې،
د ولسمشــر پــه وژلــو  رســنيو پــورې  نــه نيــولې بيــا تــر ســيمه يــزو  )ســي ان ان (

و كـې ښـودل،   زما تصويرونه يـې پـه تلويزيونونـ   ، رپوټونه او بحثونه جوړكړل
  . يس بندي شوى واو د راديو ټلويزون رئ
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 مياشتې دلته ايسار شـوم، كورتـه مـې سـخته تلوسـه      څلور خوا درې شاو
غوښـتل مـې چـې پـه خپلـو       ځكه ميرمن مې تر پخـوا يـو څـه ښـه شـوې وه،      وه،

دا هـم ورتــه ووايـم چـې مــا د    . وګـورم اوخپــل غمونـه ورسـره وژاړم   ګو يـې  سـتر 
  . خپلو اوالدونو بدل واخيست

 اجـازه واخيسـته،  كورتـه تـګ    مـې د ډاكټـر صـيب نـه    عې ورځ وه چې مد ج
  :وويـل  يـې راتـه پـه خنـدا     د روانېـدو پرمهـال   درې ساتونكي يـې راسـره كـړل،   

ې تـا  چـ دا مـنم   كيسـه نـه ده،   قربـاني كومـه بـې مانـا     او ستا دا زړورتيـا  !تورنه
خـو   ،تـر سـره شـوى دى   لږ د نړۍ په تاريخ كې ډېر وواژه، دا ډول كار  ولسمشر

او مسلمان په جامه كې يو لوى  يت، افغانه يو واقعي اتل يې، تا د انسانيتت
شي چې كه  هنړۍ به هم په دې پو واژه،و وسجاس ګوډاګى او خاين اود كفارو
ې خـاورې  ى او مسلمان انسـان دد يو ريښتين په خوښه اوسال د ټولو افغانانو

ــ       يمشــر انتخــاب نــه شــي دلتــه بــه د نــورو پــه خوښــه او د نــورو پــه ګټــه راليږل
  .نه شي  يبريال يان كه ټوله نړۍ هم ورسره ويډاګګو

كله به شيطان راته وسوسه ې، دښكارې ماته هغه وخت دا خبرې هسې ګپ
هسـې مـو سـړى رابانـدې خـراب كـه،        ،وويـل له ځانـه سـره بـه مـې      راپيدا كړه،

كه  ،، كله به مې ويلخداى خبركه افغان دولت كې تاسو ته څوك برخه دركړي
سـم شـي نـو دا    سـولې لـه الرې    او خبرو ده وافكرك دا حالت لكه څنګه چې موږ

يس د راديـو تلويزيـون رئـ    سئول نـه بلكـې  و مراديو تلويزيون د نشراتځل به د 
  .شم

دې  لږ،لږ پلوكيسې تاسو ته كوم، خيرل زه هم عجيب سړى يم، دخپل خيا
كيسې ته، ډاكټر صيب راته ويـل چـې بـل سـبا      يرابه شم اصلدا هم پكې وي، 

پـه  كـور  د او يسې راكـړې  پ بل سبا يې ښې ډېر ما هم ورسره ومنله،، ته الړ شم
، رانـه سـپين غـره تـه الړل    ه مې كلي تـه ورسـوله او ملګـري    شپ ،روان شوم لور

ى مې بايد ډېر ښه سلوك وشي، هغو هچې له ميرمينې سر، ويلي وو ډاكټرانو
ترڅـو چـې    او خاونـد مينـه اومحبـت دى،    پـالر  ،چې ددې درمل د مورو ي ويل

رته خو دا مې زړه تـه ولوېـده چـې كـه     ېرېدل چېه وختونه يې هېر شي، هغه تېر
ورته ورسوي، اوس مـې  خوشاله وساتو كېداى شي چې يو څه ګټه به يې  موږ

ر و چــې د خپلــې  غــچ اخيســتى و اوس نــو مــا تــه همــدا كــار تــر ټولــو لــوى كــا     
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به يـې   وتلى، بس ټوله ورځ مخوهسې هم نه شو كليله دوا شم،  مېرمنې د درد
كـې كلـه د يـو سـاعت     ه پـه شـپه ورځ   بـ وختونو كـې   مړيووپه ل سرته ناست وم،

لپاره ركه روغه شـوه، خـو همـدا چـې ماشـومان او       ونوساعت دوو ه او كلهلپار
خـو   پـه همـاغې شـېبه بـه بـې هوښـه شـوه،        ه يـې پـه زړه شـوه،   بښه ېهغه ناوړه پ

يو وخت داسې هم راغى چې په ورځ كې به څلور يا پينځه  ښه كېده،ر كراركرا
چـې د   ږي اونـه خـو كـوم مـامور وم    ېـ سړى په خپل عمـر نـه پـو ه    ،ساعته ښه وه

وليدلـه چـې اهللا   هـم  مـې  خـو داسـې ورځ    معاش لپاره بـه مـې ورځـې شـمېرلې،    
لكـې د ځـوى لـه پيـدا     يواځې ځـوى نـه ب   ،را ډالۍ كړځوى راته  ګاللى يو پاك 
  .سره زما د ميرمنې حالت هم ښه شو كېدو

 ،ړكـ ومره وخـت تېر ت خو راته نه دى مالوم چې په كلي كې مې څـ دقيق وخ
د حـاالتو د  خراب شـول،   يو څه يو كې حاالت په لومړ خو دا مې په ياد دي چې

ډېرو خرابېدو د مخنيوي لپـاره ټـول همـدې يـوې نتيجـې تـه ورسـېدل، چـې د         
حـل الره بيړنـۍ لويـه جرګـه     دافغانستان د حاالتو د كنټرول كېـدلو يـواځينۍ   

او د ټولو سياسي  ټولوافغانانو د او ده؛ لويه جرګه جوړه شوه، ټولو افغانانو 
نو استازو پكې برخه واخيسته، په دې لويه جرګه كې ګډونوالو يو بل ګوندو

او نـه هـم د بهرنيـو جاسوسـانو نـه       شـتل وينـه  دني اوبو په بوتلونـو سـره و  د مع
پـه خوښـه يـو ملـي      د ټولـو افغانـانو  رښـتيا هـم    ېبلكـ  جوړه يوه لويه جرګه وه،

 څه وخت وروسـته، پـه كـور    ،خلكو د خوښۍ جشنونه كول حكومت جوړشو،
راويښ  يـې  كې د غرمې په خواږه خوب ويده وم، چې دروازه وټكېده، پـه غـږ  

او پـه عسـكري لبـاس كـي      ې دروازې ته ووتم، څو پوځي موټرونهشوم، كله چ
ښـود،  نخلك له كوره تاو شوي دي، خو دا ځل يې زما د كور دروازې ته بم كې

پـه هرڅـه و   ووتم بې له كومې خبـرې   دروازه يې وټكوله او چې زه بهر ور ېبلك
پوهېدم، بې لـه دې چـې كورتـه ننـوځم پـه مـوټر كـې يـې واچـولم او حركـت مـو            

او همـدې   كړ؛ دا حكومت زما په هڅو او زما د ملګرو پـه وينـه جـوړ شـوى و    و
ــړم  ــدي كـ ــت زه بنـ ــوې    ؛حكومـ ــه شـ ــرمن اوس ښـ ــا مېـ ــه  دهزمـ ــه، كلـ ، اوس كلـ

ــه   ــه پــاكې جــامې  راځــي بنــديخانې ت ــه وغــ    او مات ــور څــه چــې زه ورن واړم او ن
دې ه يم،اخيـر د ړنـ  زه ورته ډېـر خوشـال   ځوى مې هم غټكى شوى دى، راوړي،

  .ه دهكسترګې اوښ
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راتـه د  ، پـه لـومړنۍ محكمـه كـې     ووپه دې دوران كې كوم وهل ټكـول نـه    
ولـس مشــر مــا  ( وويــل چــې  مـې  پـه زغــرده  عمـر قيــد سـزا واورول شــوه، ځكــه   

   !)وژلى


