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 د ایمانداری تاوان
 

په نوم یو مضمون خپور  Price of Conscienceپرون د  Chris Hedgeمشهور ژورنالیسټ کریس هیج 
کړی دی چي په افغانستان کي د امریکا د ډرون الوتکو د یوه کال د بې پروا او ظالمانه عملیاتو په باره کي لیکل 

میاشتي  ۴۵د امریکا د هوایي عملیاتو د رسوا کولو په ګناه په  Daniel Haleسوی دی او لیکوال یې ډانیال هېل 
ډرون الوتکو د پروګرام یو پخوانی استخباراتي تحلیل ګر دی چي د یوه خصوصي ډانیال هېل د » بند محکوم سو. 

کال کي، د ډرون الوتکو د حملو په باره کي، د اووه لسومحرمو اسنادو  ۲۰۱۳قراردادي په حیث یې کار کاوه او په 
 کوم سو.د اګسټ پر دریمه په پنځه څلوېښت میاشتي بند محد سه شنبې په ورځ د خپرولو په ګناه پرون 

پاره کړي دي، ښیي چي د متحده ایاالتو د هوایي حملو په کال کي، د انټرسیپټ مجلې خ ۲۰۱۵ه دغه اسناد، چي پ
کال د فبروري تر میاشتو پوري، څه باندي  ۲۰۱۳کال د جنوري له میاشتي څخه د  ۲۰۱۲خاصو عملیاتو کي، د 

سان ول چي باید وژل سوي وای. دغه اسناد ښیي تنه هغه ک ۳۵دوه سوه تنه وژل سوي دي او په هغو کي یوازي 
وژل سوي دي چي د هوایی عملیاتو  فیصده هغه کسان ۹۰چي د دغو عملیاتو په یوه پنځه میاشتنی دوره کي تقریباً 

هدف نه ول. دغه ملکي کسان، چي معموالً به عادي بې ګناه الرویان ول، پرله پسې، په اسنادو کي، د جنګ کي د 
 «انو په حیث قید کېدل.وژل سویو دښمن

د عدلیې وزرات هېل په دې ګناه ونیوی چي محرم اسناد یې افشاء کړي دي او که یې له څارنواالنو سره، د یوه 
 اف نه وای کړی نو ښایی په پنځوس کاله بند محکوم سوی وای.رارداد له مخي، پر خپله ګناه اعترق

. لیکوال وایی د یا د بیان آزادی ته یو مرګانی ګوزار ورکړل محکومېدلو یو ځل بلیکوال کریس هیج لیکي چي د هې
او دغه راز د نیویارک ټایمز او سي این این په څېر د خپروونو  PEN او ACLU د حقوقو مهمو موسسو بشر

 لویو مرکزونو د هېل د محکومیت په باب هیڅ ونه ویل.
ړه محرم اسناد افشاء کړل. دی وایی د دې کار هېل د جوالی پر اته لسمه قاضي ته ولیکل چي ولي یې په دغه ا»

علت یې دا وو چي د ډرون الوتکو حملو او په افغانستان کي جنګ پر متحده ایاالتو باندي د ټروریسټي حملو سره 
چنداني اړه نه درلوده او یوازي یې د وسلو د جوړوونکو او په اصطالح دفاعي قراردادیانو ګټي ساتلې. هېل د خپل 

کال کي  ۱۹۹۵لیک په سر کي د متحده ایاالتو د سمندري قواوو د یوه جنرال هغه خبره راوړي چي په  یوولس پاڼي
موږ اوس خلک پرته له دې چي ویې وینو وژنو. بس فقط یوه توکمه یې یوه خبلایر ته کړې وه او ویلي یې وه چي 

کنټرولېدونکو وسایلو په واسطه له زرهاوو میلو فاصلې څخه کښې کاږو او څرنګه چي دا ټول عملیات د لیري 
 «په بریالی توګه را ستنیږوته کیږي نو سړی هیڅ د پښېمانی او خواشینی احساس نه کوي او بیا نو موږ خپل هیواد 

هېل د بګرام په هوایی اډه کي وظیفه درلوده او له هغه ځایه څخه یې د کمپیوټر په وسیله ټلفوني سیګنالونه تعقیبول. 
له رسېدلو څخه څو ورځي وروسته یې یوه ورځ د پکتیکا په غرونو کي څو تنه وسله وال ولیدل ته دی وایی بګرام 

. هېل وایی زما په وطن کي څو تنه ځوانان له وسلو سره چای یې چښلېچي د اور پر شاوخوا را ګرځېدلي او 
له دوی سره یو طالب یی ګرځېدل غیرعادي خبره ده مګر د افغانستان په یاغستان کي دا کار عادي دی. هېل وا

ناست وو چي د جېب د ټلفون سیګنال یې ډرون ته مخابره سوی وو. ما ورته کتل چي د هغوی په منځ کي د میزایل 
او موږ ته یې هیڅ  هېل وایی دا ټول بې ګناه خلک ول ارغواني لمبه پورته سوه او ټول ځای پر ځای هالک سول.

کي د دغو بېګناه کسانو د قتلېدلو ننداره کوله. دی وایی له دې څخه وروسته خطر نه درلود. ما له لیري په کمپیوټر 
 دغه راز ډیري پیښي منځته راغلې چي ما به له خپلي کوټې او ارامي چوکۍ څخه ورته کتل. هېل لیکي:

ه ښایي دا سي ورځ نه وه چي زه د خپلو کارونو د توجیه کولو له سوال سره نه مخامخ کېدلم. د جنګ مقرراتو مات» 
اجازه راکوله چي د دغو کسانو په وژلو کي مرسته وکړم. هغه کسان چي زه یې نه په ژبه پوهېدلم، نه یې له عاداتو 
سره بلد وم او نه په دې پوهېدلم چي دوی څه ګناه کړې ده چي په دغسي وحشیانه ډول وژل کیږي. ما د هغوی د 

پاره شرافتمندانه بلالی سوای چي هره ورځ یو څو تنو ته پټ مګر ما څرنګه دا کار د ځان لمرګونو ننداره کوله. 
سم او مړه یې کړم. داسي کسان چي اکثر وختونه یې نه ما او نه کوم بل چاته خطر پېښاوه. شرافت خو ها خواته 
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پرېږده؛ یو سړی څرنګه کوالی سي دا فکر وکړي چي زه باید د متحده ایاالتو د حفاظت په خاطر په افغانستان کي 
واوسېږم او خلک قتل کړم. په دوی کي یو داسي څوک نه وو چي د سپټمبر د یوولسمي په پېښه کي یې الس 

کال کي په پاکستان کي وژل سوی وو، ما د هغو تېروتلو  ۲۰۱۲درلودلی وي. سره له هغه چي اسامه بن الدن په 
خت کي به ټول ماشومان ول. ما او ملګرو ځوانانو په قتلولو کي برخه اخیسته چي د سپټمبر د یوولسمي د پیښي په و

مي د جنګ په هغو عملیاتو کي برخه درلوده چي اُجرتي قاتالن د یونیفورم لرونکو عسکرو دوه چنده وه او د 
 «عسکرو لس چنده تنخوا یې اخیستله.

سړي او هېل وایی موږ د موټربمونو څخه ډېر په تکلیف وو او ډېر زیات تالښ مو کاوه چي د موټربمب جوړلو 
کارخانه پیدا کړو. یوه ورځ مو یو موټر په نښه کړ چي په ننګرهار کي د پاکستان د سرحد خواته په ډېره تیزي 

راز په سختو دوړو او  روان وو. زما آمرینو ډرون ته قومانده ورکړه. ډرون ونه سو کړای چي په وریځو او دغه
څو میتره لیري ولوېدی او موټر یې یو څه خراب کړ. باد کي دا موټر سم په نښه کړي. راکټ یې له موټر څخه 

څرنګه چي موټر اوس هم د چالو وو نو موټروان خپل موټر نور هم چټک کړ او یو څه فاصله وروسته یې موټر 
له موټر څخه را کښته سو او څنګ ته یې یوه ښځه چي بوغره یې پر سر وه را کښته سوه. د موټر د شا په ودراوه. 

وړې لوڼي وې. یوه یې پنځه کلنه وه او د راکټ پارچې ورباندي لګېدلي او وژل سوې وه او بله  سیټ کي یې دوې
درې کلنه یې ډېره سخته ګرمی او تندي وهلې وه....هېل وایي اوس چي ماته څوک وایي چي د ډرون الوتکي د 

ن سره وایم دا څرنګه امکان ه صحنې را په یادیږي او له ځاغمتحده ایاالتو له امنیت سره مرسته کوي نو ماته ه
 لري چي زه خپل ځان ته ښه سړی ووایم او د ژوند کولو او نېکمرغه کېدلو حق دي ولرم.

دلې او خپل ځان مي له و د وژل کېدلو صحنې را په یادېښاغلی هېل وایی ماته د ډرون الوتکو حملو او د بېګناه خلک
ي عملیاتو کي برخه واخیستله. دی وایی باالخره مي فیصله دې امله محکوم باله چي ولي مي په دغو بېرحمانه جنګ

وکړه چي پر وجدان باندي د دې داغ د لیري کولو لپاره باید زه خپله قرباني وکړم او باالخره مي یو پلټونکی 
، چي له ډیري پخوا مي ورسره پېژندل، پیدا کړ او هغه ته مي ټوله  Investigative Journalistژورنالیست 

کړه؛ تر څو امریکایان په هغه څه خبر سي چي دوی یې د پوهېدلو اړتیا لري. او هغه همدا محرم اسناد کیسه و
 خپاره کړل.

هېل دا مني چي ده غوښتل ځان ووژني او سخت ماءیوس وو او وایي چي ډېر زیات جنګ لیدلي صاحب منصیان 
ب سره هغه کسان ال زیات مخامخ کیږي له جنګ څخه وروسته له روحي عذابونو سره مخامخ کیږي او له دې عذا

 چي په وړوکوالي کي نېسمتن وي او له کړاوونو ډک ژوند یې تېر کړی وي.
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