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A nowel,about what heppend in Afaghanistan 

 

Only Messiah Can Help Us 
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اودغه ناوړه او غیرانساني لوبه ) جګړه حیوان انسان شوی و خو انسان الهم ځان نه پیژاند چې دی څوک دي » ... 
 « ( یې دکوم ویاړ په نامه دخدای پرخمکه باندې  دخدای دبندګانو په وړاندې پیل کړې ده ... !!!؟

 
دجوالی وروستۍ ورځي په افغانستان کې داوړې ستړې ورځې وي،په تیره بیا په کلیواوبانډوکې چې خلک یوازې      

کوي اونه یې لري، یوازې دومره کري چې راتلونکي ژمي یې پرې آرام اوسوکاله تیرشي.په  له کرکیلي پرته نورڅه نه
افغانستان په تیره بیا په مرکزي برخو کې خلک ترډیره حده پرخپلو ځمکوباندې غنم کري،غنم ددوی یوازنی حاصل 

نوریې بازارونوته  دی چې له ځمکوڅخه یې ترالسه کوي،څه یې دخپلوکورنیو دخوراک لپاره زیرمه کوي اوڅه
دپلورپرالمل وړي ... دکال  دری څلورمیاشتې دروند او یخ ژمي پرې را ځي هغه چې له هره پلوه ځورونکي او 
دردونکي وي،خلک په داسې کلیوکې ژوند کوي چې دعادي ناروغیودمخنیوي توان هم نه لري، په یوویشتمه پیړي 

غۍ وژني حکومت اودولت هم دومره کمزوری اوله فساده ډک کې هم هره ورځ په سلګونوانسانان ډیرې عادي نارو
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دي چې دخپل نفوذ ساحه له ښارونو لري نه شي پراخوالی،دناروغیوډولونه ترشماروتلي دي، دلته په دغه یوویشتمه 
پیړي کې هم نری رنځ انسانان وژنی اودلته تراوسه هم ډاکتراو درمل څوک نه پیزني اوخپله درملنه په 

ونوسره کوي ...اوکه یی پیژني هم ، نو بیا ښارته ځي اوهلته به بیا یومات او ګوډ روغتون اوډاکتر دمونواوزیارت
  مومي چې هغه هم نه داکترلري اونه د درملنې نورې آسانتیاوې اوبس.....

دمني شپې ورځې دلته ستړې شپې ورځې وي، دشنو فصلونوموسم تیرشوي وي، خزان اومني په سمبولیکه توګه د   
افغانانود ژوند په فلسفه کې دماتې او پای پیغام له  ځان سره لري،مینه ناک او سندربولي مرغان له دغه هیواده د تودو 

ودروته شا کوي...  ټول د واورې اوترینګلي موسم ، هغو پرلور مخه کوي اوپه ژړا ژړا دغوښکلوغرو اودغوښکل
دژمي اوترخو سړو پرلورسترګې په الر وي . طبعیت په هراړخیزه توګه خپله بڼه بدلوي، ونې پاڼې له السه 

 ورکوي،دګلونو تودې اوخوږې هنګامې پای ته رسیږي هرڅه د زیړوالي اوځپلتیا زیرې له ځان سره لري ...   
 کال اګست ... ۲۰۱۱، د همدغه شپې ورځې وې 

څو ورخې کیدې چې شین سترګی الکساندرپه باګرام کې نه ښکاریده،الکساندرهرچا پیژانده ځکه دده دوه کاره  اوس 
دټولو په منځ کې نامتو شوي وو، یوداچې مل نجل )ګرل فریند( یې عراقۍ نرسه مروه وه چا چې له ده سره یې په 

ومرسته کړې وه، له هغې سره یې انډیوالي درلوده،په امریکایی پوځ کې  کرکوک،هغه مهال چې دي هلته ټپی شوی
له عراقه افغانستان ته راغله ځکه نواوس هغه هم دلته له ده سره په باګرام کې اوسیده ...  په ټول باګرام کې دخپلې 

غوکسانو څخه و چې ښکال له امله دښکال په غراقۍ ملکې باندې نامتوشوې وه. دویمه خبره داوه چې الکساندرله ه
ویل کیدل ده هم په ایبټ آباد کې د اسامه په تش په نامه عملیاتو کې برخه درلوده. ماناداچې دده نوم په هغه ډله کې 

 یادیده چې اسامه یې وژلي و؟!
هو، همدغه الکساندر دا څوشپې کیدې چې له باګرامه په بله تللي و،مایکل له مروې سره بلد و،ځکه چې مروې له   
اري سره هم یوه موده په باګرام اوکندهارکې په یوه پو ځي روغتون کې کارکړي و. کله چې مایکل له هغې څخه م

دالکساندر پوښتنه کړې وه ، هغې خپله ناخبرې ورته ویلي وه .خو له دغوناخبرۍ سره سره یې هم دومره ورته ویلي 
رغ خبر ورسره مل وي ... مایکل په دي هم خبر وو چې کله په داسې نا څرګند سفروالړشی،یومهم اوکله کله بدم

و،له کومه وخته چې اسامه وژل شوی و، له هم هغه مهاله راپه دیخوا د دوی دواړو اړیکی هم خراب شوي وو، 
همداوه چې څوڅوځلي یې هڅه کړې وه چې نوره له هغه څخه ځان پریوه خوااوله شره یې خوندي کړي، رښتیا اوس 

رۍ نرۍ له یوه بله اوریدل کیده چې مړوند ترجمان هم الکساندرپه دې خاطرچې مروې له هغه داخبره هم هلته دلته ن
سره مینه درلوده وژلي و... خوپردې برسیره داسامه له مرګه را په دیخوا هغه مغروراوکبرجن امریکایي دغې ښکلې 

د. برعکس دبدو یې تل پرې کرکوکي نرسې ته نه په درناوي کتل اونه یې کله هم یوخوشالونکی خبر ورته درلو
لورینه وه،یوځل خویې ورته ویلی وو چې موږامریکایان، موږ مسیحیان خدای دمسلمانانو دوژلو لپاره دلته ګمارلي 
یو ... موږ به دبوش اوافراطی عیسوي پلوو دغه پروژه په ټولو اسالمي هیوادوکې دبري ترپولې پورې په ویاړسره 

 رسوو...   پرمخ بیایو اوتربري پورې به یې
دغه خبره هم د دوی دواړو ترمنځ په ترخه ستونزه باندې اوښتې وه دومره چې ان د امریکایی قوا لوی قوماندان هم  

پرې خبرشوی و. اوله ده یې دا ژمنه اخیستې وه چې داډول چټیات باید په راتلونکې کې له ده څخه نه دې مروې په 
ریدل شي ... خوداچې دده په ضمیرکې دغه ټکی د بې ماناغرورځای وړاندې اونه هم دنوروخلکو په وړاندې وا و

نیولی و، ځکه یې داشان خبرې په عادت اوخصلت باندې اوښتې وې ، په تیره بیا کله چې اسامه له نړۍ ولیږدول 
شو، دده اویوشمیرنورو چې دوی دهغه په وژلو ځانونه ویاړن شمیرل دغرور نیلی نورهم مست شوی و،ځکه نواوس 

پوځي باګرام کې ټولوپیژاند اودده شته والی اونشته والي به تل له ټولو سره دپوښتنې وړاوکله کله دخطراشاره هم  په
 بلل کیده . 

په دغوورځوکې هم خبره همداوه ،ټولوفکرکاوه چې الکساندربیا ورک دی، بیابه له یوې بلوا او ترخې غمیزې سره 
نګ په ټول باګرام کې دیوې بدمرغۍ زیری و، همداوه چې ټول دده اودده را روان وي ...، مانا داچې دده نه ښکارید

 دنورو یارانو نوې کاروایۍ ته غوږ په آواز وو. 
مه شپه دباګرام پرهوایی ډګرباندې دشنه یخ شنې سیلۍ د هوا زړه شکاوه،واوره نه  ۶کال د اګست  په  ۲۰۱۱د   

کله د شپې په زړه کې دومره بې رحمه پردغه خوارابلوسي چې وه،خودکال په دغو شپوکې دسالنګو ساړه بادونه کله 
بوږکی یې هم څوک خوب ته نه پریږدي ...  دهمدغې یخنۍ په زړه کې یوه چینوک لکه ویشتلې مرغۍ ګنګسه ګوله 
، یونا څاپه لکه لیونۍ باښه د هوایی ډګر په زړه باندې له سرو لګیدلیو څراغونو سره را ښکاره شوه،هغوی چې له 

ښې خبروو،هغوی ټول انتظارځای ته رسیدلي وو او هلته ورته انتظاروو، یوشمیرنوروبیا تیاری نیوه چې دهغې له پی
رارسیدوسره سم په نورو چورلکوکې په مړو پسې زر ترزره وخوځیږي، چنوک السمه پرځمکه نه وه ناسته چې 

 ، دویمه جنازه د الکساندروه،سریې نه و،پهیوڅووژل شوي سرتیرې یې لکه د الوګانو بورۍ  په بیړه ترراښکته کړل 
دې چې کوم توغندی پرچنوک باندې لګیدلی و،هغه نیغ دده په سرباندې لګیدلی و.یو یو نیم ساعت نه وتیرشوی چې 
نور وژل شوي سرتیري هم په نورو چنوک چورلکو کې را وړل شول،په دوی کې ایازخان هم له خپلو څلورو 

ټول هغه سرتیرې ول چې دا دوې دری شپې یې په وردګو، غزنی ، زرمت باندې چاپې  کوماندوپوځیانو سره و، دوی
اچولې وې اوپه لسګونه بیګناه کلیوال یې د طالب او القاعدې په نامه په خورا بې رحمۍ سره له منځه وړي او یاهم 
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تنګی کې درانه عملیات الس تړلي خپلو پوځي زندانو ته راوستي وو. په هغه شپه هم چې دغو یارانو د وردګو په 
ترسره کړي وو، ترلسوزیات ماشومان او تورسرې یې وژلي وواوډیربې ګناه اودعزت خاوندان مشران یې 
دګوانتامودښکارپه نامه یرغمل کړي ول... بیرته یې د باګرام اوکابل پرلورالوتنه کوله چې د تقدیرد توغندي ماشه 

دوی » نومیالی اواسطوره یی مرین چې په اړه یې ویل کیدلپرې ورخالصه شوه اود سترګو په رپ کې یې دغه 
دوی هغه نه ماتیدونکي اتالن دي چې تل به دامریکاپه تاریخ کې نومونه په زرینو کرښوکې «...اسامه وژلی ؟ 

ځلیږي... اودابه هم ویل کیدل چې دوی ووچې د مځکې له سره یې دترهه ګرۍ مشردتل لپاره ورک کړ ... اوس په 
کې په وینو لیت پیت پراته وواوهغه درواغجنه اتلولي چې دوی د انسان  په مړینه دځان کړې وه، اوس  دغه چنوک

په داسې غمیزه ورته واوښته چې خلکو هغه یوازې دخدای معجزه اودهغه دعدالت ترټولو ښه اوپه انصاف پوره بیلګه 
پرته نورڅوک نه ول په خدایی زوراو پرتم بلله چې نن پردغو تش په نامه اتالنوچې دوی دمځکې پرسرله قاتالنو 

 سره عملي اوتطبیق شوې وه.  
اوهغه یودیرش جنازې  یوه یوه نیمه ورځ وروسته په ځانګړو مراسمو سره  ونمانځل شوې،دهغولپاره ځانګړي مراسم 

 چې څه خبره نیول شوي ول ، مروه په هغه ورځ له خپل استوګنځي څخه راونه وته او نه یې له چا څخه پوښتنه وکړه
 ده ...  

تنو  ۳۱ترټولو جالبه خو داوه چې دجنازو په منځ کې یوه جنازه زیاته راوخته ، ځکه په راپور او ویناووکې هم  د 
نومونه واخستل شول،خو عمآل یوه په کې زیاته وه،چې په دغه معما باندې څوک نه پوهیدل، چا به ویل چې کیدای 

عماڅوک ځکه نه پوهیدل چې سال داسې نه وه چي باید نوم یې واخیستل شي شي داکوم لوی منصبداروي، پردغه م
...هرچا هرهرڅه ویل، اوخپله خپله یې سره ګزوله ... رابرتس چې په بادغیس کې زخمي  شوی و او اوس درواني 

تنه پوښ ناروغانو په روغتون کې تردرملني الندې و، دغه ټوله صحنه په ځیرځیرسره څارله،کوم بل  رواني ناروغه
ترې کړې وه چې دادومره مړي ولی دلته په دغه ډګرباندې ایښې او دومره خلک دڅه لپاره پرې راټول دي؟ ده په 
ځواب کې ورته ویلي وو چې ، دوی هغه ډله وه چې د اسامه په وژلو باندې به یی تل ویاړکاوه،تل به یی په هرځای 

ویاړ باندې سرلوړي بلل،دوی هغوی وو چې په انسان وژنه کې دهغه د وژلو کیسه کوله، اوځانونه به یې پردغه 
باندې یې ویاړل، خو دي ته یې بیا ډیرلږ پام وچې هغه ویاړ نه و ، هرڅوک چی دچا په مرګ وویاړي ، ماناداچی 
په خپل مرګ ویاړي،دوی توره پرانسان پورته کړې اوهغه یې وژلي دی، هرڅوک چې توره پورته کړي اوانسان 

 پله وژل کیږي اوهمدغه به یې حال وي...  ووژنی هغه خ
پرهمدغه شیبه کې دوه تعلیمی سپي په خورابیړه دجنازومنځ له کومی خوا را پیداشول،یوې او بلې خواته یې       

منډې رامنډې کړې،له ټولو جنازوتیرشول نیغ دتوني مړي ته ودریدل اوهغه ته یې په انګوالاوسونګیداپیل وکړ... 
دل ، ترسترګویې اوښکې راغلې ، دومره چې انسانانو پرانسانانو باندې نه وې تویې کړې، مخامخ وسونګیدل وپوخی

یې تابوت ته کیناستل، ترډیرو پورې دوی دتوني په مړي باندې وسونګیدل او وپوخیدل،تونی هغه تعلیمی سپي و چې 
ې که نودی هم اوس په هغو قربانیانوکله دغې ډلې سره یې یوځای دتیروڅوورځو په عملیاتو کې یې برخه اخیستی وه ځ

راته چي له انسانانو سره په یوه کتارکې دهم هغه توغندي په اورکې لولپه شوې و، هغه چې دالکساندرپرسرلګیدلی 
و، او اوس دغوسپیودلته ددغو مړو په وړاندې ددغو بی ژبو موجوداتودغم اوغمرازۍ یوه بل شان عاطفي فضا جوړه 

پرمړي دغو دوو نورو سپیویوڅرګند ماتم جوړکړی و، اودایې اوس هلته سړیوته له شکه کړې وه ،دخپل هم جنس 
پرته ښکاروله چې ګواکي انسان اوحیوان لکه چی خپلې دندې سره بدلې کړي وي ... حیوان انسان شوی وخو انسان 

اړ په نامه دخدای پرخمکه الهم ځان نه پیژاند چې دی څوک دي اودغه ناوړه او غیرانساني لوبه ) جګړه ( یې دکوم وی
 باندې  دخدای دبندګانو په وړاندې پیل کړې ده ... 

اومایکل په هغه شپه ټوله شپه همدغې صحني، همدغه انځورته وژړل او په نیمه شپه کې یې خپلي موراوماري ته  
دنیا حیوانی دنیا انسانی خواخوږي،رحم اودرناوي نورله انساني » ... دغه صحنه په یوه کرښه کې انځورکړه چې : 

 «  ته پناه وړي ده .... هو، مورې،هو،ماري... یوازې مسیح دې زموږ مرستندوی شي اوبس....ښه ورځ  ! 
 

 
  Goole pic 
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 8تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

(۱۹) 
 
ښاپیرۍ ترور نوره چاره نه لري ،ټوله ورځ خپلې لمسۍ ته ګوري دخپل زوی غم دهغې په سترګوکې له یاده باسي » 

، آسمان ته وګوري، وګوري ، خدای ته ګیله منه شي ... او په زوره  زوره یې  پروچوشونډویی بیا هماغه خبره چې 
 انه اوسیلي سره مل را خوره شي چې : په ورځ کې یې یوځل خامخا که څوک وي اوکه نه له ساړه خودر

 خدایه  ته ترهرڅه لوی یي ،امریکا هم تر تالویه نه ده... یوه ورځ به دخپلو نارواوو سزا   -
 خامخا وینې ....  او لویي یوازې له تاسره وړده ... !!! ؟؟؟

--------------------------------------------------------------------------- 
 

دا څو ورځې دخپل زوی په باره کې چې سږ یې لسم کال په ګوانتانامو کې پوره شوي ودرانه ښاپیرې ترور      
شول چې د ګوانتانامونوم زده کړي، داهغه زندان و چې نژدي پنځه کاله خو یي په دې کې تیرلیدل، درانه خوبونه

ځکه چی دی د ه  د ژوند سختې شپې ورځې تیرولې،کې په بې ګناهۍ سراله هلته په زیړو جاموکزوی یې دا څو
هیچا هم دهغه په طراحانو کې دی هم و،نیولی واواوس هلته پروت و، ۹/۱۱اکي د و طالبانو په نامه چې ګوملویواو مه

وبلنې اپه حال نه خبروله، کله به چې چا پوښتنه ترې کوله چی ګواکي څه حال احوال یې راخي ، دی به یوازې خپلې 
 خبره به یې د اشرف خان هجري په یوه نیم بیتې کې ورته خالصه کړه چې :  آسمان ته ونیولې اوسترګې 
 سالم باد را رسوي منت یې تم دی ...    

رته ود بریدونو په اړه تګتن واشند نیویارک اوصدرالدین په غزني کې اوسیده خو کومه دوسیه یي چې                  
یې واده کړی و، چی یوه ورځ نوی نه دی پرې پوهیده اونه هم نورخلک،چې ه کړې وه،هغه هم داسې یو توروجوړ

ه او له هغه وروستپورته کړ،څه موده په بګرام کې وشوي مرغه لکه ښکارامریکایی چنیوک له کروندې څخه غبرګو
یوه دوې میاشتي یی ې واده کړی و،غو ورځوکې نوی دوویشت کلن شوی و،نوی یپه د،یې ګوانتانامو ته رسولي و

م هله خپلې ناوې په نامعلوم سفربیل کړ،ځکه خوښاپیرې ترور امریکایی لوټمارواو یرغلګروالنه وې پوره شوې چې 
یې تسل ورکاوه،هغه داو،چې یوازې یو څه چې دی ته  او نه پرې پوهیده،چا سره خبرې نه کولې ...هیدده په باب له 

 وک نه ولکه چې دوي په دومره لویه ګناه نیولی و ... زوی خو یې دومره لوی څ
 سیمې څخه بیولی و، په دي یېریکا په دومره لوی نامه له دې اوخو اوس چی امه خپل لمانځه هم سمه نه پوهیده،پ   

ي لس کاله هم لږ موده نه وه ، یوه لور چې دده له زندانعقیدې له مخې د زړه له کومي ویاړکاوه،دخپلې  په زړه کې
وه،هغه هم اوس ټکۍ شوې وه ، نوم یې خاطره ورباندې ایښی و،کله چې نوې په خبروراغله  کیدو وروسته پیداشوې

موراو انۍ څخه تل دخپل له خپلې هغې به «  پالر... پالر... چیرې  ... چیرې » نو لومړني پوښتنه یې داوه چې: 
ازې شوای ترالسه کوالی... موراوانۍ به یې هم یوسم ځواب نه  خو تراوسه یې هم یوپالرپه اړه پوښتنې کولې،
  !دخدای په هیله ستوري شمیرې  کېموچې ګواکي پالردې په ) ګاتانامو(هو، ګا تا ناهمدغه یو نوم ورته یاداوه 

ګا تا ب ورکړ:دې به هم په وړه ژبه ځوا همداسې کله به چې له دې هم چا پوښتنه وکړه چې پالردې چیرې تللی؟ د
 راځي په خیر ... ، هلته دخدای په هیله ستوري شمیري... نامو ته تللې 
دې داسې فکرنه کاوه چې  یده چې ګوانتانامو به څه شي وي،څه ډول ځای به وي او چیرې به وې ؟خو دا نه پوه

پل انګریزانو به خ ) تورې اوبه( دي ،ایانودامریک ر ته امیرګل آکا ویلي وو چې داګوانتامو به لکه چې ښاپیرۍ ترو
 په ژوندني یې راوتل له هغه بدنام زندانه شوني نه وو... چې نامي  دښمنان تورو اوبو )اندیمان ( ته استول هغوی 

ۍ سره ناهښاپیرۍ ترور وروسته پوه شوه چې زوی یې په یوشتمه پیړۍ کې د نړۍ متمدنو ښکیالکګرو په بې ګ 
چې ډیره نارامه شوه،نو بیابه دتورو اوبو خبره کله به ان ته رسولی دی...بدنام او ځورونکي دوزخي زند ټولودنړۍ تر

رو اوبو کې په اړه چې هغه هم په تو متین پیړۍ مخکې د باجوړ دنومیالی خان عمراخان د زویه یووریاده شوه،
 چې :   ټوله پښتو نخوا کې په انګازو شو پهانګریزانو زندانی کړی و،اویوسروکی 

 ال بند            او زولنې ورته راوړینه ... متین په تور کې ک
 متین په تورکې .....

ره د اوښکو په بدرګه زمزمه کوله،له ځانه سره به یې د نا لیدلې ښاپیرۍ ترور به هم کله کله همدغه سندره له ځان س
نیا څه به یې د دګانتانامو انځورونه په خپل ذهن کې ایستل ، اوپه وروستي ټاپي به یې سوړ اوسیلی ویوست اوهر

خدایه  ته ترهرڅه لوی یي ، امریکا هم »  پیداکونکي ته وسپارل اوپه یوه جمله کې به یې هرڅه سره خالصه کړل: 
 «  تر تالویه نه ده ...  یوه ورځ به دخپلو نارواوو سزا خامخا وینې ....  او لویي یوازې له تاسره وړده ...

رګل آ کاو،هغه په لیک باندې پوهیده،څه زده کړې یې  په خپل کوشش سره د ښاپیرې ترورد کیسواومرکو یار می    
کړې وې،کله کله خو به یې ال داهم ویل چې پرهغه مهال چې ظاهرشاه نوي کلیوالي ښوونځي دود کړل،دی لومړنی 

یې  هزده کونکي و،چې هلته یې تر دریم ټولکی پورې زده کړې کړې وې،مانا داچې په لیک لوست پوهیده ، اوس ب
چی بی بی سي رادیو اوریده،دی ترډیرودهغې په خبرونو باندې ښه پوهیده، دادده خبره وه چي کله کله به یې له 

 ښاپیرۍ ترور سره کوله چي:
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 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

ـ امریکایانوملک پاچاخان هم په غلطه ترګوانتامو پورې ورساوه ، ځکه چې د سقاوشیرګل پنجشیري زوی چی اوس 
، هغه په الس ورکړ، څویې هغوی ووژني، او هرڅه یی لکه دپروان مینې یې له امریکایانو سره کارکاوه

دهندوانوکورونه په دغه نیرنګ دځان کړي ...  امریکایان زموږ په دغو دسیسواو توطیو باندې څه پوهیږي،هرڅوک 
.  چې راپور وروړي ، هغه فکر کوي  چې رښتیا دي او بیا نو بې سوال او ځوابه الوتکي پسې را والوزوي ..

دسقاوشیرګل زوی اوس له هغو سره غټ ترجمان دی ، دا خره امریکایان هم لکه روسانو غوندې کارونه کوي ، 
 ...« لومړي له سړي خوټي پرې کوي او بیایی شمیري » دوی هم 

پاچاخان یوازې پرهمدغه المل چې دسقاوشیرګل زوی غلط راپورورکړی و، کلونه کلونه په ګوانتا نامو کې 
داسې څه یې ورسره ونه موندل چې پرهغو باید دده ګناه په ډاګه شی ، برقی جزاوې، پرسپو باندې داړل  تیرکړل،خو

، بې خوبه کول ، په تنګو اونمجنو کوټوکې یوازې ساتل اویوشمیرنورکړه چې دویلونه دی ...  دا ټول څه یې پرده 
یرغلونو طراح ووګالل ، خو دوی په دي نه  باندې یوازې په دې ګناه چې دی هم کواکي د واشنګتن او نیوریا ک د

پوهیدل چې امریکا په خپل ټول ځواک سره څومره کمزورې ده ، چې پاچاخان ، هغه څوک په رښتیا هم دخپل وطن 
شمال او جنوب نه و ورمعلوم پرنیویارک باندې د الوتکو طراح بولي اوکلوکلونه یې د ژوند په  بې برخلیکۍ باندې 

 و به ټولو داخبره کوله چی :سپاري ...  کلیوال
 غل له خپل سیورې څخه ډاریږی، هرڅوک غل ورته ښکاري اوامریکا هم اوس همداسې یوه پړاو ته رسیدلی ده ...  

داوړي لومړۍ میاشت را پورته شوې وه ، زموږ دکلي فصلونه په مستۍ کې وو ، دشوتلو فصلونه ریبل شوي      
وو،ځکه خو به هرسهارسهارنیو وږمو د شوتلو نم جن توږم  پرهره خوا خور کړي و، هرڅو ک به په خپلو کارو 

دغوني چورلکي پریوه اوبله خوا روانې وي باندې اخته وو، دغرونو په سرونو به هره ورځ امریکایی چنیوک درنې ب
، کله کله به زموږ دکلي پرسرهم تیرې شوې،هرچا به ویل چې په دغو چورلکوکې د سقاوشیرګل اوزموږ دکلي 
دپخواني غوبه علی جان  ترجمان زامن ځي اوراځي ...  خو خدای دنه کړي چې بیا کله زموږ دکلي پردغه ارام 

 ه نه کړي ... ژوند باندې کومه ټکه را نازل
په هغه کال زموږ ټولو کلیوالو د سقاوشیرګل اوغوبه علي جان د ترجمانو زامنوله السه بده ورځ درلوده ، له ټولو 
دخوښئ اوغم شپې ورځې له یاده وتلې وې ، خلک په ډله ییزه توګه پرجنازه پسې نه تلل، د واده مراسم هم لکه 

ته داخبره په ډاګه شوې وه چې د سقاوشیرګل اوغوبه علي جان دجنازې هغه داسې شوې وو ځکه چې اوس خلکو 
زامنو د امریکایی ډالرو په مقابل کې دخپلو خلکو پرژوندباندې لوبې کوي،زموږ کلیوال دغه یوه ټکي ډیرځورول 

  لچې سقاو پالر یې کلونه کلونه د جهاد  نارې سورې وهلې ، کلونه کلونه به یې خارجیان  دوطن او دین دښمنان بل
خو اوس یې چې خوله ورغوړه کړې وه ، نه جهاد واونه هم آزادی ، نه ایمان او نه هم اسالم ... نه وطن و او نه 

 وطن پالنه ځکه خو به ښاپیرۍ ترور کله کله داخبره هم  کوله : 
خواره ـ  څه شو جهاد ؟ څه شو اسالم ؟ او څه شوه ایمانداري ، هغوی چې جهادیان وو،اوس ټول د ډالرو ځیره 

اوخیرات خواره شول،نو چې داسې وه بیا نو ددرواغجن امریکایی جهاد په نامه ددې لویې درواغجنې هنګامې اړتیا 
څه وه ؟  ددې دومره خلکو شهادت  یوازې د ډالرو لپاره و؟  د سردار داود امین او نجیب اونورو وژلو ته څه اړتیاوه 

خپل همیشه خپل وي پردي کله نه پوهیدئ، نه مو وواوریدلی چې:  ؟ ولی مو خپلې مټې په پردیو تورو پریکړې ...
  ؟؟؟خپلیدی نه شي ...  

   
پرپاچاخان یوه لسیږه تیره شوې وه چې دیوه تصادف له مخې دامریکایانو له منګولو را ووت ، دهغه په کړو وړو 

وپه دې نه پوهیده چې دا دومره کې بال توپیرراغلی و،هغه اوس یو روانی ناروغ و،هغه هرڅه له السه ورکړي وو ا
لویه غمیزه د چا له خوا په څه شان پرده او په سلګونونورو بې ګناووباندې ورټپ شوه، دده په لیدو سره زموږ دکلي 
هرکلیوال نراوښځې ته،پوه اوناپوه ته اوس دایوه خبره په ډاګه شوې وه چې ،هغه ځواکونه اوهغه ملتونه لکه امریکا 

اندې د واکمنۍ دعوه کوي،له یوه ساده پښتون پاچا خانه داسې ډاریږي چې ګواکی دایواتومي چې نن سبا پرنړۍ ب
ځواک دی او دامریکې خدایی یې له خطرسره مخامخ کړې ده ... اوملک پاچان له ګوانتامووروسته څه موده په کلي 

اندې شوه ، سم سیده یې په لیونتون بکې و، سم دم لیونی شو، خپلوانویې کابل ته درملنې له پاره بوت، درملنه یې ونه 
وسپاره، تراوسه پورې هلته تردرنو اوسپنزو پنجرو ورهخوا پروت دی ، هرڅوک یې چې وینې پرحال یې افسوس 

له  »کوي، دخپلې پنجرې پرسریې یوه لنډه جمله ده اوکه بل چا ورته لیکلي چې هرڅوک یې په افسوس سره وایې :  
 « ګوانتامو تردغو پنجرو ! 

خود ښاپیرې تروردصدرالدین برخلیک تراوسه هم نه خپله ترورته اونه هم امیرګل اکا ته معلوم دی، کله کله داهم 
خواشیني شي اوله امیرګل آکاسره دخپل زړه داخبره وکړي چې که د ګوانتانامو بې ګناه زندانیان له بنده وروسته د 

ندانه را خوشي کیږي همدا برخلیک لري ؟ خو امیرګل اکا پاچاخان په برخلیک اخته کیږي، ددې زوی به هم که له ز
 ورته وایې چې زړه مه خوره خدای لوی دی چې هغه به داسې نه کیږي... 

ښاپیرۍ ترور نوره چاره نه لري ، ټوله ورځ خپلې لمسۍ ته ګوري، دخپل زوی غم دهغې په سترګوکې له یاده 
شي ...او په زوره  زوره یې  پروچو شونډویی بیا هماغه خبره باسي،آسمان ته وګوري، وګوري ، خدای ته ګیله منه 

 چې په ورځ کې یې یوځل خامخا که څوک وي اوکه نه له ساړه خودرانه اوسیلي سره مل را خوره شي چې : 
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 خدایه  ته ترهرڅه لوی یي ، امریکا هم تر تالویه نه ده ...  یوه ورځ به دخپلو نارواوو سزا   -
 !!! ؟؟؟ او لویي یوازې له تاسره وړده ...خامخا وینې ....  

 

 
 

(۲۰) 
 

موږ را وتښتیدو... موږ افغانانومات کړو، موږ دپیړۍ اوږده جګړه په افغانستان کې بایلوله ... ، موږ انسانیت ته  »
 یوبدنوم پریښود. اوموږ داځل دویم ویتنام  افغانستان هم په شرمونو سره ترشاه پریښود، په ماتواوشرمونوسره...

غربه لمرکله هم شرق ته نه دی تللی اونه هلته پریوتلي دی... هو... لمرله شرقه راوزي په لویدیزکې پریوزي، له 
 اوزموږبشری او تاریخي شرم سره ترې راوتښتیدو...  لوی موږهلته په تورتم کې الړو اوپرتورتم کې له یوه

 سرونه به زموږ راتلونکوته دابدله پاره زموږ دبی عقلو واکمنانانواوظالم پانګوال نظام له امله ټیټ وي ...
--------------------------------------------- 

 
له ارزګانه بیرته کندهارته له درنوعملیاتو وروسته را وګرزیده، خو مایکل  ۱۸دمایکل ډله پرون دنومبر په       

 داځل نه و، ورسره تللی، تیره اوونۍ دماري له خوا وروستی خوتوند پیغام ورته راغلی و، چې په کي یې لیکلي وو،
نورکه هوس هم دی بس دی،که خدمت هم دی بس دی ، که دامریکاسرلوړي اویا سرټیټي هم ده بس ده ... بس ... 

 بس ... 
دماري پیغام هم داوچې نورخویی هسي هم وخت پوره وباید په افغانستان کې دپاتې کیدو تکل ونه کړي...ځکه خویی   

ره له ښې وتلې وه... هره ورځ به یې دماري ترغوږ اوس زوی هم لوی شوی اوپه خبروراغلی و، موریي هم نو
 ورتیروله چې: 

 ـ زما مایکل یادیږی ... هغه باید راشي، هو باید راشي ... 
ځکه خومایکل هم نورد خپلوکارونودسرته رسولوپه خاطرځان له عملیاتوپریوه خوا ساته... په هغه ورځ یې چې له 

وکړه، هغه په یوه دردونکي خبره باندې خبرکړ،چې هغه دده په وینا  خپل ملګري رابرتس څخه دخپلوعملیاتو پوښتنه
 ددوی ترجنایاتوهم ځورونکي وچې هغه داسترالیایی سرتیرو انساني ضد  کړنه اوفاجعه وه ...

 رابرتس وژړل، سخت درد ورغلی و، خو مایکل زر په غږکې ونیو : 
  ـ خبره څه ده ؟  چا څه درته ویلی ، چا کنځلې درته کړې ؟

 خو رابرتس ال هم سلګوپه سراخیستی و 
 ـ  نه ،...  نه نه ، ما ته چا څه نه دي ویلی ، نه نه ... )ژړا ( 

مایکل یې پرسرالس راتیرکړ،اوبه یې ورکړې ، کله چې یوڅه آرام شو، نوبیا یې دهغو استرالیایی سرتیرود دیوې 
وی سره د څوورځو ګډو عملیاتوله پاره یوځای بشري ضد پیښې یادونه ورته وکړه،هغوی چې په دغو ورځوکې له د

شوي وو...رابرتس په ډیر درد اودوک سره هغه پیښه ورته وویله چې یوه استرالیایی سرتیري یوافغان ماشوم په ډیر 
وحشیانه چلند په یوه کلي کې په چاکو باندې هالل کړی و،ترټولو دردونکې یې داوه چې کله یې ریکاد ویدیو را 

 په هغې کې معلومه شوه چې ترحاللولودمخه استرالیایی قاتل ماشوم ته وایې چې :  څرګنده شوه ،
اودسولې سولې په ویلوسره یې « چغه مه وهه څه خبره نه ده موږ تاسوته سوله راوړي ... سوله ... سوله....»  

 سرلکه دچرګوړي په شان ترې پرې کوي ... 
 ونیو، اودتسلي په توګه یې ورته کوله : مایکل ورسره په ژړا شو، نوریې هم په غیږه کې 

ـ هو، موږ ټول قاتالن یو...  موږ ټول انسان وژنو، انسان خورو ... موږ نورپه افغان وژنه کې دومره ماهرشوي یو 
چې اوس یې ددغو بی ګنا ماشومانو په وژنوباندې دخپلو پخوانیو ظالموپلرونو دوژنوتجربي دتورو اوچړو په څوکو 

.. هو... استرالیایان دحیواناتو تجربي په انسانانو، په افغانانو هم کوي ... شرم .... شرم ....  دې سره عملی کوو.
  پرموږ اودوی دواړو وي... 
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 مایکل د رابرت اوښکې ورپاکې کړې ... خو د زړه درد یې یوازې خدای لیده، ځکه یې  ترخوله راووتل : 
شي عمل اوابتکاروکړ... زه باورلرم چې ددغو وینوپوربه ډیرزرهغوی ـ استرالیایانوترموږ هم په افغان وژنه کې وح

چې ماشومان حاللوی ، کلي ړنګوي  اووحشیانه موربمونه اوروي ...دخدای په وړاندې دغوبی ګناوو وینوپه وړاندې 
 پرې کوي ... ددغوماشومو اوښکو اووینوپه وړاندې... 

 
*** 

دادوې شپې کیدې چې له یوه اوبله اوریدل کیدل چې امریکا نوره له افغانستانه وځي، مایکل هم داخبره اوریدلې وه، 
خوداچې کله اوڅنګه پردې یې نه پوهیده، دماری پرله پسې ټینګارونه بل څه وو چې نورد مایکل هم دکندهارپرلته 

ندې ګوزارونه لږشوي ول خوخطرالهم پای ته نه و رسیدلی، باندې ټیکه نه کیده... سره له دې چې پرامریکایانو با
مایکل داځل په خپل غونډکې ترتیرځل د آزادي احساس کاوه، خوهغه شوراوشرنګ چې ده دلته په کندهارکې لیدلی 
و،اوس هغه نه و، امریکاخپل ډیرپوځیان په پټه له کندهاره ایستلي ول، انګریزانوخوله هغه وخته چې په موسي کال 

یې تاریخي مختورشو، بیا کله هم دکندهارپرلوررامخه نه کړه، دامریکا مالهم له هغه وروسته چې دبمونوموریي کي 
په شینواروکې وکاراوه اوښه یې پرې ونه شوه، نوره خپله ټیکه دلته نه لیده، ځکه خویی هره شپه، په سلګونوپوځیان 

 په ناخبره توګه له افغانستانه ایستل... 
مایکل داهرڅه په سترګو لیدل، دهغه اوس هم هرشیبه دکندهارسندره دژبې پرسروه، هغه چې تیرځل یي دلته اوریدلې 

 وه ... 
 ـ زما کندهاره د زمرو وطنه ....   

خوامریکایی پوځیان ال هم په تروراووژنو باندې پټ اوښکاره اخته ول، له دې امله چې افغان جنګیالي اوافغان ولس 
ه جنوب اوختیزکې،هغوی چې یوازې یې دخپل وطن د آزادۍ په خاطرخپلې وینې تویولې غافلګیراوبوخت دهیواد پ

وساتي اوپردې پوه نه شي چې دوی نورله افغانستانه په بې شرمۍ اوماتې سره کونه کاږي اوتښتي الیی هم خپله 
 کوله...

جنایاتوباندې ترډیرووغږیدل، پردې وغږیدل په هغه شپه مایکل اورابرتس هم یوازې په کندهارکې دخپلوځواکونوپر
چې دوی دکندهارنامیان په څه ډول اوڅه رنګه توطیو له منځه وړل، دوی په کندهارکي دجنرال رازق دمرګ په 

 رازباندې غږیدل چې امریکایی وینې څښونکي جنرال په څومره ډاډ سره دهغه له مرګه وروسته داخبره کوله : 
 ـ زه هدف نه وم ... 

دې غږیدل چې دوی په یوویشتمه پیړۍ کې، په دومره لوی ځواک سره په زرګونوځوانان دلته له السه ورکړل اوپر
اوپه زرګونو ځوانان نجونې اوهلکان یی په ژوندونی راوستل اوپه تابوتونوکې یې بیرته امریکا اونورو هیوادوته 

لووجهادي کابل ورانونکوپکولي جاسوسانوپه یوړول... اوپردې غږیدل چې دوی دیوه نړیوال ځواک په توګه دروس پ
جاسوسیو په افغانستان کې شل کاله په درواغو وجنګیدل، په درواغو مړه شول... په درواغویی ټوله امریکاهم وغولوله 

 اوپه درواغویی دلته دآدم دزامنووینې تویې کړې... 
راقه نیغ کندهارته راوړل شوي ول رابرتس اومایکل دهغه یوه ټولی وروستي پاتې ژوندي پوځیان ووچې له ع

اوتراوسه الژوندي ول، دوی ته خپلې لومړۍ ورځی اوخپل لومړي ملګري اوس هم یویووریادیدل چې څنګه یې په 
ځوانۍ کې له ژوندسره دویاړله پاره نه بلکي دیوه بشري جنایت په نامه خدای پامانی وکړ...  دوی به تل ویل چې، 

 پلوبریاوو په اړه پوښتنه وکړي دوی به ورته وایی : که له دوی څخه امریکایان دخ
ـ موږ را وتښتیدو... موږ افغانانومات کړو، موږ دپیړۍ اوږده جګړه په افغانستان کې بایلوله ... ، موږ انسانیت ته 

 . .یوبدنوم پریښود. اوموږ داځل دویم ویتنام  افغانستان هم په شرمونو سره ترشاه پریښود، په ماتواوشرمونوسره.
هو... لمرله شرقه راوزي په لویدیزکې پریوزي، له غربه لمرکله هم شرق ته نه دی تللی اونه هلته پریوتلي دی... 

موږ سرونه اوزله یوه بشری او تاریخي شرم سره ترې راوتښتیدو...  بیرته موږهلته په تورتم کې الړو اوپرتورتم کې
 واکمنانانواوظالم پانګوال نظام له امله ټیټ وي ...به زموږ راتلونکوته دابدله پاره زموږ دبی عقلو 

مایکل یوه اوونۍ نورهم په ښکلي کندهارکې پاتې شو، یوه اوونۍ وروسته په رښتیاهم لکه چې په توره شپه کې راغلي 
 هول، په توره شپه کې په یوناڅاپه قوماندې سره الوتکې ته ورقومانده کړل شول... تورتم و، شپه وه اود شپې په زړ

کې دشپې تیښته... هغه هم له کندهار... مایکل د وروستي ځل له پاره له درانه اوښکلي کندهارسره دکندهارله لوړو 
خدای پامانی کاوه چې سترګې یی له لوړو لوړو پردووټکو باندې ونښتې، پردووټکو، پردرنه خرقه اوپر درانه 

ورتیره شوه، ویی منله، رابرتس ته چې په څنګ یې احمدشاهي مزار... په ځیرځیریی ورته وکتل، په زړه کې یې 
 ناست ورښودل اوپه لنډه یی ورته وویل : 

 ـ هغه دوه ټکي، هغه دوه روښانه ټکي، همدغه دي چې افغانستان ساتي ... همدغه دوه ټکي ... 
 خوداچې نوروپوځیانویې خبره اوریده نوره یی وراوږده نه کړه ... 

 ... راشمه زړګی زما فارغ شي تاته
 

*** 
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څه کم دیرش ساعته ال نه وو شوي چې دمایکل دوی دالوتکې ځوړند ټایرونه د امریکي پرځمکه باندې ولګیدل،مایکل 

 سوړاوسویلی ویوست بیا یی رابرتس ته مخ ورواړاوه اوپه لوړآوازیی ورته وویل : 
ـ موږ را وتښتیدو... موږ افغانانومات کړو، موږ دپیړۍ اوږده جګړه په افغانستان کې بایلوله ... ، موږ انسانیت ته 

 یوبدنوم پریښود. اوموږ داځل دویم ویتنام  افغانستان هم په شرمونو سره ترشاه پریښود، په ماتواوشرمونوسره... 
غربه لمرکله هم شرق ته نه دی تللی اونه هلته پریوتلي دی...  هو... لمرله شرقه راوزي په لویدیزکې پریوزي، له

ه به اوزموږ سرونموږهلته په تورتم کې الړو اوپرتورتم کې له یوه بشری او تاریخي شرم سره ترې راوتښتیدو... 
 زموږ راتلونکوته دابدله پاره زموږ دبی عقلو واکمنانانواوظالم پانګوال نظام له امله ټیټ وي ...

دښارپرلوړو باندې دواورې نرۍ نرۍ لیکي لکه پرماته هنداره باندې کرښې ښکاریدې، نن ددوی دهرکلي له  ،سهارو
پاره ځانګړي پوځي تیاري نیول شوی وو، ماری هم له خپل بچي اونورو خپلوانوسره دده هرکلي ته راغلي ول... 

ی ژړل اوویې خندل ... یوې بلی خواته یې په اودا دده له پاره یوبل ژوند و، خپل بچي یې په غیږکې ونیو، ورسره وی
 خپلې مورپسې وکتل، له ماري یې دهغې پوښتنه وکړه، هغې  په پلمه ورته وویل چې په کورکې کې ده... 

دغرمې وروستۍ شیبې وې چې دهرکلي مراسم پای ته ورسیدل، یوازې یې له یوه جنرال څخه دتسلیت جمله واوریده... 
واوپوځیانوپه خاطربه یی داجمله ورته ویلي وي ، ماري ته یې وکتل، هغې هم خبره په فکریی وکړچې دخپلویاران

 هسې ساده موسکا سره تیره کړه.... 
دوې بجې اوپنځلس دقیقې وې چې د دوی موټرد زیاتوموټروپه بدرګه دکورپرځای د دوی دچم ګاونډ کلیسا په مخ کې 

یې له مورسره هلته ته ... اوهلته به یې دعیسی مسیح انځورته چې ودرید... هو دکلیسا ... دهغې کلیسا چې مایکل به 
 دمورپه غیږ کې و سرټیټاوه اودعاوې به یې ورته کولې ... عیسی مسیح دې زموږمل شي ... 

 ماري ته یې مخ ور واړاوه، هغه ورته په چغوشوه، په غیږکې ونیو اوپه چغوچغویی ورته وویل : 
 ه موږ سره نشته... مور... مو... مور ... نوره لـ 

 یوه اوونۍ کیده چې موریی مړه شوې وه اونن یی دلته له ده سره وروستي دیدن و... وروستی خدای پامانی...  
مایکل حیران اومات څانګونه دمورد تابوت پرسرودرید، ماري اورابرتس یې په څنګ کې وو... دمورپرمخ یی    

 خپل الس راتیرکړ، ښکل یې کړه اوپه چغوچغویی دې ته هم خپل وروستي پیغام ووایه : 
 ـ مورې تا رښتیا ویلي ول ... رښتیا چې موږبه سرلوړي امریکا ته راستانه نه شو... هو، مورې : 

ـ موږ را وتښتیدو... موږ افغانانومات کړو، موږ دپیړۍ اوږده جګړه په افغانستان کې بایلوله ... ، موږ انسانیت ته 
 ه... په ماتواوشرمونوسر مونو سره ترشاه پریښود... ن هم په شراوموږ داځل دویم ویتنام  افغانستا... یوبدنوم پریښود

دی تللی اونه هلته پریوتلي په لویدیزکې پریوزي، له غربه لمرکله هم شرق ته نه  هو... لمرله شرقه خیږي،
به  اوزموږ سرونهراوتښتیدو...  سره  تاریخي شرمړو اوپرتورتم کې له یوه بشری اوموږهلته په تورتم کې الدی...

 لونکوته دابدله پاره زموږ دبی عقلو واکمنانانواوظالم پانګوال نظام له امله ټیټ وي ...زموږ رات
 هو، مورې، راوتښتیدو ... موږ را وتښیدو...

 
 اومسیح دې ستا هم مل شي ....
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