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 7 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

  ۱1/۱۰/۰۱1۲              : سراج الحق ببرک زی ځدراڼژباړن

 بمونه  يوندژ
 دي ګراڅیه  جوزپی: لیکوال ٬انوشکا تومات :او پلټنېریسرچ  ٬رن مجلې څخهدالمان له  شټ: رچینهس

 رفیقي اصیم : فوټوګراف
 

 ماشومانافغان  ورک له السه وتلي
 

 نکيافغان تیو بوتلو٬ دوی دیچې کله  ٬و کالود نهو یا لسواټکل  دی
یو  چې څنګه طالبانو له ده څخه کیسه کويد خپلي ځان  وژني   ځوان

 بم جوړکړو. ژوندی 
 ٬ دلته هر لسم دي والړد ځوانانومحبس په انګړ کې  کابل  د  ځوانان تنکې

 .ل شوي دیرالیږ تورن  تور په ګر برید  ۍځانمړګ د بندي  ناست 
داسي رپوټ ته  موږ ماموریت په اړه مرګوني  خپل دځوان   یوتنکي

 .کويار
یو  ٬شيجوړ  ځواکمن سړی ستر غوښتل چې  له ده څخه یو عریزهللا 

٬ دی وو ليطالبانو ویڅه  ته  چې ده  جنګیالي ترینه جوړ شي٬ ریښتنۍ
او پالر به  هله  مور ده د هغه داچې  .لري ینګ باورټډیر په هغه باندې 

 .والوځويکې  بم ځان په خپل ٬ کله چې دی جنت ته والړ شي
یا عمل تر سره پوهیږي چې زه ولې دا کار   ته په ما نه: عزیزهللا وایي

 .کوم
  ؟ زه نه پوهیږم  ولې:  پوښتنه
 .چې ته کافر یي ځکه:  ځواب
 ؟نه پوهیږيباندې  مسلمانان  خو هم د ستا په دې عمل : پوښتنه
 . ن نه ديمسلماناهم بیا دوی : ځواب

 ؟ راوړي دي څه شي  ما ته دې : کوي پوښتنه عزیزهللا 
 غوښتي وو.ا له ما ې راوړي دي٬ څه شي چې تونه یا ټوپسکینس ټوپکتابچې او د ټ ماتا ته قلمونه٬ ٬هو: ځواب
 ؟قلمونه رنګه رنګه دي: پوښتنه

 .زرغون دي  او  سرهقلمونه  ٬هو: ځواب 
 .ډیر ښه ٬عزیز هللا وویل

 ؟ ښ شوي ديپې چې  کوم ٬تشرح کړيبیان اوټول هغه شیان  ما ته چې هڅه وکړی یوه  نه غواړې  ولې:  پوښتنه
 .ي دينځلیپریمزه  غازما مما باندې  پر خودوی  : ځواب
 ؟خندې ته ولې: پوښتنه
 .ریدل غواړيواشي  یو داسي همد زماڅخه  داسي ده او تاسوه دا همځک :ځواب
  ٬٬ سوريټېتو یېټو هوا کې په تا  به تړلي دې چاودیدونکې توکې تر نس ریدې چې ته له دې نه وې هللا ٬عزیز: پوښتنه

 ؟ کړي څیري  ٬څیرياو سوري 
 . من سړی  شمعزت او ژوند کې سرلوړیخپل ما غښتل چې   ٬سموزه یواتل  او غښتل چې نه٬ ما   :بځوا

دومره ډیر ځای پرځای شوي   پرسر  دنسچې د ستا  دې ینه وېر هم له دې لږ څه   ته ولې عزیزهللا : پوښتنه
 ؟څیري کړياو ټوټو ٬چاودیدونکې توکې به تا په ټوټو

چې  دوی  ما یواځې دا  فکر کاوه٬ څه ٬ښ نشيچې ماته  به هېچ   پې لودرسي باور دما په ریښتیا سره دا٬ نه : ځواب
باعزته ما غوښتل چې یو ووسم٬ا. ما غوښتل چې یو اتل ٬ همداسي به  کومڅه یي چې ماته  ویلي دي ماته امرکړي  او

 .ژوند ولرم
 ؟ وکړيته غواړي له خپل پالر سره خبرې  : پوښتنه
 .نه غواړم  له ده سره خبرې وکړم اصالأ زه  : ځواب
 ؟ولې : پوښتنه
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 زه  ٬الوځويخپله په هوا کې ته خپل ځان   او ځان وژنه کوی ته ولې ځکه دی بیا له مانه پوښتنه کوي چې: ځواب
 .نه غواړم  چې واورمخبرې دغسي 
 ؟ تا څه کړي دي او ته دلته ناست یيي چې پوهیږ ٬خبره دهستا کورنۍ  : پوښتنه
 .مهم نه ديهېچ   ماته نور  موراو پالر  ٬ته هیچ په زړه پوري نه ده دا پوښتنه ما:  ځواب
 ؟غلي ديڅوک ستا لیدنې ته دلته را د دوی څخه : پوښتنه
 تفاوته وه٬لیدنه ماته بي د ده  .لیدني ته راغيهلته مي   یو تره خونه کې ناست ووم٬یکله چې زه د کندهار په بند: ځواب

. له هغي مهاله تر اوس دخپلي زما په اړه څه ویلي وي  او که نهبه زما مور او پالرته په دې هم نه پوهیږم چې ده 
 .نه لرم هېچ خبر کورنۍ څخه 

 ؟شته چې د خپل پالر سره خبرې وکړيلیفون نمبر یستا سره د ټ: پوښتنه
 .یفون نه لريیلزما پالر ټ:  ځواب
  ؟ه مینه د خپل پالر سره خبرې وکړيپته نه غواړې  :پوښتنه
 .له ده سره خبرې وکړماصأل زه نه غواړم چې : ځواب
 ؟ ولې: پوښتنه
څخه ما زدی    ماخپل ځان په هوا کې الوځولو. زه نه غواړم  چېی بیا له مانه پوښتنه کوي چې ولې ځکه د: ځواب

 . دغه پوښتنه وکړي
  ؟وکړي  څه غواړې شي٬ له بند څخه خوشي کله چې تههللا عزیز: پوښتنه
 .سرتیري شمیو غواړم چې : ځواب 
 ؟شيجذب بیا  خواد طالبانو ل  بیا پریږدې چې ته ته : پوښتنه

په کابل کې زه  ٬خپل کورته نه ځمله همدې امله زه اوس  .مکړ نهتر سره   عملي بیا یو داسي یوځلزه  به ٬ نه :  ابځو
 .زه د افغان وسله وال پوځ ته ورشمدلته کړي شم چې  ډیر ډاډه یم٬

 .ي یيتلو لپاره  ال ډیر کوچن اماته خو دسرتیري کیدولو یا پوځ ته د: پلټونکې
زه له وسلو  .په کې لوی وښیمتر څو چې زه ځان   ٬م٬ یو جعلي پاسپورټ به پیدا کړشم کله چې زه خوشي : ځواب

 .سرتیري شمیود همدې لپاره زه غواړم چې  .خوښیږي ره ډیره مینه لرم٬ زما وسلې  ډیريس
 څه ته  بیا  ٬بریالي نشويتیر و نه باسي او ي پاسپورټ  په ورښودلو سرهوسله وال پوځ د خپل جعل که ته :  پوښتنه

 ؟غواړی وکړی
. زه ډیر ښه ما طالبانو ته هم پختن کړي دی .پخه کړم ۍوډواړم چې سرتیرو ته په پخلنځي کې ډغ زه بیا:  وابځ

 .٬ باور وکړياشپزیم
لکه ټول   ٬دي هغه څه چې طالبانو تاته درښودلي ٬ږيه یوځای اوسیچې ته د نورو بندیانو سرعزیزهللا کله   :پوښتنه

 ؟ کويهمداسي تبلیغ  غه د. ووژل شي ټول امریکایان بایدافغانستان څخه ووځې او  کافر سرتیرې د
 ؟ وایيڅوک په ما پسي داسې :  ځواب

محبس قوماندان ته چې ته او محبس مدیري ته  ولې  ته د  .ینو بندیانو قوماندان ته ویلي ديځ: ځواب ورکوي پلټونکې
  ؟ ٬  دوروغ وایيوایي رورو  ورته

٬ دی يکار زما لپاره ژوند  ډیر اسانه کړ دا .اوریدل غواړيشي  وایم چې دی دهغیڅه  زه هر چاته هغه  : ځواب 
 . ښایي دوی ما همداسې وبښي

 ؟ ته څه شي په ریښتیار سره  غواړې : تنهپوښ
 .زه غواړم بیرته طالبانو ته ورشم:  وابځ

 .ته په ریښتیا سره بیرته ځی : پوښتنه
 .زه بیر ته طالبانو ته ورځم ٬هو:  ځواب
 ؟ ولې : پوښتنه
زه یي  ٬ډیر مهم سړی  ومیو  زه د دوی لپاره  و٬ډیر ښه چلند کاودوی زما سره  زه هلته ډیر نیکمرغه وم ٬  :ځواب

  . نګړي  دندې لپاره ټاکلي ومیوې ځا
 .داکار کوم نه پوهیږي چې زه ولې  خبرې  پهزما  وویل چې ته اوس  اهمد ما خو تا ته ٬ولې

 ؟ نکي برید تر سره کړيوژپه ریښتیا سره یوځلي بیا ځان ته  غواړي:  پوښتنه
 .که خدای ماته د دې توفیق راکړو ٬هو:   ځواب

 
او په دې  باندې دردونو باندې  هیچ فکر نه کاوه  پر ده  ٬منمزه دغه  ٬یش ګوته  به مي کمه  یوه ٬فکر کاوهعزیرهللا  

 . ده فکر کاوه ته انعامونواو ویاړونو ووعده ورکول شویده  .شي  يړلسور ولوینو کې په  هم  فکر نه کاوه  چې دی به 
 .شي څومره نیکمرغه او خوشحاله په ژوندکې  چې دی به فکر کاوه دې ته 
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 ده  دتر دې مخکې  و٬ته ورڅیرمه په یوه کاریز کې پټ   دک کې سړکلونستان په سویل ختیځ   ښار سپین بدی  دافغا
 ه بوتلي ي مدرسي څخ. دوی دی د یوې دینه کمپ کې دوه میاشتي  تیري کړي وېد طالبانوپه یوپاکستان په پوله کې 

له یو زوړ سړی سره میلو شو. دغي سړی ده ته د ځانمرګې  دی  هلته  .ولیږدول شووو. بیا دی سپین بولدک ته 
 انتظار وباسي٬ ههغ ترپه کاریز کې ته بوتلو. دی باید هلته دی یي بیا کاریز   .او کمربند ورواغوستلوواسکټ  بریدونو

 . يش ولیدل کې د تیریدو په حال ن کارواپوځیانوامریکایي  د باندې  سړکپر ترڅو
ل بلک  دی . خوږويینګوي او ټټ  دی په یوه برخه کې واسکځانمرکي محسوس کړو چې  انتظار باسي٬ ده  عزیزهللا 

 .نه محسوسوله  او خړپړتیا یي هېچ ره ٬ وېنه وو چ وارخطاهې
 .چې دی یو سرتیري اووسيدرلوده  هیله ا د عزیزهللا تل  . امریکایي سرتیرو ته ناست دی عزیزهللا په کمین کې

هېچ اریان  سي ارام و٬ ده  په دې اړه مداد طالبانو سرتیري شو. دی هبیا  شو٬ دی  يبالخره دی  یو دولس کلن سرتیر
 .ارامه  نه دی نا نه کولو چې دی ولېهم  یي او فکر  نه  و

 مالدکړي  او  تکمه ټینګه  اودیدنيواسکټ کې دبم د چچې دی څنګه په نیو په ترڅ کې ورښودلي و وو اومال ده ته دڅ
 ٬ټول کافرانرکې یاو ډاډ ورکړي شوي وو چې دی به په خپل ګرد چاپزده کړي  ٬په پرلپسي توګه  ویليده ته   لخوا

لمنځه  تا به یواځي یوه ګوتهس . دپاتي شي ژوندی به په خپله  ته. ټول امریکایان او د افغانستان ټول یرغلګر به ووژني
 .د انعام په توګه جنت ته والړ شيبدل کې  د دې ښه عمل په  به  والړه شي  او د ستا موراوپالر

دغه  .کړي داسي  فکر هېچ نه وهپه دې اړه  هللا  تر دې  مخکېعزیز  ؟٬ کومه ګوتهیوه ګوته کمه ٬  فکر وکړوعزیزهللا
٬  دی به وکړي شي دغه  کوچني ګوته  دا کوچني ګوته به وي ٬. هوهیلمن یم چې دغه ګوته  به نه وي  ؟ ه ګوتهغټ
 ګوته  په کارده؟  کوچني  دغهشي لپاره  ه اصآل د څ ٬دی له ځانه سره وایي. بان کړيقر

دوی باید دلته  .ول شیو او جیپونو  غږ واریدمریکایانود زغروال ګاډا دډوب  و چې بالخره   نو کېوپه همدي فکردی 
په  دی ٬نه ٬ ولې باید  یو واري ځان ګرولي وي ٬ ده ځان  لږ څه چمتو کړوخپل ٬ ده ې  اوسيډیر نږدې شوي و

یو سرتیري ځان له ځانه سره وویل چې . ینګ کړو چې ارامه شيهللا ځان ټنا ارامه شو. عزیزڅه لږ   همدغه شیبه کې
پټنځاي څخه  ورسته له خپللږ شانته  دی  .چې څنګه ده امر شوي دی کړيدی به ټول شیان هغسي ترسره . ه ګروين

یو دم په  ي ولید٬ دی کله چې ده دریم ګاډ . هم همداسيګاډي  . دوهم ي پریښود چې تیرشي٬ ده لومړۍ ګاډراووت
  چاودیدونکې دګوته سترګې پټي کړي اود ښي الس د شهادت په  خپلي ! بیا ده(هللا اکبر)٬وکړي ې مونده شو اونار

  .ټینګه کړه یي  کمهتوواسکټ توکو 
. څنګه٬ چیرته او کله٬ پوهیږي چې ولې هم  . دی  په دیريبرید ګر پوهیږي چې دی اوس م ان وژونکي یو ځ

 .یکیدای  نه ش برید ګریوځانمرګۍ  دی اصال ٬ټولو شیانو ونه پوهیږيی ې په دچ ګر رید ب یوځانمرکۍ
 ؟ بیا نو دی  څوک دی
 . سړی د ده له سپړونو٬کیسه کوي او  وایيد ځان وژني چې څنګه دی په خپله  .برخلیک دیاو  دا د عزیرهللا کیسه 

د هري  .پلټي شي او د ده کیسې او برخلیک وفر والړ سړی بایدله ده سره په اوږد س .کان خورياو کیسوڅخه ټ بیانونو
ډیري  ډیریدو وو. په پای کې سړی پوهیږي چې  سره او د خبرو اترو په هره  ناسته کې شک پهورځې په تیریدو 

 .لږ څه دورغ ویلي ويهللا عزیز. ښایي ریښتیا او سمي  دي خبرې
کیسې  په سمه توګه  ټولې یو شان ته دي او دا ټوليکیسې  دا موږ  کولي شو د غالم او نیاز کیسې  هم تاسوته  ولیکو٬

 . نه پوهیږو موږ په دا کیسوولې کیسې ډیري ځورونکې دي چې ولې ٬ موږ ته دا ټنه څیړل کیږي
 .نه پوهیږوخبرو  کیسواو په دغههللا په دې برخه کې په حقه دی چې موږ زعزی

او بانډو  دغه جګړه تل په کلیو او .کې  تر سره شوي نه دهګرونو جګړه هیچ مهال د جګړو په سترو ډپه افغانستان کې 
 .و کې تر سره شوي دهښارګوت

بمونه   ژوندي  دغه .پښي لري  ی دهغو بمومو څخه کاراخلي چې دووېدو .طالبان د مخامخ جګړو څخه ډډه کوي
 .یږياوجوتپه یو ځای کې راوالیږي ناببره 

 : لیکي په نامه(  سړې کووونوېره د )  په یوه برخه کېکتاب  پل خ دګر  وتلي لیکوال هنس مګنس هنڅنبریو 
الې  له هیچ کوم پلټوونکې  یا کشفي  ځکه دی  ٬ې وسله دهماتیدونک ته یوه  نه  امرورکونکيبریدګر خپل  ځانمرګۍ

  .اخیستل کیږي په هر  ځای کې کارعمآل  له ده څخه  .شي لخوا نشي موندل کیداي او نه پیژندل کیدي  سټیالیټدیا
 .په ډیره ارزانه بیه پریوځي خپل امر ورکونکي ته  پردې دیسربیره  

 .کې داسي بریدونه ځښت ډیر شوي دي دوو کالونو په دې ورستیو
  ن کې  تر سره شوي ځانمرګې بریدونه په افغانستا 1۴۱رپوټ کې څیړنیز  کال کې د ملګروملتونو په یو ۰۱1۱په 
مړه یا خلک وژل   ۴۲1کې   . یو کال ورسته  په ځانمرګې بریدونوکسه  مرګ ته لیږلي دي ۰۰۲. دغو بریدونو دي

له  ه نه لګیږي چېني توګه سمه پټ. په ریښتیله ماشومانو څخه کار اخیستل کیږي. په دغو بریدونو کې تل شوي دي
 .څومره ماشومان ديدغو شمیر څخه 

ر ماشومان د ی. د سلو څخه ډو لخوا تر سره کیږينه د ماشوماناټکل کوي چې نیمایي ځانمرګې بریدو  څیړونکې
 .ځانمرګې بریدونه تر سره کړيچې  دوی غوښتل .خونو کې  بندیان ديیافغانستان په بند
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خو دوی  لري . نه لري کوم چې ددوی مقابل لوري په الس کې ٬ دوی هغه وسله ډیر سپین سترګې دي ترهګر 
 ترهګر ځان تر فشارالندېچې څومره  .ضربه ورکولي شيسخته ې دښمن ته یوه  پوهیږي چې دوی په کوم ځای ک

 .کیږيهغمره دوی  ظالمان او سپین سترګې  ٬احساسوي
٬ یو پا وسیله دهیوه  د غچ اخیستلو  زموږ امریکایانو د بي پیلوټه الوتکود بریدونو په بدل کې   د ماشومان دغه  

 .وایياړه  د ځانمرګې بریدونوپه  څونوال 
چې . هغه  ونې په نامه یادیږي د بادام باغ د تنکیو ځوانانو  په محبس کې چې عزیزهللا ناست دی د کابل په سویل کې 

لوبغاري  والیبال و بادیدوسره د دنګړوډیر  وډیره کچه الر د ځښت ه یو .اوس نشته وو ې ته یي خپل نوم ورکړيدغي سیم
په څنګ د دې  . دلوبي سامانونه درول شوي دي ٬وییدنهلي  زړه خزنګوه یوه  وند ماشوما. دلته له ډګر څخه تریږي

 .لیدل کیږيال یي سوري سوري یو میدان  دی٬ جوالیبال  کې د
                              .یوالړ دد ټولګې مخي ته دڅارنې پیره دار ٬ نځي ته ځيوو٬ عزیزهللا ښد ګهیځ لس بجي دي

ان ګاوندې هیوادونه د افغانست  همداوس ښوونکي .شین خت او ډارک پټلون اغوستي دی ي اونیفورم نځوهللا د ښوعزیز
ړه  ده ته . زده کخي ته یي د جغرافیه کتاب ایښي دیم . په ورستي چوکې کې ناست دیزیزهللا. عګنې دټولګي  پر تخته

 او کويکوڅۍ  بندونو څخه  السي بندونهد  نویپر مهال د میز الندي د ربړدی د لوست  .ډیر په زړه پوري نه ده
ونه د خوږو او سیګروټو سره عزیزهللا دغه السي بند .انو ته السي بندونه نقدې پیسې دیماشوم. په محبس کې جوړوي

 .بندونه جوړويالسي دی تر ټولو ښکلي  ٬. عزیزهللا وایيبدلوي
هللا موږ ته یز. عزلیودم غلي شوټول ماشومان   ټولګيد  ٬نیفورم اوغوستي دی  راننوتچې زرغون عسکري سړی یو

 .کړل پټ سي بندونه الټول  خپل  ده  .دا د محبس قوماندان  دی ورو وویل٬  په ورو
د ده  ګرځیدو. را و په ټولګي کې دي او دی نیولي  ه یي تر شا پټ السون .نه لیري کوي قوماندان خپلي د لمر سترګې 

 .غږګونه اوریدل کیږي له مخابري څخه یواځې د ساتندویانو
 سره ده  زموږ څخه پوښتنه وکړه چې تاسوهم غواړي د دیني مدرسي زده کونکې  ٬د قوماندان نوم عنایت هللا دی

 پام کوي اویوشي ته  . دویيخولې په سر د اکې د لمونځ ځوانانو په ټولګي تنکې .وګوريخبرې اترې وکړي او 
 کارېوړتوب یا د ځانمرګې بریدونو ټول تنکې ځوانان چې دا  قوماندان موږ دې ته ځېرکړو .ځښت ډیرجدي ښکاري

 . پوټنسیال لري
به یا ووژل شي او یا  . دویبیا ځانمرګې بریدونه تر سره کړي که موږ دوی  له دغي ځایه خوشي کړو٬ دوی به یوځلي

 .دلته راشي بیرته به 
ملي افغانستان  د ماشومان   ۰۰له دغې شمیر څخه  په کې وو. بندیان  ۰۲۱محبس څخه لیدنه کوله  کله چې موږ د

 .په هوا کې والوځوي ونه لکه عزیزهللا غوښتل چې ځان شمیر ډیر امنیت ته د ګواښ په تور تورن شوي وو. د دوی 
ر ټولو مشر او ت  لس کلن . په بندیانو کې تر ټولو ځوان  بندي ووژنې هم  خلک بېګناه رسره ځان او نور  چې و

 .س کلن ووولا
. دوی له ځانه سره نه لريیا اعالمه   شي  د کوچنیتوب هېچ چې  له هغو ماشومانو څخه دي نیاز  عزیزهللا٬ غالم او

ته  هروخت خلکو دوی .ا کې لیدل کیږيموسککله ناکله پرشونډودوی د  ٬نه لري هېچ د کوچینوالي  ښکال او خوږښت 
 .جنګیالې دي٬ دوی د ماشومانو په بڼه کې ګوريڅخه ري جني څېه هرقیوې له  په غوسه کې او

کوپري یي  ٬دهسم سمون نه خوري٬ دده کوپري غټه د ده  دوجود غړې له یو بل سره  .ه ونه کې کوچنې دیپعزیزهللا 
نشي کوالي خپل  او یاماتیږي  یوې خواته کوږ  ٬چې دی په الره ځي کله ٬ده نډي. یو پښه یي لډوبیږي د اوږې  تر شا 

 دی په خبرو کې  هېچ ٬له چې دی  موږ ته خپله کیسې  کويک٬ په منځ کې نیولي ديکوږ ه السونه یي  .بالنس وساتي
یا  پ ده احساسات  په جګړو کې کول دی یا ښه پوهول شوي د سمه پته نه لګیږي چې دی  ٬ياحساسات نه ښی ولوله او

 .کړل شوي ديپڅ 
  ورنۍ سره ګردیز ښارته نږدې په یوه سیمه کې ژوند کا وو. مور او پالر  لیک او لوست نشي عزیزهللا د خپلي ک

نشو کولي خپل زوی  پالر یي په دغه پیسو  .پیسې کورته راوړي لږ ډیري  او  وه پالر یي په ځمکو کې کار کا .کولي
 .مکو کې تیره ولېعزیزهللا به ډیرې ورځې د خپل پالر سره په ځ .ته ولیږي عزیزهللا ښوونځي
 .ته راغلل وماښام  دوه  کسه سړې د دوی کوردرې کاله په خوا ی

لوبه کې  په ٬ دی بوخت وو په جګړیزې لوبو  ور سره  کوچنې ورخپل  عزیزهللا د خپل کورمخې ته  لهپه همدي مهال 
 دیو امریکایي سرتیري  رول لوبولو.او ورور یي  لوري و په د طالبانو

 هلته به ٬ به تا دیني مدرسې ته بوځې . دغه سړې دلته راشه! وړکیا  یو څوشیبې ورسته پالر یي ورته غږ وکړ چې
 . ډالې کړي زده او   در لیک او لوست تاته  لوی هللا ج  

٬ څه چې ښوونکې درته ویښ او ټکړه اوسه ٬ه کاو پامهلکه ووایل  چې  ٬اړ کړو او ورته عزیزهللا  خپل زوی  پالر 
پالر  به یي تل د طالبانو  . طالبان دي کور کې سړېچې په   ي وپوهیدلعزیزهللا ګومان کړي  او . به منۍ هغه ٬ وایي

زه چې  ترهغي ٬ ښه وينه به دا   هر څهله  و٬کړ. عزیزهللا فکر وکولي و څخه خبرېله حیرانوونکې اعمالواو چار
 .نه  یو کروندګر  ٬شيهللا غوښتل چې یو اتل ز یعز .پاتي شمپه ځمکې کې  دلته 
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دا پیسې د  .پیسې واخیستي اوکه نه څخه  له طالبانو کې  نه پوهیږي چې مور او پالر یي  د ده په بدل  هعزیزهللا تر نن
 . جوړیږي ترینه  پوري یورو ۴۱۱نه تر  ۲۱۱افغاني دي چې  ۲۱۱۱۱تر  څخه۰۱۱۱۱
. ر ونه لیدلپنځلس میاشتي ده خپل موراوپال .سه کې زده کړي وکړيپه یوه دیني مدردګردیز پنځلس میاشتي عزیزهللا 

. ړل شووکمپ ته یوننګ یو یرټد  د طالبانو ه سره د یو چکر لپاره غرو ته  بوتلو. دی دی له ځانیوه ورځ یو ښوونکي 
دی ٬ لوولوبو کې لوبو. ده تر دې دمه  د طالبانو رول په ولیدل ش او لمسونکې عزیزهللا  ته دغه ځای ډیر حیرانونکې 

  عملیاتواودخپلو لومړنیو تبجني تلوسي سره خپلي ده د . شي یو سم سرتیري د خدای په الره کېچې  کړي شي اوس 
 .نتظار کاوهاامرنو 

په ده کې په دا لږ ٬وغولول شو ٬شول کړ  بدل بلکل  تیرایستل  شو٬ په دورغو ویلو سره هللا نیو کې عزیزوپه دا څواو
 تیرایستل شو. سخت ډیر  دی اوه وشو السوهنه یره موده کې ډ

. کله چې دی د طالبانو څخه چې دی غولول شوي دیداسي احساس کوي اصال نه پوهیږي چې دی اوس سړی تر ننه  
بیرته  طالبانو اوس  ٬ داسي ښکاري لکه چې دی او زړه یي ورپورې تړلي دینه ځایږي   په جاموکېخبرې کوي٬ دی 

 .روان  وي ته ور
انسان  جوړکړي وو چې ځان  داسي یو خو٬ له تا نه څوک په یاد کړيته  کله چې ده  ٬ال غلي شيهمه عزیزهللا هغ

ما په څه ډول  چې دی دا خبرې اکار وو٬ ډیر  غلط او بد  دا یو ٬. دی بیا وایي چې هوهم  ووژنه نور خلکاو  ووژنه 
که چې داهم د ده د ل. تر اوسه دبي هوښي په حالت  کې دی٬ سړی فکر کوي چې دی الکیږيسړی بلکل نارامه  ٬کوي

 . ننګ یوه برخه ويیرزده کړي یا د ټ
د . یواځیني غږ چې ده ژوندنه وه ٬رڼا نه وه شو. بند کړل کېدستي په یوه کوچني خونه دی سم ٬ه الړکله چې دی هلت

 وو. نکې څاڅکې  غږ بو را څاڅیدووچیني ااوریده ٬ هغه دغره دسمڅي څخه د  څه شي
 .یوه برخه ده ننګیرټ او دزده کړي  دیو ښه جنګیالي دهللا فکر کولو چې دا عزیز

له  کالشینکوف له سهاره تر ماښامهالس کې ورکړو. عزیزهللا باید  ورسته طالبانو ده ته یو کالشینکوف په څو ورځو
د . ده ته یا نیلي باندې  ورته کیږي توشکه  پرکالشینکوف  دی  باید   ٬دی ویده کید کله چې. ان ځانه سره وګرځوي

 ٬رځويالسي بم غویو  څنګه سړی . شي يلډزې کو باندې  ورزده کړو چې څنګه سړی  په کالشینکوفکمپ سړیو 
 .نچراستعمالويیګه سړی یو راکټاو څنیو بم جوړوي  ورزده کړو چې څنګه سړیدوی داهم   

واسکټ  سمبال شوي له دغې. دی باید شوسکټ د چاودیدونکې توکو سره ورواغوستل دوه اوونۍ  ورسته ده ته یو وا
به په  نږدې ٬ دغه تنکې ځوانان شولوروپیژندل  پنځه نور تنکې ځوانان  ته ده لخوا   سره ټوله ورځ وګرځي . ددوی 

دچاودیدونوکو  . دا هم دته وروښودل شول چې دی څنګه هوا کې په بمونو کې والوځوي  ځانونه پهکې  راتلونکې 
 .يورکړ چاودنه هم  د ریموټکنټرول له الرې ته . یوځل باید دی چاودیدونکې توکې ټینګه کړي تکمه  توکو

به هم دنورو  بانو مشر ٬ دطالوخوړلو ته کیناست ګ څخه ورسته د شوربا سره وچه ډوډۍ ننیرکله چې عزیزهللا د ټ
برې  خ د بهرنیو یرغلګرو په وړاندې د جګړې دوی ته   د طالبانومشر به  .ته کیناستلخوړلو ماشومانو سره  ډوډۍ 

.   ډیر کافران مي وژلي دي ٬مي قربان کړي دی ځان اوما هم  ډیره قرباني ورکړي  ٬ویلمشر طالبانو د کولي .
دمنني په زه  یي  هللا ج   ٬کارونه چې ما کړي دي اعمال او دا ٬البانو مشر به ویلود ط .ګوري زه بیا هم  دلته ناست یم

هم په دغه خبرو به ماشومانو  هللا د دغې مشر سړی په خبرو باندې باور کولو٬ نورو. عزیزژوندی ساتلي یم توګه
 باور کولو.کلک باندې 

وه چې نه هم  اجازه دا  . ده ته یو عملیاتوپه اړه وغږیزيعزیزهللا ته اجازه نه وه چې دنورو ماشومانو سره د پالن شو
یواځیني کتاب  .یو وارياجازه  هم نه وه چې اخبار ولولي او یا راډ . ده ته د دېننګ کمپ څخه چیري والړ شيیرد ټ

دی په یو ولولي هغه قران کریم وو. یوځلي ده ولیدو چې یو هلک د یو بل کتاب سره ونیول شو.  چې ده ته اجازه وه 
اړه د ته جزا په  کیبل باندې ښه ووهل شو. عزیزهللا غوښتل چې له هغې هلک څخه پوښتنه وکړي چې د کوم کتاب 

 ورکړل شوه. ده بیا هغه هلک ونه لیدلو.
 ٬کیناست قران شریف  ویلو ته ګډ  د پلتي وهليکې کې عزیزهللا د نورو ماشومانو سره په  سپینو جامو په څو ورځو 

٬ جاسوسان  ٬ ملحدین ووژنئلیکي شوي وو.  کافرانکې  په یوه تخته  تر سر تړلي وو .  سپین  دستمال یویو وولټ دوی 
 .ووژنئ

دا مهمه خبر ده  کړي  چې ولې او زمزمه   یاده لوړه قسم یا  له ځانه سره په ساعتونو ٬په جګ غږ  مجبور وعزیزهللا 
 .له افغانستان څخه ووځې  لګر بایدیرغټول دامهمه خبر ده چې  ولې  رضا لپاره  کافران ووژنئ  او چې دهللا د

 .مرسته کولهزیي ځواک  وو چې له ده سره به  هللا به کله کله ضعف شو٬ سر به یي ګرځیدو. اما یو معجعزیز
د ویلو چې کې  . ده دا هم   په کیسوه زړه کې ارامښت  وربښلوبه ده ته پ یو نه ښکاره کیدونکې قدرتد دې سربیره به 

رنګونه  .ې ټول شیانوبه په بدلون پیل وکړو. د ده په ګرد چاپیرکګرم شو٬حرکتونه به ډیر پاسته شولځان به نرم  او ده 
دی به  په دغه حالت نه پوهیدو حالت پیداشو٬یو. د ته به د بیخودي غلي شول به ټول  به رڼه او ښکاره شول ٬غږونه 

 .دی چیري وړي دغه حالت  چې
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لیدولو او ټول بداو ناوړه یي په یو مسلمان کې ې ټول ښه شیان هللا څخه داسي یو ځوان جوړ کړو چطالبانو له عزیز 
 .وپه یو امریکایي کې لیدول شیان 

 ٬کې ټوټې ټوټېنه وروښودل چې د امریکایي بي پیلوټه الوتکو په بریدونوویوه ورځ طالبانوده ته دهغو ماشومانوانځور
او اروپایي سرتیرې دافغان  وروښودل چې څنګه امریکایي د ته  هم  نه وطالبانو هغه انځورشوي وو.  رسوروي پینځی

زیزهللا ته ددغي  ډول دوی  ع .سوځېکې  کوي او څنګه قران کریم  په اور  مړو باندې م  .... وژل شویو بزګرانو پر
ټاکلي چې دی یوې ځانکړي دندي لپاره  ٬اس ورکويته داسي یوځانګړي احسه . دوی دښودلونو سیالبونه وروانځور

 .شوي دی
 . ه ديو وروڼده خویندې اوژل شوي خلک ددغه ټول چې  په پای عزیزهللا  دې پایلي ته رسیږي اوپه دی باور کوي 

  .و بدل واخلمي  چې زه بایدد خپلو خویندو او وروڼد یو داسي فکر له خوا هڅول کیږدی ډیر زر 
 کافر ان ووژنم .ټول  زه باید دغه

 .بم جوړ کړو یو انساني  ژوندی دوه میاشتوکې د عزیزهللا څخه  طالبانو پهله همدې سره  ٬هو
په یو   کې . دی باید کندهارترالسه کړهکې  ي وړا کال په  ۰۱11د ورسته ده خپله لومړنۍ عملیاتي دنده لږ څه له دې 

 . ووژني امریکایي سرتیرې انچه باندې توپ
داسي  ٬څوخړیدوو له ځانه سره  ٬دریدوهللا امریکایي پوځې ادې ته نږدې کیدو٬ دی لږ وارخطا شواو وکله چې عزیز

د پطالنه په جیب  سره  په رښتیا انچه یيده غوښتل  ډاډه شۍ چې توپ .کالیوکې څه شي غوښتلپه  ځان   چې د ښکاریدو
چې السونه و لخوا امر وشو ده ته د امریکایان . په همدې مهال  دته د امریکایانو ورپام شو.او که نه کې بنده پاتي ده 

ده نه  .واخیستله را ړ او وسله یيرووده بیا هم الس خپلې وسلې ته د دې سره  . عزیزهللا همداسي وکړو٬جګ کړه
هغه  .ونیسيې د بریالې کیږي اوسرتیرې امریکایي . په څیر مالوم شي او بي زړه  سړی  و ډارن د ی غوښتل چې

دی  په تښته  بریالي کیږي او  نتونه دیله  روز ول شو.نتون ته واستلپاره ډیر کوچني و٬ دی روز خونيیمهال دی د بند
 .بیاد طالبانو سره یوځای کیږي

ده به تل له ځانه سره ویل چې   .اجازه نشتهلرلو رې ه دوهم وار کې  ډار او وېه پما ت چې  پوهیدلي و نور  هللاعزیز
 .یواځني ګواښ ه دی ه ره زما لپاروې
ورڅیرمه په یو کاریز کې پټ کال د فبروري میاشت په ګهیځ کله چې ده خپل ځان د سپین بولدک سړک ته  ۰۱1۰د 

ورسته له  .تیروتنه ونه کړه هیچ یوه داځلي  . عزیزهللا است وکې ند امریکایانو  د پوځې کاروان ته په کمین  کړي و٬
ونه اوریدو.  بلکې د پردیو    ٬ ده د چاودني غږتوکمه یي ټینګه کړه چاودني  ده خپلي سترګې پټي کړي او ددې چې 

پاکټونه د  کې تو امریکایانو څلور د چاودیدونکو. پرځمکه وڅملولي شوسمدستۍ دی بیا  .نارې سورې واوریديخلکو 
غه د ٬شوي وو يړلټینګ ت  ه کړل شوي نل باندېرپه یو اردغه توکې واسکټه کې وموندل چې سمبال شوي ده په  

 .پتاخې کار ونه کړوخو  نښلول شوي وو.  یطري  سره هم توکې دیوي  پټاخې او د میکرو ب
تر شا ناسته ده او دخپل  د میزولي وو. هغه نی ږوپوښتنو او پلټنو ته غ دله جان  زموږ اع خوني مدیره عزیزهید بند

کله چې  .عزیزهللا په کې ښکاريغه کړکې کې یو عکس لیدل کیږي چې کړکې مخ یي موږ ته راواړلو. په دکمپوټر 
                                                                                                                                                                                                                       .الو او خبریاالنو ته ورښودل کیږيریاست لخوا رسنوملي امنیت   شت کې د افغانستان دمیاتیر مارچ په عزیزهللا د 

. کله چې د خورا مهم بندي ويې کوي لکه چې دی یو ړه داسي خبرهللا په اد عزیزسره  خوني مشره  زموږید بند 
  .يهللا د شا څخه عکاسي کړعزیز وه چې یواځې   ده ته اجازه  ٬هللا څخه عکس اخستلوبلایر د عزیزرن مجلې خشټ
 .ي وکله چې دی نیول شود عزیزهللا څیره بلکل سمه پیژندل کیږي٬ کې په عکسونووالو رسنید

 .دله جان وایياعزیزه ع ٬و مقررات   نور ډیر ټینګ شوي دياوس د ماشومانو د ښو ساتني په اړه قوانین ا
وزیري دغه  د امریکاد بهرنیو چارو .ون یو عکس ځوړند دیینټلري کلیمیز تر شا  په دیوال کې د میرمن ه دهغي  

 .په یو کانفرانس کې سره ولیدلکې  ن ټواشنګ و په  کله چې دوی دواړ. لیږلي دیرا عکس دې ته 
له دندې  دله جان مخکنې ځای ناستي ا. دعزیزه عخوني مشري کويیدله جان له دوو کالونو څخه د دغې بنداعزیزه ع

 فوالدي ښځه  وهدله جان یاعزیزه ع .ه واخیستهمانو جنسي  تیرې وکړو او ناوړ ګتکله چې ده پرماشو ٬ل شوښه کړګو
 .سره مینه لريډیره  دله جان د یوې ښځي په نامه یاده وي  چې له عدالت اع خلک عزیزه ٬ده

دغه ښځه د دې څخه خبرې  هم کوي  .ويپاتي دله جان نه غواړي چې دغه ماشومان د تل  لپاره په بندکې  اعزیزه ع
 .وړاندې کړي رمټ  ني له الرې بیرته ټولنې ته روغزچې دغه  ماشومان  به د ښووني او رو

طالبانود  .نه ديهم  ٬ دغه ماشومان په هیچ وجه سختدریځه پوځې خلک وایي چې دا ماشومان طالبان نه ديدغه ښځه 
ځان کې  په قران  کریم   ٬دغه ښځه د قران  شریف څخه خبرې کوي او وایي .دوی  په ژوندکې ال سوهنه کړي ده

زموږ لپاره یوه ستره ننګونه ده  .  داحرام ديهم رځولي شوي دي او همداسې د بیګناه خلکو وژل  وژل بلکل حرام ګ
 ؟ه بیرته  نورمال ماشومان جوړ کړوچې څنګه  موږ  له دغو ماشومان څخ

 .مجید بل څه وایي نقراچې څنګه موږ کولي شو دوی ته ورزده کړو
ځان  په دغه ویروس  مخکې له دې چې  ٬سویرو وغزه میځل داسي دي لکه یاپرماشومانو باندې دطالبانو لخوا  م

 .اپ  کړل شياو سټ شي  ٬ باید مخه یي ونیولخلکو کې خپرو کړي
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 خوب کوټو  ددفتر د ماشومانو . د ده  کوچني دی د شپږوویشتوکالودی .امین دمحبس د پولیسو قوماندان دیعنایت هللا 
څنګ کې دی  د فلم لوبغاړي هم  دندې په دغي پخوا څخه پیژني٬ د  د ینې بندیان امین ځ .تلودهلیز په څنګ کې دی د

   .لوبه وي رول او کله هم د یو بدماش رول  . کله د یوپولیسرول هم لوبولي دییګارډ اډده د کورنیو چارو وزیر ب .دی
 .و ګردي مهربانه مخ لري. یله سترګو لیري کړییاعینکي  خپلي سترګې ه لومړۍ ځل امین پ ٬لته یوله کلنه چې موږ د

ي لخپلي موخې ته رسید موږ . دل کړيماشومان دې ته وهڅوچې خپل ځان ب طالبانو ٬ موږ مجبور یو چې ددی وایي
 ره بد چلند وکړو.که موږ له دوی سبیرته السته راوړي نشو و  له السه  وتلي ماشومان ا نشو 

 . نه ديټول چارواکې د ده په شان  
خوا رینو او دملي امنیت د چارواکو ل٬مامورانود طالبانو یوبل بندي خپله کیسه کوي چې څنګه دی د سرحدي  افس م غال

دغه شکنجې تر هغه  .دي ورکړل شوي ونهبریښنایي  شارټ٬ ګوتې او مخ ته  . د ده پښېي دیځورول او شکنجه شو
ګران دی   لګیږي او پرې ن ډیر ښه باندې  قوماندان امی پر عزیزهللا. بادام باغ ته راوستل شو له چې دی٬ کدوام وکړو

دی وایي موږ  .امین پر دوی باندې اعتبار نه کوياما  .هلکان ډیر ښه لګیږي دغه  او همداسې پر قوماندان امین باندې
دی ال تر  .همداسي د کافرانو پرضد تبلیغ کويوایي چې عزیزهللا  تهدوی موږ  د ماشومانو په منځ کې خپل مخبر لرو.

 .سره کړي دی او طالبان ښه خلک دي اوسه  همداسي فکر کوي  او وایي چې ده یو ښه عمل تر
 له الرې  ډړې ستري د  کاسې او د وریجوغوري  دشوربا ٬چي کي وچه ډوډۍماسپښین  یو زوړ سړی په یوه کرا

 .استوګن خونو ته یوړلاو د ماشومانوراوړل  
غله٬ د  ماشومان او تنکې ځوانان په دوو لیکو کې د یو بل ترڅنګه ودرول٬ دتنکې ځوانانوپه لیکو کې قاتلین٬ټول  امین

و ورځو په تیرولو سره کې د څباغ په بادام . وکې قاچاقبران او ترهګر والړل ديمخدرت ٬ دجنسي اعمالو تیریکوونکې
په ترهګریزه د دوی مخونه  له لیري څخه وپیژندل شي چې څوک په جنایي جرمونواو څوک کفایت کوي چې 

 .جرمونوباندې تورن دی
 .کويیل ایا دو د کتلو مقابله په سترګو کې  دی  له تا سره  ٬ه چانه نه اړويمخ ل خپل  ګورې هغهوترهګر ته چې 

هغه ځان ګرمه  .يغورژ کړي چې دا ټول ترهګر ماشومان وشره عزیزه عادله جان به  ونه شي د محبس مدیره  یا م
له دغو ماشومانو څخه  ٬خوني څخه خوشي شيیله بند کله چې ماشومان ٬او خپه ده  ٬ هغه یواځې  نه پوهیږينه بولي

هللا  . تکراري ځانوژونکې لکه عزیزيشپنځه یا شپږ میاشتي له هغي سره پاتي به  به څه شي جوړ شي. ډیرې ماشومام 
 .پاتي کیږيدلته  بیا تر یو کاله  پورې 
. که فرضآ لټويیا خپل خپلوان  و  او پالررماشوم مو ٬ دشيمخکې له دې چې ماشومان خوشي  ٬مامورین کوښښ کوي

پالر  مجبور دي  چې یو السوند السلیک کړي  او تضمین   او  بیا  مور ٬دوی  مور او پالر ومومي مامورین  د
په دې  .طالبانو سره یوځای نه شيله  ي تر څو دوی بیا وکړارنه د ماشوم څخه په مستقیم ډول  څدوی  وکړي چې

 .ي  نشتهبرخه کې د اعتبار وړ ګرانټ
   خوني په ډ ړه یا دروازه کې والړهی. یوه ښځه د بندلیدلو ورځ وي بندیانو څخه د چارشنبه ورځ په بادام باغ کې د د 

. دان په شاوخوا کې سره ګرځي. ځني ماشومان د خپلو پلرونو سره د والیبال میي دهشوربا راوړیي  خپل زوی ته  .ده
 .د خاردار سیم په څنګ کې والړ دی هللا یواځيعزیز

کي . دغه تنيکې خپل الس عزیزهللا ته وراوږد کړرو په منځ عزیزهللا ته ورشې او دی د پنج ت هللا امین قوماندان عنای
. دواړه دا زما ورور دی :وایلجګ غږ  و  موږ خوا ته  پهزقوماندان  په زغرده سره  . ځوان له خوشخالیو ځلیږي

 وو.سره خندي او ډیره موده دوی دواړو د یوبل السونه سره نیولي 
جال  کې ال څنګ ته ودریږي او په یو السدی  دوالیبال ج .الړ شيو بیرته  د والیبال میدان خواته  لږ ورسته عزیزهللا

 یره ږپر نري  ژنیتوب  د وښتانو څخه  لهورو یو په بل پسي د سر  ورو په ګوته  شهادت   دبل الس د ټینګ نیسي  او
 بل څهعزیزهللا کې په  تنکي ځواني څخه رته له یره ده او پنري  ږ نیتوبدا د ژ. ويڅکرا ګوته  وريپ تر ځني باندې 
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