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 ی؟اتل سپ ، هبي نوم

 

 ه( لنډه کیس)
 

دسپیوغپاوو زموږ کوڅه په سرواخیسته، موږ چې ماشومان وو کله به چې  ا چې بی موخوړلې وه  تیرماښام و، ډوډۍ
وتوریده اویوپه یوبه یي ترخوله همدایوه  اهم را ورسره سمه به مې انودشپې دکلي سپیوهمداسې یوپه یوغپا پیل کړه ن

   : جمله څووارې راووته
اسې وګورۍ چې هغه زموږ سپین ، تي، خدایه خیر... لکه چې لیوان اوپړانګان پرکلي راګډ شورـ خدایه خی

   ... بې څه نه ويوخ  دسپیودایوپه یو غپا  ... نه وي پاتې شوې دباندې هخوبرخ 
خواوس چې په ښارکې،   ...رام پاتې شوواوترهغوچې به ویده کیدو د سپیوغپا ته به مې غوږ نیولی ووآهم  موږ به

نورنوهرڅه بل ډول شوي، کوڅې له کړکیو له لرې لرې په نیمه شپه کې هم راته  ... واوس ېهغه هم دکابل په ښارک
اوس  لیدای شوواودومره بیواکه یوچې   ي کمرواوپردو پرمخنهرڅه د تلویزیو اوس ېاو تردې هم مهمه داچ ... يرښکا 

ڼا ورځ د خلکو په مخ کې په داسې رهرڅه غال او وژنه دا ټول په ،ه چا غال کوياونه هم په پټه ل يغله له چا نه پټیږ
ما په همدغه سوچ کې تلویزیون ته کتل چې  ...يوترسره ک  حال کې چې د لسګونوهیوادوپوځیان هم دلته پراته دي

    :کوم یوه یوناڅاپه غږ کړ
    ...ـ چپ چپ چې مهم خبردې

په څنګ  وا رمش د سدامریکاول  ... را وپړکیدل غبرګ هم هدوه انځورون  پرمخ دتلویزیوان ناڅاپه مله خبرسره س
سپي   وا و یمشرموسک ېداسې چ  اویوه پرده باندې،  ، دواړه په یوه وختيتورکې نسواري رنګه سپ هکې یې د پ

یی   ... ه ههه  ههه ه هه ههه  ږبدوږمه غ هواوی  ژبه رایستلي وه دکامرې مخې ته خپله څیره مغروره  ترهغه لږ په
   : دتلویزیون پرده لړزله چې د نطاق ترخوله راووتل

   ... لویه قرباني ورکړې اولویه اتلولی یې امریکا ته ورپه برخه کړې ده ییې دویلو وړنه د چې نوم يـ دغه سپ
ی سپیو  دماما د زوی د امریکای ه هغ ېیي مه کوئ چ رګنهګا  ا پرخدای باوروکړئ ، پرم ،دکله چې ما داخبرواوری  

هو،   « ... پردغوځنخیرو ارزي يداسپ » رایاده شوه چې ویل به یی و خبرهوچې روسي ځنځرونه یی په غاړوکې 
دسپیو په باره کې که دماما زوی ولي نه و نوخالي  ېباوروشو چ ېم ېخبره مې سترګو ته تیکه ودریده، اوپرد ههمدغ

د   اوس یې ېچ  مه ېهوایي نه غږیده، په دغه سپي ک ه کېهم نه و،ځکه چې دسپیو، هغه هم د امریکایی هغو په بار
       .... عکس څنګ په څنګ ښودل کیږي څه کمال او جمال خامخا شته همشرسر له دومره لوی ملک

چې په دغه اړه به نن  يي څه اتلولي کړې ده ؟ خودرګرده دا وایپالنه پوهیده چې سرترموږ بدت  ویندوی هم
کړې اویا یي انځورترمشرپه دغه اویا  اګواکي سپي د نورڅه ونه ویل چې ته تردې زیا مشروینا کوي، هغ   ناوخته

خو زموږ په کورکې خو  لخبرتیرشو، عکسونه هم له پردې پربله الړ  هم لوړوښودل کیږي ؟...  هغه المل دومره
اپیل اووډنګولې، ر ېخپلې خپلې تبصر هریوه ېپور رانا رانیولې بیا زما ترکوچنۍ خو هتاسې پوهیږئ چې زما ل

په  وا هزماني غمیزې ژړید بل خبرراپیل شو، پرهغه سیمه چې هلته د په هسکه مینه ېخبرونه ال نه ول خالص چ
لو ته یی ولې وې او دبی ګناه بندګانود مړود ټوټو نغاړوخالصې نی هخپلې خولې شهیدو جنازوتولسګونو خالي قبرون

اونسواري  ریڅ فکرنه و اویوازې مو د هغه لوی اوظالم ملک دمشته ه سترګې څلورشوې وې، خوزموږ دغه لوی غم
    : پرعکسونو باندې تبصرې اوتحلیلونه پیل کړل  سپي نرنګه توربخ 

  ... داړلی وي رله عکسه خو معلومیږي چې لکه چې سپي دلوی ملک مش  : ـ ګل ببوانا  
نښې ددغه سپي په سترګوکې هم  نکارۍدکومې خو،يیاره ماته خوترکومه چې خونکار معلوم د:ا آک نخا وـ ګل 

     ...   ښکاري
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   ... حق دي ا پرم ودرناوی د دواړ... هرڅه چې وي ، دترمپ عکس ورسره دی، تاوان نه لري: لیونی الال  ـ
  ... کړي، سپي خو لکه ما فیشني ښکاري چا واده نه وي خوبه نه چې، له دغه سپي سره : ګلمرجان ماما   ـ  
آرام ورنیژدې شوم اوغږمې  هزویې نه ویل ځکه خ  چې چپنه یی ترځان را تاوکړې وه څهو ن ماما ااویوازې شیرخ  

ته موسکي شو، ځان یی سره وښوراوه، یوه لنډه جمله یي د زړه له  یوڅه خو ته هم ووایه ... را ګواکي چې ړپر وک
    : هراویست تله

    ! ـ خدای لوی دی اودهسکې مینې شهیدان زورور
عکسونو هرڅه را  يماښام ته ورسیده ، د ترمپ او سپ ېلړۍ دومره اوږده شوه چې خبره نژد وواوتو بوتزموږ ددغ

برې سرویس کې تود  خ په هر نن ټوله ورځ ... خواشینيوپرقربانیان ولمونځ ، دعا ا  ځدای،،نه هیرکړي وو
، په  همیر، په کندهارکې شل تندامریکایی الوتکو په هوایی برید کې د ملکی بی ګناه وژل شویو ش : ېخبرهمداوچ 

شومانواو ښځوپه  ا کې پنځوس تنه .... په کندزکی اویا تنه ، په ارزګان څلویښت تنه ، په غورکې د لسوم بفاریا 
دي  نخوموږ داسې ورته بی احساسه شوي ووچې فکرموکاوه داد انسانانو شمیرنه دی، چرګا  ... دیرش تنه کډون

چې دنړۍ له یوه ظالم  دغوتلپاتې شهیدانوپه وړاندېدساده دعا احساس موهم  ې دیوېچ ان ... اویاهم دهوا مرغان
 سپي له عکسونو څه راوزيوموږ الهم انتظاریوست چې دترمپ اوله یاده وتلي و... ا ځواک سره یې دغرې وهلې

به په خپل ځای   به یی وکړ، بیرته   خپل لمونځ،وڅنډله به یې خپله چپنه ېن ماما وچ  یوازې شیرخا  ېپه موږ ټولوک ...
   : تکرارکړه را هکله په زوره اوکله په آرام یکیناست اوخپله خبره به ی

   ! ـ خدای لوی دی اودهسکې مینې شهیدان زورور
غږکړ چې راځه، اوس خو به په هوایي خبروستړی شوي  ار ېما ښام ناوخته و، مورمې د ماښامني تا بیاکوله، ماته ی

هم   ېپورته شوم، دمورمې هس ردرواړه ... و هیاست، دا ملک خو دغو هوایی خبرو وران وران کړ، ډوډۍ تیاره د
بیا چغه راپسې ودې، ډاریدم چې نورو ته یې زور نه رسیږي زړه پرما تش نه کړي ایهوایی خبرې ښې نه ایسږدازمو

سړي اوسپي دواړه راوپړکیدل ، نظاق داځل ترسپي  ېسورسر چې دتلویزون پرمخ بیا  مپه همدغه کې و  ... کړي نهو
هم هغسې د پردې پرمخ سونګیده اود هه  يپه باره کې یي معلومات ورکول، سپ دمخه د سړي عکس ته کتل اودهغه

    :رکړخپلو ویلو ته دوام و اقطن وخ  ...د تلویزیون پرده لړزوله یهه هه هه ... غږی
لویه اتلولي یی کړې ... سره له دې چې ټپی   اتل سپی دی ...ویي نه په ډاګه کیږي ، ډیرنامي ا ـ دا سپی چې نوم

امریکا  اتل، ده لویونامي دی ا لوی ،اوآرام نه دی ناست ،خپل کارکوي خو بیا هم  يتردرملنه الندې دوا هم دی، یشو
   ...اوده سپیو ته هم تاریخ جوړکړ ...اریخی ویاړتاړ... وی هو ، لوی ... ړته لوی ویاړ ورپه برخه ک

خوموږ  ... و به په هوایی خبروخ یوازې له دباندې مې د مورغږ درګرده راته چې اوس ، په کوټه کې ارامه آرامي وه
غږ را پورته  که ییځ ،خان آکا زړه آرام ونه کړودهغې دخبرې پرځای د تلویزیون پرمخ د سپي ننداره کوله، د ګل

         : شو
 نه په ډاګه کیږي   نوم یی نه په ډاګه کیږي ... وایي ـ دا احمقان ولی دهغه نوم نه اخلي ... په دې کې څه خبره ده چې

....    
     : سره راټوله کړه اوورته موسکی شو بیا  ېی هچپن هپه ځیرځیرورته وکتل خپل ا ان مامخ شیر

غټ دی خو ساده ګی دي الهم هغه زړه ده... هرڅوک چې ښه سپي ساتي، پرهغو ښه نومونه ږدي اوهغه   ېدـ نوم 
چې نوم  يیوازې دی پوهیږي اوخاوند ی... بیا له ځان سره ساتي ،ښه سپي خپله خپل نوم پیژني اوپه ځای یې پیژنی

اوچغی به پسې وهې ...ساده کیږه  به هرڅوک هغه پیژنيوکه دهغه په نامه هرڅوک پوه شي،نوبیا خ   ؟یي څه دی 
    خوندي وي ... !؟ همه ... د ښو اومهموسپیو نومونه تل له بادارانوسر

له وینا رون پرپرده باندې د سورسري مشیعکسونه یوپربل پسې د تلویز دمشروینا پیل شوه ، لي کیسې په اړهصدا
ځای شوي وو، یوځاي یوتصویر داسې هم را وپړکید  سره تلل او راتلل ، وژل ، بمباري، اوتوره لوخړه دا ټول سره یو

ه وه چې په نوینا ال روا... راکشوله اوګوډ ګوډ ورسره خوځیده ېچې همدغه سپی دانسان دبدن ټوټه په خوله کې نیول
   ... موږ دوزخ ته واستاوه له پاره لنورنوهغه د ت  تکرارسره یي ویل، په غارکې پټ و، مړموکړ، مړمو کړ...

ان ماما ته مې وکتل، دهغه په څیره کې هیڅ ډول بدلون نه لیدل کیده...  خ را پورته شوم ، شیر زه ناست وو، ټول آرام
چې ګواکي هیڅ هم  ښکاریده په حیرانۍ سره نه کتل، داسې  هغه د انسان هغې ټوټې ته چې دسپي په خوله کې وه هم

وې  ش ډکي ار هورت وسترګې له اوښک خان آکا و. د ګلموکړ.. ړوینا کونکي په ویاړسره ویل چې م نه دي شوي ... دا چې
ان ماما ته ورنژدې خ چې په کوټه کې اټن پیل کړي ... اوخبر پای ته ورسید ، زه بیا شیر و، ګلمرجان ماما کم پاتې 

   : شوم
    ما ما تا هیڅ عکس العمل ونه ښود ؟  -

   ـ د څه او چا له پاره ؟
    چې سپي را کشاوه ؟ ـ هغه انسان نه و

   ! ـ نه
   ـ ولي ؟
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   ؟ـ دهسکې مینې شهیدان انسانان نه وو، مسلمان نه وو 
پښوکړل  هپ هدده درد دومره ژورو چې نوریی خپل بوټون  چې اماما راته په قهرشو، مانا د له دغې خبرې سره سم

ورپسې  ،مانی ووت دای پا خ بې  په قهر و،رډی ،له کوره روان شو يچې ماښامنۍ له موږ سره وخور له دې اوپرته
   : پورته راته مبا سرهړپه غ د کورپه زینوکې غږییوخ  ،ووتم ... نه راته ښکاریده

    ـ ده پرموږ رحم وکړ؟
   ؟ وده ته د رحم هیله ولر يهغه هم له بې نومه ظالم سپ ،موږ له سپي  چې اوس  ؟ ړک وـ پرانسان یې رحم 

هغه چې له یوې اوونۍ را په دیخوا    دادهم هغو بې ګناه شهیدانوانتقام و، انتقام... ېـ نه نه ، زما اوس سم باوروشو چ 
   : هزما پرخوله رات

   !!! دی اودهسکې مینې شهیدان زورور  یـ خدای لو 
 

 پای
 

 ۲۸  د اکتوبر  د شل نولس کال
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