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  ډال�

  

ند او د ژو  ، له زده ک�و�ر�ېدونکو لو�ې پ�ې وزلو، ر�ل شوو، محرومو، بېهغو 
ناسم سياست او مافيا د ژوند يې ه چې ماللو ت افغان ،له هر نعمت �خه بې برخو

يې ژوند ورنه  او س�ي خوړونکو ، ج�5ه مارو، غلواو �و لېوانو 2کار شوی
  .اخيستی

   )وقار(
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  مالله يم

بريد ودرېده او طالبانو  نجلD چې د زده ک�ې د حق د ترالسه کولو له پاره ههغ
  .پرې وک�

  مالله يوسفزۍ

هغو نجونو ته وړاندې کېMي چې د بې عدالتD او نابرابرۍ 2کار شوې دي او 
  .رسه له دې هم غلې دي

  .زموږ غM به واورېدل يش
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  درناوی او مننه

  

بې کچې ډېره مينه  )ج(راته د انسان له کچې ډېر نفرت او د هللاژوند کې تېر په 
 د �ولو په اړه وليکم او نومونهچې که  وک�هډېرو خلکو مرسته رارسه . وه2کاره ش

کسانو چې واخلم يو بل کتاب هم ورباندې ليکل کېMي خو غواړم له �ولو هغو يې 
هغه زده په پاکستان او �وله ن�ۍ کې يې زما د روغتيا له پاره دعا ک�ې او �ول 

�ولو هغو همدارن5ه له  .موک� مالت� ک�ی مننه کوونکي او ماشومان چې له ما يې 
  .چې ماته يې لېMيل دي مننه کوم ونو او پيغامونوکارډ، ليکونو، �لونو

پالر . لريريې خپلواکD ته درناوی هغه �وک دی چې زما د فکر او نظ پالر مې
ډېره حق د اخيستلو او سولې د راوستلو مبارزې ته  د زده ک�ې داو مور مې هم 

wوcاحساس کوم، ه Dله همدې امله د نېکمرغ.  

همدارن5ه زموږ په 2وون]ي کې 2وونکې وې لکه 2اغلې مېرمن الفت چې د 
  .2ودهه رايې ماته نېک چلند او 2ه روي رسبېره به مضامينودريس 

له همدې امله په �ان�5ې تو�ه د سوات د  .يوه معجزه وبلله تياډېرو خلکو زما روغ
هر يو  ،نظامي روغتون په �ان�5ې تو�ه زما اتالن، مرکزي روغتون له ډاک{رانو

ه مر�ه يې او ډاک{ر ممتاز چې زه يې په وخت رسه عمليات ک�م او ل ډ�روال جنيد
مننه کوم چې د بدن هم اسلم �خه  ډ�رمنله همداراز . وژغورw درناوی کوم

  .اصيل غ�ي مې يې له عمليات وروسته وساتل

 لېوالتياپه �ان�5ې تو�ه له ج�ال کيا� �خه چې زما له روغتيا رسه يې ډېره 
له ولسمرش زرداري او کورنD يې مننه کوم چې زما په 2ه وايل  .2وده مننه کوم

ماراتو له دولت او شاهزاده محمد بن زايد د عر� ا. پاملرنه اغېزناکه وهيې کې 
  .ه کوم چې الوتکه يې راته ولېMلههم منن
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ډکو ور�و کې يې او درده  په هغې له غم، ېد کيا� زما د پالر په �ېر وجاو  ډاک{ر
او وه ډاک{ر فيونا رينولjز مې په پاکستان کې مور او پالر . ماته خوشايل راک�ه

مننه ترې کوم چې د هغې ، ه تسلې راک�ههم ماتيې کې  ان5لېستاندلته په 
  .فاجعې حقيقت يې راته �ر�ند ک�

جويل او . وبې جوړې و  يکروغتون کارکوونملکې اليزابېت کې د  مبېرمېن5هپه 
يوازې دا چې پالونکې  بT او چودري نه، نرسانو يې له مارسه په مينه چلند کاوه

رسبېره پر نورو له آ�ا . وې مې وې بلکې ماته د دوو مهربانو خويندو په �ېر
  .چودري هم �ان�5ې مننه کوم �که چې زما پالنه يې په بهرته الره وک�ه

همدارن5ه مېرمن ، پاتې دې نه وي چې ريچارډ ايرون� هم زما مسکا بېرته راک�ه
  .آنوين وايT مې د رس کاسه جوړه ک�ه

له ما او  تو�ه اداره ک�ې بلکې2ه فيونا الکساندر نه يوازې دا چې رسنD يې په 
 .کې 2وون]ي ته الړ شو بېرمېن5همورو�و رسه مې يې مرسته وک�ه �و په 

  .آرامD المل وه تل زما دهم همدارن5ه ريحانه صادق 

اوس غواړم له شيذه شهيد او کورنD يې مننه وک�م چې له ما او کورنD رسه مې 
ه وک�ه او رسه د ماللې ار�ان په جوړولو کې ډېره مرست دوی له ما. يې مينه لرله
رشکت چې د دې کار په تررسه کولو کې يې د ده  )او مک کنزي(همدارن5ه د 

له �ولو هغو کسانو چې د دې ار�ان په جوړولو  همدا راز .هم مننه کوم مالت� وک�
د مل5رو ، م5ان سمېT، په �ان�5ې تو�ه لکه، کې يې له مارسه مرسته وک�ه

)i(ملتونو سازمان او اي{ال ويسزا
مرسته رارسه وک�ه او له �ر ام�  )ii(يساو � سپ 

  .هللا �خه هم مننه کوم چې له دې ار�ان يې مالت� وک�

رسبېره په هغو کسانو چې زما په ياد دي په �ان�5ې تو�ه له جيمي الندي او 
  .همکارانو يې لوما کروکس هم �ان�5ې مننه کوم

�خه په استفاده  او د دفرت له کارکوونکو يې چې ماته له پې�ې �ورډن براونله 

                                                           
i- Vital Voices  

ii- BeeSpace  
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ه په لندن کې د يې په ن�يواله کچه د زده ک�ې يو خو��ت ترتيب ک� او همدارن5
واجد شمس حس� په �ان�5ې تو�ه آفتاب حسن ، قونسل کستان له پخوا�پا

و خو و  بې وزلهموږ په دې هېواد کې .  مننه کومخان او مېرمن يې اروم �يال�
دو له پاره يو �ای ولرو همدارن5ه د هغوی مرسته وک�ه چې وک�ای شو د اوسې

  .شهيد حس� له مو�ر چلوونکي هم مننه کوم

�خه �ان�5ې مننه کوم چې زما خوبونه يې په  ملباو په پای له کريس{ينا
مې دا فکر نه کاوه چې يوه بهرنD مېرمن به له خيرب  هې� کله. واقعيت بدل ک�ل

  .ږ له هېواد به دومره خربه ويپ�تونخوا يا پاکستان رسه دومره مينه ولري او زمو

په جودي کل� او ارزو تحس� ، کارولينا سا�ند  دا چې لروموږ ډېر 2ه چانس 
�و دغه کیسه په سمه تو�ه وړاندې  .له موږ رسه مرسته وک�ه�ېر درنو کسانو 

  .ک�و

کتاب يې په پوره  اد چې ممننه کو هم عبدالحی کاک� �خه د پالر له 2ه مل5ري 
الرحيم �خه هم مننه چې زموږ د  انعامله 2اغيل  همدا راززاوه او مينې رسه و ار 

  .سيمې د تاريخ په اړه يې ډېره مرسته وک�ه

�خه يې ار�ان له  د ماللېچې  وک�مغواړم له انجلينا جويل مننه په دې ل� کې 
  .مالت� وک�تو�ه  په سخاو�ندانه

 2وون]یيې  2وونکو چې د پالر په نشتوايل کې د خوشال 2وون]ي له �ولو
  .وساته درناوی کوم

شکر اداء کوم چې د شهيده چودري په نوم مېرمن  )ج(د هللا د هغې ور�ې له امله
  .اوس هغه زموږ د کورنD له مالت� کوونکو �خه ده، زموږ کور ته راغله

ې چې تل مې 2ه مل5رې او مالت�ې وه او ورو�و مې خوشال او اتل هم منيبله 
  .مننه کوم

  مالله يوسفزۍ

   



 
 
 

 

  ١٠ | زه مالله یم

  

  

  

پوهېMي چې د  سوات لیدو ته وخت پيداک�ی، 2ه هر بهرنی چې تر اوسه یې د
له �ولو هغو کسانو چې هلته يې له . ديدې سيمې خلک �ومره مېلمه پاله 

  ،زده کوونکي، 2وونکې او 2وونکي، مارسه مرسته ک�ې په �ان�5ې تو�ه مريم
مننه هم �خه  ن5وره کې له احمدشاه او سلطان رميپه م او خوشال 2وون]ی

ډ�رمن طارق ، ډ�روال عابد عيل عسکري، همدارن5ه له ج�ال عاصم بجوا. کوم
او آدم اليک �خه چې خپل  او د کورنيو خدمتونو د عمومي اړيکو د ډلې مرش

  .ونه يې زموږ په واک کې راک�ل مننه کومياد2ت

ونا روغتون کارکوونکو په �ان�5ې تو�ه فيملکې اليزابت کې د  ان5لېستانپه 
له ډېوېj . الکساندر او ډاک{ر کيا� له ما رسه بې کچې ډېرې مرستې وک�ې

له نjي �ا�ز کې مې سحس� او مارت� ايونز او په تآرزو ، جودي کل�، کاډوين
له خپل خاوند پائولو او زوی مې لورنزو هم ډېره . اېjې{ر �خه �ان�5ې مننه کوم

  .مننه کوم

Dيې مننه کوم چې د خپل ژوند کيسه يې زموږ  او په پای کې له ماللې او کورن
  .په واک کې راک�ه

  

  بکريس{ينا مل

  

   

 
 

 

 

  ١١ | زه مالله یم

  

  

  

  

  د ماللې بنس� په اړه

  

له دې کتاب �خه زما د ليکلو موخه د ن�ۍ د �ولو نجونو له خوا ن�ۍ ته زموږ د 
په ميليونونو نجونې چې د زده ک�ې له حق �خه بې برخې کېMي او . غM رسول و

هيله منه يم زما د ژوند کيسه د . نو يې �{ه نه يش اخيستیله خپلو استعدادو 
�و خپل غM تر ن�يوالو ورسوی يش او خپل ، �ولو له پاره الهام راوړونکې يش

د خپل . ماموريت همدلته پای نه مومي �واک احساس ک�ی يش خو زما نننی
چې د ماموريت او په واقعيت کې زموږ د ماموريت د تررسه کولو له پاره الزمه ده 

هغوی ته قدرت ورک�و چې ، نجونو د زده ک�و له پاره په جدي تو�ه هcې وک�و
له همدې امله مې مالله بنسT جوړ . خپل ژوند او �ولنې ته يې بدلون ورک�ي

  .ک�

مالله بنسT باور لري چې �ولې نجونې او هلکان کوالی يش ن�ۍ بدله ک�ي 
کوي چې دغه موکه د نجونو له همدې امله بنسT هcه . يوازې موکې ته اړتیا ده
له هغوی رسه مرسته وک�ي چې خپلې وړتياوې په 2ه ، په اختيار کې ورک�ي

  .ولري راتلونکیتو�ه وپېژ� او د �ان له پاره 2ه 

رسه يو �ای شئ چې �ول له يو بل رسه د نجونو د زده ک�و له پاره هcه  له ما
  .وک�و

  www.malalafund.org: د ډېرو معلوماتو له پاره
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  رسيزه

  

خو کله مې . زه په داسې يوه هېواد کې وزېMېدم چې په نيمه شپه کې جوړ شو
  .له نيمې ور�ې لM تېره وه، چې خپل مرګ په خپلو سرت�و وليد

هغه . الړم چې بېرته هې� راونه �ر�ېدمتېر کال له کور �خه د 2وون]ي په لور 
ته يوړل  بېهوD2 په حال کې روغتون وروسته د. و بريد راباندې وک�طالبانورځ 
هې� �ينې کسان فکر کوي چې بيا به . وويستم بيا يې له پاکستان �خهاو  شوم
  .هم هېواد ته رانه شم په داسې حال کې چې زه په بيا راتلو له زړه ا�ان لرم کله

کو�ې چې هر  هر سهار د خپلې پخوانDچې په دې هېواد کې اوسېMم اوس 
وخت به مې جامې په غويل پرتې وې او د 2وون]ي ډالD به يې هم په املارۍ 

اوس په داسې يوه هېواد کې ژوند کوم زه  .کې اې�ې وې خپلې سرت�ې پرانيزم
په 2کلې دره کې  )i(�خه چې د سوات چې له خپل محبوب هېواد او زما له کور

  .دی يوازې پن]ه ساعته الره ده

  .ه زما هېواد له دې هېواد �خه په پې�يو وا�ن لريله دې رسه رس 

له �ولو نلونو �خه س�ې او تودې . په دې هېواد کې هر ډول امکانات شته دي
له همدې امله نور . اوبه روانې دي او برې�نا هم د خلکو له پاره شپه ورځ شته ده

                                                           
(i) Swat  سوات د پاکستان په ش�ل لويديزه برخه کې يو �ار دی .  
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نه دي آن تر دې چې د پخيل له پاره هم �وک اړ ، د تېلو �راغ ته اړتيا نه لرو
دا هېواد دومره پرمختللی دی چې آن کوالی . �از ډبه واخيلاو بازار ته الړ يش 

  .شې خواړه تيار او ت�ل شوي برابر ک�ې

لوړې ودانD وينم او بې پايه س�کونه چې نقليه ، کله چې له ک�کD رسه درېMم
فلزي ميلې او منظم شنه رن5ه ، وسيلې په کې د تلو راتلو په حال کې دي

  .او همدارن5ه پاکې پلې الرې مې د سرت�و په وړاندې 2کاريچمنونه 

لوړ او اوار غرونه ، هغه وخت سرت�ې پرانيزم او يوه لحظه يې د درې په لور اړوم
اوارې د2تې او خوندور سمندرونه خو کله مې ، چې �وکې يې له واورو ډکې دي

په �ول بدن مې داسې یوه خوشايل احساسوي چې ، په زړه يش چې سوات را
وروسته مې 2وون]ي ته �م هلته مې له 2وونکو او مل5رو . شمه اړه يې ويالی ن

داسې ، وينم له �ن5ه يې ک�ېنم همنيبهلته زما 2ه مل5رې . رسه يو �ای کېMم
او  وررسه خاندم او خربې کوم چې فکر کېMي له هغې �ايه هې� نه يم راغلې

 .اوس هم هلته يم

  .کې يم بېرمېن5همپه ستان لېنا�اپه راياد يش چې د ان5

  .سه شنبې ورځ وه چې زما ژوند بدل شوکال د اک{وبر نهمه د  ۲۰۱۲د 

رېکشه هغه ورځ سهار په رن5ه ريکشو کې چې ماشينونو يې دود بهر کاوه او هره 
ناستې وې او په خپله همېشنD منظمه ليکه  نجونېتر شپMو �خه له پن]و کې 

  .ن� رسک ته ورسېدوډک او ت د حاجي نيکه له خ{و. روانې وې

  .د طالبانو له وخته زموږ 2وون]ي هې� لوحه نه لرله

دا چې . يوه �ان�5ې ن�ۍ وه، زموږ نجونو له پاره 2وون]ي ته په سهار کې ننوتل
�کري به مو د ورې]و په �ېر چې باد يې د ملر له ، په خېزونو او �امونو به ننوتو

. په زينو به په بې�ه پورته کېدو شاوخوا يوه بله خوا وړي له رسونو لرې کېدل او
  .پورته به يوه سالون ته رسېدو چې زموږ د �ول5يو ورونه به له هغه �ايه 2کارېدل

به مو چې غرونو ته تر آس�ن الندې ، خپل بکسونه به مو �ول5يو کې پرې�ودل
  .شا وه منظمې ليکې جوړولې
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 Dپه چيغې ک�ېيوې نجل:  

  !ته�ول �ول5يو 

  په �مکه ووهلې ويل به مود پ�و پوندې به مو 

  .هللا  -

  :وويلنجلD هغې به بيا وروسته  

  !خربدار

  :ک�ه به مو تکراربيا 

  .هللا  -

الر مې دا 2وون]ی زما تر زېMېدنې مخکې جوړ ک�ی و او په دېوال يې په پ
هره ورځ . لیکيل و)خوشال 2وون]ی(2ايسته سپ� او �ال� رن� په غرور رسه 

د نهم �ول5ي د يوه زده کوونکي د زده . 2وون]ي ته تلو به د سهار په شپMو بجو
په ان5لييس ژبه کيسه ، د اردو ژبې آرونه، ک�ې موضوعات کيمياوي معادلې

ول ک مرس او د وينو د دوران» بي�ه د شيطان کار دی«ليکنه او نور موضوعات لکه 
  .و

فکر کول يش خو د دې  ېانې ډاک{ر ک ل5يوالو مو هوډ درلود په راتلونکيډېرو �و 
. چې زما او مل5رو زده ک�ې مې د �ينو له پاره د �واښ المل يش ډېر سخت دی

لېونتوب او د  ېمېن5ور آخوا نه يوازې د  له رسه له دې د دې 2وون]ي له دروازو
چې د طالبانو . اصيل 2ار غM اورېدل کېMي بلکې د سوات د�وږ نه �¥ې �و�ې 

  .ه لريپه �ېر خلک فکر کوي نجونې د زده ک�ې حق ن

2وون]ی مو د ، د آزموينو مياشت وه. رسه يو �ه توپ¦ درلود هغې ور�ې له نورو
نور ، ه پورې وله پاره ډېر په زړ  ور�ې په نهو بجو پيل کېده نو له همدې امله زما

الزم نه وه له خوبه ژر بيداره شم خو کله به چې چر�انو بان� وک� او مؤذن به هم 
هغه وخت به مې پالر هcه کوله . هم ويده شم آذان وک� کوالی مې شول نوره

  :وي�ه مې ک�ي ويل به يې

  . ويل او له خوبه به يې وي�وw» جا�«اته مې هر وخت ر به  پالر
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  .....پالره خ¦ دی لM نور هم -

هغې به . هغه وخت به مې �ان تر ب�ستنې الندې پT ک� او مور به مې راغله
  :ويل

- Dپش!  

  .مور به مې زه پشD بللم

  :وک�هبه مې  ت کې به مې وخت ته فکر شو او چيغهپه همدې وخ

  !ناوخته شو، ېمور وای  -

و بل ته همداسې غM زموږ په فرهن� کې �ول د ورو�و او خويندو په �ېر دي او ي
�ولو ، مور د لوم�ي �ل له پاره 2وون]ي ته راوسته زما پالر کله چې. کوي

  .ورته وايو ورېندارپه کور کې هم له هغې وروسته : 2وونکو ورېندار ورته وويل

د کو�ې �ول سامان مې يو د ويده  ،وه کېيوه �ن� په د خوب کو�ه مې د کور 
  .و کT او يوه املارۍ ووکېد

چې په دره کې مې د سولې راوستو او نجونو د  په پيسو ې د هغې ډالDاملارۍ م
لD او طاليي ډا. کولو له پاره ترالسه ک�ې وه واخيستهزده ک�ې د حق د ترالسه 

د  ،وو رن5ه پالستيکي جامونه چې په �ول5ي کې مې د درس په مهال اخيستي 
، زه يوازې دوه �له ممتازه زده کوونکې نه شوم. وو املارۍ په پاړکيو کې اې�ي 

 هې� کلهخکې شوه له هغې وروسته مې هوډ وک� چې زما سياله ملکه نور له ما م
  . نه يشو بيا داسې پې�ه 

تر 2وون]ي په پ�و الړه شم چې  خو2ېدلزما ، کوره ډېر لرې نه و2وون]ی مو له 
کې تلم او له هغې  رېکشهخو د تېر کال راهيسې له نورو نجونو رسه يو �ای په 

دا الره يوازې پن]ه دقيقې وه په الره کې به بدبويه اوبه . خوا په بس کې راتلو
لوحې تر �ن� به د لويې وت ي{ر د وې�تانو د اې�ودو د انستيتد ډاک. بهېدې
يې تليل و خو نا�اپه  ياداوه چې وې�تان را 2وونکی دې تابلو به زموږ يو. تېرېدو

مې کاوه 2وونکی به دلته راغلی وي او له �انه رسه  رفک، يې وې�ته راشنه شول
  .به مې وخندل



 
 
 

 

  ١٦ | زه مالله یم

، په پيل ت� کې به دومره خوشاله نه وم، له پيل ت� �خه مې بس ډېر خو2ېده
عث�ن بهايي ول له خورل¥و او همدارن5ه د بس له چلوونکي �که کوالی مې ش

په خپلو  عث�ن بهايي جان. باله کيسې وک�م» ورورجان«رسه چې موږ به  جان
  .خندوونکو کيسو موږ �ول خندولو

�که چې زموږ کورنD تل ، � �خه وېرېدهمور مې 2وون]ي ته زما له پيل ت
د �وا2ونو له . بس کې تلم راتلمله دې وروسته په له همدې امله ، �وا2ل کېده

و و ونه او پيغامونه ياد2تډلې �ينې په ور�پا�و کې او �ينې هم په ليکيل تو�ه 
هم  هې� کلهخو طالبان ، مور به تل ماته اندې�نه کې وه. چې زموږ الس ته راتلل
، ما باور الره چې د طالبانو موخه زما پالر دی، و راغيلو په يوه نجلD پسې نه 

زاهد خان چې د پالر مې . الر مې تل د دوی په ضد خربې کولې�که چې پ
صميمي مل5ری او يو مبارز و د ا�سT په مياشت کې ملان]ه ته د تلو په وخت 

له هغې وروسته به مې �ولو خپلوانو پالر ته ويل چې له ، کې حمله پرې وشوه
  :دوی به ويل. �ان رسه پام وک�ي

  .سې په ن�ه ک�يپام دې اوسه چې کېدای يش دا �ل تا -

کو�ه کې و چې هلته د هر ډول �اډي راتلل تن5ه او وړه کور مو په داسې يوه 
له يوې ، شم سېدم بايد چې له بس 2کتهر  له 2وون]ي به چې را، ناشو� و

ما فکر کاوه که �وک . پورته تلم بيا به له �و زينواو  تېره شماوسپنيزې دروازې 
ر فکر به مې کاوه چې که کوم ډې .ې به ويحمله راباندې وک�ي په همدې زینو ک

هغه  .په همدې زينو کې به ډزې راباندې وک�ينو  کويست حمله راباندې ترورې
فکر مې . ويش �ه غرب�ون به 2يمپې�ه مهال به مې فکر کاوه چې که داسې 

کاوه چې بايد بوټ مې وباسم او پرې ويې وw خو فکر ته مې راتلل چې بيا به زما 
  :ر منn �ه فرق وي نو 2ه به دا وي ورته ووايماو د هغې ت

دا سم کار نه دی او زه مو . راشه ما م�ه ک�ه خو لوم�ی مې خربو ته غوږ ونيسه -
  .يوازې غواړم چې �ولې نجونې 2وون]ي ته الړې يش.... ه نه يمدو2من

  .هغه وخت مې دا �ول فکرونه خپلې خورل¥ې منيبې ته وويل
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2وون]ي  لوم�� او د اوسېدووخته په يوه کو�ه کې  د ماشومتوب له همنيبزه او 
د لېوه ، ما او هغې هر�ه لرل لکه د جاست� بيرب سندرې. له وخته رسه مل5ري و

او مې�ې فلمونه او د پوستکي د نرمولو تر �ولو بهرتين کر�ونه چې له يو بل رسه 
D د هغې خو2ېدل چې د موډ طراحه يش خو پوهېده چې کورن. به مو رشيکول

هيله لري په ، هر چاته به يې ويل. ک�يه هم د دې کار اجازه ورن هې� کلهبه يې 
ويل مې چې بايد  فکر ووايهما هم دوی ته خپل . يوه ډاک{ره يشراتلونکي کې 

  .هساتلنه و هم پ{ه  هې� کلهدا نظريه مې  واله شميوه مخرتع يا هم سياست

  :ې ته مې وويلمنيب

  .هم په يوه نجلD پسې نه دي راغيل هې� کلهن طالبا... اندې�نه مه کوه  -

نجونې چې . �ولو د زينو په لوري منjې ک�ل، کله چې د بس غM واورېدل شو
زموږ د . کې کېناستېووتې او په بس  مخونه يې پT ک�ي و له 2وون]ي را

ډوله مو�ر و چې درې اوږدې چوکD يې لرلې دوې  )i(يو �ون اېس2وون]ي بس، 
شل زده کوونکې او درې 2وونکې به ، د �اډي په منn کې وه �نjو ته او يوه هم

  .يې لېMدولې

ه او بلې خواته مې د �ي{و �ول5يو زده منيبزه کي¥ې خواته چې �ن� ته مې 
په داسې حال کې چې د آزموينې دوسيې مو په السونو او  کوونکې شازيه رمضان

  .کېناستو، بکسونه مو له پ�و رسه اې�ي و

يوازې وړاندې د هندوکش لوړ غرونه و چې . توده او نېولې وهد �اډي د ننه هوا 
اړو خواوو ته يې و هې� هنداره نه لرله يوازې د �اډي مو. په مخ يې واوره 2کارېده

پالستيکونه دومره زې� او په خاورو کک� و چې ، ډبل پالستيکونه پرې ��ويل و
ر په دوړو او مل، يوازې �ه مو چې ليدل ملر و. هې� بهر نه ترې 2کاره کېده

  .ې خورولېه المبو وهونکي په �ېر خپلې وړان5خاورو کې د يوه لوی زې� رن5

په ياد مې دي چې �اډی د پوځ د تالشD په رسک له اصيل رسک �خه 2ي لور 
  . خو نور �ه مې په ياد نه را�ي. د کرکT له �مکې تېر شو، ته و�ر�ېد

                                                           
(i)

 Toyota Townace truck 
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Mي او له ما رسه يو �ای ډزې کې   خيال مې کاوه چې په �اډي کې مې په پالر
وروسته نارينه وينم چې د دوی په منn کې زما په پالر پسې ، ويشتل کېMي

  .�ر�ي

د سوات لوم�ی حاکم او د اقتصاد د وزير ش¦محمد خان . نا�اپه �اډی ودرېد
 مقربه چې په و2و پو2ل شوې وه زموږ 2ي لور ته وه او کي¬ لور ته مو هم يوه

  .ه تالشD �خه �ه کم دوه سوه مرته وا�ن درلودموږ د پوځ ل. کارخانه وه

لويې ږيرې لرونکي �وان د خو يوه ، رسه د دې چې زموږ مخامخ سم نه مالومېده
  .چې رو2انه رن� جامې يې اغوستې وې زموږ �اډی درولی و

  :زموږ له چلوونکي يې وپو2تل

  دا د خوشال 2وون]ي �اډی دی؟

دا �ومره بې عقله پو2تنه ده �که  له �انه رسه فکر وک� چې عث�ن بهايي جان
  :�واب يې ورک�. چې په �اډي د 2وون]ي نوم ليکل شوی دی

  .هوکې  -

  :هغې دويم �يل وپو2تل

  .د زده کوونکو په اړه معلومات غواړم

  :وويل عث�ن بهايي جان

  .بايد دفرت ته الړ شو

  .د دوی د خربو په وخت کې يو د سپينو جامو �� د �اډي شاته نژدې کېMي

  :منيبې وویل

  .و�ورئ هاغه خربيال دی غواړي له موږ رسه مرکه وک�ي  -

هلته ډېر وخت کېدل چې له پالر رسه مې د نجونو د زده ک�ې د حق د اخيستو 
، خربې کولې له پاره د طالبانو په ضد چې غو2تل يې موږ غيل کېدو ته اړ ک�ي

هم له دې کسانو رسه خو هغوی يوه . ډېری خربیاالن آن بهرنيان به ماته راتلل
  .ورته والی نه الره

خوله او پوزه يې په ، هغې کس يوه د تېرې �وکې لرونکې خولD په رس ک�ې وه
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وروسته د �اډي . داسې و لکه ساړه يې چې شوی وي، يوه دس�ل پو2يل و
  :له مارسه نژدې کېناست او پو2تنه يې وک�ه راغئشاته 

  مالله �وک ده؟  -

  .نجونو ماته کتل�ولې غلې وې خو ډېرو 

  .زه يوازينD نجلD وم چې مخ مې نه و پT ک�ی

پن]ه يې وسله  هه شوم چېپو  زه هم، وويستې ه تورې مرمD راو وروسته هغې او 
  .هانچه و �لوې�ت تپ

  .ېچېغې ک�  نجونو

  .ه وخت مې د هغې الس �ين� ک�ی وې ويل چې هغمنيب

او  سرت�ه ول5ېدلوم�ی ډز په . مې ويل چې هغې درې �لې ډزې وک�ې خورل¥و
له سرت�و په داسې حال کې په منيبه ور پرېوتم چې . له کي¥ې اوږې مې ووت

  .مې وينې روانې وې

يوې مرمD د شازيې کي¬ الس . دوه نورې مرمD زما تر �ن� په نجونو ول5ېدې
په  )i(بله مرمD يې له کي¥ې غاړې تېره شوې وه او د کاينات رياض، �پي ک�ی و

  . 2ي مT ل5ېدلې وه

  .د حمله کوونکي الس د ډزو په وخت کې رېMدېده، وروسته مې مل5رو راته وويل

ې جامې په وينو ل�لې منيبکله چې روغتون ته ورسېدم زما اوږده وې�تان او د 
  .وې

  مالله �وک ده؟

  .زه مالله يم او دا مې کیسه ده

  

   

                                                           
i- Kainat Riaz 



 
 
 

 

  ٢٠ | زه مالله یم

  �پرکی یلوم� 

  

  سوری سوری په �ولو راشې

  هد بې نن�� آواز دې رامه شه مين

  

  يوه نجل� پيداکې�ي

  

او پالر ته مې يې  من شولکليوال زما په پيداي�ت اندې�، کله چې زه وزېMېدم
  .هم مبارکي ور نه ک�ه

موږ . ستي ستوري سرت�ک واهه پيداشومو ر زه د سهار په لوم�يو کې چې و 
. ن�ه �¥و ن�ه د خیر او برکتد سهار د وروستي ستوري د سرت�� نه دغه پ�تا

نو له ، غتون د درملنې او يا هم کورنD قابلې له پاره پيسې نه لرلېپالر مې د رو 
د مور او پالر لوم�ی اوالد مې . وک�ه �اونjيانو مرسته امله مې له مور رسههمدې 

. م� پيداشوی و خو زه په داسې حال کې وزېMېدم چې چيغې او لغتې مې وهلې
يداکېدو په وخت کې زه د داسې يوه هېواد نجلD يم چې �وپک يې د هلکانو د پ

 لته د 2]واور اخيل په داسې حال کې چې نجونې تر پردې الندې پ{ېMي د
  .يوازينD دنده د اوالدونو روزنه او اخلی پخلی دی

د پالر د ترور . د ډېرو پ�تنو له پاره د نجلD د پيداکېدو ورځ د پرېشانD ورځ وي
Mېدو مبارکي يې يوازينی کس و چې زما د زې، جهان شېرخان يوسفزی، زوی مې

هغې د خپل �رب لويه . يو �ه پيسې هم ډالD ک�ې وېماته يې ورک�ې وه او آن 
زما پالر� نيکه به يوازې زموږ د  .يدلوخېل يوسفز ، شجره له �انه رسه راوړې وه

ءالدين د پ�تنو نارينه و ته هې�  پالر مې ضيا. نارينه نيکونو شجره موږ ته 2ودله
واخيسته تر خپل نوم يې د نبات په اوبو يوه  پا�ه را هغې د شجرې. ورته نه دی

  .»مالله«: ک�ۍ وک�له او په پای کې يې وليکل

 
 

 

 

  ٢١ | زه مالله یم

خو پالر مې يې په کيسه کې نه . د هغې د ترور زوی چې ح¦ان شوی و وخندل
راباندې م� ،  وپالر مې وايي له زېMېدو وروسته مې يې چې سرت�و ته کتيل. شو

  .شوی و

  :وييل و هغه وخت يې خلکو ته

  .زه پوهېMم دغه نجلD له نورو رسه ډېر توپ¦ لري -

، هغې له خپلو مل5رو او خپلوانو غو2تي و چې زما په زان5و کې وچه مېوه
  .هغه کار چې موږ يې يوازې د هلکانو له پاره کوو، ش¦يني او پيسې واچوي

. ل شوله نوم �خه واخيست) مېرمن ېد افغانستان اتل(ميوندۍ ماللD زما نوم د 
، موږ کلونه کېMي. پ�تانه قومونه په افغانستان او پاکستان کې وېشل شوي دي

Dد پ�تونول)i( ويcله قانون رسه ژوند کوو چې له مېلمنو رسه مو 2ه چلند ته ه .
  .دی» ناموس«په دې قانون کې تر �ولو 2ه ارز2ت . هcوي

ه له وېرې رشم او خجالت پ�تون نارين، يوه پ�تون ته تر �ولو بد �ه بې عز° ده
  .رسه مخ کوي

  ».بې عزته دنيا ارز2ت نه لري«: پ�تانه وايي

ته هم  دو2منې تو�ه چې خپل په داس، موږ تل له يو بل رسه په ج�5ه يو
خو که بل �وک زموږ په �مکه تېری وک�ي د هغوی په وړاندې له . ی وايوترورز 

  .لويېMيپ�تانه د ماللD د اتلولD له کيسې رسه . يو بل رسه يو �ای کېMو

م کال کې د افغانستان پوځ د ان5رېزانو په وړاندې دفاع ته  ۱۸۸۰هغې په 
  .وهcاوه

چې د کندهار په لويدي]و د2تو کې يو کوچنی کې  ماللD د کندهار په ميوند
هغه وخت چې دا نوې �وانD ته هم پوره نه وه . د يوه شپانه لور وه، دی 2ار

په راتلونکي کې واده وررسه  پالر يې او هغه کس چې غو2تل يې، رسېدلې
د هغو زر�ونو کسان په منn کې و چې له ان5رېزانو �خه د هېواد د دفاع ، وک�ي

ماللD د کيل د نورو مېرمنو په �ېر د ج�5ې ډ�ر ته . له پاره په ج�5ه بوخت و

                                                           
(i) په پ2تنو کې د اسايس قانون حکم لري، موضوع يې ډېره د کورن%، #رب او عزت ساتنه ده.  
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  .الړه چې د �پيانو درملنه وک�ي او اوبه ورک�ي

د  ی�کر  سپ�ماللD خپل  ،کله چې د افغان �واکونو ب¦غ وړونکی شهيد شو
  :غه ک�هي�ېر پورته ک� او رستېرو ته يې چ ب¦غ په

  که په ميوند کې شهيد نه شوې

 Mته دې ساتينهخداي D5و الليه بې نن  

  

ماللD په دې ج�5ه کې شهيده شوه خو اتلولD او خربو يې افغان رستېري 
يا په تاريخ ک� چې د برېتان هغوی يو پل په بشپ�ه تو�ه ويجاړ. ج�5ې ته وهcول

له دې امله چې  افغانان. لو لويه او بده ماتې وها د دوی له پاره تر �و کې د
ک� ډېر جوړ  ياد2تيې په کابل کې د ميوند د بريا له پاره يو  هوروستي پادشا

  .وياړي او د غرور احساس کوي

يوه سمبول په تو�ه پېژنو  په حقيقت کې موږ پ�تانه ماللD د اتلولD او قدرت د
  .کې يې په نوم ډېر 2وون]ي جوړ شوي ديافغانستان  پهچې 

مالله نوم چې پالر مې ، خو نيکه مې چې يو مذهبي عاw او کليوال روحا� و
  .په معنی دی اندې�نېويل دا نوم د غم او  هغه ،راباندې کې�ود خوښ نه ک�

په ماشومتوب کې به مې پالر د پې�ور د پېژندل شوي شاعر رحمت شاه سايل 
  :هغه شعر په دې رسه پای مومي. عر هر وخت راته وايهش يو

»Dآه د ميوند مالل،   

  يو �ل بيا راپورته شه چې پ�تانه د وياړ په سندره پوه يش،

  ستا شاعرانه کلمې دنيا بدلوي،

  »!هيله کوم، يو �ل بيا راپورته شه

به د ما . پالر به مې د ماللD کيسه ورته کوله، هر �وک به چې زموږ کور ته راتلل
دې کيسې له اورېدو او هغو سندرو چې پالر به مې يې په اړه ويلې خوند 

  .اخيست

د غرونو ، د سوات دره، زموږ دره. موږ د ن�ۍ په ډېره 2کلې سيمه کې ژوند کاوه
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کله چې درې ته . ودونه بهېMيآس�� قلمرو دی چې هلته آبشارونه او 2کلې ر 
  :يوه لوحه وينئ چې پرې ليکيل دي ننوزئ

  »جنت ته 2ه راغلئ«

رسو شنو د سوات �مکې په خپل. نوم پېژنده په» باغ«کلونه وړاندې يې سوات د 
سيندونه دو کانونه او و د زمر ، د خوندورو مېوو باغونه، شوو �لونو پو2ل شوې دي

د سوات ډېری خلک . لرونکي کبان لري ر رسه خالو په نوم خوند» قزل آال«يې د 
آن تر دې چې د پاکستان د ، م رسه يادويپه نو » لويديn سويس«سوات د 

د پاکستان پان5ه وال خپلې رخصتD . لوم�ۍ ننداره هم همدلته وشوه )سکي(
منظرو او د صويف له  و2کل، د دې �ای له پاکې او زړه وړونکې هوا. دلته تېروي 

همدارن5ه ډېری بهرنيان په  .موسيقي او نcا له جشنونو �خه خوند اخيل
آن تر دې چې د ان5رېزانو . ېزان د رخصتD له پاره دلته را�يتو�ه ان5ر �ان�5ې

ملکه هم درې ته راغلې او په سپينه ما�D کې چې د سوات د لوم�ي حاکم له 
  .خوا د تاج محل د مرمرو له کا�و جوړه شوې اوسېدلې ده

يوه برخه  )i(سوات تر يو کس پورې ت�لی تاريخ لري چې اوس د خيرب پ�تونخوا
سوات په پخوا . مله د پاکستان له نورو سيمو بېل پاتې شوی دیله همدې ا. ده

د . يو ايالت و رسه د پادشاهD او دير دوو �اونjيو 2ارونو چرتال کې لهوخت 
پادشاهانو له برېتانيا رسه وفا لرله  استع�ر په وخت کې هم رسه له دې چې زموږ

  .خو خپله يې په دې �مکه حکومت وک�

د نوي او خپلواک . م کال کې هندوستان ووېشه ۱۹۴۷کله چې برېتانيا په 
د دې هېواد دوديزه پيسه پاکستانD روپيه وه خو . پاکستان بنسT کې�ودل شو

وايل عدالت . السوهنه وک�يدولت يوازې کوالی شول په بهر� سياست کې 
هغې همدارن5ه له خلکو �خه ، وسته او د قبايلو په منn کې يې سوله را پلی ک�

  .روغتونونو او 2وون]يو د جوړولو له پاره ماليه اخيسته، لس د رسکونوپه سلو کې 

موږ د پاکستان له پالزمېنې اسالم آباد �خه سل ميله وا�ن درلود خو داسې 

                                                           
(i)

 Khyber Pashtonkhwa 
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دغې سفر به د ملکنj په الره �ه کم پن]ه . 2کارېده چې په يوه بل هېواد کې يو
هللا په نوم د يوه واعظ عيدد س چې کلونه وړاندې به زموږ نيکونو. ساعته الره وهله

د هغې غرونو په ��ن5ونو کې د ، په رهربۍ چې ان5رېزانو به لېونی دروېش باله
ل و چې يد هغوی له ډلې يو هم ويسنتون چرچ. هان5رېزانو په وړاندې مبارزه کول

ته د هغې غرونو په اړه يې يو کتاب وليکه او موږ اوس هم د غرونو يوې �وکې 
په پای کې يوه د زيارت ش� رن5ه �ونبذه هم ليدل کېده  ېر دد . ل وايويچرچ

ورته پيسې  ،قصد ته په سامله تو�ه ورسېMياو دا چې خپل م مننېچې خلک د 
  .اچولې

مخکې تر دې چې ناوړه . هم اسالم آباد ته نه و تليل هېcوکزموږ له خپلوانو 
  .زما د مور په �ېر ډېری خلک تر سوات نه و وتيل، پې�ې ويش

هغه وړه سيمه . ه کې چې د درې يوازينی پراخه 2ار دی اوسېدومېن5ور ه موږ پ
، ې ته کjه وک�ه چې �ه وخت وروستهمېن5ور وه خو ډېرو خلکو له کليوالو سيمو 

د ، پوهنتون، دغې 2ار �و هو�لونه. ډېر نفوسه او چ{ل 2ار ترې جوړ شو
�لدوزيو لرونکی سپور�ي لوبو د ميدان �مکه او د لوړ بيو ډبرو او دوديزو سنتي 

د شنو چمنونو تر منn بهېدونکې اوبه چې د پالستيکي کcوړو او خ]لو په . و
تر �ن�  غونjۍدغه رود د ماهور د . واسطه چ{لې شوې وې په 2ار کې بهېدې

د نورو رودونو په �ېر يا هم د سوات د رود غوندې چې له 2اره بهر بهېMي او 
ر�ې او پاکې نه ، تD تېروي 2کلېهلته خلک خوندور کبان نييس او خپلې رخص

  .دي

د «يا هم » بتکره«زموږ کور په �لکده کې چې په پخوا وختونو کې دې �ای ته 
زموږ د کور په �ن� کې له ارسارو . و، نوم اخیستل کېده» بودايي بوتانو �ای

تر �ولو ، له رس پرته بدنونه، ماتې پايې، ډکې کنjوالې وې چې د زمري مجسمې
  .ېليدل کېد ۍ همچرت  هلته په سل5ونو ډبرينېوه چې  ح¦انوونکې دا

په نولسمه پې�ۍ کې کله چې سلطان محمود غزنوي له افغانستان �خه وت�تېد 
خو تر . زموږ په سيمه کې د اسالم دين را�ر�ند شو، حاکم شود سيمې او زموږ 
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  .هغې وړاندې د سوات سيمه د بودايانو تر واک الندې وه

ۍ کې دې سيمې ته ننوتل او پادشاهانو يې په دره کې بودايان په دو�ه پې� 
چيني کشف کوونکو د بودايي صامعې په اړه چې د . حکومت وک� پن]ه سوه کاله

سوات د رودخانې په �ن� کې وه او د معبدونو د زن5ونو غM چې په دره کې به 
  :يې ان5ازې کولې ليکيل دي

]ه تليل خو د سوات په هر �ايونه له من دې چې کلونه کېMي دغه عبادت لهرسه 
موږ به . �ای کې چې د �لونو په منn کې قدم ږدئ د دوی پاتې شو� به ووينئ

په  په يوه ونه چاغ بودا يوهلته به په منn کې چې  )کندنکاريو(ډبر توږلو د ډبرينو 
د بودا د خدای په اړه ډېرې . قدم واههنېک 2اد�وڼ په  و�لورو پ�و ناست 

او آرامD له پاره په دې دره کې د واکمنې سولې هغه به وايي . کيسې شته دي
  .يې په دره کې په يوه لويه هديره کې 2خ شوي دينور او پاتې  هرات

  .کنjوالې د سرت�و پ{ولو او پیداکولو د لوبې له پاره 2ه �ای و ېد بتکر 

، کله چې بهر� پخوا� آثار پېژندونکي د يو ل� �ې�نو له پاره درې ته راغلل
لرونکي 2کيل زیارتونه چې بودايي  ذنبو � ې ک�ه چې په تېرو زمانو کېه ي�ر�ند

  .پاچاهان به په کې خ�ېدل په دې سيمه کې و

په نوم شعر ليکلی او په 2ه تو�ه �ر�ندوي چې » بتکرې عتيقې«پالر مې د 
هغه . مسجد او عبادت �ای �ه ډول کوالی يش د يو بل په �ن� کې وي

  :ليکي

  ، خه د حق چيغه پورته کېMيکله چې له منارو �«

  ، سکا ک�يو بودا م

  ».او د تاريخ مات شوي زن]¦ونه دويم �يل رسه پيوسته کېMي

موږ د هندوکش د غرونو چې هلته به نارينه د غرنيو وزو او خرسانو د 2کار له پاره 
په کي¥ه خوا کې يې اوار او . کور مو يو پوړ و. د ل�ۍ په �ن� کې ژوند کاوه، تلل

زموږ د ، ام ته زينې پورته شوې وې چې هلته به موږ ساعت تېري کولهپراخه ب
 و رسهمل5ر له خپلو د ملر لوېدو په وخت کې به مې پالر . ساعت تېرۍ �ای و
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هغې  د، کله به زه هم هلته په بام کېناستم .هلته چای ��لو او بحث به يې کاوه
ته کېده او د شپې کوله چې د پخلن]ي له دودکش �خه به پور  ېدود ننداره به م

  .د چرچرکو 2کيل آواز ته به مې غوږ نيوه

. خواږه او خوندور دي انارو او آلو له مېوو ډکه وه چې ډېر، زموږ سيمه د ان]¦و
يوه د آلو د مېوې . شته وېاو نورې تازه مېوې  ان5ورهم موږ په خپل باغ کې ز 

مرغانو آن طوطيانو د . ډېره خوندوره ميوه لرونکې ونه مو د �ن� په ان�5 کې وه
به هم هغه ونه ډېره خو2ېده داسې 2کارېده چې زموږ او مرغانو به د آلو په 

  . خوړلو سيايل وه

. وه چې هلته به 2]ې د بنjار له پاره کېناستې )برنjه( فهو يو صمو د کور شاته 
له همدې امله به مې مور ډېر خواړه . پوهېدو 2هموږ د لوږې په ر2تينې معنا 

هغه وخت به چې هر �ومره خواړه . رسه به يې مرسته کوله بې وزلوه پخول او ل
په نوم يو ډول شعر  موږ په پ�تو کې د �پې. پاتې کېدل مور به مرغانو ته اچول

يوه �په به يې زمزمه مرغانو ته خواړه اچول مور به چې ، وي مرصعېلرو چې دوه 
  :کوله

  د باغ کوترې مو مه وژنه

  را�ي مينه که يوه م�ه ک�ې نورې نه

  

زه به چې په بام کېناستم او د لوړو غرونو په ليدو به مې خيالونه جوړول خوند 
يې هرمي ډوله الوم غر دی چې زموږ له پاره  تر �ولو لوړ. مې ترې اخیست

سپېcلی غر بلل کېده او دومره لوړ دی چې هر وخت يې ورې]و شاوخوا نيولې 
  .2لی ويدا غر آن په اوړي کې هم په واورو پو  .وي

له مېالد  .بودايان �ه ډول راغيل وسوات ته په 2وون]ي کې زده ک�ل چې موږ 
سکندر له زر�ونو پو�يانو او فيلونو رسه د لوی کاله وړاندې  �۲۳۰خه 

د سوات خلک هم په دې باور و . افغانستان او بيا د هند له الرې درې ته ننوتی و
له همدې امله هلته  يساتنو دوی  هد الوم غره د لوړوايل له امل به )ج(چې خدای
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 جوړه ک�ه چېيې الړل خو سکندر هم چې �واکمن مرش و يوه د لر�ي زينه 
  .د غره �وکې ته ورسويپرې تيMې ويشتونکي 

په مني کې به . ما به د بام له لوړې برخې د غره د �لورو فصلونو توپ¦ ته کتل
د یخ . اورو پو2لې وېساړه بادونه ترې الوتل په ژمي کې يې �ولې برخې په و 

د واورې ، په ژمي کې مو سيايل کوله .�و�ې به د تورو په �ېر را��ېدلې وې
سوات به په . هcه مو کوله چې د واورې �و�ې په الس وکاروو، س�ی به مو جوړاوه

په ان�5 کې غو�D به د کور  رسو �لونود . پرسيل کې �ول ش� رن� نيولی و
د وريجو (رن� ورکاوه او باد به د شولو  ايسته2هر �ه ته به يې . راپورته شوې

کېدای ، زه د دو� په موسم کې زېMېدلې يم .وړو تند بوی له �انه رسه را) بو�ي
ن5ورې رسه د دې چې د مې، يش همدا دليل وي چې دا موسم مې خو2ېMي

  .اوړی ډېر تود او وچ وي او اوبه يې چې خلک خ]لې په کې اچوي بد بويه دي

پالر او يوه مل5ري يې  زما. په وخت کې زموږ کورنD ډېره بې وزله وهزما د زېMېدو 
زاړه کور کې چې 2وون]ي ته  موږ په يوه. 2وون]ی جوړ ک�ی و خپل لوم�نی

زه مې له مور او پالر رسه په يوه کو�ه . او دوه کو�ې يې لرلې ژوند کاوه مخامخ و
وږ آن ح�م او م. بله کو�ه مو مېلمنو ته �ان�5ې ک�ې وه. کې وېده کېدم

 په اور پخلیلر�يو  مور مې په �مکه په يوه نغري کې د. لن]ی هم نه درلودپخ
کور کې به مو هر . جامې به مو د 2وون]ي په مخه کې په نل وين]لې، کاوه

مېلمه پالنه د پ�تنو د فرهن� ، وخت �¥ه �و�ه وه له کليو به ډېر مېل�نه راتلل
  .مهمه برخه ده

دا چې موږ تر اوسه . ر خوشال پيداشوه کاله وروسته زما ورو يداکېدو دو زما له پ
ن]ي د پالر مې د 2وو . هم د روغتون ل�5ت نه درلود هغه هم په کور کې پيداشو

دغه نوم د يوه مبارز پ�تانه شاعر . نوم پرې کې�ود نوم د اغېزې له امله خوشال
نه يې ، هلرلهيله  تهپيداکېدو  مور مې د يوه زوی. نوم و »خ{کخان خوشاله «

زما له نظره . پ{ه ک�ي خوشال په زېMېدو رسه خپله خوشايل شوای کوالی د
چې باد يې وهي ډن5ر او وړوکی و خو د مور له داسې لکه خوشال يوه نی ته ورته 
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غو2تل مور به ورته  پوهېدم هر�ه به چې خوشال. ناک و نظره مې ډېر مينه
بورې او ، مه ييز چای له شيدوزموږ سي. هغې به هر وخت چای غو2ت. پيداکول

  .هېل �خه جوړېMي

کله چې زه پيداشوې وم ، مور مې هوډ درلود چې هغې ته يوه نوې زان5و واخيل
نو �که يې ماته يوه زړه لر�ينه زان5و چې . پالر مې يې د اخيستو توان نه درلود

ې وي، خو پالر مې مخالفت وک� .ډېر �له کارول شوې وه له �اونjيانو راوړې وه
  :ويل

  .خوشال ته همدا زان5و مناسبه ده، مالله په همدې زان5و کې لويه شوه

چې د سويې په �ېر رو2انه او » اتل«�ه باندې پن]ه کاله وروسته مې بل ورور 
هغه وخت مې پالر ويل چې موږ اوس يوه . پل{ونکې سرت�ې يې لرلې وزېMېد

ورنD اووه او آته بشپ�ه کورنD يو په داسې حال کې چې په سوات کې ډېری ک
  .اوالدونه لري هلته د دريو اوالدونو کورنD ډېره وړه 2کاري

دوه کاله وړوکی و خو هر �خه هغه له ما ، رسه لوبې کولې ما به تل له خوشال
هغه . هغه به هر وخت مور او ما به پالر ته شکايت کاوه. وخت به مو شخ�ې کولې

  :به ويل

  جا� �ه شوه؟  -

په �ېر د کاذبو مفصلونو لرونکې يم او کوالی شم په آسانD زه هم د خپل پالر 
د پ�و پوندې مې د تلو په وخت غM بايس . ته قات ک�م خوا رسه خپلې �وتې شا

  . آرامD المل کېMي چې د نورو د نا

و په و مور مې ډېره 2ايسته ده پالر مې دومره پرې م� دی چې د نورو نارينه 
نه دی پورته ک�ی داسې چې فکر کوي مور يې هم په هغې الس  هې� کلهخالف 

دی يعنې دا چې تور  »تور پېکD«مور نوم مې  د. مې يوه ماتېدونکې �لدانD ده
خان دا  نيکه مې جانرس. دي يدې چې وې�تان يې قهوه يله رسه ، وې�ته لري

  . د مور تر زېMېدو مخکې چې له راډيو يې اورېدلی و خوښ ک�ی و نوم زما

 ما د مخ رن� هم د هغې په رن� چې سپ� سوسن ته ورتههیله مې لرله چې ز 
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ه پوزه او پلن، خو د ش� او زې� رن� ترکيب .او سرت�ې مې هم شنې وای دی
يو  هر کسزموږ په کور کې . سرت�ې مې له پالره په م¦اث اخيستېيي قهوه 

 د کورنD، دې چې په کور کې به مور ماته پيشD ويله رسه د. مستعار نوم لري
شوخ طبیعت لرم نو  زه ډېر. د هېل مانا لري غM کاوه غ�و به ماته الچي چې �ينو

موږ يو بل هغه کسان چې سپ� رن� لري سپ� پوستی ورته وايم او همدارن5ه 
  . باله) ادا2ايسته د(په کور کې مو پالر  .د صفت متضاده کلمه وايود له �وکو نه 

Mمې وپو2تلاو ډېر �لور کلنه وم له پالره  هغه وخت چې ل:  

  پالره تاسې کوم رن� لرئ؟  -

  :په �واب کې وويل ههغ

  ...او لM هم تور... لM سپ�، نه پوهېMم  -

  :ما وويل

  !لکه د شيدو چای

  .هغه وخت پالر په زوره وخندل

 د2تې ته به تلو، د خپل تور پوستکي له امله به رشمېده، �وان وچې پالر مې 
فکر کاوه چې په دې رسه به يې  هغه، مې�ې په شيدو ومين]ي چې �ان د

رسه واده کوي د خپل پوست توروايل  خو کله چې زما له مور. پوست سپ� يش
ر مينه د هغې په نفس باور زما د مو . ته ارز2ت نه ورکوي او نه پرې رشمېMي

  .ډېروي

زموږ په �ولنه کې �ول ودونه د کورنيو له خوا �اکل کېMي خو زما د مور او پالر 
هر �ل چې د دوی د پېژندنې کيسه اورم وررسه تازه  .نه پيل شوی وواده په مي

په نوم د سوات د لوړې درې د يوه  شن5لې هغوی د. کېMي او خوند ترې اخلم
کور ته تلو چې زما د مور ) عمه(پالر به مې چې کله د ترور . کيل اوسېدونکي و

اتو �ر�ندول زموږ په دود کې د داسې احساس. �اونjۍ وه وررسه پېژنديل يې و
  . پالر به مې مور ته شعر لېMه خو هغه په لوست نه پوهېده. منعه دي

  :مور مې وايي
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  .فکر خو2ېده ما د هغهز   -

  :په خندا وايي بياپالر مې 

  .زه يې په 2کال م� وم  -

کله مې چې . که مخالفت وید نهغه تر منn يوه ډېره مهمه مسئله وه چې د دوی 
هې� يوه يې هم مالت� ونه ک� خو له �ه وخت ، ک�هخپله مينه �ر�نده  پالر

دا د واده . وروسته يې پالر رايض ک� او د هغې کور ته يې يو کس ور ولېMه
  .خان مخالفت وک� خو ملک جانرس. غو2تلو له پاره د پ�تنو يو دود دی

�وک هم بيا يو �ل خپل پالر يې اړ ک� چې ، دا چې پالر مې رس�ېله س�ی دی
انرس خان حجره به په سيايس مسايلو د خربو له پاره د خلکو د د ج. ور ولېMي

له همدې امله دوی . �ولېدو �ای و چې پالر به مې هم برخه په کې اخیسته
  .دواړو يو بل پېژندل خو له نهو مياشتو وروسته يې هوک�ه وک�ه

. مور مې له هغې کورنD �خه ده چې پياوړې 2]ې او نفوذ لرونکي نارينه لري
خان چې د نهو  مرش زوی يې جانرس. خپلو وړو زامنو ته کونjه شوې وهنيا يې 

نيا . D له امله بندي شوی ودو2منله يوې کورنD رسه د قبيلوي ، کلونو په عمر و
مې له بند �خه د هغه د خالصېدو له پاره په غرونو کې �لوې�ت ميله پلې تللې 

مور به  موږکر کوم چې ز زه هم ف .مرسته وغواړيکورنD �خه  بjايهوه �و له يوې 
دې چې هغه نه يش کوالی ليک  رسه د. هم زموږ له پاره همداسې کار وک�ي

مور مې پالر . کويوررسه ه اړه مشوره پالر د هر �ه پ هممې ک�ي خو بيا لوست و 
مشوره وررسه کوي چې �وک يې په ر2تيا دوست دی او �وک ، ته الس ورکوي

مې ری پ�تانه داسې چلند نه کوي دوی ډې. پالر مې يې هم خربه مني. نه دی
  »!هغه يې له خپلې 2]ې هم هيله کوي«: د ملنjو په ډول يادوي واييپالر 

  .سکا لروو موږ خوشاله کورنD يو او هر وخت په خوله م

دې چې  لهوي رسه مې دينداره ده په ورځ کې پن]ه وخته ملونn نه قضا ک مور
نه په دې هغه �jا . رينه �يمسجد ته نه يش تالی �که چې هلته يوازې نا

په �لونو د �ان د 2ايسته کولو لپاره يې نه خو2وي خو  )ج(خو2وي چې خدای
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  .يې ډېر خو2ېMياچول زرو غاړکD او الس بند  د رسو، جامې ېجوړ 

په بازار کې ، زه مې پالر ته ډېره ورته يم له جامو او جواهراتو رسه ډېره مينه نه لرم
غواړي په بندو دروازو کې له خپلو  زړهه کله مې کل�ر�ېدل مې ست�ې کوي خو 

  .ېMم�jو خورل¥و رسه 

پالر به مو ډېر وخت په 2وون]ي او . ډېر وخت له مور رسه تېراوه و بهموږ ماشومان
هغې تل هcه کوله نه يوازې همغه سيمه بلکې دره هم . اد� �ولنه کې بوخت و

يو هوسا او آرام ږ ته مو په مT ۍانرژ خپلې هغې د خپلې زده ک�ې او . وسا°
  .چې له همدې امله خلو وپېژاندهژوند برابر ک� 

خلکو به يې له وينا خوند اخيست او هر مازي5ر به مې چې د پالر د ليدو له پاره 
موږ به تر يوه پالستيکي سرتخان چاپېره . مېل�نه راتلل زه به ډېره خوشاله کېدم
چې زموږ (به مو په 2ي الس  هغه وخت. چې مور به خواړه پرې کې�ودل �ولېدو

  .وريجي او غو2ه کلوله کوله او بيا به مو خوړله) دود دی

ر�ا ته به مو په دېوال ، کله به چې هوا تياره شوه د تېلو د �راغ ر�ا ته به کېناستو
په . د نيم بدن �ېرې د �jا په �ېر 2کارېدې چې غوماشې به پرې ش�ل کېدې

غMونه ډېر اورېدل کېدل زه به ډېر وخت  ناباران د برې�اوړي کې به هر وخت د 
  .د پالر په �ونjو پرته وم

د روحانيونو او پ�تنو ، قبيله يي موږ ته به يې. زه مې د پالر خربو جذب ک�ې وم
مرشانو د ج�5و کیسې کولې او په زړه وړونکي غM به يې موږ ته شعرونه ويل او 

  .ژړلوررسه کله به يې په عيني وخت کې 

يوسفزي . له قبیلې �خه يو يوسفزيورو اوسېدونکو په �ېر موږ هم د د سوات د ډې
�رب دی چې په افغانستان او  یپه اصل کې د افغانستان د کندهار او د پ�تنو لو 

  .پاکستان کې تيت شوي دي

. زموږ نيکونه له کابل �خه سوات ته په شپاړسمه پې�ۍ کې کjوال شوي دي
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و وروسته له خه رسه مرسته وک�ه وه پادشاله ي )i(هغوی په کابل کې د تيموریانو
خو خپلوانو او . له تخته لرې ک�ی و بېرته په تخت کېنوييې خپل �رب  ې چېد

�واک ورځ په ورځ ډېرېMي نه چې بله  يوسفزيونژدې کسانو يې پوه ک� چې د 
له همدې امله يې يوه شپه د دوی �ول ، ورځ يې پاچاهي له ستونزو رسه مخ ک�ي

وغو2تل او �ول يې د ډوډۍ خوړلو په وخت  مېلمستيا له پاره رامرشان د يوې 
  .کې ووژل

د دوی له من]ه يوازې ، دې عام وژنه کې ووژل شول مرشان په ۶۰۰لM او ډېر 
ته  دوه کسان په تې�ته بريايل شول او د خپلې قبیلې له نارينه و رسه پې�ور

له پاره سوات ته الړل له �ه مودې وروسته له �ينو قبيلو رسه د خربو . وت�تېدل
چې د دوی په مرسته او مالت� بېرته افغانستان ته الړ يش خو دوی هلته د سوات 

هوډ يې وک� چې نور هملته ژوند وک�ي د دې له پاره يې له ، په 2کال م� شول
  .او خپله په کې مېشت شول سوات �خه نورې قبيلې وش�لې

په » وېش«د دوی . منn ووېشله قبيلو دغه �مکه د خپلو نارينه و تر يوسفزيود 
پن]ه يا لس کاله وروسته به �ولو کورنيو کيل بدلول او په  چې هر. نوم طريقه لرله

نوي کيل کې به يې د نارينه و تر منn �مکه وېشله �و په دې طريقه �ول 
دوی فکر کاوه .ې استفاده وک�يوکوالی يش هم له 2ې او هم له خرابې �مک

خانانو به په کلیوالو . و تر منn د ج�5ې مخنیوی ويشه دې ډول به د قبیلچې پ
خلکو بايد . کارکوونکو او صنعت کارانو به د دوی کارونه اجاره کول، واکمني کوله

چې خانانو ته اجاره ورک�ې وای چې دغه اجاره به د دوی د محصوالتو يوه برخه 
 ک�ی وایی ور ېر رست يو وړې �و�ې �مکې په رس خانانو تهدوی بايد د هرې . وه

خانانو به د نورو کليوالو د لوټ کولو له پاره په . يوه ملېشه جوړه ک�يدوی �و 
  .سل5ونو وسله وال لرل

د دوی د خانانو او کورنيو تر ، حکمرا� نه کولهچا په قبيله  يوسفزيود دا چې 

                                                           
)i( Timurid  د ايران تيموريان او 4ور4انيان)ۍ . پورې د ترکانو له کورن% ?خه و) م۱۵۰۶ -۱۳۶۰Bد دې ل

Cاې2ودونکی 4ورکا Eتيمور و، د ده د پاچاه% او قدرت مرکز په سمرقند کې و بنس .  
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رسه د دې چې ، زموږ �ول نارينه وسله وال دي. منn به هر وخت ن�تې کېدې
نيکه به مې هر وخت د خپلې . و پ�تانه له وسلو رسه نه �ر�ياوس د نورو سيم

د تېرې پې�ۍ په لوم�يو کلونو . �وانD د وخت د وسله والو ج�5و کيسې کولې
هغوی له دې امله چې ان5رېزانو يې ډېرو �مکې تر خپلې ولکې الندې ، کې

ويالې همدارن5ه دوی نه غو2تل چې د وينو . ک�ې وې په اندې�نه کې و
له پاره په سيمه يو  د ج�5و د له من]ه وړلو، له همدې امله يې هوډ وک� .وبهېMي

  .عادل واکمن حاکم ک�ي

م کال کې يې د ميان  ۱۹۱۷په ، له دوو حاک�نو وروسته چې وړتيا يې نه لرله
موږ هغه د پاچا صیب په . �ل عبدالودود په نوم يو کس د حاکم په تو�ه و�اکه

په دره کې يې د سولې خو  زده ک�ې نه وې ک�ې دې چې هغه لهرسه . وم پېژنون
له �خه �وپک اخيستل داسې دي لکه  له يوه پ�تون. وک�ه هcهد راتلو لپاره 

 هغه. نو �که هغه ونه توانېد هغوی بې وسلې ک�ي، يستلهغه �خه ژوند اخ
هغه په . يې جوړ ک� پوځ ات په غرونو کې کالوې جوړې او يووخت يې د سو 

رېزانو له خوا د ايالت د رييس په تو�ه په رسميت وپېژندل م کال د ان5 ۱۹۲۶
ي د �ليفون نوموړ . شو او وروسته يې هغه د سيمې د لوم�� حاکم په تو�ه و�اکه

، قانون هم ختم ک�» وېش«همدارن5ه يې د . جوړ ک� سېستم او لوم�ی 2وون]ی
ې �که چې د کليوالو تر منn تلپاتې �ای په �ای کېدل د دې المل کېدل چ

ه لرونکي باغونه ونه 2ه کورونه جوړ نه ک�ي او مېو ، �مکه وانه خيل او ونه پلوري
م کال کله چې پاکستان جوړ شو هغه له حکومت �خه الس  ۱۹۴۹په  .روزي

  .واخيست او خپل مرش زوی ميان5ل عبدالحق جهانزيب يې په تخت کېناوه

  :پالر به مې تل ويل

  ...ې هوساينه او پرمختياپادشاه صیب سوله راوسته او زوی ي  -

. ب حکومت زموږ په تاريخ کې د طاليي دورې په نوم پېژندل شوی دیېد جهانز
کېدای يش ، نوموړي په پې�ور کې د برېتانيا په 2وون]ي کې زده ک�ې ک�ې وې

. ن]يو ته ډېر ارز2ت ورکاوه2وو  له املهچې ده به د خپل پالر د بې سوادۍ 
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م کال کې يې  ۱۹۵۰په . او رسکونه جوړ ک�ل روغتونونه، ب �و 2وون]يجهانزې
خو د ده په زمانه . هغه قانون چې خلکو باید خانانو ته ماليه ورک�ې وای ختم ک�

کې د بيان آزادۍ هې� مفهوم نه درلود که چا پر وايل نيوکه ک�ې وای له درې 
وايل له قدرت الس ، کې م ۱۹۶۹ کال پهد پالر د زېMېدنې . ويستل کېده

چې . ي ش�ل لويديn ايالت يوه برخه شوو سوات د پاکستان د رسحدواخيست ا
  .واو2ت» خيرب پ�تونخوا«�و کاله وروسته یې نوم په 

رسه ، اتلې نجلD په تو�ه وزېMېدم له همدې امله زه د پاکستان د يوې رسلوړې او
بيا پ�تنه او بيا ، لوم�ۍ سوات�Dان دې چې زه هم د نورو سواتيانو په �ېر  له

  .تانD نومومپاکس

Dاوسېده چې زموږ له کو�ې رسه نژدې يوه کورن Dپه نوم ) سفينې(د  يوه کورن
زما د ورو�و همزويل هم ې ی) بسيط(او ) بابر(زامن  هزما همزولې وه او دو لور يې 

لويه شم وبه کوله خو زه پوهېدم کله چې موږ هر وخت په کو�ه کې د کرکT ل. و
نجونې بايد د خپلو ورو�و او پالر له پاره . وزمبهر و نه بايد چې وم او به په کور کې 

په داسې حال کې چې هلکان او نارينه په . پخلی وک�ي او خواړه ورته تيار ک�ي
د مېرمنې  وک�ي او موږآسانD رسه کوالی يش په کو�و کې و�ر�ي او لوبې 

  .نه شو کوالی بهر ووزوکورنD له يوه نارينه پرته که هغه پن]ه کلن هم وي 

  .ا زموږ له پاره يو دود ود

. خو ما په ماشومتوب کې هوډ وک� چې له داسې يوه برخليک رسه مخ نه شم
  :پالر به مې هر وخت ويل

  .مرغه په �ېر وي خپلواکمالله به د يوه   -

ک�م او يا هم د درې هغې خواته الړه  ههيله مې لرله د الوم د غرونو �وکه فتح
�وډيان پورته کوي ، چې په بام منjې وهي خو کله به مې چې ورو�ه ليدل. شم

او هcه کوي له يو بل نه مخکې يش له �ان رسه به مې ويل چې یوه نجلD تر 
  .کومې اندازې پورې خپلواکي لری يش
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  زما د باز په &ېر پالر

  

. زه په دې پوهېدم چې د پالر له پاره مې د کلمو اداء کول يو �ه سخت دي
. وه هجا به درېدلې او په بيا بيا به يې تکرارولېډېری کلمې به يې چې ويلې په ي

، م«. هغه به ويل داسې احساسوي چې په ستو� کې يې کوم لوی غر وغزيMي
هغه توري و چې کلمه به يې نه شوای پرې اداء کوالی او پرې درېده » پ او ک

�که چې ، له همدې امله به يې ماته جا� غM کاوه چې د �ران په معنی ده، به
د هغه چا له پاره چې له وينا کولو او شعر ويلو . ويل ورته يو �ه سخت و مالله

پالر مې یوه عمه لرله د هغې هم . رسه مينه لري د ژبې له بندېدو ډېر �ورېMي
وستې او په  خو پالر يې داسې غM درلود چې کلمې به يې په نcا را. ژبه بنديده

  .سختD به يې پېچلې کولې

  :ه بنده شوه چېغې به يې وهلېهر وخت به چې د پالر ژب

  !ويې باسه زويه را

ده به په خپل نوم ، د جرباييل سپېcلی نوم، دی» روح االم�«د نيکه نوم مې 
�ان به يې خلکو ته په يوه پېژندل شوي شعر چې د ده نوم په کې . وياړ کاوه

ه لکه ډېر زغم يې نه درلود په ډېرو وړو کارونو به ډېر غوسه کېد. راغلی و پېژانده
د يوې پيالې ماتېدل او داسې وړو پې�و به په ، د يوې مرغD په الره سم نه تلل

ما هې� کله . هغه وخت به يې رن� سور او2ت او لو2ي به يې وارول. جوش راتلو
  :خو پالر مې وايي، هم خپله نيا نه پېژنده

کرب  دا چې ته هر وخت په ما، ويل به يې، هغې به مې له پالر رسه �وکې کولې  -
به داسې مېرمن درک�ي چې هې� کله هم ونه  )ج(که زه م�ه شم خدای، کوې

  .خاندې

نيا مې د پالر د ژبې بندېدو ته ډېره اندې�منه وه په ماشومتوب کې يې يوه 
ډېره وه خو الره هم کې  �اډي بس پهتر هغې �ايه . سپېcيل کس ته ور وستلی و
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 تر هغې �ایه وراره يېحکيم فضيل  .نيا مې د غره په الره يو ساعت پلې تللې وه
، و روحا� ديوان و�د هغې سپيcيل کس نوم پ¦ لوا. وړی ووررسه زما پالر په اوږه 

 ېکله چې پ¦ ته د کتن. ن آرام ک�ي�که چې خلکو به ويل هغه کوالی يش ديوا
کې خپلې بیا يې په خوله  ې وهخالصه ک� خوله  پالر دپ¦ مې ، وله پاره ورغيل و 

په الړو 2ه  يې يو �ه �ين5ه ش¦هله �نيو �خه جوړه شوې . ر اچولې وېالړې و 
خو . بايد هره ورځ لM لM ورک�ي�خه لنده ک�ې او بيا يې زما نيا ته وييل چې له دې 

ک�ه آن چې �ينې وايي له پخوا هم ه ې درملو د پالر د ژبې بندېدلو ته �{ه وند
خپل نيکه ته يې وييل و چې ، شورسه له دې کله چې پالر ديارلس کلن . بدتره شو

  .هغه ح¦ان شوی و، د وينا او خربو په يوه عمومي سيالD کې برخه اخيل

  :هغه وخت مې نيکه روح االم� چې خندل يې وويل

  .نو �ن5ه به کوالی شې... يوه خربه په دوو دقيقو کې وايې

  :پالر مې �واب ورک�ی و

  .زه به �رين وک�م تاسې د خربو م راته وليکئ، اندې�نه مه کوه

په دولتي  کيل شاپورهغې د . د نيکه خربو او وينا مې په خلکو کې شهرت درلود
هغه د سيمې د يوه مسجد امام او يو بې جوړې . 2وون]ي کې د الهياتو درس ورکاوه

د جمعې په ملان]ه کې يې د خطبې ويل دومره مشهور و چې له ډېرو  .ويناوال و
  .مسجد ته به راتللزموږ و يا په کچرو له غرونو تېرېدل او لرې �ايونو به خلک پيل ا

د سعيد رمضان په نوم يې يو ، شوی و پالر مې په يوه لوی نفوسه کورنD کې پيدا
  .لېهم خويندې لر يې او پن]ه  بالهورور درلود چې موږ به خان دادا 

ت کور له خاورو جوړ يو منزله سس �ولې کورنD، ډېر پخوانی و د دوی کلی بارکانه
ه �ېر به کورنيو پنورو د ډېرو . ېان رسه �cېدله هر بار کو�ې به کې ژوند کاوه چې 

  :پالر مې ویل. ېنولکور کېيې په او نجونې به ته لېMل  دوی هم هلکان 2وون]ي

  .نجونو يوازې دې ته انتظار کاوه چې واده وک�ي  -

ې د دوی بلکې کله به چ، عمه �انې مې يوازې له 2وون]ي نه وې بې برخې
که به ، نارينه و شيدې او يا رش خواړه 2]و ته به يې له شيدو پرته چای ورکاوه

 
 

 

 

  ٣٧ | زه مالله یم

کله به يې چې ، يې سهار کې د چر�ې هD5 پخولې يوازې د هلکانو له پاره وې
وزر او غاړه به يې نجونو خو نورې د سينې خوندورې غو2ې به يې ، چرګ پوخ ک�

  .تره او نيکه خوړلې، زما پالر

  :واييپالر مې 

  .هر وخت به يې زما او خويندو تر منn توپ¦ کاوه  -

هغه �ای د کرکT . د پالر په کيل کې مې د هې� کار د تررسه کولو شونتيا نه وه
هره . يوازې يوه کور �لويزيون درلودپه �ول کيل کې ، له پاره هم ډېر تن� و

چې  ه يې کولهجمعه به دوی ورو�ه مسجد ته تلل او د خپل پالر د خربو ننداره ب
  .د مسجد په مخ کې والړ او خلکو ته به يې خربې کولې

 هلته يې له لويو وينا. نيکه مې خپلې زده ک�ې په هندوستان کې ک�ې وې
، جواهر لعل نهرو، د پاکستان له بنسT اې�ودونکي محمد عيل جناح، کوونکو

پاره يې خان عبدالغفار خان د پ�تو لوی مرش چې د خپلواکD له ، مها�ا�اندي
 م کال د ا�سT د ۱۹۴۷هغه د ، ما هغه نيکه باله. مبارزه کوله مالقات ک�ی و

مې شپې شاهد دی چې هند د يرغل5رو ان5رېزانو له واکمنD �خه ي�وارلسمې ن
ده به د يوې زړې راډيو په وسيله چې تره مې تر اوسه هم . خپلواکي واخيسته

ن�يوالې پې�ې او د قران  يخي اوډېری ويناوې به يې تار. لساتلې خربونه اورېد
ن5ه له سيايس مسائلو رسه ر اهغې همد .د احاديثو کيسې وې )ص(او د پيغمرب

سوات د  کېم ۱۹۶۹په د پالر د زېMېدو په کال مې يعنې . ډېره مينه لرله
د خلک  .ډېرو سواتيانو په دې پې�ه اندې�نه و2وده .پاکستان يوه برخه شوه

ويل به يې چې د دوی له قبيله يي ، خوښ نه و پاکستان له قضايي نظام �خه
، نيکه مې هم له خان ساالرۍ. چلند �خه سست عمل کوي او لM اغېزه لري

  .ه مخالف ووزلو او پان5ه والو تر منn له توپ¦ي چلند رس  طبقا° نظام او د بې

تاريخ نه لري خو له بده مرغه چې ډېرې نظامي کودتاوې يې  یهېواد پخوانزموږ 
. من شوج�ال واک په نوم يو کله مې چې پالر آته کلن و د ضياءالحق. دي ليدلې

د سرت�و ، تر اوسه يې هم ډېر تصويرونه لیدل کېMي هغه ډېر وحشتناک انسان و
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ام او صافو وې�تانو يې د خلکو پ لوی غا2ونه، غوړو. کې لرلېپه شاوخوا يې تورې ل
 وزير ذوالفقار عيل بو�و بندي م�یلو  هغه زموږ لوم�نی �اکل شوی. اړاوهرا �ان ته 

په يوه زندان کې اعدام  هغه وخت يې بو�و د راولپنjۍ. او په خيانت يې تورن ک�
هغوی . تر اوسه يې هم خلک د يوه پياوړي او نفوذ لرونکي کس په تو�ه يادوي. ک�

، د خلکو د دفاع له پاره راپورته شو وايي چې بو�و د پاکستان لوم�نی مرش و چې
د مان5و ډېرې پراخه �مکې يې ، دې چې هغه خپله يو فيوډال پان5ه وال و هرسه ل

اعدام يې خلک و وېرول او المل شو چې د پاکستان په اړه د . په واک کې وې
  .نور نو هغه وخت امريکايانو د پاکستان مالت� ونه ک�. ن�يوالو نظر واوړي

سالمي مبارزه الس پورې ج�ال ضيا د خلکو د مالت� د راجلبولو له پاره په يوه ا
ک� �و پاکستان له يوه داسې پوځ رسه چې د هېواد د رسحدونو دفاع وک�ای يش 

ضيا خلکو ته �ر�نده . او د دوی د وختونو ارمان و په اسالمي هېواد بدل ک�ي
. ک�ه چې د ده دولت د اسالمي قوانينو پ¦وي کوي بايد چې ده ته تسليم يش

د  او په هره لرې پرته سيمه کې يې هنيو هم  تصميمد ملونn کولو آن چې ده 
ملان]ه د 2ه تررسه کولو له پاره يوه �ولنه جوړه ک�ه او د دې کار د رسته رسولو له 

درلود تر دې وړاندې مفتيانو �ر�ند رول نه . پاره يې سل زره �ارونکي و��رل
، شولارشاد له پاره اسالم آباد ته وغو2تل  خو د ضياء په وخت کې د موعظو او

  .و ورغلیآن چې زما نيکه هم 

  .د ضياء په واکمنD کې د 2]و په ژوند هم محدوديتونه ول5ول شول

په . کار کولو پرته هې� بريا شونې نه دهله له 2]و رسه اوږه په اوږه «: جناح وايي
يو بل �واک هم له لوی ، يوه توره او بل نی، ن�ۍ کې دوه �واکه واکمني کوي

  ».هغه 2]ې ديقدرت رسه شته دی چې 

خو ج�ال ضياء داسې قوان� جوړ ک�ل چې له امله يې په محکمه کې د يوې 2]ې 
له وېروونکو  له همدې امله ډېر ژر زندانونه. شاهدي له نيم نارينه رسه مساوي وه

يوه ديارلس کلنه نجلD چې تېری پرې شوی و او : د بېل5ې په تو�ه پې�و ډک شول
�که چې نجلD نه وه توانېدلې چې ، جرم زندا� شوهد زنا په ، اميندواره شوې وه
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2]ې آن نه . محکمې ته د خپلې بې �ناهD له پاره �لور نارينه شاهدان پيداک�ي
زموږ د . شوای کوالی د يوه نارينه له اجازې پرته �ان ته بانکي حساب جوړ ک�ي

ون 2]ينه لوبغاړې د چ� لرونکي پتل هاکي لوبjلې هر وخت بريالD وې خو ضياء
  .په اغوستلو اړې ک�ې او د 2]ينه لوبغاړو �ينې ډلې يې له لوبو منعه ک�ې

په �ولو 2وون]يو کې د  .زموږ ډېری ديني مدرسې په هغې وخت کې جوړې شوې
زموږ تاريخي متنونه د دې له پاره بیا وليکل شول . ديني درسونو �ای اسالمياتو ونيو

او داسې 2کارېده چې زموږ  .�يچې پاکستان د اسالم د مرکز په تو�ه �رکند ک
په دې متنونو کې هندوان او يهود محکوم . م کال ډېر وړاندې شته و ۱۹۴۷هېواد له 

هر چا به چې تاريخ لوست فکر يې کاوه چې موږ په دريو ج�5و کې . شوي دي
  .هندوستان په وړاندې مو ماتې خوړلې دو2منبريايل شوي يو خو د خپل لوی 

م کال له کرېسميس  ۱۹۷۹د . بدل شولمو هر �ه  کې Dلس کلنپه پالر د 
وروسته روسانو زموږ په �اونjي هېواد افغانستان يرغل وک� له افغانستان �خه په 

د پې�ور په شاوخوا کې د . پناه ورک�هج�ال ضياء چې واو2تل  ميليونو کسان را
لو زموږ تر �و . رستېرو پراخه خېمې ودرېدې چې �ينې يې تر اوسه هم والړې دي

نومېMي دوی  )i()آی، اېس، آی(لوی اطالعا° سازمان تر پوځ پورې ت�لی دی چې 
رسه  نوم د زده ک�ې مرکز جوړ ک�د مجاهدينو د مبارزې په  د افغان کjوالو له پاره

د دې چې افغانان پېژندل شوي مبارزين دي خو د دې پرو�رام لوی افرس کرنل 
  .په ډول ده تولو هcه د �ون�5و د امام شکايت ک�ی و چې د دوی د سازمان کول

په  د خپلواکD، په س�ه ج�5ه کې د ضياء ن�يواله منفوره �ېره، يرغلد د روسيې 
�که چې په ، امريکايان دويم �يل زموږ دوستان شول. هشو لوی مدافع بدله 

  . و دو2منهغې ور�و کې روسيه د دوی اصيل 

يوه انقالب په پايله کې  �و مياشتې وړاندې زموږ په �اونj کې د ايران شاه د
په يس آی اې  )ii(راوپر�ېد چې له امله يې د امريکا د مرکزي اطالعاتو سازمان

                                                           
(i)

 ISI 
(ii)

 CIA 
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ې نو له دې امله پاکستان د د. دې سيمه کې خپله اصيل اډه له السه ورک�ې وه
متحده اياالتو او نورې لويديزې ن�ۍ �خه  لهد امريکا . هېواد �ای ناستی شو

همدارن5ه يې د پاکستان له ، په بيليونونو ډالر راغلل زموږ د هېواد خزانې ته
اطالعا° سازمان رسه د روسانو په وړاندې د افغانانو د روزلو له پاره هېواد ته 

ج�ال ضياء په سپينه ما�D کې د امريکا له ولسشمر رونالj . وسلې راوړل شوې
ن� س{رېT او په داونيکې د بهرنيو چارو له وزير،  په مار�ارټ تاچر، رسه ري5ن

. همدارن5ه د هغوی له بهرنيو چارو له وزير رسه د کتنې له پاره غو2تل شوی و
  .دوی ډېر 2ه راغالست ورته ووايه

�که چې ده فکر کاوه ، ضياء د پوځ له پاره وروزه، لوم�ي وزير ذوالفقار عيل بو�و
په  )زما بيزو(د بو�و به ضيا . چې هغه دومره هو2يار نه دی چې ورته �واښ يش

هغه نه يوازې دا چې افغانستان يې د  .خو ضيا يو تېرويستونکی و. نوم باله
له شوروي اتحاد �خه د کمونيزم د ، لويديn والو له پاره چې هغوی هوډ درلود

بلکې له سوډان �خه تر . �ولېدو �ای ک� د بيا را، غزېدلو مخنيوی وک�ي
پاکستان يو اسالمي  تاجکستان پورې يې �ولو مسل�نانو ته داسې و2وده چې

د ن�ۍ له �ولو عرب مېشتو هېوادونو په  .هېواد اوس د کافرانو تر يرغل الندې دی
�ان�5ې تو�ه سعودي عربستان �خه مايل مرستې چې د امريکا د متحده 

داوطلب پان5ه وال يې يو همدارن5ه  .کېدې تو له مرستو رسه ورته وې رالېMلاياال 
  .ونر دی هم دلته را واستاوهاسامه بن الدن چې يو عرب ميلي

موږ پ�تانه په افغانستان او پاکستان دواړو هېوادونو کې اوسېMو په واقعيت کې 
هغه رسحد چې په پخوا وختونو کې برېتانيا زموږ تر منn ويستلی په رسميت نه 

له همدې امله د شوروي د يرغل په مهال زموږ وينه د ميل او مذهبي . پېژنو
د مسجد روحانيونو به په خپلو موعظو کې د . �وښ راغلهداليلو له امله په 

هغوی به شورويان . شوروي اتحاد له خوا په افغانستان د يرغل خربې کولې
محکومول او خلکو ته به يې خرب ورکاوه چې بايد له جهاد رسه يو �ای يش او دا 

  .يې د هر حقيقي مسل�ن دنده بلله
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، روژه، ملونn، کلمه(د پن]و بنس{ونو  د ضياء په واکمنD کې جهاد په اسالم کې
په ورځ کې ، په لويوايل باور لرل )ج(د خدای«د بيت هللا رشيف زیارت  زکات او

زکات ورکول او د ، د رمضان په مياشت کې روژه نيول، پن]ه �له ملونn کول
پالر  ).په رس کې وبلل شو »توانايي په وخت کې د بيت هللا رشيف زيارت کول

په �مکه کې جهادي نظريه تر ډېرې کچې د امريکا د مرکزي  مې وايي زموږ
آن دا چې په کمپونو کې د 2وون]ي د . اطالعا° ادارې له خوا پياوړې کېده

دوی . ماشومانو له پاره دريس مواد د يوه امريکايي پوهنتون له خوا برابر شوي و
رويس  که پن]ه تنه له لسو«: لکه. رياضياتو کې هم د ج�5ې مثالونه ورکول

يا هم لس ، پن]ه تنه پاتې کېMي، کافرو �خه د يوه مسل�ن له خوا ووژل يش
Dي پن]ه مرمMمنفي له پن]ه لسو مرميو �خه مساوي کې Dمرم.«  

پالر مې . سيمې مو ډېر �وانان افغانستان ته د ج�5ې له پاره الړلد پالر له کيل او 
او له خلکو يې  راغئموالنا يادوي چې يوه ورځ مو کيل ته د صويف محمد په نوم يو 

يو �ای  وررسه په موخه اره د کفارو په ضد د جهادد رضا له پ )ج(وغو2تل چې د هللا
ډېرو يې خربه ومنله او �انونه يې په پخوانيو وسلو ترب او چاړو رسه سمبال . يش
همدا ډله د سوات د طالبانو په ډله بدله شوه  محمد کلونه وروسته د صويف. ک�ل

  .خت مې پالر دوولس کلن و او د ج�5ې له پاره ډېر وړوکی وچې هغه و 

م کلونو کې لس کلونو ته  ۱۹۸۰په افغانستان کې د روسانو يرغل لM او ډېر په 
کله مې چې پالر د �وانD پ�او ته ورسېد له جهاد رسه يې ډېره مينه 2ودلې ، ورسېد

خو سهار وختي به ، رسه له دې چې په ورستيو کې يې ملونn دومره منظم نه و. وه
طالب تر نظر الندې د بل کيل مسجد ته  ييې د قرآن د تفس¦ له پاره د يوه لوړ پوړ 

  .دوی هلته �ول قران کريم هم له مخه لوست او هم يې تفس¦ کاوه .�ان رساوه

طالب به د جهاد په اړه دومره په لوړه کچه وعظ کاوه چې پالر مې يې سم تر دم 
ر ته به يې تل ويل چې د دې دنيا ژوند لنj دی او د خپل پال  .الندې راوستی و

زموږ کورنD لM �مکه لرله او پالر مې . کيل د �وانانو له پاره لM فرصت پاتې دی
نه غو2تل چې د خپلو نورو �ول5يوالو په �ېر د جنوب د ډبرو د سکرو په کان 
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له ه چې ډېر خطرناک او سخت کار و او په کال کې به �و ��ک، کې کار وک�ي
هغه وخت د  .د ډبرو د سکرو له کانونو �خه د �وانانو تابوتونه راوړل کېدل

او  الړ يشته د کار له پاره سعودي عربستان او دوبD چې �وانانو خو2ېدل 
  .وک�يکار  و رشکتونو کې ودانيز هلته په 

د يو �ه وخت له پاره يې په ژوند کې اسالمي هويت ته له بلې هرې موضوع ډېر 
رسه اسالمي هويت په  )i(»ضياءالدين پنج پ¦ي«د خپل نوم به يې ، اوهارز2ت ورک

همغه ډول چې پالر مې . لوم�ۍ ن�ه يې په مخ اوږده ږيره وه، السليک کاوهرسه 
دا هم شونې ، هغه باور لري. ویل دا د ماغزو د مين]لو له پاره يو ډول 2وون]ی و

خو پالر . ر�ي وایالبته که هغه وخت �اÅ. بريد يې ک�ی وای�اÅر�ی وه چې 
له ظاهري پلوه  مې له ماشومتوبه ډېر پل{ونکی حس لري او موضوعاتو ته به يې

دې چې زموږ د دولتي 2وون]يو د زده ک�ې طريقه داسې وه  لهرسه . ډېر لM کتل
  .چې زده کوونکو به له 2وونکو �خه د پو2تنې حق نه درلود

ته دعا کوله چې شهيد يش دربار  )ج(ور�و کې چې پالر به مې د خدای په هغې
رسه مل5ری شو او په هغې وختونو کې » فايز محمد«له ماما ، او جنت ته الړ يش

. به يې د هغه کور ته ت� رات� کاوه او له نيکه رسه به په حجره کې کېناست
هغوی سيمه ييز سيايس فعاليت کوونکي و او له سيکولر نشنليست �وند رسه 

  .5ه د ج�5ې له مخالفينو �خه ودوی همدارن، يې خواخوږي لرله

په هغې وخت کې د پې�وري شاعر رحمت شاه سايل په قلم يو شعر ډېر مشهور 
د افغانستان د هغې دورې  .شوی و چې زما د همنامې نجلD له پاره يې ویلی و

شوروي اتحاد  نn له ج�5ې رسه ورته بللې وې چې يوپې�ې يې د دوو فيالنو تر م
چې د  په �ېر يو) بوس(ل وييل و چې موږ پ�تانه د و2و ساي. هامريکا و بله او 

پالر ، هغه وخت چې ماشومه وم. دوو �¦وونکو حيواناتو په پ�و کې واړه شوي يو
  .به مې هر وخت دا شعر راته وايه خو هغه وخت يې په مفهوم نه پوهېدم

 د فائز محمد د خربو تر اغېزې الندې و فکر يې کاوهتو�ه بې کچې په پالر مې 

                                                           
)i(  يوه مذهبي فرقه ده چې په اردو کې)Lي) پانچ پNورته ويل کې . 
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په �ان�5ې تو�ه کله به يې چې په هېواد کې . چې خربې يې ډېر 2ه پيغام لري
  :د فيوډالېزم او پان5ونې د نظام د له من]ه وړلو په اړه خربې کولې

هغه د دوو فکري خواوو له يوې خوا ، کېMي بې وزلهخلک ورځ په ورځ  بې وزله
  . م هغه منn الری وپه منn کې را�¦ و خو فکر کو  ر او له بلې خوا اسالمکوليس

د هغه په اړه به يې ح¦انوونکې کيسې ، پالر مې نيکه ته وېرجن درناوی درلود
که چېرې يې زغم لرالی ، نيکه يو پېژندل شوی او 2ه ويناکوونکی و. راته کولې

له زغم �خه کار ، او د خپلو تربرونو په وړاندې چې سيايل يې وررسه لرله
  .رب يشکوالی يې شول يو 2ه ره اخيستی

نيکه مې يو د تره زوی درلود چې هغه هم د نوموړي 2وون]ي ته د يوه 2وونکي 
زموږ خلک ، کله يې چې کار پيل ک� له نيکه مې ډېر وړوکی و .په تو�ه ننه ووت

د بېل5ې په تو�ه مور مې نه پوهېMي . د خپل پيداي�ت په نې{ه سم نه پوهېMي
ې�و لکه زلزله او نورو په يادولو موږ ډېر �له له لويو پ .چې �ه وخت پيداشوې

له . نې{ه پېژنو خو نيکه مې پوهېده چې د تره زوی يې ډېر ور�خه مرش دی رسه
تر  د کتنې له پارهيې همدې امله ډېر غوسه و او د سوات د پوهنې له وزير رسه 

  .ې پورې د بس ډېره ست�ې الره ووهلهمېن5ور 

  :نيکه وزير ته وويل

ی دی چې له ما لس کاله مرش او تاسې يې عمر له ما زما يو د تره زو ، صیب  -
  .یکلی دلس کاله کرش لي

  :وزير په �واب کې ورته وييل و

نو �ه وليکو؟ غواړې وليکو چې د کوې{ې د ، موالنا صیب همداسې دې وي  -
  زلزلې په کال پيدا شو؟

ه م کال ته بدلون وک� او د تر ۱۹۳۵د زېMېدنې نوې نې{ې يې ، نيکه مې هم ومنله
  .له زوی يې ډېر کرش شو

د کورنD دا سيايل د دې له پاره وه چې په پالر به مې يې د تره زامنو ملنjې 
بله دا ، �که هغوی پوهېدل چې پالر مې د خپلې �ېرې له امله رشمېMي. وهلې
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چې په 2وون]ي کې 2ايسته هلکان هر وخت د 2وونکو خو2ېدل او لطف يې 
. ې له امله �وراوهوند ده د تورې �ېرې او لنjې ه يې نو د تره زامنو ب. پرې کاوه

خو پالر مې ، زموږ په �ولنه کې بايد د داسې سپکوونکو چلندونو مخنيوی ويش
  .له دوی نه ډېر وړوکی و

نيکه مو . به هم خپل پالر خوشاله نه ک�ای يش هې� کلههغه به فکر کاوه چې 
ې ډېر وليکي او 2ه پالر به مې په ساعتونو هcه کوله چ. 2کلی ليکهډېر خط 

  .يې وليکي خو بيا به هم د نيکه د ستاينې وړ نه و

. پام و د نيا به تل پرې. نيا به مې پالر هcاوه چې په �ان باور ولري او آرام وي
�ران و چې له پرې دومره . لريبه و ورته ویيل و چې 2ه راتلونکې يې هر وخت 

  . ه يې ده ته ډېر رش او غو2ه ورکولنورو ب

وختو کې کليو برې�نا نه لرله نو په داسې وختونو کې مطالعه سخته کار  په هغې
يوه ورځ د ست�يا له امله خوب . ده به په حجره کې د تېلو �راغ ته درس وايه. دی

او �راغ هم چپه شوی و خو مخکې تر دې چې کو�ه  و ويده شوی او پرې ورغلی
ان مې د پالر د پرمختيا د نيا پياوړی ا�. اور واخيل نيا مې پرې خربه شوې وه

  .المل شو او �ان ته يې يو 2ه ژوند پيداک� چې پالر مې بيا دا الره موږ ته و2ودله

هغه هم په داسې تو�ه چې . نيا مې رسه له دې هم يو �ل پالر ته غوسه شوې وه
په نوم له يوه سپېcيل �ای �خه د اوړو د  »سيدانو د تن5ي«�و روحا� کسان د 

، بيا په داسې يوه ورځ چې نيا او نيکه مې له کوره بهر وتيل. را�ي �ولولو له پاره
پالر مې د غنمو د لر�� کندو قلف ماتوي او د هغوی . دوی زموږ کور ته راغيل

  .يمې 2ه سم وهنيا او نيکه کور ته را�ي پالر کاسې ورته ډکوي خو کله مې چې 

2ه چلند کوي خو په پ�تانه رسه له دې چې مېلمه پاله دي او له مېلمنو رسه 
نيکه به د پيسو په ل5ولو کې ډېر . دې هم مشهور دي چې ډېر ل�5ت نه کوي

هغه . هکه به يې کوم اوالد خواړه له کوره بهر اچول سخت به غوسه کېد. پام کاوه
  . نه پوهېده چې ولې يې زامن د ده په �ېر نه دييو منظم انسان و په دې 

و د 2وون]ي د ورزش ل�5تونو ته تخفيف ورک� ده د يوه 2وونکي په تو�ه د هلکان
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هغه تخفيف په دومره لM اندازه و . �و دوی د بد� روزنې په ډله کې شامل يش
چې ډېرو 2وونکو هې� پام نه ورته کاوه خو پالر مې د دې تخفيف له پاره 

رسه له دې چې دغه کار يې نه خو2ېده او کله به چې د مدير . غو2تنليک ورک�
په مخ او رس به يې خولې راماتې وې او د ژبې بندېدل ، ورته انتظار و له دفرت بهر
  .يو په دوه کېدلوررسه به يې هم 

  :ماته يې وويل

  . داسې مې احساسوله چې د پن]و روپو له پاره مې عزت په خطر کې دی  -

له نورو شا�ردانو به يې ، هم نوي کتابونه نه ورته اخيستل هې� کلهنيکه به 
بيا به يې زما . چې د کال په پای کې کتابونه د ده زوی ته ورک�ي غو2تنه کوله

دی به د دې کار په کولو . پالر د خپل شا�رد کور ته لېMه چې کتابونه ترې راوړي
د يې په �ولو کتابونو ، رشمېده خو د زده ک�و د دوام له پاره يې بله چاره نه لرله

  .نورو شا�ردانو نومونه ليکيل و

  :دی وايي

خو ما هیله لرله چې نوی کتاب  تابونه واخلو بد کار نه دیچې له نورو ک دا  -
خو2ېدل مې چې کتابونه مې پالر په پيسو راته . ولرم او خپل نوم مې پرې وليکم

  .واخيل

د بديو په د نيکه کنجويس المل شوه چې پالر مې په مادي او معنوي لحاظ 
تره د زامنو تر منn به دوديزې  هوډ يې وک� چې د ده او د .وړاندې ب�نه دود ک�ي

ي د مدير مېرمن د ناروغD له امله کله يې چې د 2وون] .سيالD له من]ه وړي
هغه کس مې له پالر �خه په . پالر مې يې د درملنې له پاره وينه ورک�ه. پرېوته

  .ح¦انD رسه د خپل پخوا� بد چلند ب�نه غو2تې وه

هر وخت وايي رسه له دې ، ماشومتوب کيسې کويپالر مې چې کله د خپل 
چې پالر يې کنجوس و خو ماته يې تر �ولو بهرتينه ډالD راک�ه چې هغه زده ک�ه 

پاره دولتي 2وون]ي ته لېMلی و  نيکه مې پالر د ان5لييس ژبې د زده ک�ې له. ده
له وخت رسه سمې زده ک�ې وک�ي رسه له دې چې د يوه امام په صفت يې  چې
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  .کو سپکې خربې اورېدېد دې کار له امله له خل

نيکه مې پالر ته له زده ک�ې رسه ژوره مينه او د خلکو د حقوقو پېژندل ور 
د جمعې په خطبو کې به نيکه د . و2ودل او پالر مې هم دا مينه ماته و2ودله

وزلو او ملکانو په اړه خربې کولې او د فيوډالېزم په وړاندې به يې د اسالم  بې
ی ډېرو کلمو ته به ااو فاريس يې هم خربې کوی شو په عر� . دريn �ر�نداوه

موالنا جالل الدين محمد ، عالمه اقبال، زما پالر ته به يې د سعدي. يې پام کاوه
داسې چې فکر دې کاوه په مسجد کې  .رومي شعرونه په ډېر حرارت رسه ويل

  .يوې ډلې ته درس ورکوي

پوهېده چې ، ينا کوونکی يشپالر مې هيله لرله چې د ژبې له بندېدو پرته يو 2ه و
خو رسه له دې چې هغه يو 2ه پوه او اليق  غو2تل چې دی يو ډاک{ر يشپالر يې 

په رياضياتو او نورو علومو کې يې �ان . شا�رد او د 2ه استعداد لرونکی شاعر و
نو له دې امله يې هcه کوله د وينا کولو په سيمه ييزه کلنD . کم احساساوه

�ولو فکر کاوه چې لېونی شوی . پالر يې پرې ووياړي او سيالD کې برخه واخيل
2وونکو او مل5رو يې تصميم ونيو پ�ې�نه يې ک�ي او پالر يې هم د وينا د . دی

پالر هم په ، په پای کې نيکه د وينا يو 2ه م ورته وليکه. م ليکلو ته زړه نازړه و
وله وينا يې په يادو زده ده چې د غرو په ملنو کې يې قدم واهه �. �لونو �رين ک�

  .د غره په ملنه کې يې غرونو او مرغانو ته په پرلپسې تو�ه له ياده ويله، ک�ې وه

نو له دې امله د سيالD په ورځ هلته ، ی خلک وز�ار وود دوی په کيل کې ډېر 
  .وډېر کسان را�ول شوي و 

ې کېده و او د وينا ستاينه يو نور زده کوونکي چې د سيالD له پاره �اکل شوي 
  .ئوک�ه ورپسې زما د پالر نوبت راغيې وينا 

  :هغه وايي

دا چې قد مې وړوکی و په ستونزو رسه مې .... السونه او �ونjې مې ل�زېدې
د . ح¦ان او وېرېدلی وم خلک مې تیاره او تور ليدل. کوالی شول خلک ووينم

  .السونو ورغويو مې خولې ک�ې وې او د خولې اوبه مې وچې وې
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د 2ایسته پتن5انو په �ېر د الوتو په يې خربې ، يې چې خربې پيل ک�ېخو کله 
غM يې د نيکه په ډول نه و خو دا چې له وينا کولو رسه يې . ته الوتې�ېر بهر 

مينه لرله بريالی شو او �ومره يې چې پرمخت� کاوه همدومره يې په خپل نفس 
  .باور ډېرېده

کله چې د . پسې ډېرې شوېد خربو په پای کې د هcولو چيغې او چکچکې 
2ه ويناوال په تو�ه ستېج ته وغو2تل شو او د سيالD لوم�ی مقام يې خپل او 

په دې وخت کې پالر نيکه ته کتيل چې چکچکې وهي او له ، کپ يې واخيست
  .دې صحنې خوند اخيل

نيکه به هم د �ولو ، له هغې وروسته به مې پالر په �ولو سياليو کې برخه اخيسته
  .م ورته ليکهويناوو 

نيکه به د لوم�ي �ل له پاره د نورو په ، کمزوري پالر مې �ان پياوړی او توانا ک�
  .وړاندې د ده ستاينه کوله

  :په وياړ رسه به يې ويل

  .ضیاءالدين يو باز دی  -

  .�که چې باز د نورو مرغانو په رس الوزي

  .او همدارن5ه پالر ته به مې يې ويل

  .ه باز هم ليکهوم رس له خپل ضياءالدين ن  -

، خو کله يې چې وروسته پام شو، د يو �ه مودې له پاره يې د نيکه خربه ومنله
د خپل نوم تر �ن� باز نو نور يې . باز د نورو په رس الوزي او بې رحمه مرغه دی

یوسفزی او �رب نوم  د خپلې کورنD له خپل نوم رسه په پای کې مې پالر. نه ليکه
  .وليکه
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  ي کې زده ک�هپه (وون)

  

مور مې په شپM کلنD کې 2وون]ي ته الړه او په همغه وخت کې يې زده ک�ې 
په کيل کې يې دا بل ډول نجلD 2کارېده �که چې پالر او ورو�و يې  .پرې�ودې

هغه په داسې يوه �ول5ي  .هcوله چې 2وون]ي ته الړه يش او زده ک�ې وک�ي
خپلو دې به هره ورځ د . نو ډک وهلکا له دې پرته نور �ول �ول5ی له کې وه چې

ترو لو�ې په کور کې په لوبو پرې�ودې او خپله به 2وون]ي ته تله چې دې کار 
  . خوند نه ورکاوه

د دې 2وون]ي ته . په �ول5ي کې مې د مور د مخ پوستکی تر نورو �ولو �النده و
پاکD او اوالدونو له ، تلل يوازې له دې امله خو2ېدل چې د کور له کارونو

په پيسو ، وپلورل )i(خپل �ول کتابونه په نهه انېيې يوه ورځ . وب�ل يشپيداکولو 
  .هم 2وون]ي ته نه والړه هې� کلهيې د نبات اوبه واخيستې او بيا 

پالر به يې . ک�ېه هم خربې وررسه ون هې� کلهپالر يې د دې موضوع په اړه 
مو ډوډۍ وخوړه له چای رسه به يې رش او د غن. سهار وختي له خوبه پا�ېد

 Dالندې وت�له تپانچهوروسته به يې خپله آملان Tنيکه مې �وله ورځ د . تر م
ده اووه نور زامن . 2منيو د له من]ه وړلو په پې�و کې بوخت وو شخ�و د حل او د

  .هم لرل چې هغوی ته يې بايد پام ک�ی وای

ان وک� او هغه وخت يې د زده ک�و ارم، مور مې چې کله له پالر رسه مل5رې شوه
مور ته به مې يې ، پالر مې ډېر کتابونه مطالعه ک�ي و. په خپل کار پ�ې�نه شوه

پالر مې تصميم درلود چې خپل . شعرونه ليکل خو مور به مې نه شوای لوستی
مور مې هم د هغې د مېرمنې په تو�ه مرسته وررسه کوله چې . 2وون]ی ولري

لري يوازينی آرمان يې د  په ياد چې پالر�ايه تر کومه . خپل هدف ته ورسېMي
يوه 2وون]ي جوړول و خو د دې کار تررسه کول له کورنD اړيکو او پيسو پرته 

                                                           
)i(

  شپاړس پوله 
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  .ناشونی و

پالر مې يادوي . هغه وايي د کسب زده ک�ه د ژوند يوه ارز2ت لرونکې مسئله ده
چې د کيل په کې هغه وخت په . هغه وخت �ومره تر اغېزې الندې وچې 

چې له کومه را�ي او چېرته دا ند د اوبو په اړه بحث کېده 2وون]ي کې د سي
  .تر دې چې د اوبو �رخ يې له باران �خه سيند ته زده کوي. �ي

ډېر �ول5ي يې د �مکې په . يوه وړوکې ودانD کې وپه کيل 2وون]ی د دوی د 
آن چې د آرامD او اسرتاحت �ای هم هلته  .ورس تر يوې ونې الندې جوړ شوي و 

 له پاره غرونو ته تلل نو نندارېه دې امله به زده کوونکي د طبيعت د نه و نو ل
خويندې يې هم د ميليونونو . وی په ر2تيا 2ه بخت درلودپالر مې وايي چې د

  . تللېنه وې هم 2وون]ي ته  هې� کلهنورو نجونو په �ېر 

 هغه باور درلود چې د هېواد د �ولو. تر �ولو 2ه ډالD وه پالر ته مې زده ک�ه
د خلکو ناپوهي سياست پوهانو ته موکه . ستونزو رې�ې د زده ک�و نه لرل دي

د ده په باور . ورکوي چې تېر يې بايس او بې وړتیا مديران بيا هم و�اکل يش
وزلو او پان5ه والو �ولو ته بايد د زده ک�و آسانتيا  بې، هلکانو، نجونو، �ولو خلکو
، کمپيو�ر، رمان کاوه چې �و مېزونهپالر مې د يوه داسې 2وون]ي آ . برابره شی

  .په دېوال رن5ه تصويرونه او تر �ولو مهمه دا چې تشناب ولري، يوه کتابخانه

غو2تل يې ، نيکه مې د خپل وړوکي زوی له پاره په ذهن کې بل ډول فکر درلود
ې د کورنD له ل�5ت رسه مرسته ه چلله زوی يې هيله لر . زوی يې ډاک{ر يش

کلونه کېدل چې په يوه کلیوال . نومېدهزوی سعيد رمضان د نيکه مرش . يوک� 
هغه او کورنD يې له نيکه رسه . 2وون]ي کې يې د 2وونکي په تو�ه درس ورکاوه

کله يې چې يو �ه پيسې �ولې ک�ې د کور په �ن� کې يې د مېلمنو . ژوند کاوه
ره �خه لر�ي رمضان به د اور بلولو له پاره له غ. له پاره يوه وړوکې کو�ه جوړه ک�ه

او له درس ورکولو وروسته به يې په هغه د2ته کې چې کورنD مو هلته �و  راوړل
له بامه د واورې د پاکولو په �ېر سختو کارونو  همدا راز. مې�ې لرلې کار کاوه

  .کې به یې له نيکه رسه مرسته کوله
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په پوهنتون کې چې په سوات کې تر �ولو 2ه  کله مې چې پالر د جهانزيب
يل کې نيکه په ډه. نيکه مې يې له ل�5ت ورکولو ډډه وک�ه، نتون و ومنل شوپوه

هلته په مسجدونو کې د طالبانو په �ېر ژوند ک�ی  دوی. وړيا زده ک�ې ک�ې وې
  .و چې د سيمې خلکو به خواړه او کايل ورته راوړل

په جهانزيب پوهنتون کې زده ک�ې وړيا وې خو پالر مې د ور�ني ژوند له پاره 
په پاکستان کې زده کوونکو ته هې� ډول پور نه ورکول کېMي . سو ته اړتيا لرلهپي

دغه پوهنتون . هم د دې کار له پاره کوم بان� ته نه و تللی هې� کلهاو پالر مې 
کې و هلته داسې کومه کورنD نه وه  له مېن5ورې رسه په نژدې 2ار سیدورشيف

که پوهنتون ، پوهنتون هم نه و په شن5له کې بل .چې پالر ژوند وررسه ک�ی وای
  . ته نه تالی نو شونې نه وه چې له کيل ووزي او خوبونه يې په حقيقت بدل يش

فارغ  له 2وون]ي تر. ژړليې نه پوهېده چې �ه وک�ي له ناهيلD به  رپالر مې نو 
دی پوهېده که مور يې ژوندۍ وای خامخا يې د . کېدو مخکې يې مور م�ه شوه

  .ک�هه هیله وک�ه خو �{ه يې ون يې له پالر ده، ده مالت� کاوه

نيکه مې وړانديز . وو ورو�ه  اوسېدونکي يوازينD هيله په کراچDکې پالر يېد 
که داسې شوي وای ، وک� چې کېدای يش هغوی يې له زوی رسه مرسته وک�ي

هغوی هم په دې ور�و . نو پالر کوالی شول هلته په کراچD کې پوهنتون ووايي
  .ينې د تسليت له پاره کيل ته راتللکې د نيا د م�

همدا چې په بس کې له درې . پالر دعا کوله چې هغوی يې دا خربه ومني
نيکه مې خربه وررسه رشيکه ک�ه چې له �نj ، ورسېدل ور�ني ست�ي سفر را

ې نور هې� په غوسه شو له هغوی رسه يې  نيکه ډېر. ه يې دا هيله ونه منلهپرت
ک�ه چې نور يې موکه له السه ورک�ې او د خپل  پالر احساس. ک�ېه خربې ون

  .ورور په �ېر يې بايد په يوه سيمه ييز 2وون]ي کې درس ورک�ي

 په کيل کې و د سور، درس ورکاوهخان دادا تره زموږ په هغه 2وون]ي کې چې 
دغه 2وون]ي خپله . چې له کور تر 2وون]ي پورې يو نيم ساعت پلې الره وه

په يوه مسجد کې له سلو ډېرو زده کوونکو ته چې له دوی . ودانD هم نه لرله
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  .درس ورکاوه، پن]و تر پن]ه لس کلونو و

. وايو» ن]ويم«موږ �مکه لرونکو ته . غر� او من]وي و، خلک �وجرکيل د سور 
�وجر او غر� خلک په غرونو کې اوسېدونکي خلک دي چې هلته مې�ې 

  :خلک وايي، سا°

  .بايد چې بې زده ک�و پاتې يشنو ي د دوی اوالدوه چ{ل او �نبل د

دوی له يو ، 2وونکي نه خو2وي چې د دومره لرې سيمې 2وون]ي ته ولېMل يش
که يې ، بل رسه هوک�ه ک�ې وه چې هره ورځ يوازې يو کس 2وون]ي ته رايش

2وون]ي ته هر يو په اونD کې درې ور�ې ، 2وون]ی دوه کسه 2وونکي ولري
سليک کوي او که درې 2وونکي ولري هر يو �ي او د بل په �ای هم حارضي ال 

 ېتر �ولو لويه دنده داده چې له يو د 2وونکي . په اونD کې دوې ور�ې �ي
ی دا فکر هم نه يش کېدا. درېMي او کرار يې ک�يو رسه شا�ردانو ته  �تېل ېلوی

  .کنه چې زده ک�ې به دوی ته �{ه وک�ي

رسه مينه لرله او د دوی سخت ده د غرونو له خلکو ، تره مې دنده 2ه تررسه کوله
له همدې امله به يې 2وون]ي ته ډېره غ¦حارضي نه ، ژوند ته يې درناوی درلود

پالر مې چې له . په حقيقت کې يې هcه کوله دوی ته يو �ه ور زده ک�ي، کوله
نو له ورور رسه يې د شا�ردانو په درسونو کې د . 2وون]ي فارغ شو بې کاره و

يوه عمه مې په همغه غرونو کې . ته يې برخليک واو2تمرستې قصد وک� خو هل
هغوی د نص¦ پاچا په نوم يو خپلوان درلود چې پالر مې يې د کار ، واده شوې وه

ي عربستان کې نص¦ پاچا په کلونو کلونو په سعود. په وخت کې ليدلی و
پالر مې ورته وويل چې . او کورنD ته يې پيسې رالېMلې کولساخت�� کارونه 

ژدې وختو کې له 2وون]ي فارغ شوی او په جهانزيب پوهنتون کې هم منل ن
خو نص¦ پاچا ته يې ونه ويل چې د ل�5ت توان نه لري �که چې نه . شوی دی

  . يې غو2تل پالر يې له رشم رسه مخ يش

  :نص¦ پاچا ترې وپو2تل

  ولې نه را�ې چې له موږ رسه ژوند وک�ې؟  -
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  :پالر مې �واب ورکوي

  !�ومره خوشاله شوم! خدايه  -

Dشوه له هغې وروسته پاچا او د هغې مېرمن �ا� Dه کورن�د دوی کور . يې دو
پالر به مې هغه �ای يو . غر� کيل کې و د سپينې ما�D په الره په سپال بندي

د ده په . هلته به يې په بس کې ت� رات� کاوه. الهام راوړونکی او عجيبه ياداوه
يوه  ،بت دومره لوی و چې فکر يې کاوهکيل په نس نظر هغه �ای زموږ د خپل

د کور مېرمن . هلته يې د يوه مېلمه په تو�ه 2ه درناوی وشو. 2ار ته راغلی دی
ېرمنې �ا�D ته زما د پالر ميوه ورځ يوې کليوالې . �ا�D يې د مور په �ېر وه

دې مې له پالر ، له يوې نجلD رسه اړيکې لريد دوی  چې هغه ی وک� شکايت 
  :ې وه کليوالې ته يې وييل وک� ه په کلکه دفاع �خ

ئ او منعه �ار و لور  هخپلمو تاسې ، ضياءالدين ډېر پاک او رس2کته انسان دی  -
  . يې ک�ئ

مخ شو چې ډېر آزاد ژوند يې  په سپال بندي کې مې پالر له داسې 2]و رسه
ې به د هغه �ای 2]. زموږ د کيل د 2]و په �ېر په کورونو کې نه پ{ېدې، الره

غونjې او د ور�ني ژوند په اړه  غرنD سيمې د يوې 2کلې کال په مخه کې راد 
هملته و چې پالر  .له کوره بهر د 2]و را�ولېدل ډېر عجيبه و، به يې خربې کولې

  . مې له خپل مشاور اکرب خان رسه وپېژندل

. اکرب خان مې پالر ته په پور پيسې ورک�ې چې د پوهنتون ل�5تونه پرې وک�ي
غه هم زما د مور په �ېر زده ک�ې نه وې ک�ې خو په خپل وجود کې يې بل ه

پالر به مې تل د اکرب خان او نص¦ پاچا د مهربانD او . ډول علم او پوهه لرله
مينې کيسې کولې او دا به يې زياتوله چې که له چا رسه مرسته وک�ئ نو پرته له 

  .کومې هيلې او انتظاره به له تاسې رسه مرسته ويش

په هغې  .پالر مې د پاکستان د تاريخ په يوه ډېر مهم دوران کې پوهنتون ته الړ
د ده د . اوړي کې زموږ زورواکی ج�ال ضياء په يوه هوايي پې�ه کې ووژل شو

  .ال په ني�يي کې ميل �اکنې وشوېپوهنتون د دورې د لوم�ي ک
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شومتوب په دوره کې ر د ماد لوم�ي وزير لور بې نظ¦ بو�و چې پالر يې زما د پال 
د اسالمي ن�ۍ او پاکستان په تاريخ کې بې نظ¦ه . �اکنې و�{لې، اعدام شو

ته خوشاله  خالف خلک راتلونکي وا پرنا�اپه د پخ، لوم�نD لوم�ۍ وزيره وه
  . 2کارېدل

بېرته يې خپل ، د محصلينو خو��تونه چې د ضياء په واسطه منع شوي و
د محصلينو په سيايس خو��تونو کې �jون پالر مې ډېر ژر . فعاليت پيل ک�

محصلينو د فدراسيون  هغه د پ�تنو. وک� او د يو تک�ه وياند په تو�ه وپېژندل شو
په تو�ه چې غو2تل يې پ�تنو ته هم له نورو رسه يو ډول حقوق  مرستيالد 

د پوځ تر �ولو مهم اداري او دولتي کارونه پنجابيانو ته . ورک�ل يش و�اکل شو
  .Mي �که چې هغوی د ايالت تر �ولو ډېر واک لرونکي او پان5ه وال ديورکول کې

په نوم شته و چې د ) طالبانو اسالمي �ولنې(د محصلينو يو بل مهم تشکيل د 
دغې �ولنې محصلينو ته د . پاکستان د پوهنتونونو ډېر �واک وررسه مل5ری و

. تعصب ډکې وېزده ک�ې ل�5تونه او وړيا کتابونه ورکول خو �ر�ندونې يې له 
د دوی ساعتېری دا و چې په پوهنتونونو کې و�ر�ي او د موسيقي د کنرستونو 

  .مخه ونييس

دغه حزب تر ج�ال ضياء پورې اړه لرله چې په �اکنو کې يې 2ه پايله وانه 
  .خیسته

. و» احسان الحق حقا�«په جهانزېب پوهنتون کې د محصلينو د ډلې مرش 
ه خو بيا يې هم د يو بل ستاينه لمې يې سيايل لر رسه له دې چې له پالر رسه 

  .بيا دواړه صميمي مل5ري شولکوله چې وروسته 

د پ�تنو د ، حقا� وايي باور لري که زما پالر د خانانو له کورنD �خه وای
نو په کتار کې هم محصلينو د فدراسيون مرش کېده او وروسته به د سياست پوها

حثونه لرل خو سیايس حزب مايل مالت� ته سيايس �ولنې ډېر بد محصلينو . و
  .اړتيا لرله

دغه کتاب د . په لوم�ي کال کې د دوی تر �ولو تود بحث د يوه رمان په اړه و
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jو په تو�ه په نوم د سل�ن رشدي له خوا ليکل شوی و او د ملن» شيطا� آيتونو«
هغه يو د ن�ۍ ډېرو مسل�نانو . د ژوند يو تقليد و )ص(په Êبيي کې د پيغمرب

. کفري کتاب باله او دومره يې غوسه ک�ي و چې تل به يې په اړه خربې کېدې
نوموړی ، عجيبه دا وه چې هېچا هم د کتاب د خپرېدو په اړه فکر نه و ک�ی

ور�پا�و کې  خو وروسته د پاکستان په اردو کتاب په پاکستان کې نه پلورل کېده
يوه مال مقالې په پرلپسې تو�ه د د پاکستان په اطالعا° سازمان پورې اړوند 

په . ته د سپکاوي له امله نيوکې کولې )ص(خپرې شوې چې په کتاب يې پيغمرب
د  هر ر2تيني مسل�ن دنده ده چې دې مقالو کې ليکل کېدل چې دا د

  .اعرتاض غM پورته ک�ي

 ډېر ژر په �ول پاکستان کې ماليانو د دې کتاب په ضد خربې پيل ک�ې چې
تر  .غوسې د �ر�ندولو له پاره بايد الريونونه ويشنيول يش او د بايد مخه يې و 

مه نې{ه وشو په  ۱۲م کال د فربوري د مياشتې په  �۱۹۸۹ولو لوی الريون يې د 
رسه . رت په مخه کې اور واچول شودې الريون کې د امريکا ب¦غ ته د دې سفا

لیسو په پو . دې چې سل�ن رشدي او د کتاب خپروونکي يې ان5رېزان و له
دغه  .الريون کوونکو ډزې وک�ې چې په پايله کې يې پن]ه کسان ووژل شول

دوه ور�ې وروسته د ايران لوی ، پورته شوې غوسه يوازې په پاکستان کې نه وه را
  .رهرب هم د سل�ن رشدي د وژلو فتوا صادره ک�ه

کو نډېرو زده کوو . د پالر په پوهنتون کې مې په يوه ت�لې کو�ه کې بحث وشو
پالر مې . او وسوزول يش له دې فتوا �خه مالت� وشو ويل چې دا کتاب بايد منعه

  .هم دا کتاب د اسالم له پاره سپکاوی باله

د معاش  ۱۶۰۰د مياشتې په پالر مې له فراغت وروسته په يوه خويص کالج کې 
له بلې خوا به نيکه هم . ان5لييس ژبې استاد شو چې د پالر له پاره لMې وې

دومره نه و معاش يې . په ل�5ت کې مرسته نه کويت کاوه چې پالر د کور شکاي
نو له همدې امله يې نه شوای کوالی چې له . چې يو �ه پيسې ترې وسا°

  خپلې مينې تورپېکD رسه واده وک�ي
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ده او . په 2وون]ي کې مې د پالر د همکارانو له ډلې يو هم محمد نعيم خان و
يو �ای وه د ان5لييس ژبې په برخه کې چې دوره  لوړهپالر مې د کارپېژندنې 

  .د زده ک�ې په برخه کې 2ه خو��ت الره دوی. تررسه ک�ې وه

زده ، �که چې په 2وون]يو کې سخت5¦ي وه  .دواړو د ناهيلD احساس کاوه
کوونکو او 2وونکو د هې� ډول �ر�ندونو اجازه نه لرله او د مالکانو �ارنه دومره 

پالر . نه خو2ولېهم 2ې اړيکې  آن د 2وونکو تر منn يېي وه چې سخته او جد
مې په ذهن کې د خپلواکD هیلې روزلې او هوډ يې الره چې 2وون]ي ته يې 

  .هم وررسه راوړي

ده د خالقيت او روڼ اندۍ ، زړه يې غو2تل چې د خپلواکې نظريې پالنه وک�ي
ند يې نفرت د ورک�ې په بدل کې اطاعت نه خو2اوه او له دې ډول چل، په �ای

له همدې امله کله چې نعيم له ادارې رسه د يوې لفظي شخ�ې په سبب . کاوه
  .دوی هوډ وک� چې خپله يو 2وون]ی جوړ ک�ي، خپله دنده پرې�وده

ډېره په کې کې چې 2وون]ي ته  شاپورد پالر په کيل زما  اصيل پالن دا و چې
  .ک�ي جوړيو شخيص 2وون]ی اړتيا ده 

يوه سيمه کې جوړ ک�ې چې هلته بل هې� داسې ې په لکه يو پلورن]ی چ -
  .پلورن]ی نه وي

کله چې سيمې ته ورسېدل هلته يې د يوه 2وون]ي تبليغا° پا�ې د وېشل 
له همدې امله يې . کوم بل �وک ترې مخکې شوي و، کېدو په حال کې وليدې

په دې فکر رسه ، ه کې د ان5لیيس ژبې 2وون]ی جوړ ک�يمېن5ور هوډ وک� په 
ې سوات د سيالنيانو د راتلو �ای دی نو د ان5لييس ژبې زده کول يوه جدي چ

  .اړتيا ده

نعيم به د �ای د پيداکولو له پاره ، هغه وخت چې پالر مې په تدريس اخته و
  .چې د 2وون]ي له پاره يې په اجاره ونييس يوازې په کو�و کې �ر�ېده

  . �ای يې پيداک�ی دی يوه ورځ يې پالر ته په ډېرې خوD2 چيغې وهلې چې وړ

د زده کوونکو د غونjېدو له . سيمه کې وه دغه دوه پوړيزه ودانD په لنjي ک�
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اجاره ورکوونکي تر دوی وړاندې په دې ودانD د . پاره يې يو ان�5 هم درلود
د هغه 2وون]ي مالک چې يو وخت ترکيې . رمضې په نوم يو 2وون]ی اداره کاوه

ن]ي ودانD ليدلې وه ترې اغېزمن شوی و نو له ته تللی و هلته يې د رمضې 2وو 
خو 2وون]ی يې له ماتې . همدې امله يې خپل 2وون]ي ته همدا نوم غوره ک�

  . و یرسه مخ شو 

، له بلې خوا دا ودانD د رود تر �ن� وه چې خلکو په کې خپلې خ]لې اچولې
  .رود به د تودې هوا په موسم کې بدبوی کاوه

دا يوه عايل شپه وه چې  .ه د ودانD ليدو ته الړپالر مې له رسمي وخت وروست
پالر . آس�ن له ستورو ډک و او د ونو په رس يوه �لېدونکې سپوږمD ليدل کېده

  :په سرت�ه کتل او ياده يې ک�ه ياد2تد هغې شپې آس�ن ته د يوه 

  . په هغې شپه زما خوبونو حقيقت پيداک� ...ډېر د خوD2 احساس مې کاوه -

 .مې خپله �وله ذخ¦ه چې شپېته زره روپD وې په کار واچولېنعيم او پالر 
دوی . يورغو دېرش زره روپD يې هم پور ک�ې چې ودانD رن� او يو �ه 

له ، همدارن5ه د اوسېدو له پاره د رسک بلې غاړې ته يو وړوکی کور په کرايه ونيوه
 .�يدې وروسته به دوی کور په کور �ر�ېدل چې 2وون]ي ته زده کوونکي پيداک

  .له بده مرغه چې د ان5لييس له زده کولو رسه خلکو ډېره مينه نه لرله

هره . د پوهنتون له فراغت وروسته مې پالر په سيايس بحثونو کې �jون کاوه
ورځ به يې د سيايس مناظرو همکاران او مل5ري د غرمې ډوډۍ ته کور يا 

  . 2وون]ي ته راتلل

  :نعيم به شکايت کاوه ويل به يې

  . دومره مېل�نه پاللی نه شوموږ   -

رسه د دې چې نژدې مل5ري و خو نه يې شوای کوالی او ورته سخته وه چې په 
  .رشيکه کار وک�ي

پالر مې هم د مېلمنو له پاره �ای ، له دې اخوا له شن5لې هم ډېر مېل�نه راتلل
 موږ ته. موږ پ�تانه نه شو کوالی کور ته د خپلوانو د راتلو مخه ونيسو .الره
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د . خصويص حريم معنی نه لري او د چا د ليدو له پاره تر مخکې وخت نه �اکو
مېلمنو چې هر وخت زړه وغواړي له خپلوانو کره تالی يش او هر �ومره يې چې 

دا کار د داسې چا له پاره چې غواړي کسب او . زړه وي هلته پاتې کېدای يش
هغې به . من کاوهکار يې پرمخت� وک�ي يو خوب ليدل و چې نعيم يې اندې�

مې پالر ته په خندا ويل چې که زموږ هر يوه مېل�نه دلته ډېرې شپې کوي بايد 
له دې وروسته به مې پالر هcه کوله چې د نعيم مل5ري او کورنD  .جر�ه واچوو

  .وهcوي شپه وک�ي له همدې امله به نعيم هم جر�ه کېده

  .له دريو مياشتو وروسته د نعيم زغم پای ته ورسېد

  :هغه ويل

زموږ د 2وون]ي دروازه يوازې خ¦ات ، بايد چې د نوم ليکنې پيسې را�ولې ک�و  -
  !دا کار سخت دی، غو2تونکي �کوي

  :خربې يې اوږدې ک�ې

  .نور زغم نه شم کوی  -

دوی د ، په دې وخت کې دوو مل5رو له يو بل رسه په ډېرې غوسې خربې کولې
او نه يې  الر مې ناهيلی وپ. وغو2تل راد من]�5يتوب له پاره  شاوخوا مرشان

له همدې امله يې له نعيم رسه هوک�ه وک�ه ، غو2تل 2وون]ی له السه ورک�ي
  .چې د نعيم برخه په کار اچول شوې پيسې ورک�ي

له نېکه مرغه د پوهنتون د . هغه نه پوهېده چې دا پيسې به �ه ډول ورکوي
ويې منله چې د نعيم پيسې  پيداشو او هغه وخت را ،هدايت هللايې وخت مل5ری 

خلکو ته يې �ر�نده ک�ه ، دواړه رشيکان بيا هم کور په کور و�ر�ېدل. ورک�ي
  .چې يو ډول نوی 2وون]ی يې پيل ک�ی

  :پالر مې دومره نفوذ الره چې په اړه يې هدايت هللا وايي

ستاسې له مل5رو ، د هغه شخصيت داسې دی چې که کور ته دې بلنه ورک�ې  -
  .يکې �ين5ويرسه هم اړ

خو خلکو له دې رسه رسه چې له ده رسه خربو خوند ورکاوه خو بيا يې هم 
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  .غو2تل خپل اوالدونه پخوانيو او پېژندل شوو 2وون]يو ته ولېMي

دوی د پ�تنو د پېژندل شوي او مبارز شاعر خوشال خان خ{ک چې د سوات په 
يې غو2تل  جنوب کې د اکوړې سيمې اوسېدونکی و او په شپاړسمه پې�ۍ کې

له دروازې رسه . 2وون]ی ونوماوه خپل، پ�تانه د مغولو په ضد يو �ای ک�ي
�ای کېMو چې  موږ يو«: جمله داسې وليکلهيوه په خپله ژبه نژدې يې په دېوال 

  ».تاسې ته د زمانې نوی آواز جوړ ک�و

 فرمايش ورک� او جامويو ډول د 2وون]ي د زده کوونکو لپاره پالر همدارن5ه د 
  »د افغان په نن� مې وت�له توره«: ليکليې ې وپر 

پالر مې غو2تل چې موږ ته يو الهام راوړونکی اتل يش خو په داسې الره چې 
  .په قلم نه په توره. زموږ له زمانې رسه ورته سمه وي

ه�غه ډول چې خوشال خ{ک له پ�تنو غو2تل د پرديو په ضد رسه يو مو�ی 
  .د يو بل په وړاندې رسه يو مو�ی شو موږ هم غو2تل د ناپوهD په ضد، يش

له بده مرغه چې ويې نه شوای کوالی ډېر خلک باوري ک�ي کله چې 2وون]ی 
رسه له دې هم پالر غو2تل . هغوی يوازې درې زده کوونکي لرل، ستل شويپران

وروسته به يې وراره ، چې هره ورځ د 2وون]ي په پيل کې ميل رسود وويل يش
  . له پاره راغلی و د هېواد ب¦غ پورته کاوه د دوی د مرستېچې عزيز 

دا چې دوی په 2وون]ي کې لM زده کوونکي لرل نو د 2وون]ی د تجهيزاتو له 
. پاره يې ډېرې پيسې نه لرلې نو له همدې امله يې خپل باور ډېر ژر له السه ورک�

 نو پيسې پور ک�ي او کله چې هدايتنه يش کوالی له کورنD او خپلوا هېcوک
دوی ته به هر  .پوه شو پالر مې د ډېرو خلکو پوروړی دی ډېر پرېشانه شو هللا

  . وخت د پوروړيو ليکونه رسېدل

رشايط هغه وخت ډېر خراب شول چې پالر مې د 2وون]ي د ثبت کولو اقدام 
  . له ډېر انتظار وروسته يې هغه د 2وون]يو د رييس دفرت ته ومانه. وک�

د چای ��لو په حال کې مې يې له پالره ، شاوخوا يې ډېرې دوسيې پرتې وې
  :وپو2تل
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  �ه ډول 2وون]ی دی؟

  :هغه وخت چې په خپله پو2تنه پورې يې خندل زياته يې ک�ه

هر �وک فکر کوي  .ستاسې 2وونکي زده ک�ې نه لري! درې 2وونکي لرئ؟ -
  .چې د 2وون]ي جوړول دومره آسانه دي

jپالر هم ، ې يې پرې ووهلېپه دفرت کې نورو ناستو کسانو هم وخندل او ملن
  .ډېر عصبا� و

  .و2تداسې 2کارېده چې رييس رشوت غ

پ�تنو ته د نورو له خوا ملنjې د منلو وړ نه دي او پالر مې هم نه غو2تل چې د 
ده او هدايت هللا د ډوډۍ خوړلو له پاره . خپل حق په وړاندې هم رشوت ورک�ي

د 2وون]ي د ثبت پيسې . Mدهرشوت ورکول خو پر �ای پرې، کايف پيسې نه لرلې
موږ ته د ډېرو بjايه خلکو فکر دوی و خ، ديارلس زره او يا تر دې ډېرې کېدې

2وون]ي ته الزمه وه چې رسمي چارواکو ته د رسو په داسې حالت کې نو  .کاوه
وروسته د 2وونې او  .تياره ک�ي هم خوندورو کبانو يوه غرمنD ک�و چر�انو او يا

خت �اکي او بيا د �ان له پاره د يوې خوندورې غرمنD روزنې رييس د ليدو و 
  .سپار2ت ورکوي

  :پالر مې په پرېشانD رسه وويل

  .دلته يو 2وون]ی دی، موږ د چر�انو او کبانو په فارم کې نه يو

 يوې او بلې خواتهوررسه رسه له دې چې رييس د رشوت اخيستو له پاره خربه 
  :په �واک رسه ورته وويلد تجربې کلونو  ډېروپالر مې د خپلې وياندویD د ، اړوله

  دا پو2تنه د �ه له پاره کوې؟ آيا کوم جرم مې ک�ی؟  -

تصميم يې ونيو د دې ستونزې په وړاندې مبارزه وک�ي �و د فساد او رشوت په 
هغه . د نورو 2وون]يو له مالکانو رسه مرسته وک�يپه مبارزې رسه وړاندې 

، پاره خپلې انرژۍ او �واک ته اړتيا لري د رسېدو لهته خپل هدف پوهېده چې 
په هغې  .له همدې امله د سوات د خصويص 2وون]یو له �ولنې رسه يو �ای شو

وختونو کې وړه �ولنه وه چې �ول يې پن]ه لس کسه غ�ي لرل چې پالر مې ډېر 
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  .ژر د �ولنې د رييس مرستيال و�اکل شو

م نه پېژانده او نه يې په کيسه د 2وون]يو مديرانو نور د رشوت ورکولو واقعي مفهو 
پالر به مې دوی ته �ر�ندوله چې که �ول 2وون]ي له يو بل رسه يو  .کې وو

  .مو�ی يش د دې مسئلې په وړاندې درېدی يش

  :ده خربې اوږدې ک�ې

ت ورک�ئ؟ تاسې خو ولې بايد ورشو . د يوه 2وون]ي اداره کول کوم جرم نه دی -
دولتي . هلکانو ته زده ک�ه ورکوئ. ياست مرکز مدير نه کوم�ان پلورنې د د 

  .مامورين ستاسې رييسان نه دي

  :زياته يې ک�ه

د دې له پاره چې تاسې ته خدمت وک�ي امتياز . دوی خدمت کوونکي دي
  .يې ی زامنو ته زده ک�ه ورکوئ او روزئدا تاسې ياست چې د دو . اخيل

چې د غ�يو شمېر يې �ولنه يې دومره پراخه ک�ه ، هغه ډېر ژر د �ولنې مرش شو
خو  .نا�اپه د 2وون]يو �ولو مديرانو واک پيداک�. �لور سوه مديرانو ته ورسېد
په ، نه يې شوای کوالی چې يو 2ه سودا�ر وي، پالر مې د احساس خاوند و

همدې وخت کې دی او هدايت هللا له داسې ناهيلD رسه مخ و چې د سيمې د 
ې شوای کوالی چې بوره او چای ترې نه ي .ه{يوال په وړاندې هم بې باوره و

سهار به يې له بازاره ، دوی په 2وون]ي کې يو وړوکی کانت� کې�ود. واخيل
ې جوار اخيستل او تر پالر به م. خوراکونه راوړل چې په شا�ردانو يې وپلوري

  .تيار ک�ييې او پلورلو ته يې ک�ي پاخه  ويÌ و چېبه نيمې شپې 

  :هدايت هللا ويل

وw خو ضياءالدین د به هم شاوخوا ستونزو له پ�و غورز  کله، رېشانه ومزه ډېر پ  -
  .هم پياوړی کېMي او له ما 2ه روحيه لري رستونزو په وړاندې نو 

يوه ورځ کله چې هدايت هللا . پالر به مې �ين5ار کاوه چې دوی بايد لوړ فکر ولري
پالر مې يې ، راغلی و زده کوونکو له نوم ليکنې بېرتهد کورنيو ته د ډاډ ورکولو او 

ليدلی و چې د پاکستان د سيمه ييز �لويزيون له مرش رسه د 2وون]ي د تبليغاتو 
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  .په اړه خربې کوي

بيا يې پالر او  لخندزوره و هدايت هللا په زوره ، لو رسه سموتله مرش د د �لويزيون 
  :وويل په خنداته 

نو خپله يې هم ليغات وک�و که تب... هم نه لروضیاءالدينه موږ آن يو �لويزيون   -
  .ليدی نه شو

يې د داسې وړو مسئلو له  هې� کلهنو ، خو دا چې پالر مې 2ه او پراخ نظر الره
  .امله له کاره الس وانه خيست

يوه ورځ مې پالر هدايت هللا ته وويل غواړي د �و ور�و له پاره خپل کيل ته الړ 
خپل يو مل5ری يې ه کې مېن5ور په اصل کې يې غو2تل واده وک�ي خو په . يش

زموږ خلک د يوه واده له . د ډېر ل�5ت توان يې نه الره�که چې . هم خرب نه ک�
پالر د ، �ه ډول مې چې مور وویلکې په حقيقت . پاره �و ور�ې مېله جوړوي

وايي چې دی يوازې د مراسمو په . وحارض نه  واده په اصيل مراسمو کې
واچاوه او د دواړو په  په رس شالې د دچې په هغې ورځ يې  راغئوروستD ورځ 

ودرول چې په يې يوې لويې هندارې ته  او رس يې سپېcلی کتاب قران ونيوه
په اجباري ودونو کې د ډېرو جوړو له پاره په دې . هغې کې خپله جوړه وويني

يو ماشوم هلک هم د دوی په پ�و کې ور . لوم�ی �ل کتل وي ،هنداره کې کتل
  .م�ی اوالد هم نارينه پيدا يشک�ېنوي چې د دوی لو 

، زموږ يو دود دا دی چې د نجلD د کورنD له خوا يو �ه د کور وسايل لکه يخچال
نيکه . ياو نور او د زوم د کورنD له خوا يو �ه رسه زر راوړ  د خوړو لو2ي، فرشونه

 يور ک� ډېرې پيسې پ، پالر اړ شومې مې ډېر رسه زر نه و اخيستي له همدې امله 
د واده له مراسمو وروسته به مې مور له عمه او . ستی يشيس بندونه واخ�و ال  چې

پالر به مې هم په دوه يا دريو اونيو کې د دې ليدو ته . نيکه رسه يو �ای ژوند کاوه
د دوی پالن دا و چې پالر د 2وون]ي اداره کولو ته ادامه ورک�ي او . کيل ته راتلو

  .ولېMي ېرمنې ته يې را�ن5ه يې چې 2ه عايد تر السه ک� خپلې م

مور له  د. يې ستونزې جوړولېته مې مور نيکه به هر وخت شکايت کاوه او  خو
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ې ته يې لېMلې وه خو دوی نه پوهېدل مېن5ور پاره مې يې مو�ر کرايه ک�ی و او 
  .چې د ژوند ل�5تونو ته �ه ډول اوږه ورک�ي

  :پالر مې ويل

په هغې ور�و کې . ل نه خو2ويزموږ اوسېدهلته زه مخکې پوهېدم چې پالر   -
مې له کورنD ډېر خپه وم خو وروسته مې د دې کار له امله مننه ترې وک�ه �که 

  .چې د دوی دې کار زه خپلواک ک�م

  .ترې پ{ه ک�ې يې وه، هغه يې رشيک ته له دې موضوع �ه نه و وييل

يئ طاوارخپه ډېرې هدايت هللا ، رسېديل و ې ته رامېن5ور او مور  همدا چې پالر
  :وييل و پالر ته رسه

هغوی به چېرې ژوند  .چې د يوې کورنD ل�5ت پوره ک�و موږ نه شو کوالی
  کوي؟

  :پالر يې په �واب کې وييل و

  .کوي راته هغه به پخلی او د کور کارونه وي دې،  -

  .ې ژوند ته ډېره ح¦انه وه چې �ه ډول به دلته ژوند کويمېن5ور مور مې د 

خورل¥و يې په کيل کې د کله چې دې او . مختللی 2ار وه يو پر مېن5ور دې ته 
اوالدونه ، دا و چې واده وک�ييې آرمان  نورو خورل¥وند په غاړه خربې کولې د سې

خو کله به چې د مور نوبت کېده خپل . ولري او د خاوند له پاره پخلی وک�ي
  :خيال به يې داسې �ر�نداوه

د پخيل په �ای له بازاره ډوډۍ او غواړي په 2ار کې ژوند وک�م او مې زړه   -
  .کباب راوړم

هغې واړه کور يوازې دوه . خو دې چې د �ن5ه ژوند هيله لرله هسې جوړ نه شو
يوه کو�ه د پالر او هدايت هللا د خوب کو�ه او بل يې هم کوچنی ، کو�ې لرلې

  . هلته يې هې� پخلن]ی نه الره او په کور کې نلونه هم نه و غزېديل. دفرت و

هدايت هللا اړ شو همغې واړه دفرت ته الړ يش او په يوه ، ه چې مور هلته الړهکل
  .کلکه لر�ينه چوکD ويده يش
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  .پالر به مې په �ولو موضوعاتو کې له مور رسه مشوره کوله

  :هغه ويل

  له ما رسه مرسته کوې؟ .رپېکD دې موضوع زه �ن5س ک�ی يمتو   -

  . په رن5ولو کې مرسته وک�همور آن له دوی رسه د 2وون]ي د دېوالونو 

  . وک�ای يش رن�5يلدې به �راغونه ساتل چې ، کله به چې برې�نا نه وه

  :هدايت هللا به ويل

په داسې حال . ضياءالدين د کور نارينه و خو دوی په عجيبه تو�ه رسه نژدې و  -
خو ضياء به پرته له 2]ې ، ډېری نارينه خپلې 2]ې زغمی نه شو کې چې موږ

  .شوای کوی ژوند نه

م کال يې لوم� ی اوالد  ۱۹۹۵په . له �و مياشتو وروسته مې مور اميندواره شوه
  .م� پيدا شو

  :پالر مې وايي

ما فکر کاوه چې . زما په نظر اصيل ستونزه هغه چ{له او له خاورو ډکه سيمه وه  -
لکه په کيل کې . 2]ې کوالی يش له روغتون پرته په کور کې هم اوالد وزېMوي

  .مور مې �ول اوالدونه په کور کې وزېMول! مور او خويندې زما

مياشتې تېرېدې خو دوی نه شوای کوی چې د . حالت مخ په �وړ و د 2وون]ي
د واده د الس بندونو زر�ر به هره ورځ . 2وونکو معاش او د 2وون]ي اجاره ورک�ي

وړې او هیله چې ورته راپالر به مې هم چای او کل. د خپلو پیسو له پاره هلته راته
  .ورک�ي ژربه يې  پيسېه چې ولبه يې ورک

  :خندا پالر ته ويل به په هللا هدايت

يې چای نه بلکې پيسې فکر کوې چې هغه په چای رايض کېMي؟ هغه   -
  .غواړي

د رسو زرو الس بندونه ناچارۍ وضعيت دومره ک�کېچن شو چې پالر مې له 
  . وپلورل

. رمن او خاوند تر منn يو پيوستون دید مې �¥ېزموږ په فرهن� کې د واده 
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يو خاوند يې  چې رسه د مرستې له پاره هغه پلوريډېری مېرمنې له خپل خاوند 
مور مې تر . وک�ي يا هم د کار له پاره له هېواده بهر سفر وک�يپرې کسب او کار 

ه تل�5تونو  يې د خاوند د وراره د پوهنتون دې وړاندې وييل و چې الس بندونه
پيسې خپله هغه ته به د پوهنتون پالر مې په بي�ه قول وررسه ک�ی و چې  .پلوري

له نېکه مرغه د پالر د عمه زوی شېرخان تر پالر وړاندې شو او د خو  برابروي
د الس بندونو په پیسو د مور مې نه پوهېده چې . پوهنتون پيسې يې ورک�ې

  .پوهنتون ل�5تونه نه پوره کېMي

يوه ورځ باران نه . شو چې نا�اپي سېالبونه راغلل حالت هغه وخت ډېر ک�کېچن
�ولو خلکو سيمه بايد چې  .شوخطر وليدل درېده او له ما2ام وروسته د سېالب 

مور مې له کوره وتلې وه او هدايت هللا هم پالر ته اړتيا لرله چې د  .پرې�ې وای
  .ه يويس خو هغه يې پيدا نه ک�ای شو�خلوم�ي پوړ له کور �ول سامانونه 

  :بهر ووت او چيغې يې ک�ې

  !ضياءالدينه، ضياءالدينه  -

د برې�نا لينونه را��ېديل و . له 2وون]ي بهر نرۍ کو�ه �وله سېالب نيولې وه
ک�ی بې حسه س�و او باران بدن هدايت هللا د . ه خوا وړل راوړلچې باد يوه او بل

و رسه مخامخ په پای کې لM او ډېر له اوب. کتل په حیرانDيې  دې هر�ه ته و،
خو که چېرې د برې�نا لينونه په اوبو کې ل5ېديل وای نو هدایت هللا به د ، شو

  .برې�نا له امله خپل ژوند له السه ورک�ی وای

د يوې 2]ې د ژړا چيغې اوري چې  هغهچې  ويې ليد، کله يې چې پالر پيداک�
ر دان5يل له همدې امله يې د دوی مرستې ته و . وتالیيش له کوره نه خاوند يې 

  .وبايس چې يخچال يې هم وررسه را ېوررسه ک�  هدي او مرست

  :هدايت هللا مې پالر ته په غوسه وايي

آیا دا �ول کارونه د يوې 2]ې  .د دې 2]ې خاوند دې وساته خو خپل کور نه  -
  د ژړا له امله و؟

. کله چې اوبه ډېرې شوې دوی وليدل چې کور او 2وون]ی دواړه له من]ه تليل
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کايل او د غM دست5اه �ول تر خاورو الندې شوي دي او له هر ، پردې، ابونهاسب
دوی نور د خوب له پاره �ای نه درلود او هې� پاکې جامې . �ايه بد بوی را�ي

  .يې هم نه لرلې چې وايې غوندي

د . له نېکه مرغه چې شپې ته يې د امان الدين په نوم �اونjي خپل کور ته بوتلل
لس ور�ې وروسته يوه ورځ . و کې يې هر �ه له رسه تنظيم ک�ليوې اونD په اوږد

دويم �يل يې هم �وله ودانD ، راغئسېالب دويم �يل ، چې دواړه له کوره وتيل و
ولېMل مامور دې سيمې ته له �ه وخت وروسته د اوبو او برې�نا . له خاورو ډکه ک�ه

صل کې مامور ې خپل سېستم مو سم نه دی جوړ ک�ی خو په اچويل مامور . شو
کله چې پالر وويل رشوت نه ورکوي نو د جر�ه کېدو له پاره يې يوه . رشوت غو2ت

دې امله يې پالر مې د دې جر�ې په ورک�ه هې� کله نه توانېده له هم. پا�ه ورک�ه
  .مل5ري هيله وک�ه چې دا مسئله ورته حل ک�ي له يوه خپل سياستوال

خو د . قت کې نور 2وون]ی نه وداسې حالت ته ورسېدل چې په حقيرشايط 
له دې ور . پالر زړه نه و چې خپل خوبونه داسې په آسانD رسه له السه ورک�ي

  .اخوا ده يوه کورنD هم لرله چې بايد د هغې ل�5ت يې هم پيداک�ی وای

يوې �اونjۍ مو له مور . مه وزېMېدم۱۲م کال د جوالی مياشتې په  ۱۹۹۷زه د 
. چې زما تر مور يې مخکې اوالد پيداشوی و ې وهک�  په زېMون کې مرستهزما رسه 

خرب شو په منjو منjو کور ته  کله چې زما له زېMېدو، پالر په 2وون]ي کې و
خو هغه وايي پالر  .له امله وېرېده وپالر ته د هلک او نجلD ويلمور مې . راغئ

  . بې اندازې خوشاله شو، چې کله زما سرت�و ته وکتل

  :هدایت هللا وايي

  .نېکبخته وه کله چې پيداشوه نېکبختيو زموږ لور ته مخه ک�ه مالله  -

د ا�سT په  ې په موخه چېکليز  ېپن]وسمد کال د پاکستان  م ۱۹۹۷د 
ملان]لو مراسم او الريونونه نيول ملان]ل کېMي د په �ول هېواد کې �وارلسمه 

ور�ې له دې رسه رسه مې پالر او مل5ري يې به دې باور و چې د دې . شوي و
له ی ملان]لو ته اړتيا نه وه �که له کله چې سوات له پاکستان رسه يو �ای شو 
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دوی د اعرتاض کولو له پاره . او په ظلمونو کې اوسېMي �ور او ستونزو رسه مخ دی
د همدې اعرتاض پالر مې تور بندونه وت�ل چې  و2ييچې دا ملان]نې بې �ایه 

  .وس يې نه درلودد جر�ې وای خو  دوی بايد جر�ه ورک�ې. له امله ونيول شو

زما له زېMېدو درې مياشتې وروسته د 2وون]ي درې پورته کو�ې تشې شوې موږ 
شوي او اوبه مو هم لرلې نو له همدې امله نظر  �چدېوالونه يې . �ول هلته الړو

خو  للی بالهپرمخت�ان هغې وړوکي کور ته چې له خاورو جوړ و دلته په راتلو مو 
کايف �ای نه الره �که چې اوس هم هدايت هللا له موږ رسه اوسېده اوس مو هم 

ی �j نلوم� ډېر وړوکی او خوشال . او ډېری وخت به مو کور ته مېل�نه هم راتلل
لM او ډېر سل زده ، کله چې زه وزېMېدم پن]ه يا شپM 2وونکي. 2وون]ی و ابتدايي

  .روپD اخيستې کوونکي يې لرل او په مياشت کې يې له هر زده کوونکي سل

ده به �مکه هم جارو . مايل مسول او 2وونکی و، پالر مې د 2وون]ي مدير
پالر به د تبليغا° پا�و د بندولو له . دېوالونه او تشنابونه به يې هم مين]ل، کوله

ه لرله دومره وېر يې رسه له دې چې له لوړ �ايه ، پاره د برې�نا په پايه پورته کېده
که به د اوبو نلکه . پورته کېده پ�ې به يې ل�زېدې چې کله به په زينو کې

�ا  ،کله به مې چې پالر ته کتل. خرابېده د جوړولو له پاره به �ا ته 2کته کېده
مې کاوه به فکر . له سرت�و به مې او2کې بهېدې ،ته 2کته کېMي او نه 2کاري

  .بيا به بېرته را نه يشچې 

موږ . ته به يو �ه پيسې پاتې کېدېد اجارې او 2وونکو د حقوقو له ورک�ې وروس
له �ه . به ش� چای ��ه �که چې د معمويل چای د جوړولو وس مو نه الره

د «غو2تل يې په هغې ، وخت وروسته پالر د يوه بل 2وون]ي د جوړولو هوډ وک�
  .نوم کېMدي» ماللې د زده ک�ې موسسه

ې خربې پالر مې وايي مخکې تر دې چ. سيمه وه د ساعت تېري مې2وون]ی 
لکه د زده کوونکو داسې به 2کارېدم �ول5يو ته به تلم ° ° به مې ويل ، وک�م

د 2وون]ي د 2]و کارکوونکو له ډلې به مېرمن الفت زه په غېM . 2وونکې چې وم
 او يا به يې �و دقيقې کور ته تم او �و دقيقې به يې وررسه کېنوwکې اخيس
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زه به يې د لويو هلکانو په ، نه ومهغه وخت چې درې يا �لور کل. wو وررسه بو 
او درس ته به  وم ناستهکې په ح¦انD ه خپل �ای زه به پ. ل5ي کې کېنو�wو 

له همدې امله . کله کله به مې د 2وونکو خربې وررسه تکرارولې. مې غوږ نيوه
  .ې يمن]ي کې لويه شو کوالی شم ووايم چې زه په يوه 2وو 

رسه کار  او وه شو چې نه يش کوالی کسبله نعيم رسه د مل5رۍ په وخت پالر پ
په پای کې هدايت هللا هم موږ . يولر او له يو بل رسه 2ې اړيکې �j ک�ي 

پالر او هدايت هللا زده کوونکي رسه . پرې�ودو �و خپل 2وون]ی اداره ک�ي
دوی په دې اړه زده کوونکو ته �ه ونه ويل �و خلک فکر وک�ي 2وون]ی . ووېشل

رسه له دې چې پالر او هدايت . دانD يې ورته نيولې ديپراخه شوی او دوې و 
هللا په هغې ور�و کې خربې نه کولې خو هدايت هللا به په ماپسې ډېر خپه کېده 

  .او ليدو ته به مې راته

 م کال د سپ{مرب په مياشت کې چې يوه ورځ هدايت هللا زما ليدو ته ۲۰۰۱د 
په کور کې ډېر شور  ،يل ودې وخت کې زموږ کور ته نور کسان هم راغ ئ،راغ

. دوی ویل چې په نيويارک کې په يوه ودانD وحشت ناکه حمله شوې. ل5ېده
زه هغه وخت �لور کلنه وم دومره . دوې الوتکې له يوې ودانD رسه ل5ېدلې وې

آن د لويانو له پاره هم دا موضوع د پوهېدو وړ . وړه وم چې په موضوع نه پوهېدم
ل او يو روغتون دي چې دوه ولو لویې ودانD يو هو�د سوات تر �نه وه �که چې 

  .يا درې پوړيزه دي

نيويارک او امريکا  زه آن نه پوهېدم چې. دغه پې�ه د دوی په نظر ډېره عجيبه وه
  .مې ن�ۍ او ن�ۍ مې 2وون]ی و 2وون]ی. �ه دي

موږ نه پوهېدو چې د سپ{مرب يوولسم زموږ ژوند بدل ک�ی او ج�5ه به زموږ درې 
  .ړيته راو
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  زموږ کلی

  

Dېدو په اوومه ورځ کورنMيانو، موږ دود لرو چې د ماشوم د زېjخپلوانو او ، �اون
. زما له پاره مې مور او پالر دا ډول پرو�رام جوړ نه ک�. مل5رو ته جشن جوړوو

�که چې هغوی دومره وس نه الره چې د مېلمنو له پاره د پسه غو2ه او وريجې 
  .مرسته نه وررسه کوله �که چې زه هلک نه و نيکه مې هم م .واخيستی يش

خو پالر ونه منله  مېله پرې جوړه ک�يشول نيکه غو2تل  و�ه پيداکله مې چې ور 
د مور پالر ، که الرهما يوازې همدا نې. ا کار نه و ک�ی�که چې زما له پاره يې د

مور او پالر مې وايي چې زه د دواړو . مې زما له پيداي�ت مخکې وفات شوی و
د مور د پالر په �ېر هو2ياره او شوخه او د پالر د پالر په ، يکونو �ان�5تياوې لرمن

  .�ېر مې 2ه ويانده يم

  .زه به چې کيل ته د نيکه ليدو ته تلم ډېره خوشاله کېدم

هغه به چې زه هر وخت وليدم يوه سندره به يې راته ويله داسې به يې 2ودله 
غو2تل يې چې دا نوم ، په اړه فکر کويچې هغه تر اوسه هم زما د نوم د معنی 

  .له خوشالD ډک و2يي

  :هغه به داسې ويل

  .مالله د ميوند اوسېدونکې او د ن�ۍ تر �ولو خوشاله نجلD ده  -

 تر �ولو 2ې جامې به مو. ت د اخرت په رخصتيو کې کيل ته تلوبه هر وخ موږ
موږ د کيل شن5لې د بارکانې په لور ش�ل خواته ز  ي کې به موډس �اپه ب، اغوستې

کوچنی اخرت چې د روژې ، موږ په کال کې دوه اخرتونه لرو .لور ته حرکت کاوه
ياد  )ع(اخرت چې زموږ د پيغمرب ابراهيم د قربانD يا لوی، میاشتې په پای کې را�ي

  . په امر رسه قربا� ک�ي )ج(دی چې غو2تل يې خپل زوی اس�عيل د خدای

همدا . يدو رسه �اکل کېMيوا �خه د مياشتې په لد اخرت نې{ه د روحيانيونو له خ
  .مو حرکت وک�به واورېد د کيل په لور  چې خرب به مو
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تر سفر مخکې شپه به مې له سرت�و خوب ت�تېدلی و �که چې ډېره به خوشاله 
ره چې د باران او غره د 2ويېدو له خطره روغ پاتې و، دغه سفر به په هغې ال . وم

موږ به په ډېر زحمت . به سهار وختي حرکت کاوهي �اډپن]ه ساعته و او بس 
  . ې د بسونو �]ي ته رسېدومېن5ور رسه د 

رسو ، ډول ډول ش¦ينيو، بکسونه به مو د کورنD له پاره له �لدوزي شوو �کريو
�ينو خلکو . پستې او درملو چې دا توکي په کيل کې نه پيداکېدل ډک و، �لونو

  .س رس به له بکسونو ډک وبه بوره او اوړه وررسه وړل چې د ب

رسه ، رسک د خوا چوکD د نيولو له پاره ��ندي ختلو ته د�اډي وروسته به بس 
چې بهر به سم نه ترې  وو  نيويل هاو �ردون ېخاور به دې چې د بس هندارې  له

ډکو غرونو د نارنجي پ�ان5انو او له واورو ، د سوات بسونه په زې�و �لونو. 2کارېده
که په هسته يي توغنديو او ج�5ه ييزو �اډو کې سواره . يپه منظرو 2کيل کو 

رسه د دې چې پالر مې ويل که زموږ سياست  .وای هم به مې ورو�ه خوشاله و
د 2وون]يو له ، پوهانو د هسته يي وسلې د جوړولو له پاره لMه پان5ونه ک�ې وای

  .پاره به ډېره بوديجه �اکل شوې وه

ډاک{ر له يوې داسې لوحې چې یوه خندانه خوله  موږ له يوه بازاره او د غا2ونو د
سرت�و  جوړې �ان5ې چې له سپينو او �يTد لر�ينو قفسونو ، پرې کاږل شوې وه

السبندونو او غاړکيو ډکې وې زې�و له املارۍ يې چر�انو ډکې وې او زر�رۍ چې 
ارېده چې په يوه بل يې تکيه په پای کې �و لر�ينې غرفې وې داسې 2ک .تېرېدو

ي د دوی په مخکې به ډېر �ايرونه رس په رس اې�ودل شوي و چې په نا اوارو و  ک�ې
هغه وخت موږ وروستي رسک ته . س�کونو د کارېدلو له پاره يې هلته اې�ي و

دو د کانونو لرونکې غونjۍ و ند او د شنو زمر ېکي¬ لور ته د سوات پراخه س .ورسېدو
جوړ هو�لونه  هندارود په غاړه له د سيالنيانو له پاره د سېن. تې وې2ي لور ته پر 

وروسته مې په خاورو کک� . هم دې هو�لونو ته نه و تليل هې� کلهموږ . ليدل کېدل
د الرې په . ماشومان وليدل چې د و2و د لويو پنjو د وړلو له امله �وغ �وغ تلل

  .اوږدو کې مې ډېر کسان وليدل چې د وزو رمې يې يوه او بله خوا �ر�ولې
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مې تر سرت�و شنه فصلونه ) د وريجو بو�ي(د شولو ، ې وړاندې تلوه�غه ډول چ
د زردالو او ان]¦و باغونه ، همدارن5ه هلته .چې تازه بوی ترې پورته کېدهشول 

د رود د هغې غاړې د مرمرو د ډبرو له وړې کارخانې رسه چې د . ليدل کېدل
د دې منظرې  .تېر شوو، وترې راوتيل شيدو په �ېر سپ� رن5ه کيمياوي مواد 

  :ويې ويل ه ک�مې پالر پرېشان وليد

  . دغه بې عقالن و�ورئ زموږ 2کلې دره �ومره کک�وي  -

د . وروسته بس د غرو په ملنو کې چې د صنوبر په ونو پو2ل شوې وې پورته الړ
د  .�ينو غرونو په رسونو کې کنjوالې 2کارېدې چې ډين5انو دورې پرې وهلې

. چې د لوم�ي وايل په وخت کې جوړې شوې وېداسې وې غرونو پاتې �وکې 
چلوونکي 2کن]لې کولې �که ، بس �کان خوړ او جمپ يې کاوهپه غونjيو کې 

ورو�و مې د �اډو له . چې �و �اډي په خطرناکه الر کې له موږ مخکې شول
مخته کېدو خوند اخيست او خوشاله کېدل دوی د خرابو شوو نقليه وسایطو 

  .رسونه بې زما او مور په رسونو اې�ي و ډېريو ته اشارې کولې او

، د شن5لې درې ته ننوتو چې يوه غرنD الره ده، باالخره د غره �وکې ته ورسېدو
غونjيو لوړ هلته موږ د ن�ۍ تر �ولو . هس�ی فکر کوي د ن�ۍ تر �ولو لوړه برخه د

د رسک په . ېواورې لیدلوبې  )سکي(د »w جبېما«په لرو سيمو کې مو د . و
هلته چې د چای ��لو له پاره . کې آبشارونو او چینو خوندور حرکت کاوهغاړو 
شن5له . ودرېد د صنوبر د ونو 2کلی بوی او تازه هوا مو تنفس ک�ه�اډی بس 

باد د قربان سېند . �ول غرونه دي په رس يې يوازې يو وړوکی آس�ن 2کاري
سېند �خه د له . ه کې بېرته آرام شوبرخپه يوه  غونjيوپسې واخيست خو د 

شوی تناب لري چې خلک د تېرېدلو  تېرېدلو له پاره دواړو غاړو ته يوازې يو ت�ل
�ان «بهرنيانو به د . په وخت کې �ان پرې نييس او بلې خواته �ان پرې رسوي

  .ورته ويل په داسې حال کې چې موږ به خوند ترې اخيست» وژنې پلونه

جوړه شوې يوه اوږده دره ده چې دغه دره له وړو درو ، که د سوات نقشه و�ورئ
ته د  زموږ کلی د ختيز لور. يوړې درې لکه په ونه کې پا�ه داسې پکې 2کار 
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  .په دره کې موقعيت لري »کا�ي«

دره دومره تن5ه ده چې د ، دغه دره د لوړو ژورو غرونو په دېوالونو احاطه شوې ده
بولو خو په  )شاپور(موږ خپل کلی . �ای نه لريهم کرکT د ميدان له پاره 

، يې تر �ولو لوی دی شاپور، حقيقت کې د درې الندې خواته درې کيل شته دي
په کې لويه هغه کلی دی چې مور مې  او کرشت بارکانه زما د پالر استو�ن]ی و

د جنو� خوا تور غر او د ش�ل  د هر کيل په پای کې يو غر پروت دی،. شوې وه
چې پالر مې هلته  ه په کور بارکانه کېموږ به هر وخت د نيک، لور ته سپ� غر

 .اوسېدو، لوی شوی و

دا کور د سيمې د نورو �ولو کورونو په �ېر له خاورې او ډبرو جوړ شوی و چې 
زما خو2ه وه چې د ماما له زامنو رسه مې په کرشت کې . مسطح چت يې الره

 هلته ډېر. شوی و او ح�م يې هم درلود چ��که چې د هغوی کور ، پاتې شم
زه او مور د الندې پوړ په کو�ه کې چې د . ماشومان و چې لوبې وررسه وک�م

د ماشومانو په ساتنه او ، د کور مېرمنو به ورځ په پخيل. مېرمنو له پاره وه اوسېدو
زه . تېروله، به کېناستلنارينه و ته په ډوډۍ تيارولو چې په پاس کو�ه کې ، پالنه

د . سنبل رسه په يوه کو�ه کې ويده کېدم انيسې او به مې د ماما له اوالدونو
ډوله تختې چې �وپک او د وې�تانو �و املارۍ مسجد په �ېر يو ساعت او يوه 

  .په کې اې�ي و په دېوال کې �وړند ونه ډوله رن5و 

د ، سهار وختي له خوبه پا�ېدو، �ول او آن زه چې هر وخت به تر ډېره ويده کېدم
ن5ونه او د لو2و آواز چې نارينه و ته به يې د پا�ېدو په وخت کې به د چر�انو با

د سهار په مهال به د تور غره له �وکو د ملر . سهار چای تياراوه اورېدل کېدل
کله به چې د سهار له ملان]ه پورته کېدو او کي¬ لوري ته به . وړان5ې خپرېدې

لکه يوه سپ� رن5ې 2]ه چې  دېد سپ� غره �وکې به داسې 2کارې، مو کتل
واچوي چې دا د ملر لوم�ۍ وړان5ې وې چې غره  غاړکDاړه کې د رسو زرو په غ

  .ته يې 2کال ورکوله او زموږ تر سرت�و کېدې

او د شنو غرونو په رس به ورې]ې چې ، ن]ليډېری وخت به باران �ول �ايونه م
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د شاتو د مچيو . خلکو به هلته د چارمغزو ونې او نورې سبزۍ کرلې ليدل کېدې
له چارمغزو  او زه چې له شاتو رسه مينه لرم. ای �ای ليدل کېدلصندقونه هم �

. کيل په پای کې مې�ې ليدل کېدېد له سېند الندې د کرشت . خورميې رسه 
هلته د اوبو يوه ژرنده هم وه چې جوار او غنم به يې په اوړو بدلول او هلکانو به 

ماش� هم و د ژرندې تر �ن� د برې�نا يو کوچنی . هغه په بوجيو کې اچول
هلته . �ن� پراته و تر وډ لينونه �jيې چې کيل ته د برې�نا د وېش له پاره 

دولت خلکو ته برې�نا نه وه ورک�ې نو له همدې امله خلکو د لنj مهال له پاره له 
  .همدې ډول برې�نا کار اخيست

. د ملر وړان5ې به د سپ� غره په �وکو �لېدې، کله به چې ورځ په �ولېدو شوه
 له تور غرهملر به او  پرې لوېدهسيوری  وسته به د ما2ام په وخت کې د ملرور 

کله به چې . زموږ د ملان]ه وخت به د غره په سيوري رسه �اکل کېده. کېده پناه
لې ملر يوې �اکل شوې لويې ډبرې ته ورسېد او خپلې وړان5ې به يې پرې وغوړو 

په وخت کې چې کله د  وروسته به د ما2ام. شود مازي5ر د ملان]ه وخت به 
سپ� غره �وکه د سهار په پرتله �و �له 2ايسته 2کارېده د ما2ام د ملان]ه 

غر ماته زموږ  اپالر به مې ويل چې د .سپ� غر له هر �ايه ليدی شو. وخت به و
د هېواد د سولې د سمبول په �ېر 2کاري چې د درې په پای کې د يوه سپ� 

په وخت کې فکر کاوه چې په دې وړه دره کې  ده د ماشومتوب. ب¦غ په �ېر دی
  .ته ولوېMي له من]ه به الړ يش �وله ن�ۍ ده او که �وک د غره بلې خوا

رسه له دې چې په 2ار کې پيداشوې يم خو بيا مې هم د پالر په �ېر له طبيعت 
، بو�و، ش� وايل، رسه مينه لرم او د دې 2ه حاصل ورکوونکې خاورې

د . وتو په حال کې له زې�و پتن5انو او �ولو �خه خوند اخلمد ال، مې�و، محصوالتو
زموږ لويې کورنD لوی جشن ، و خو کله چې هلته الړم بې وزلهکيل خلک ډېر 

سيمه ييز سابه او د پسه ، وريجې، له رسو ک�و چر�انو ډک غوري .جوړ ک�ی و
 �و�ې هلته همدا راز. غو2ه چې دا �ول 2]و په اور پاخه ک�ي و ليدل کېدل

هې� یوه هلک کتاب او د . د زې� کيک �و�ې او د شيدو چای هم و، شوې م¥ې
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هلکانو په يوه �ن� کې د کرکT لوبه کوله آن د دوی د . لوبو وسايل نه لرل
  .کرکT توپ هم له پالستيکونو جوړ شوی و

چ � ډېر لM کورونه. ه چينې راوړل کېدېاوبه ل. ېو  ېشوې سيم ېکيل هېر 
سانو کورونه چې زامن يې د جنوب کانونو او يا هم شوي و هغه هم د هغو ک

په دې . او له هغه �ايه يې پيسې رالېMلې وې خليج ته د کار له پاره تليل و
لMه لس  لM تريې ډلې  دې سيمه کې �لوې�ت ميليونه پ�تانه اوسېMي چې له

  :پالر مې ويل. له هېواده بهر په کار پسې تليل دي ميليونه

کې ده چې دوی د دې له پاره چې د خپلې کورنD نوی ژوند دا ډېره پرېشانوون -
  .وسا° هې� کله هم نه را�ي او بايد چې هملته پاتې يش او کار وک�ي

هغوی به په کال کې ، ډېرې کورنD وې چې له خپلو نارينه و پرته يې ژوند کاوه
  .يوازې يو �ل يو بل ليدل او تل به يې هره نهمه مياشت يو ماشوم پیداکېده

له وړو 2اخونو او له يو بل رسه په اوبدل شوو لر�يو جوړې شوې ، ه د نيکه کورلک
دا کو�ې به د سېالب راتلو په وخت کې چپه . کو�ې چې په خاورو پ{ې شوې وې

دې کيل . په ژمي کې به ماشومان د س�ې هوا له امله په کې م�ه کېدل. کېدې
که به په نورو کليو . ک درلودکيل يو کليني شاپوريوازې د . آن روغتون هم نه الره

ينيک پورې د لر�ي په يوه د ناروغ خپلوانو به هغه تر کل، کې �وک ناروغ کېدل
که به ناروغ . موږ په �وکو دې تختې ته د شن5لې امبوالنس وايه. رساوه راتخته 

کمرغه هغه و ېن. ې پورې يو �اډی کرايه ک�يمېن5ور عاجل و نو دوی اړ و چې تر 
  .اال به يې پېژاندهچې کوم �اډي و 

ته به یې ژمنې  خلکو. به يوازې د �اکنو په وخت کې کليو ته تلل است پوهانسي
رابروي او خلکو ته تصفيه شوې اوبه ب، او س�ک جوړوي يورکولې چې 2وون]

دې کسانو به د کليو نفوذ لرونکو کسانو ته چې مابه . ويل راکيل ته به برې�نا 
تورونه ورکول �و خلکو ته و2يي چې رايه �ه ق�ر وهونکي بلل پيسې او ج�ا

البته دې موضوع هم تر نارينه و پورې اړه لرله 2]و په �اکنو کې . ډول ورک�ي
ريايل کېدل هغه وخت به که دوی په ميل مجلس کې ب. �jون نه شوای کوی
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او هغه چې د ايالتي �ولنې له خوا به �اکل شوي و پې�ور ته به اسالم آباد ته 
  .ورکېدليو �ای ه به دوی له خپلو ژمنو رسه وروست. تلل

هې� کله مې نه . د تره زامنو به مې زما د 2ار په چلند هر وخت ملنjې وهلې
��دود مې له دوی رسه توپ¦ ، کتاب مې لوست. غو2تل لو�ې پ�ې و�ر�م

کايل به مې ډېری . 5ورې د خلکو په عاميانه ژبه به مې خربې کولېېند م، الره
يو اخيستل کېدل د دوی د کاليو به �ېر به په کور کې نه و جوړ وخت له پلورن]

  :خپلوانو به مې راته ويل. شوي

  زړه دې غواړي موږ ته چرګ پوخ ک�ې؟  -

نه بايد چې حالل يې  .هغه بې �ناه دی! نه بېچاره چرګ مابه �واب ورکاوه چې
  .ک�م

  .پيداشوې يم دوی به فکر کاوه چې زه د نوې زمانې نجلD يم �که چې په 2ار کې

په واقعيت کې هغوی نه پوهېدل چې د اسالم آباد او يا آن د پې�ور د خلکو په 
  .فکر ډېره ساده وم

په دو� کې به چې په . موږ به کله د تفريح له پاره غره او يا الندې سېند ته تلو
اوبو له درناوي ډک او چ{ک  له هغه �ايه به، غرونو کې واورې ويلې کېدې

لکانو به د خاورو چينجي په یوه چن5که کې د کبانو د نيولو له ه. حرکت کاوه
دا کبان دومره . پاره بندول او په يوه اوږده لر�ي به يې سيند ته 2کته کول

  . لبل» کبانچاقو «لېشکې يا اغزي يې ډېر لرل چې موږ به ، خوندور نه و

ه سېند ته له وريجو او رشبتو ډکو لو2و رس د نېک فال له پاره نجونې هم کله به 
موږ به په دوو ډلو وېشل کېدو چې هره ډله . و) واده(زموږ د خو2ې وړ لوبه . تلې

له همدې . وروسته هرې کورنD بايد يوه نجلD کوژده ک�ې وای. به يوه کورنD وه
هرې ډلې به هcه کوله چې زه . امله مو کوالی شول د واده يوه مېله جوړه ک�و

په موږ کې تر . ې راغلې وم او 2اري ومور مېن5يې په ډله کې وم �که چې له 
 Dم  »تنضله«�ولو 2ايسته نجلMه کوله چې مقابلې ډلې ته يې ولېcوه ما به ه

په . وه �¥ېد دې منصوعي واده تر �ولو مهمه برخه د . چې بيا زموږ ناوې يش
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Dور اچولې، الس بندونه، داسې حال کې چې ناوې ته مو غاړک Dاو ل�ت ،
  . مو ويلې باليووډي ترانې به

السونه . ناوې 2کلې کوله، هغه وخت به د آرايش په سامان چې له ميندو مو راوړي و
ه پنوکونه به مو يې ، به مو يې په خوږه سوډا او چونه کې 2کته کول چې سپ� يش

  :د وړلو په وخت کې به يې ژړل او موږ به تسلې ورکوله ورته ويل به مو. نکريزو رن5ول

له خرس او خوا2ې رسه مهربانه . واده د ژوند يوه برخه ده ،اندې�نه مه کوه -
ک�ه او و پالنه دې 2ه د مې�ه ، چې دوی هم سم چلند دررسه وک�ياوسېMه 

  .خوشاله اوسه

په تاوان کورنD د په پايله کې د پې�ې جوړېMي واقعي ودونه په لويو مېلو رسه 
ې اغوندي او په ناوې تر �ولو 2ې جام. پای مومي، کورنD وررسه پوروړې کېMي

آن يو  .شوې ويډالD له خوا ورته دواړو کورنيو د چې 2ايسته کوي يې  �¥وهغو 
بې نظ¦ بو�و په خپل واده له نورو رسه د سيالD له پاره �ای مې ولوستل چې 

  .هلته تر اوسه هم د واده د آرايش دود چلېMي ،کې بدل السبندونه اچويل و

2]ې به د مرحوم . يو لر�� تابوت راوړل کېدهله کانونو �خه سيمې ته کله به هم 
ډېرې وېروونکې چيغې او ژړاوې به يې  .د مېرمنې او يا هم مور په کور کې را�ولېدې

  .دې چيغو به په �وله دره کې ان5ازه خوروله او د بدن وې�تان به يې نېغ درول، کولې

و يو ډول �ان�5ی �راغون د تېلوزموږ په کورونو کې به ، د شپې به کلی ډېر تياره و
وست زده نه و خو کيسې به يې يوې هم ليک لد په مرشانو مېرمنو کې . اواز کاوه

 ېزده و  ې �پېد نيا مې ډېر . وې او پ�تو شعرونه او �پې به يې له �انه ويلېزده 
  .چې ډېری دا ډول شعرونه د پ�تنو او يا هم مينې په اړه و

  : نيا به مې ويل

  پ�تون وطن پرې�ودی نه يش«

  »يا ډېر غريب يش يا د يار له غمه �ينه

عمه �انو به ، کيسه »°شل �و «لکه د ، عمه �انو به موږ په وېروونکو کيسو وېرولو
نو موږ . ويل چې يو د شلو �وتو �� هر وخت زموږ په بسرته کې ويده کېMي
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رسه له دې چې په ، له سرت�و به مو او2کې روانې وې وو  ېوېرېدل ېچې ډېر به 
نو په حقيقت کې موږ شل ، ې د السونو او پ�و �وتو ته يوه کلمه کارويپ�تو ک

  .هې� پام نه کېده وتې لرلې خو هغه وخت مو دې �کي�

 کيسه .شوې عمه �انو به مو د دې له پاره چې ح�م ته د �ان مين]لو له پاره الړ 
را�ي چې السونه به يې په خاورو » شيشکه«کوله چې يوه ډېره بد شکله  را ته

شيشکه به په هغو ماشومانو پسې را�ي چې ، ک� وي او ډېر بدبوی به کويک
هغه به دا ډول ماشومان د موږک په �ېر يوه حرشه باندې بدل . �ان نه مين]ي

په ژمي کې د دې له پاره چې ميندې . ک�ي او يا دا چې کېدای يش ويې وژ�
د زمري ، ږديه ن واورې له س�و وسا° او بهر ته يې پرې دخپل اوالدونه د ژمي 

او پ�ان� به  ورته ويل به يې چې زمري. رته کولېاو يا پ�ان� کيسې به يې و 
  .ماشومان د دوی له پلونو �خه چې په واوره يې اې�ي پيداک�ي

په کيل کې . �ن5ه به چې لوی شوو نور به موږ ته کلی زړه تن5وونکی 2کارېده
  .کيل کې يو کمپيو�ر نه و آن په �ول، الره �لويزيونکورنD  بjايهيوازې يوې 

دوی له هغو کسانو رسه چې ، د کيل 2]ې به چې بهر راوتې مخونه به يې پT و
به د ور�ې له موډ رسه سمې  ما. خپلوان به يې نه و خربې نه شوای کوالی

  .جامې اغوستې او چې پېغلتوب ته ورسېدم هم مې مخ نه پ{اوه

  :الر مې يې وپو2تليوه ورځ مې يو د تره زوی پرېشانه شو او له پ

  مخ نه پ{وي؟ مالله ولې  -

  .پالر مې �واب ورک�

  .ته د خپل �ان ته پام کوه. هغه زما لور ده  -

ې کوي او وايي پسې خرب  به فکر کاوه چې خلک په ماغ�و زموږ د کورنD �ينو 
  . قوان� نه پالو Dچې موږ د پ�تونول

م چې زموږ قوان� ډېر د زه په دې وياړ کوم چې پ�تنه يم خو کله کله فکر کو 
په �ان�5ې تو�ه هغه قوان� چې په 2]و پورې . پو2تنې وړ موضوعات لري

په نوم يوه مېرمن چې موږ ته يې کار کاوه او درې لو�ې » شهيدې«د . اړوند دي
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کله چې دا لس کلنه شوه پالر يې په يوه واده لرونکي سپ� ، يې لرلې ويل يې
  . ږيري يوه پېغله غو2تهسپ� ه�که چې هغ، ږيري وپلورله

  .ورکېدو يوازينی دلیل واده نه و د نجلD د

کله به . د سي� په نوم يوه پن]ه لس کلنه 2ايسته نجلD په يوه هلک مينه وه
چې د هلک تر �ن� تېرېده د خپلو اوږدو او 2ايسته با�و الندې به يې هلک ته 

ې که چېرې يوه نجلD ه کنزموږ په �ول. کتل چې نورو نجونو به بخييل پرې کوله
خو د هلکانو له ، له کوم هلک رسه اړيکه ولري د کورنD له پاره يې د رشم وړ ده

خلکو به ويل چې هغې �ان وواژه خو وروسته خربه شوم . پاره بيا داسې نه ده
  .چې کورنD يې مسمومه ک�ې وه

D د دو2منپه نوم يو دود دی چې يوه کورنD د  »سورې«زموږ په فرهن� کې د 
دا ډول دودونه په . تمولو له پاره خپله لور د هغې کورنD ته په بدو کې ورکويخ

زموږ په کيل کې د ثريا په . رسمي تو�ه منعه دي خو رسه له دې هم ادامه لري
نوم يوې کونjې له داسې يوه س�ي رسه واده وک� چې د هغې هم مېرمن م�ه 

نه لري له يوې کونjې حق  هېcوک. شوې وه او د پخوا� خاوند له قبيلې يې و
له ه واده پد ثريا کورنD د دې  .رسه د هغې د کورنD له اجازې پرته واده وک�ي

کورنD يې و�وا2له تر دې چې د ثريا د خاوند د  .ېدو �خه په غوسه کېMيخرب 
 »جر�ه«D د له من]ه وړلو له پاره د سيمې د سپ� ږيرو او مرشانو يوه دو2مندې 

�ې له مخې د هغې کورنD جزا دا شوه چې خپله د جر�ې د پرېک. جوړه شوه
دې بلې کورنD يوه د D د له من]ه وړلو له پاره دو2من�وانه او 2ايسته لور به د 

د دې دا کس دومره بې وزله او فق¦ و چې د نجلD پالر بايد . کس ته ورکوي
  .�ول عايد ل5ولی وای واده له پاره خپل

D د ختمولو له پاره چې دو2منرنيو د د يوې نجلD برخليک ولې يوازې د دوو کو 
  .نجلD هې� رول هم نه په کې لري خراب يش

، کله به چې ما پالر ته د دې موضوعاتو له امله شکايت کاوه او پرېشانه کېدم به
  .راته ويل به يې چې په افغانستان کې د 2]و ژوند له دې هم سخت دی
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هېواد  په نوم يوې ډلې» طالبانو« په مرشۍ د زما له پيداي�ت مخکې د يوه مال
ک�ي و چې هغوی نارینه اړ . سوزويل و د نجونو 2وون]يهلته يې نيولی و او 

چادري داسې يو . په رس ک�ي »چادري«بايد چې  خپلې ږيرې پرېMدي او 2]ې
يوازې د سرت�و په ساحه کې د . روان وېچې په يوه لويه بوجD کې  لکه شی ده

دغه لباس د تودې هوا په وخت کې د . وري لريالرې د ليدو له پاره واړه واړه س
دوی به ويل چې طالبانو آن  .نه شوای په رس کوالیما خو . يوه تنور په �ېر دی

سپ� 2]ې نه پرېMدي چې 2]ې په لوړ غM له خندا هم منع ک�ې دي او يا هم 
يوازې په نارينه و پورې  ورن5ون وسپيند دوی په اند بو�ونه په پ�و ک�ي �که چې 

کله . 2]ې به يې د نوکانو د رن5ولو له امله وهلې او بندي کولې به يې. لهه لر اړ 
  .مې چې پالر دا کيسې راته وک�ې �ول بدن مې ول�زېد

ناولونه لوستي و او د پالر په خربو ) ج� اوست�(کتابونه او د ) آناکارنينا(ما د 
  :مې باور الره چې ويل يې

  .همالله د يوه آزاد مرغه په �ېر د  -

 وياړمې کله به مې چې د افغانستان په 2]و د ظلم کيسې اورېدې په دې به 
  . د سوات يمکاوه چې 

  :به هر وخت ويل ما

  .دلته يوه نجلD کوالی يش زده ک�ه وک�ي  -

  .خو طالبان له موږ رسه نژدې و

نه مې شوای کوالی هغه ورې]ې چې د غرونو ، زما له پاره دره رو2نايي او ملر و
  .و راغلې دي ووينمپه رسون

  :پالر به مې هر وخت ويل

  .له ارمانونو رسه دې اوسه... ماللې زه به ستا د خپلواکD ساتنه وک�م  -
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  زه ولې ل0ت� نه په غوږو کوم

  ؟ياو پ0تانه ولې مننه نه کو 

  

له هغو شا�ردانو رسه به . ې زده کوونکې ومجوړ په اووه کلنD کې د �ول5ي بې 
  .درسونو کې به يې ستونزې لرلې مې مرسته کوله چې په

  :�ول5يوالو به مې هر وخت ويل

  .مالله يوه نابغه ده  -

و آن ه�ي فعاليتونو ا، کرکT، ډرامو، د درسونو په �ولو برخو لکه بدمينتونما به 
نجلD ه ورځ د ملکه نور په نوم يوه يو . برخه اخيسته په سندرو او آواز ویلو کې

، ملکې نور غو2تل. ده) ر�ا ملکه(دې د نوم معنی د  د، نوې زموږ �ول5ي ته راغله
مور يې په يوه بل 2وون]ي . بايد دا لوم�ۍ 2]ه وي چې د پوځ قوماندانه يش

دا موضوع غ¦ عادي 2کارېده �که چې زموږ د يوې مور هم دنده . کې مديره وه
  .ربې نه کولېملکې په �ول5ي کې ډېرې خ. نه لرله

ې ليک منيبد . رسه سيايل لرله ېبل ېتل له يو  بهمې منیبې  ما او نژدې مل5رې
د کال . ک�هو له همدې امله يې د آزموينې غ�و ستاينه ، 2کلی او د لوستو وړ و

دا خرب . وروستD آزموينې هم تېرې شوې او ملکه نور ممتازه زده کوونکې شوه
په کور کې به مې ژړل او مور به مې تسيل . مې چې واورېد ډېره پرېشانه شوم

  . کولهرا

ې دوی په کو�ه کې و کjه منيبپه همغې ور�و کې مو له هغې کور �خه چې د 
په ) سفينې(په نوې سيمه کې مې هې� مل5رې نه لرله خو وروسته مې د . وک�ه
موږ به له يوې بلې رسه ، نجلD رسه وپېژندل چې له ما لM وړوکې وهله يوې نوم 

  .لوبې کولې

خو بيا به  ېيې لرل �¥ېاو يوه صندوقچه ډېرې نان]کې ، هغه نجلD نازولې وه
سرت�ې  ،زما خ� رن5ه پالستيکي مبايل ته چې پالر مې راته اخيستی وتل يې هم 
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پالر به هر وخت په خپل مبايل . سامان و ولې وې چې هغه زما د لوبو يوازينیني
ه �ېر په خپل ماهم مينه لرله چې د پالر په �ېر مې وم او د ده پ، خربې کولې

  . خو يوه ورځ مې مبايل ورک شو کې خربې وک�م مبايل

مبايل په په �ېر د مبايل �و ور�ې وروسته مې وليدل چې سفينه ه�غه زما 
  :ترې ومې پو2تل، ساعتېري کوي

  مبايل دې له کومه ک�ی؟  -

  :�واب يې راک�

  .په بازار کې مې اخيستی  -

ې هم له �انه خو بيا م، هغه وخت مې فکر کاوه چې کېدای يش ر2تيا ووايي
  ».نو زه هم بايد يو �ه وک�م .زما مبايل يې پT ک�ی«فکر کاوه رسه 

نو هر وخت به ، زه به ډېر وخت د دوی کور ته ورتلم او يو �ای به مو درس وايه
د دې د لوبو توکي به مې پ{ول چې ډېری به يې د ، چې د دوی په کور کې وم

Dو نور والس بند ا، آرايش او لوبو سامانونه لکه ل�ت.  

لوم�ی به د غال په وخت کې وېرېدم خو دا احساس لنjمهاله . دا کار ډېر آسانه و
  .نور مې نه شوای کوالی د �ان مخنيوی وک�م. و ډېر ژر په اجباري کار واو2ت

نو د تل په �ېر مې ، ماسپ�� کور ته ورسېدمچې يوه ورځ له 2وون]ي وروسته 
  :مور ته مې وويل، پخلن]ي ته منjې ک�ې

  !ډېره وږې يم سالم مورې،  -

  .په �ول پخلن]ي کې چوپتيا خوره وه

2ه . کورکمند او نور يې ميده کول، شنه �¦ه، درمل، مور مې په غويل ناسته وه
ې يې ماته نه را سرت�، هغې خپل کار کاوه. بوی يې �ول چاپېريال نيولی و

کله مې چې . ړمو؟ زه چې ډېره پرېشانه شوم کو�ې ته مې ال  يما �ه ک� . اړولې
  .حیرانه شوم، هې� غال ک�ي شیان هلته نه و، دروازه خالصه ک�ه

  :کو�ې ته راغله ويې ويلر�ا د عمه لور مې 

خو انتظار يې کاوه چې له دې کاره الس . هغوی پوهېدل چې ته غال کوې  -
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  .واخلې او حال ووايې خو تا نوره هم ادامه ورک�ه

  .مې ورغلم هغه وخت چې �مکې ته مې کتل مور ته

  :هغې وویل

غواړې موږ ورشموې؟ چې دوی ووايي موږ تاته داسې  .ماللې تېروتنه دې ک�ې  -
  توکي اخیستی نه شو؟

  :خو ما دروغ وويل

  .ما هغه نه دي راوړي دا حقيقت نه لري،  -

  :خربې مې پسې اوږدې ک�ې. خو مور مې پوهېده چې پT ک�ي مې دي

  .مبایل چې پالر راته اخيستی و رانه پT ک�هغې زما  .سفينې پيل وک� یلوم�   -

  :مور مې بې حرکته پاتې وه ويې ويل

ته بايد هغې ته  .يد چې تا هغې ته ور زده ک�ي وایبا، سفينه له تا وړوکې ده  -
  .يوه بېل5ه وې

هغه وخت مې له سرت�و او2کې وبهېدې او �و �له مې له مور �خه ب�نه 
  . وغو2ته

  :وروسته مې وویل

  .ی هيله کوم پالر ته مه وايهخ¦ د  -

  . ما نشوای زغملی چې پالر زما په اړه ناهيلی يش

ماته ډېره عجيبه ده چې د پالر او مور له نظره وغور�ېMم او يوه نااليقه ورته 2کاره 
  .شم

. ماشومه چې وم يوه ورځ مې له مور رسه بازار ته الړم .خو دا مې لوم�ی �ل نه و
 Mهغه ډېر خواږه او خوندور و نو د . بادام واخیستلله يوې �اډۍ مې په پ{ه ل
مور مې په دې کار ور�لم او د �اډۍ له مالک يې . �ان مخه مې نيوالی نه شوای

موږ هغه وخت لM . هې� نه آرام کېده، هغه ډېر غوسه ناک س�ی و. ب�نه وغو2ته
  :د �اډۍ له مالک يې پو2تنه وک�ه. مور مې خپل بکس خالص ک�، پيسې لرلې

  کېدای يش دا بادام په لس روپD راک�ې؟   -
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  .هغه �واب ورک�

  .نه دا بادام ډېر قېمته دي

له هغه ، هغه سمدالسه الړ. پالر ته يې کيسه وک�ه، مور مې ډېره پرېشانه شوې وه
وروسته يې هغه د شيشې په يوه لو2ي کې ، کس يې �ول بادام واخيستل

  .کې�ودل

  :ماته يې وويل

ډېره �{ه درته ، ويده کېدو مخکې شيدې او بادام وخورې که له .بادام 2ه دي  -
  .کوي

په  زه پوهېدم چې پالر دومره پيسې نه لرلې خو په شيشه کې بادامو زما �ناه را
. هم داسې کار نه کوم هې� کلهله �ان رسه مې پرېک�ه وک�ه چې نور به . يادوله

او کورنD يې مور مې اړه ک�م چې له سفينې . خو اوس مې بيا داسې کار وک�
سفينې مې د مبايل په اړه �ه ونه ويل چې دا . دا کار ډېر سخت و. ب�نه وغواړم
  .خو ما هم د دې موضوع د يادولو له پاره هې� هم ونه ويل، عدالت نه و

رسه له دې چې خپه وم خو له دې وروسته مې له دې درد او رنn نه خالصه شوې 
آن . ک�هه روغ ونه ويل او غال مې ونهم د هې� کلهله هغې ور�ې وروسته مې . وم

ې کار نه په هغو پيسو مې چې پالر به کور کې د سودا اخيستو له پاره پرې�ود
نو دا «: �که چې له �ان رسه مې ويل �¥ې هم نه اچولې همدارن5ه مې نور. الره

بې ل�5ته توکي �ه دي چې ما په اندې�نه کې اچوي؟ ولې مې خپل شخصيت 
  »ه فلزو له پاره تر پو2تنې الندې راوw؟د �و �و�و بې ارز2ت

  .په �ولو ملون]ونو کې به مې له خدايه ب�نه غو2تنه

نو له همدې امله مې پالر ژر ، مې له يو بل نه هې� موضوع نه پ{ولهپالر او مور به 
ما نه شوای کوالی چې د هغه په سرت�و کې . زما د پرېشانD په المل پوه شو

تل به مې زړه غو2تل چې هغه . ومره ناهيلی ک�یووينم چې زما په اړه مې �
لکه يوه ورځ چې زموږ د 2وون]ي د وړکتون 2وونکې مېرمن ، باندې وک�ي وياړ را

زه د اردو ژبې د درس په پيل کې �ول5يوالو ته په توره تخته ، الفت ورته وويل
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  .نو له دې امله به ډېر ژر دا ژبه زده ک�م» يوازې په اردو خربې وک�ئ«: ليکم

ده ، پالر مې راته ويل لويو اتالنو هم په ماشومتوب کې ډېرې تېروتنې ک�ې دي
  .به ماته دا ډول تسيل راکوله

خپلواکي به ارز2ت ونه لري خو دا چې «: ویل يې چې مها�ا �اندي وييل
  ».خپلواکه و او کله هم تېروتنه وک�و

هغه به په . په اړه کيسې لوستې وې» محمد عيل جناح«په 2وون]ي کې مې د 
�که چې په کور کې يې هې� ، ر�ا ته درس وايه کراچD کې د س�کونو د چراغونو

په خاورو او دوړو کې د �ېله کولو په �ای ، ده به نورو هلکانو ته ويل. ر�ا نه لرله
  . کرکT وک�ئ �که چې جامې به مو نه چ{لېMي

ه ورک�ې وه چې ی تد ليک يوه بېل5ه د يوه 2وونکي زو  پالر مې د ابراهام لينکلن
ډېره . ه��ولو په دېوال يې او له دفرت بهر  هقاب ک� هغه ې بيا ي، پ�تو يې ک�ي

  .2کلې او له مفهومه ډکه ليکنه وه

او  .ې د کتاب اغېزمن رول ورزده ک�ئکه کوالی شئ زوی ته مې په ژوند ک«
د هغې په واک کې ډېر وخت ورک�ئ �و په آس�ن کې الوتونکو ته د  همدا راز

. مچيو او د غره د يوې شنې ملنې د �لونو په اړه فکر وک�ي، لو په وخت کېالوت
زده ک�ئ له دې �خه چې په چل رسه بريالی يش 2ه ده چې ماتې  هغې ته ور

  ».وخوري

مهمه . زه فکر کوم چې هر انسان په خپل ژوند کې لM تر لMه يو �ل تېروتنه ک�ي
ې امله زه د پ�تونولD په �ينو له همد. دا ده چې له خپلې تېروتنې �ه زده ک�و

د همدې قوانينو په بنسT هيله رانه کېMي چې د نورو د ناسم . قوانينو نه پوهېMم
خو دا غچ اخیسته به �ه ډول پای ، چلند په وړاندې کينه ک�ه شم او غچ واخلم

غچ يې ، ومومي؟ که يو کس د يوې کورنD د يوه کس له خوا �پي يا ووژل شی
دا غچ د وژونکي د کورنD د يوه . تل يش �و دا رشم پاک ک�يبايد به زور واخيس

وروسته بايد چې هغه کورنD بيا غچ واخيل او . کس په وژلو رسه اخیستل کېMي
به هم پای ته ونه  هې� کلهچې دا وژنه په �لونو تکرارېMي او  يو کس ووژ�
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  :غچ ته وخت نه �اکل کېMي وايي. رسېMي

زموږ فرهن� ډېر » .له دې ژر غچ اخيلهم او يا وروسته پ�تانه له شلو کلونو «
  ».پ�تو ډبره هې� کله په اوبو کې نه ورستېMيد«: چې يو يې دا دی. پندونه لري

له . دا په دې معنی ده چې پ�تانه هې� کله هم نه �ه هېروي او نه يې ب�ي
�که باور لرو چې پ�تون يو 2ه کار ، همدې امله ده چې موږ ډېر لM مننه کوو

پوره لکه د يوه ناسم عمل بدل ، هم نه هېروي او ژر يې بدل ورکوي لههې� ک
د مينې او محبت �واب به یوازې مينه او محبت وي په داسې کلمو . اخيستل

  .به يې جربان نه ک�ي) آباد اوسې، مننه کوم(لکه 

د پ�تنو ډېری کورنD په لويو ودانيو کې چې په کونجونو کې يې د �ار برجونه 
ډېری کسان د . ان تعقيت ک�ای يشدو2منژوند کوي �و خپل هم جوړ ک�ي 

) زمان شېر(له دې ډلې يو هم . يو په بدل کې قربا� شولدو2منهمدې ډول 
نيکه او تره به مې . زما د پالر �ول5يوال و چې له پالره يې ډېرې نومرې اخيستې

  :تل پالر په غوسه کاوه او يو مخ به يې ورته ويل

  .يق دیزمان له تا ال  شېر  -

 له غرونو �خه ډبرې پرې رادرېغی له همدې امله يې يو �ل هيله ک�ې وه چې 
زمان پوهنتون ته نه الړ او د کيل په درملتون کې به يې د خلکو  خو شېر. ورغ�ي 

  �مکې له امله د خپل تره لهکورنD يې د يوې وړې �و�ې �ن5يل. نسخې کتلې
زمان او دوه  يوه ورځ چې شېر. شول الف پيداک� او په ج�5ه بوختتزامنو رسه اخ

  . ورو�ه يې په الره و د خپل تره او �و نورو کسانو له خوا وویشتل شول

D د له دو2منپالر به په سيمه کې د يوه درانه کس په تو�ه په �ولنه کې تل د 
هcه يې کوله ، باور نه الره» غچ«پالر مې په  .من]ه وړلو له پاره راغو2تل کېده

2انه ک�ي چې د تاوتريخوايل اوږدول به هې� خواته هم �{ه رو ې چې خلکو ته ي
زموږ دوی . ئژوند ته په آرامD رسه ادامه ورک� نو 2ه به وي چې خپل ، ونه ک�ي

 د دوی .و کورنيو د د2منD په له من]ه وړلو بريايل نه شولدو د په کيل کې 
�ه ډول  يدو2منچې هېچا هم دا نه يادوله چې دا ، ي دومره پخوانD وهدو2من
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موضوع له ه ډېرې بې ارز2تپه غالب �ومان رسه کېدای يش د يوې ، پيل شوه
 لوم�ی يو ورور له يوې خوا او تره به له بلې .�که چې موږ تند خويه يو امله وي

 دا �ل به .بيا بل لوری خپل غچ اخيلوروسته ، خوا تر يرغل الندې ونيول يش
  .ي د ډېرو کسانو ژوند واخيلدو2مندا 

وړ روحيه ده او د نورو سيمو په کچه د پ�تنو په يوه خلک وايي چې دا  زموږ
خو زما په نظر که �وک ستاسې ورور او يا د . سيمو کې د جرمونو کچه لM ده

. کورنD بل کس ووژ� نه بايد چې هغه او يا يې له کورنD کوم بل کس ووژنئ
خان «زه له . په بدل کې بايد هغوی پوه ک�ئ چې له تاوتريخوايل الس واخيل

، بويل» رسحدي �اندي«�خه الهام اخلم چې �ینې خلک يې » عبدالغفار خان
  . هغه زموږ په فرهن� کې له تاوتريخوايل د مخنيوي فلسفه دود ک�ه

�ينې خلک زما په �ېر نيول کېMي او بیا ژمنه . دغه موضوع د غال په �ېر ده
  :خو نور کسان وايي. کوي چې بيا دا کار نه تکراروي

  .يوازې يو کوچنی شی دی .دا مهمه نه ده  -

زموږ په هېواد کې ډېری . خو دويم او درېيم �ل بيا لوی شی هم غال کوي
هغوی بjای دي رسه له دې چې زموږ . سياست پوهان د غال په اړه فکر نه کوي

ډېری دا . له همدې امله هغوی هر وخت ملت چور کوي، هېواد بې وزله دی
له بان5ونو  همدا رازدوی . کوي چې دا د دوی وړه غال دهډول خلک ماليه نه ور 

 او دولتي ، مل5روله رشکتونو. هم نه ورکوي هې� کلهپور اخيل چې بيا يې 
له دوی �خه ډېر يې په لندن کې د لوړ بيه . قراردادونو ډېرې پيسې ترالسه کوي

  .ودانيو مالکان دي

ملت چې حال کې  په داسې. هغوی �ه ډول خپل وجدان تر پ�و الندې کوي
مو وږی دی يا له برې�نا پرته په تياره کې ژوند کوي يا يې هم ماشومان نه يش 

وزله مور او پالر  کوالی 2وون]ي ته الړ يش يوازې د دې له پاره چې د خپل بې
  .له پاره کار وک�ي

السونو ته لوېدلی چې يوازې د پيسو  توالوپالر مې وايي پاکستان د داسې سياس
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دوی تل خو2وي چې له سيمې لرې وي او په خپله . له پاره فکر کويپيداکولو 
هلته دوی د کو�ې پردې کشوي او له خوندورو خوړو خوند ، کو�ه کې کېني

  .په داسې حال کې چې خلک د اقتصادي ستونزو تر فشار الندې دي. اخيل

زه د ولسواکD په دوره کې وزېMېدم چې هغه وخت بې نظ¦ بو�و او نواز رشيف 
د دوی هې� يوه دولت هم خپله کاري دوره پوره نه ، و د بل �ای ناستي شولي

  .د او خرابو کارونو تورن کاوههر وخت به يې يو بل په فسا، ک�ه

په هغې دوره . تر السه ک�زما له زېMېدو دوه کاله وروسته ج�االنو يو �ل بيا واک 
ه يې ج�ال پروېز رشيف لوم�ی وزير و چې د خپل پوځ په قوماندانD رس  کې نواز

  .مرشف بې واکه شو

په هغې وخت کې ج�ال مرشف د پاکستان په يوه ميل الوتکه کې له 
نواز رشيف چې د مرشف له غرب�ون �خه ډېر په غوسه و . �خه راتلو )رسيالنکا(

د . نو په پاکستان کې يې د ده د راوړونکې الوتکې د 2کته کېدو مخه ونيوله
مر وک� چې د 2کته کېدو �راغونه م�ه ک�ي او د کراچD هوايي ډ�ر ته يې ا

الوتکې د کېناستو �ای ته د اور 2ودنې ماشينونه راوړي تر�و د الوتکې 
نور مسافر هم  ۲۰۰الوتکې رسه له دې چې  .کېناستو ته �ای پاتې نه يش

په �لويزيون کې د . لېMدول او په بل هېواد کې يې هم د سون توکي نه لرل
خربياالن او ، رستېري، ساعت وروسته �ان5ونه کو�و ته ووتلمرشف له کودتا يو 

سيمه ييز قوماندان ج�ال افتخار د . هوايي ډ�رونه يې په واک کې ونيول
Dد ساتنې ډله تر يرغل الندې ونيوه چې د مرشف د الوتکې هوايي ډ�ر  کراچ

  .2کته کېدو ته الره برابره ک�ي

په بنديخانه کې بندي » کال ا�ک«هغه وخت مرشف واکمن شو او رشيف يې د 
ډېرو خلکو ش¦يني ووېشله او خوشايل يې وک�ه �که چې رشيف په خلکو . ک�

کله مې چې پالر خربونه واورېدل له سرت�و يې او2کې . کې محبوبيت نه الره
رشيف . هغه فکر کاوه چې په نظامي زورواکي رسه زموږ کار جوړ دی. وبهېدې

همکارۍ يې د سعودي په شاهي کورنD کې  چې په خيانت تورن و د مل5رو په
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  .نجات پيداک� او هلته وويستل شو

د نورو زورواکو په �ېر ده هم په �لويزيون کې ، مرشف زموږ �لورم نظامي حاکم و
  :ملت ته په خطاب کې وویل

  !زما �رانو وطنوالو  -

 د رشيف له بد ویلو او نيوکو رسه يې خپلې خربې اوږدې ک�ې ويې ويل چې د
ژمنه يې . ل عزت او احرتام له السه ورک�ی وپه حکومت کې پاکستان خپ هغه

وک�ه چې فساد به له من]ه وړي او هغه جنايت کاران به چې ميل پان5ه چور 
زياته يې ک�ه چې د . هغه قول ورک� چې خپله به هم مالیه ورکوي. کوي ونييس

jه خربو باور ونه مهال له پاره به په هېواد واکمني وک�ي خو هېچا يې هم پ لن
ج�ال ضياء هم خلکو ته قول ورک�ی و چې يوازې نوي ور�ې به واکمن وي . ک�

خو له يوولسو کلونو ډېر حکومت يې وک� تر دې چې په يوه هوايي پې�ه کې 
  .ووژل شو

پالر مې راته وويل چې دا ه�غه پخوانD کيسه ده په واقعيت کې حقيقت همدا 
يوډال نظام به ختموي چې له مخې يې �ول ف رشف قول ورک� چې پخوانیم. و

ويل يې چې په سيايس چارو کې به �وانانو ، هېواد د �و کورنيو په الس کې و
د . ه�غو پخوانيو �ېرو ډک و له په حقيقت کې د ده دولت هم. ته برخه ورک�ي

امريکايانو يو . يو �ل بيا هېواد په يوه ن�يوال تور پسه بدل شوپه واکمنD کې ده 
هستوي آزموينو د تررسه کولو له پاره مرستې �نjولې وې خو د مخکې زموږ کال 

  .اوس يې لM او ډېر زموږ �ول هېواد تحريم ک�

ئ چې ولې د دې سيمې ډېرو خلکو هيله کوی شفکر  سې تاريخ له لرلو رسهد دا
سوات رسه له دې چې هر کال به د . لرله چې سوات دې د پاکستان برخه نه وي

بشپ� ه�غه  .لېMه پاکستان حکومت د دولت يو استازی رالپاره د  د اداره کولو
زما په نظر به دغه دولتي . ډول کار چې ان5رېزانو به د استع�ر په وخت کې کاوه

مامورين زموږ ايالت ته د دې له پاره راتلل چې بjايه يش او بیا به بېرته خپل کور 
  .لرله له پرمخت� رسه هې� مينه نههغوی د سوات . ته تلل
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که �وک . دوی په وايل نيوکه نه کوي، یړه مايل زموږ د خلکو عادت �ر�ېدلغو
نو له . کېدای يش �وله کورنD يې له سوات �خه وش�ل يش، وايل و�وروي

هغه به نوی رييس و  راغئهمدې امله کله به چې له پاکستان نه حکومتي مامور 
ان به په پخوا� وايل پسې سپ� ږيري او مرش . او هېچا به د پو2تنې حق نه الره

  :په زړه تنD5 به يې ويل، خپه و

په هغې دوران کې مو په هرو پن]و کيلومرتو  .غرونه تر اوسه هم له ونو ډک و  -
کې يو 2وون]ی الره او وايل به خپله د خلکو د ستونزې د اواري او پو2تنې له 

  .پاره راته

له �ه چې له دې وروسته به د سفينې له پې�ې وروسته مې له �انه رسه ژمنه وک
پالر مې تل وايي چې بايد له مل5رو رسه سم . رسه بد چلند نه کوم هې� مل5رې
نه لرلې چې  هې� پيسېپه وخت کې تلو د پوهنتون ته پالر مې . چلند ويش

مرسته وررسه ک�ې وه مل5رو ډېرو خو هغه وخت يې ، خواړه او يا کتاب پرې واخيل
  .ې هېرې نه ک�ېمرست هې� کلهده يې هم چې 

سنبل په کيل او ، سفينه چې زموږ په سيمه کې ده: لرم نژدې خورل¥ېزه درې 
  .ه په 2وون]ي کېمنيب

 هغه په لوم��، ې رسه مې په يوه سيمه کې ژوند کاوهمنيبهغه وخت چې له 
ورک�ی و چې  قناعتهغې ته مې . 2وون]ي کې زما تر �ولو 2ه مل5رې شوې وه

دې چې کله به مو د يوې  هغه هو2ياره نجلD ده رسه له .زموږ 2وون]ي ته رايش
رس اې�وده په �ان�5ې تو�ه هغه وخت چې د 2وون]ي د لوبو �ای ، بلې په رس

رې خويندې او �لور ورو�ه د، هغه په يوه لويه کورنD کې زېMېدلې ده. ته تلو
ړه ته د مرشې خور په سرت�ه �ورم رسه له دې چې له ما شپM مياشتې وزه ور . لري

د . راز د يوې بلې راز نورو ته نه وايو موږ له يوې بلې هې� راز نه پ{وو او همدا. ده
موږ بايد د ، هغې زړه نه غواړي چې زه له نورو نجونو رسه خربې وک�م هغه وايي

  :هر وخت وايي داکسانو چلند ته فکر وي  بد اخالقه

به بيا 2وون]ي ته د تلو  هغوی، وک�مهم که يوه وړه تېروتنه ، زه �لور ورو�ه لرم  -
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  .ک�يه اجازه ران

زما به زړه نه غو2تل چې پالر او مور زما په اړه ناهييل يش له همدې امله مې له 
چې له بازاره يو هيله وک�ه رانه  ۍ�اونj ېيوه ورځ مې يو . و رسه مرسته کوله�ول

ومره کي¬ ولی مې د، په الره کې يوه هلک په بایسکل ووهلم. �ه غنم ورته راوړم
ې هم يو �ه غنم رسه له دې م. خوږ شو چې له سرت�و مې او2کې روانې شوې

jوروسته خپل کور ته راغلم. ته مې يوړل ۍواخيستل او �اون.  

�اکل . ويپام بايد چې �ان ته �ه ډول  مله دې پې�ې �ه وخت وروسته پوه شو 
. ه يششوې وه چې په 2وون]ي کې د خربو او وينا کولو يوه عمومي سيايل تررس 

هغه وخت مې د پالر کيسه په زړه شوه ، ې غو2تل �jون په کې وک�ومنيبما او 
  .هیله لرله چې بابا يې �ه ډول ح¦ان ک�ی و ما هم د همداسې کار

  .زه ډېره ح¦انه او ډېره خوشاله وم، السه ک�ه کله مو چې موضوع تر

  :موضوع داسې وه

  »ر2تيا ويل تر �ولو 2ه سياست دی«

 له، و چې سهار به په لوړ آواز او په ډله ييزه تو�ه �و شعرونه وايو�رين داسې 
موږ يوې مرشې نجلD فاطمې هم په دې سيالD کې �jون وک� چې يوه 2ه وينا 

په هغې کوالی شول . هغه 2کلې وه او د ژوند په اړه يې خربې کولې. کوونکې وه
�ي او هغوی به د سل5ونو خلکو په مخکې خربې وکباور لرلو په مT نفس د خپل 

  .ې هيله لرله چې د هغې په �ېر شومنيبما او  .هم په 2ه ډول ورته غوږ و

ترونو او يا هم 2وونکو له ، زموږ په فرهن� کې د خربو م هر وخت د پالرونو
خوا ليکل کېMي چې ډېری وخت په ان5لييس او يا اردو ژبه وي او زموږ په خپله 

ما فکر کاوه چې که په ان5لييس خربې . سيمه ييزه پ�تو ژبه نه لیکل کېMي
دا چې په کومه ژبه خربې . وک�م هو2ياره به معلومه شم خو سخته تېروتلې وم

  .ه چې �ه وايو او کومې کلمې کاروود مهمه دا، وک�و مهمه نه ده

هغې د عالمه اقبال 2کيل . ې د خربو م د دې مرش ورور ليکلی ومنيبد 
که «: د م يوه برخه دا ډول وه. م وليکه ربوته د خ پالر مې ما. شعرونه ویل
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که ، له بلې خوا. نو ناسم کار مو ک�ی، غواړئ په ناسمه الره 2ه کار تررسه ک�ئ
د لېنکلن په يوه » .په سمه الره ناسم کار تررسه ک�ئ بيا مو هم ناسم کار ک�ی

 که ماتې وخورئ تر هغې ډېره خو2وونکې«: جمله يې دا م پای ته رسولی و
  ».ده چې په چل او فريب رسه بریايل شئ

ې په 2ه ډول خربې منيب. د سيالD په ورځ يوازې نهه يا لس کسان حارض و
خربو يې ډېر د شاعري او 2ه احساس رن� او بوی ، هغه ډېره آرامه وه، وک�ې

له خربو کولو مخکې . رسه له دې چې زما خربو خلکو ته 2ه پيغام ورکاوه، الره
نيکه مې هم نندارې ته راغلی و . وېرې رس تر پ�و رېMدېدم ډېره غوسه وم له

  . همدې موضوع ډېره غوسه کوw، غواړيزما بريا پوهېدم چې د هغه زړه 

ياد شول چې پالر مې ويل له خربو کولو مخکې بايد اوږده ساه  هغه وخت را
وروسته مې فکر شو چې �ولو سرت�ې ماته نيولې دي نو په بي�ه او مينه ، وباسو

پام شو چې په په پای کې مې د لېنکلن جمله وويله پالر ته مې . مې پيل وک�
  .موسکا يې راته کتل

  .ې سيالې �{لې وه او زه دو�ه وممنيب، په پای کې کله يې چې پايلې اعالن ک�ې

  :په ليک کې د 2وونکي زوی ته ليکيل و همدا رازلېنکل� . خو مهمه نه وه

وخوري خپل وقار �ه ډول وسا° او له هغې هغې ته وواياست کله چې ماته «
  ».پند واخيل

خو �ه وخت وروسته پوه شوم . نومره کېدم ۍزه هر وخت په �ول5ي کې لوم� 
چې که درې او يا �لور �له بريالD شې نو له هغې وروسته به بريا له هcې او 

 تکيهه کله هم دا 2ه وي چې په �ان کوشش پرته ترالسه نه ک�ې او همدارن5
له هغې وروسته به مې د خربو له پاره خپله م ليکه او د اداء کولو طريقه . ئلر و 

د دې په �ای کې د پا�ې له مخې وويل يش �ولې کلمې ، مې يې هم بدله ک�ه
  .به مې له زړه کولې
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  او ماشومان د کثافاتو غر

  

موږ دويم �يل ، کله چې د خوشال 2وون]ي د زده کوونکو شمېر ډېر شو
په �لويزيون کې مې د . �ای ته یووړ او يو �لويزيون مو هم واخيست 2وون]ی بل

د ماشومانو يوه  �لويزيون و او د هندي )i(»شاکا الکا بوم بوم«خو2ې پرو�رام 
هغه به چې هر �ه نقايش . چې يو جادويي پنسل يې الره هو » سانجو«خپرونه 

سمدالسه به ، �که به يې کومه سبزي يا پوليس رسامي ک. واقعي کېدل به، کول
هغې . کله به يې مار رسم ک� چې بېرته به يې پاک ک� ورک به شو. را�ر�ند شو

به د خپل پنسل په واسطه له خلکو رسه مرسته کوله او آن چې خپله کورنD يې 
د لرلو هغې پنسل  له تباه کوونکو وژغورله او ما به په دنيا کې تر هر �ه ډېر د

  .هیله کوله

هېچا ته ، ماته د سانجو پنسل راک�ه، خدايه«: دعا کوله د شپې په وخت به مې
په هغې پنسل به �ول  .ه زما په املارۍ کې راته کېMدهيوازې هغ. هم نه وايم

  ».خوشاله ک�مخلک 

هلته مې هې� خو . الړم املارۍ به مې وکتله، همدا چې دعا به مې خالصه ک�ه
پوهېدم چې لوم�ی به  ،السه ک�ی وای که مې پنسل تر. پنسل ونه ليدوخت هم 

زموږ د نوي کور په رسک يوه تشه نومره �مکه وه چې . مې کوم کار پرې کاوه
د خ]لو �ولولو کومه په سوات کې . اچول» کثافات«خلکو به هلته خپلې خ]لې 

زه به . بدل شو لويه غونjۍو په يوه خ]لچې هغه �ای ډېر ژر د  اداره نه شته
. رتلم �که چې هلته به ډېر بد بوی ل5ېدههېcلکه هم هغې �ای ته نژدې نه و 

کله به مو �و موږکان چې يوه خوا بله خوا به �ر�ېدل او ک¥اخان چې زموږ په 
  . ليدل، رس به �ر�ېدل

                                                           
(i)

 Shaka Laka Boom Boom 
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مور مې رانه وغو2تل د کچالو پوستکي ، يوه ورځ چې ورو�ه مې په کور کې نه و
ته ورنژدې  و ډېرانخ]لما مې پوزه پ{ه ک�ې وه د . وباسم خ]لې ېاو �ه نور 

کاوه چې بو�ونه مې چ{ل  پام�مکې ته مې ، مچان مې له �ان �خه ش�ل، شوم
هلته مې يو ، په ډېران وغور�وم خ]لېکله مې چې غو2تل . نه يش

. زما په عمر يوه نجلD وه. له وېرې سمدالسه پورته شوم، شی وليد خو�ېدونکی
 هغې چ{لې 2]ېه زما له نظر . مخ يې هم �ول زخم زخم و، �jوډ وې�تان يې و

چې موږ ته به يې د دې له پاره کيسه کوله چې ح�م ته ورته وه ته ) شيشکې(
  .الړ شو او �ان ومين]و

کو° او . به يې په کې بېلول و توکيلخ]د له نجلD رسه يوه لويه بوجD وه چې 
لM ترې لرې �و . د ب{ريو رسونه يوې خواته او کاغذونه به يې بلې خواته اې�ودل

چې په يوه طناب يې ورته ت�لی و يې و چې د مقناطيس په واسطه هلکان 
زړه مې غو2تل له هلکانو رسه خربې وک�م خو ډېره وېرېدلې . اوسپنې را�ولولې

  .وم

د هغې هلکانو ، راغئد هغې ور�ې په مازي5ر کله چې پالر له 2وون]ي کور ته 
وک�ه چې  هيله مې ترې، خربې وررسه وک�ې ېيې �ولول خ]لېپه اړه مې چې 

پالر مې هcه وک�ه خربې وررسه . هلته رارسه الړ يش او هغوی له نژدې وويني
�ولوي  خ]لېپالر مې کيسه راته وک�ه چې دا هلکان . وک�ي خو هغوی وت�تېدل

او بيا يې په �ينو پلورن]يو په ډېره ارزانه بيه پلوري چې هغه پلورن]ی بيا له دې 
  .پالر ته مې پام شو چې ژړل يې کله چې بېرته راتلو. ډېره �{ه اخيل

  :هغه وخت مې له پالره هيله وک�ه

  .هغوی وړيا په 2وون]ي کې شامل ک�ه، پالره  -

ما او مور مې تر دې وړاندې هم دې ته اړ ک�ی و چې يوه اندازه . پالر مې وخندل
  .نجونې په وړيا تو�ه په 2وون]ي کې شاملې ک�ي

خو د عمل 2]ه وه په داسې حال  ،رسه له دې چې مور مې زده ک�ې نه لرلې
دې به هر وخت له خلکو رسه مرسته . کې چې پالر به مې ډېرې خربې کولې
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پالر به د غرمنD په وخت کې کور ته راتلو ، کله کله به پالر په غوسه کېده، کوله
  :او چيغې به يې وهلې

  !تورپېکD زه راغلم  -

يا د خپل کار له مور به . ک�ې خو مور به بهر وه او ډوډۍ به يې نه وه ورته تياره
کله کله به . کورنD رسه مرسته کولهبلې ې مو تله او يا به يې له کروغتون ته پاره 

  . لهه د کاليو د اخيستو له پاره هم تت »چينې بازار«د 

ما مې  .ی وکور له مېلمنو ډک ک�  مور به، نيوپه هره سيمه کې به مو چې کور و 
انيسې رسه چې د 2وون]ي د زده ک�ې له پاره له له لور ماما خپله کو�ه د خپل 

 کيل راغلې وه او شهناز چې يو وخت يې مور سلطانې زموږ په کور کې کار کاوه
 ې�ولول خ]لېشهناز او خور يې د خپل پالر له م�ينې وروسته . رشيکه ک�ې وه
يو ورور يې عصبي ناروغي لرله او هر وخت به يې عجيبه . و بې وزله�که چې ډېر 

ل او هغه برقي پکه چې د بېل5ې په تو�ه د دوی کايل به يې سوزو ، رونه کولکا
سلطانه هم ډېره ژر غوسه کېده له همدې امله مې مور . ورک�ې وه پلورلې وهموږ 

خو پالر مې د دوی د مرستې له پاره . نه غو2تل هغه زموږ په کور کې کار وک�ي
نه وه هم 2وون]ي ته  کله هې�شهناز . وستل شهناز او ورور يې 2وون]ي ته را

ا دوه �ول5ي رسه له دې چې هغه له مانه دوه کاله مرشه وه خو بيا هم له م. تللې
له موږ رسه ژوند کاوه او ما کوالی شول يې له دې وروسته . �ي{ه شامله شوه

  .مرسته وررسه وک�م

لو کې د مين]لو او کور په پاکو  لور چې له مور رسه به يې» خاور«نوريه د  همدا راز
خالدې به له مور رسه په پخيل کې مرسته  .د خالدې لور وه آليشپه، مرسته کوله

خالده په يوه بوډا پلورل شوې وه چې هر . ژوند کاوهيې زموږ په کور کې او کوله 
وخت به يې وهله او ډبوله چې په پای کې خالده له خپلو دريو لورانو رسه د خپل 

2وده �که د دې ه ن يې هم کور ته پرېخپلې کورنD . خاوند له کوره ت�تي
لورانو يې . �ای خلک هغه 2]ه چې د خاوند له کوره وت�تي خپل رشم بويل

د  .�و د خپل ور�ني ژوند ل�5تونه پوره ک�ي ې�ولول خ]لېهم يو �ه وخت 
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  .به لوستل ډېرې وېروونکې وې دوی د ژوند کيسې تر هغې ناولونو چې ما

اصيل ودانD يې په لنjي ک� . ودانD يې لرلېدرې ، 2وون]ی ډېر پراخه شوی و
د نجونو يو من]نی 2وون]ی په يحی کو�ه کې و ، کې وه چې لوم�نی 2وون]ی و

او د بودا له پالن]ي رسه نژدې د هلکانو د يو لوی ان�5 لرونکی من]نی 2وون]ی 
  .پروت و، ډک و به له رسو �لونوچې تل 

رسه له دې ، کوونکو زده ک�ه کوله زده ۸۰۰په �وليزه تو�ه زموږ په 2وون]يو کې 
کسان وړيا په کې  ۱۰۰چې 2وون]ي مو دومره ډېره �{ه نه لرله خو بيا هم پالر 

د دې کسانو له ډلې يو هم د رشافت عيل زوی و چې رشافت عيل . شامل ک�ي و
رشافت عيل او پالر مې د . د پالر د پوهنتون په دوره کې مرسته وررسه ک�ې وه

رشافت د برې�نا په . وخت کې له يو بل رسه کلکه مل5ري لرله کيل د اوسېدو په
 Dرشکت کې کار کاوه هر وخت به يې چې وس کېده پالر ته به يې يو �ه روپ

او مهربا�  پالر مې له دې امله چې وکوالی يش د رشافت عيل مينه .ورک�ې
  .جربان ک�ي خوشاله و

، الر يې د �لدوزۍ کار کاوهزموږ په �ول5ي کې د کوثر په نوم يوه نجلD وه چې پ
کله به چې زموږ د 2وون]ي زده . هغه کسب چې زموږ په سيمه کې دود دی

نه يش پوهېدم به چې دا د تلو ل�5ت ، کوونکي غرونو ته د سيل له پاره تلل
  . نو له همدې امله به مې د دې خر�ه له خپل جېبه ورکوله ورکوی

امله نه و چې پالر به  يوازې له دې وستلرانه کسانو  بې وزلوډېرو 2وون]ي ته د 
 بې وزلهيه کورنيو به هغه بلکې �ينو بjا. فيس له السه ورک�ي یيې مياشتن

د دوی په کورونو کې به يې د پاکD کارونه کول وليدل چې د دوی هلکان چې 
کار د �ان له پاره رشم  وی به داله اوالدونو رسه په يوه �ول5ي کې ناست دي نو د

بې مور به مې ویل د دې . دونه به يې زموږ له 2وون]ي �خه ويستلباله خپل اوال 
له  .هلکانو له پاره د درس زده کول چې کايف خواړه نه لري سخت دي وزله

همدې امله به له دې ډلې �ينې د سهار چای د ��لو له پاره زموږ کور ته 
  .یپالر به مې له �وکو ويل چې زموږ کور په يوه مېلمستون بدل شو . راتلل
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دا چې خپله کو�ه . په زحمت به مو درس وايهو، دا چې په کور کې مو کسان ډېر 
د کو�ې له پاره مې پالر يو روک لرونکی مېز هم ، مې لرله ډېره خوشاله وم

خو اوس مې په کو�ه کې دوې نورې نجونې . اخيستی و چې کار پرې وک�ای شم
په ، ږ ډېر نېک بخته يوبيا هم زه پوهېدم چې مو. هم وې او ما ډېر �ای غو2ت

د �ناه احساس به مې چې بايد کو�ه کې مې بل �وک نه وي خپل دې فکر 
د هغې نجلD . �ولوونکو ماشومانو په اړه فکر وک� وخ]لهغه وخت مې بيا د . کاوه

له پالره مې هیله وک�ه چې هغوی هم 2وون]ي ته ، فکر مې بیا ذهن ته الره وک�ه
  .ويل را

نو که ، هغه هلکان خپلې کورنD ته ډوډۍ برابرويمې ک�ي، هcه کوله پوه  پالر 
کورنD به يې له لوږې م�ې ، يششامل هم وون]ي کې په وړيا تو�ه چېرې په 2

غو2تي چې د يوه  له يوه بjایيې پالر زياته ک�ه چې د آزادي خان په نوم . يش
ې يپه بروشور کې . بروشور په برابرولو رسه له دې هلکانو رسه مرسته وک�ي

  »آيا دغه هلکان د زده ک�ې حق نه لري؟«: لوليک

پالر مې دا بروشور په زر�ونو �¥ې چاپ ک� بيا يې په سيمه ييزو �ولنو او 2ار کې 
  .توزېع ک�

رسه . له هغې وروسته مې پالر په سوات کې په يوه پېژندل شوې �ېره بدل شو
دوی . ک�لهله دې چې هغه يو خان او بjای نه و خو بيا يې هم خلکو پ¦وي 

هر وخت مهمې خربې کې پوهېدل چې پالر مې په سيمينارونو او ورکشاپونو 
وړاندې کوي او بله دا چې په دولتي مامورينو او آن پوځ به يې چې د هېواد اداره 

پوځ هم دی . يې په الس کې وه نيوکه کوله او له دوی به يې هې� وېره هم نه لرله
به ويل چې د سيمې قوماندان به دی په 2کاره  د پالر مل5رو، په 2ه تو�ه پېژانده

 طلبد قوماندانD مله دې نوم �خه نه پوهېده چې پالر . باله» اب کارهخر «تو�ه 
  .2ه ن�ه نه ده يپوځ ډېر واک لر  خو زموږ په هېواد کې چې �ه دی

قدرت او نفوذ لرونکو کسانو به په لرې . نفرت کاوهډېر هغه له خيايل 2وون]يو 
ې د 2وون]ي د جوړولو له پاره له دولت �خه پیسې اخيستې خو په پرتو سيمو ک
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دوی به په بدل کې . هغه 2وون]يو کې هې� وخت هم کوم شا�رد ونه ليدل شو
چې د و داسې کسان هم . خپل �ان او يا يې حيواناتو ته ودانD پرې جوړولې

اد فس رپ. نه ک� ور اخيست خو يوه ورځ يې هم درس  خپلې معلمD معاش به يې
ته  لاو ناوړه حکومت رسبېره د پالر اندې�نه په هغې ور�و کې د ژوندانه چاپېريا

. نفوس يې الره ۱۷۵۰۰۰ه په چ{کD رسه پراخه کېده چې لM او ډېر مېن5ور . وه
نو د همدې ډېر نفوس له امله د ډېرو کورونو دودکشونه او نقليه وسايلو د 2ار 

و 2کلې ونې د تختو جوړولو له پاره غونjيد غرونو او . تازه هوا ډېره چ{له ک�ې وه
. لري پالر به ويل چې د 2ار يوازې نيم نفوس سمې او پاکې اوبه. وهل کېدې

نو له همدې امله  .ضله اوبو د خايل کولو �ای نه الرهزموږ په �ېر ډېرو خلکو د ف
جوړه ک�ه چې د نوم پر خالف يې » ن�يوالې سولې �ولنه«يې له مل5رو رسه د 

دغه نوم پېغور ډوله و چې ډېری . زې ستونزې او مسئلې په کې اوارېدېسيمه يي
د سوات د سيمې د «: هدف ډېر جدي و �ولنېوخت به پالر ورته خندل خو د 

ژوندانه د چاپېريال د پاکD ساتل او د سيمې د خلکو تر منn د زده ک�ې او 
 ».و سولې پراخه کېدل

شعرونه به يې کله کله د مينې په اړه  .پالر مې له شعر ليکلو رسه ډېره مينه لرله
لکه نامويس ، خو ډېری وخت به يې د بحث کوونکو موضوعاتو په اړه ليکل، و

د افغانستان ، په يوه مشاعره کې د �jون له پارهيو �ل . وژنې او د 2]و حقوق
 په مشاعره کې. الړ چې هلته په یوه هو�ل کې جوړه شوې وهپالزمينې کابل ته 

د مشاعرې په پای کې يې شعر تر �ولو اغېزمن ، اړه شعر ويلی و يې د سولې په
�ينې �jونوالو ترې غو2تي و چې د شعر �ول بندونه يې دويم . شعر بلل شوی و

  :نيکه به مې هم هر وخت وياړ پرې کاوه او هر وخت به يې ويل. �يل ووايي

  .پوهې ستوری شې ته به په آس�ن کې د علم او، زويه  -

موږ ته به هر وخت جامې مور . خو نور مې ډېر نه ليده، اړ پرې کاوهما به هم وي
رسه له دې چې زموږ په . بېولو روغتون تهمور به اخيستې او که به ناروغ شوو 

د . کليوايل فرهن� کې يوې 2]ې ته الزمه نه ده چې داسې کارونه تررسه ک�ي
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د ملر لوېدو په ، و کې کله به مې چې پالر په کور. پالر يو وراره به مې وررسه تلو
. وخت به يې له مل5رو رسه په بام کېناست او د سياست په اړه به يې بحث کاوه

په هغې ور�و کې به يې يوازې يوه موضوع تر خربو الندې نيوله چې هغه د 
دغې پې�ې کېدای شوای �وله ن�ۍ بدله ک�ې وای خو موږ . سپ{مرب يوولسمه وه

، کله چې په ن�يوال سودا�ريز مرکز يرغل وشو .د هر �ه په مرکز کې واقع کېدو
امريکايانو يې د نيولو له . اوسېدهد القاعدې مرش اسامه بن الدن په کندهار کې 

 اسامهد طالبانو نظام چې د  ن ته په زر�ونو رستېري لېMيل و �وپاره افغانستا
  .وغور�وي مالت� يې کاوه را

 خو، رواکي حکومت الندې وتر دې مهاله موږ هم په پاکستان کې تر يوه زو 
م کال په �ېر چې په افغانستان کې يې له روسانو رسه د ج�5ې  ۱۹۸۰امريکا د 

په بشپ�ه تو�ه هغه ډول . دويم �يل بيا موږ ته اړه شوه، له پاره موږ ته اړتيا لرله
د . وپر�اوه چې د روسانو له خوا په افغانستان د يرغل په ترڅ کې يې ضياء را

. م د ج�ال مرشف ن�يوالې منفورې �ېرې ته بدلون ورک�سپ{مرب پې�ې ه
له خوا هم ډاونېن�  نې ما�D او د تو� بلېیرله خوا سپي نا�اپه د جورج بوش

په حقيقت کې . له دې رسه يوه لويه ستونزه هم شته وه. س{رېT ته وغو2تل شو
 د دې سازمان. و طالبان رامنn ته ک�ي) آی اېس آی(زموږ اطالعا° سازمان 

آن دا  .ډېرو غ�و له طالبانو رسه نژدې اړيکې لرلې او له کلونو يې هغوی پېژندل
م به د د آی اېس آی مرش کرنل اما .چې له هغوی رسه يې عقيده هم يو ډول وه

زده ک�ې ورک�ې يې مبارزو طالبانو ته  ۹۰۰۰۰نوي زره  مبالغې په تو�ه ويل چې
کې په هرات کې د پاکستان د طالبانو د رژیم په وخت له همدې امله . دي

  .کونسل شو عمومي

�که اورېدل مو چې دوی د نجونو 2وون]ي ړن� ، پلوي نه کولهموږ د طالبانو 
موږ د بودا ډېرې مجسمې . ک�ي او د بودا ډېرو مجسمو ته يې انفجار ورک�ی

ډېرو پ�تنو نه غو2تل چې افغانستان Êبار يش او يا . لرلې او وياړ مو پرې کاوه
تان له امريکا رسه مرسته وک�ي او آن د پاکستان له هوا �خه هم اجازه هم پاکس
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موږ نه پوهېدو چې ج�ال مرشف امريکايانو ته زموږ له هوايي ډ�رونو . ک�يه ورن
  .د استفادې اجازه هم ورکوي

لوی په بازار کې مو يې . اتل باله زموږ �ينې مذهبي ډلو خو اسامه بن الدن يو
د ش¦ينيو په  تصويرونهيې په يوه سپ� آس سپور  چې لیدلتصويرونه لوی 

دغو روحانيونو به ويل چې د سپ{مرب د يوولسم . 2کلو کارتنونو چاپ شوي و
خو دې حقيقت ته يې پام . پې�ه له امريکايانو �خه د مسل�نانو غچ اخيستل و

�ول کسان بې �ناه و او د امريکا له  نه کاوه چې په سودا�ريز مرکز کې را
�که چې سپېcلی قران عظيم الشان په ، رسه يې هې� اړيکې نه لرلې سياست

  .رصيح ډول وايي چې وژل �ناه ده

ډېرو به ويل چې دا يرغل د ، ل{ويزموږ خلک د هرې موضوع تر شا يوه توطيه 
. �و امريکا په مسل�نانو د يرغل له پاره يوه پلمه ولري، يهوديانو له خوا �خه و

ې په هغې ورځ په سودا�ريز مرکز کې هې� يهودي نه �ينو ور�پا�و دا کيسې چ
  .و خپرولې خو پالر مې ويل چې دا �ولې کيسې چ{يات دي

. له مرستې پرته بله چاره نه لرلهيې له امريکایانو رسه  مرشف خلکو ته وویل چې
ويل يې » .ان ياست او يا هم زموږ مالت�ييا ترورېست«: هغوی پاکستان ته وييل و

خو . ک�و زموږ هېواد به Êبار ک�يه که مرسته وررسه ون، ته ک�یچې �واښ يې ور 
په بشپ�ه تو�ه مو مرسته وررسه نه کوله �که چې زموږ اطالعا° سازمان تر اوسه 
هم د يو شمېر طالبانو په مجهز کولو ل5يا و او دوی ته يې د دوی له رهربانو رسه 

ريکايان په دې باوري هغوی آن ام. يو �ای په کوې{ه کې د پ{ېدو �ای ورکاوه
 اجازه ورک�ي د افغانستان له ش�ل �خه خپل په سل5ونو جن5يايل را، ک�ل

�و هغه ، د آی اېس آی مرش له امريکا د ج�5ې د درولو غو2تنه وک�ه. وبايس
کندهار ته الړ يش او د طالبانو له مرش مالعمر �خه غو2تنه وک�ي چې بن الدن 

  .يې دوی له طالبانو رسه مرسته وک�يهغوی ته وسپاري او په بدل کې به 

زموږ په ايالت کې صويف محمد چې د روسانو په وړاندې يې مبارزه ک�ې وه د 
ده په ملکنj کې چې هلته زموږ نيکونه د . امريکايانو په ضد يې فتوا صادره ک�ه
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د پاکستان دولت يې . ان5رېزانو په وړاندې جن5ېديل و يوه لويه غونjه جوړه ک�ه
زموږ د ايالت مرش خلکو ته په بيانيه کې وويل چې �ول په . نيوهمخه ونه 

له سوات . په ضد وجن5ېMي خپلواکه تو�ه کوالی يش په افغانستان کې د نا�و
کسانو په شاوخوا کې د طالبانو مرستې ته ورغلل چې ډېری يې  �۱۲۰۰۰خه د 

  .هم بېرته رانغلل هې� کله

هم له دې ډلې و چې افغانستان ته  او او2ی وحيد زمان رد پالر د مل5ري ورو 
افغانستان زموږ له . مېرمنې او اوالدونه يې تر اوسه د بېرته راتلو الرې �اري. الړل

درې �خه تر سل ميله لM وا�ن لري خو افغانستان ته د تلو له پاره بايد له باجوړ 
  .�خه تېر شو چې د افغانستان او پاکستان د سيمې تر منn يوه قباييل سيمه ده

ته  د افغانستان په ختيز کې د سپ� غره تورې بوړېيې بن الدن او مل5ري 
چې دوی په دې غره کې له روسانو رسه د مبارزې په وخت کې يو  وت�تېديل و 

سيمې ته چې يوه ې مله دې �ایه د تونل له الرې د کور هغوی . تونل ويستلی و
ا و چې بن الدن يو �ه ته چې زموږ پام نه شو د. قباييل سيمه ده وت�تېدل

ده د . او هلته يې يو کال په يوه غر� کيل کې ژوند وک� راغئسوات ته 
  . پ�تونولD د مېلمه پالنې له قانون �خه بده �{ه اخيستې وه

سرتاتيژيکو «ده له يوې خوا له جهاديانو يا . �ول پوهېدل چې مرشف لوبه کوي
مرسته کوله او له بلې يادول په همدې نامه دوی به چې آی اېس آی رسه » پان5و

امريکا ويل چې پاکستان ته يې په بيليونونو . خوا يې له امريکا پيسې اخيستې
ډالره پيسې ورک�ې دي چې له دوی رسه د القاعدې په وړاندې عملياتو کې 

مرشف د . مرسته وک�ي خو خلکو د دې پيسو په سلو کې يوه برخه هم ونه ليدې
سېند په غاړه يوه لویه ودانD جوړه ک�ه او يوه  �ان له پاره د اسالم آباد د راول
يوه مهم امريکايي چارواکي هزار�اهي شکايت . ودانD يې په لندن کې واخيسته

وک� چې موږ خپله دنده په سمه تو�ه نه تررسه کوو چې له دې رسه سم يو کس 
په راولپنjۍ کې د پوځ د مرش له کور �خه يو ميل وړاندې » خالد شيخ محمد«

. ونيول شو، کور کې چې د سپ{مرب يوولسم د پې�ې تنظيموونکی و په يوه
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ولسمرش بوش له همدې امله بيا هم ج�ال مرشف وستايه او دا چې مرشف يې 
پالر او مل5ري يې په . خپل نژدې مل5ری وباله امريکا ته يې د ورتلو بلنه ورک�ه

کې له  دوی ويل چې تل همدا خو2وي چې په پاکستان. دې کار پرېشانه شول
  .زورواکو رسه اړيکه ولري

د پالر په . هغه وخت چې عمر مې ډېر لM و له سياست رسه مې مينه پيداشوه
خو تر . �ونjو به مې رس اې�ی و او له مل5رو رسه به مې يې خربو ته غوږ نيوه

له خپلو مل5رو رسه مې . �ولو به مې د کور او کو�ې مسائلو ته ډېر ارز2ت ورکاوه
که مرسته وررسه ، ېيې �ولول خ]لېو په اړه خربې وک�ې چې د هغو ماشومان

خو هېچا هم له دوی رسه مرستې ته زړه نه 2ه کاوه دوی ويل چې . وک�ای شم
دا هلکان چ{ل دي او کېدای يش ناروغ هم وي او بله دا چې د دوی کورنD نه 

 همدارن5ه به دوی. غواړي ماشومان يې له دوی رسه یو �ای 2وون]ي ته الړ يش
د دوی د ستونزو اوارول زموږ دنده نه ده خو ما به مخالفت کاوه او ويل به ، ويل
  :مې

. موږ کوالی شو د هغې ور�ې هيله ولرو چې دولت له دوی رسه مرسته وک�ي -
که زه له دوو او يا دريو دا ډول هلکانو رسه . ک�يه خو دولت به داسې کار ون

نو مالت� وک�ي په پای کې موږ کوالی مرسته وک�م او يوه بله کورنD هم د �و کسا
  .شو له دوی �ولو رسه مرسته وک�و

که پالر د دا ډول ستونزې . زه پوهېدم چې له مرشف �خه غو2تنې �{ه نه لرله
ليک مې ته  )ج(خدای. الره پاتې وه هو بيا يوازې يو ن، د حل کولو توان نه لرلی

  :ليکه

  !لويه خدايه«

ډېر �ه شته دي چې کله کله ستاسې له نظره خو ، زه پوهېMم چې ته هر�ه وينې
خو زه فکر نه کوم  .ې تو�ه په افغانستان کې Êباريپه �ان�5 ، لرې پاتې کېMي
  . �ولوونکو ماشومانو له ليدلو �خه خوشاله شئ خ]لوچې تاسې به د 

  !لويه خدايه
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�که چې زړه مې غواړي ن�ۍ  ما ک�ل ته ورسوه، ماته اتلويل او �واک راک�ه
  .ته ورسومک�ل 

  »مالله

فکر مې . ته �ن5ه ورسوم )ج(دا وه چې نه پوهېدم دا ليک خدایستونزه يوازې 
د باغچې  نو له همدې امله مې لوم�ی، کاوه چې بايد د �مکې تل ته يې ورسوم

له ، نا�اپه مې فکر وک� چې هلته خو کاغذ ورستېMي. په �مکه کې خÌ ک�
خو دې هم �{ه نه . ه کې کې�ودهمدې امله مې هغه په يوه پالستيکي کcوړ 

لوله نو هغه مې ، موږ عادت لرو چې سپېcيل متنونه په پاکو اوبو کې اچوو. کوله
بيا مې يې په رس يو �ل کې�ود او د  ،غو�ه ک�مې د رخت په يوه �و�ه کې ک�، 

لوی دا ليک به خامخا فکر مې کاوه چې  .سوات په سېند کې مې خوشې ک�
  .ورسېMيه ت )ج(��
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  مفتي مو د (وون)ي د ت�لو ه7ه وک�ه

  

په نوم د » غالم هللا«د ، د خوشال 2وون]ي د رسک مخامخ چې هلته زېMېدلې وم
�ان مفتي باله چې د اسالمي قوانينو د مامور او  مال .مال کور و لرونکي لوړ قد

رسه له دې چې پالر په پرېشانD رسه وايي چې . اسالمي �ې�ونکي به معنی دی
. وبويل» مفتي«او » موالنا«ی يش د يوې لن5و�ې په ت�لو رسه �ان �وک کوال  هر

پالر هوډ الره چې د هلکانو په من]ني ، په سمه تو�ه فعاليت کاوهمو 2وون]ي 
د لوم�ي . او يوه کMه الره جوړه ک�ي» ريسيپشن«2وون]ي کې يوه معلومات خونه 

وډۍ خوړلو له پاره د ډ �ل له پاره مور وتوانېده 2ې جامې واخيل او کله به هم
ده . همغه ډول چې پخوا يې هيله لرله خو مفتي دا �ول کارونه �ارل، بهر ته تلو

به هره ورځ نجونې ليدلې چې زموږ 2وون]ي ته را�ي چې له امله به يې غوسه 
پالر يوه . په �ان�5ې تو�ه دا چې �ينې نجونې �وانD ته رسېدلې وې، کېده

  ».موالنا بد فکر لري«: ورځ وويل

  .يې په مطلب پوه شوی وپالر 

  :مفتي د ودانD د مالک مېرمنې ته ورغئ او ورته يې وويل

چې د سيمې  .انD کې يو حرام 2وون]ی پيل ک�یضياءالدين ستاسې په ود  -
  .دغه نجونې بايد پ{ې وي. له پاره رشم دی

  :زياته يې ک�ه

که دا کار  .اک�ئر  هر يې په اجاله ضياءالدين مو ودانD واخلئ او زما مدرسې ته   -
  .پيسې يې همدا اوس درکوم او په هغې دنيا به يې هم ثواب درک�ل يش وک�ئ

  .ولېMه هغې 2]ې يې خربه ونه منله او پالر ته مې يې په پ{ه خپل زوی را

  :پالر ته يې وويل

موږ خپل کور نه ورکوو خو . غواړي ستاسې په ضد کوم کار وک�يدغه موالنا   -
  .تاسې هم پام کوئ
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  :پالر چې هغه وخت ډېر په غوسه و ويې ویل

هغه ډاک{ر چې بشپ�ه پوهه ونه لري د انسان د ژوند له پاره �واښ دی او هغه   -
  .مال چې زده ک�ې ونه لري د انسان د ا�ان او عقيدې له پاره �واښ دی

زه وياړم چې هېواد مو يو اسالمي ملک دی خو موږ يې تر اوسه په حقيقت نه يو 
قرآن موږ ته را2يي چې صرب ولرو خو داسې 2کاري چې د صرب کلمه  .پوه شوي

همدارن5ه فکر کېMي چې اسالم يعنې چې نارينه جهاد وک�ي . مو هېره ک�ې ده
  . او 2]ې په کورونو کې ک�ېني او چاردۍ په رس ک�ي

جناح غو2تل چې د هند د مسل�نانو حقوق په  زموږ د هېواد بنسT اې�ودونکي
له همدې . و» هندو مذهب«خو د هغې �ای ډېر خلک ، يشرسميت وپېژندل 

م کال ووېشل شو چې يو خپلواک اسالمي ايالت جوړ شو خو دا د  ۱۹۴۷امله په 
په ميليونونو مسل�نان له هند �خه تېر شول او هندوانو . وينو د بهېدو يو پيل و

و په وخت لM او ډېر دوه ميليونه يې له رسحد �خه د او2ت. په بله الره سفر وک�
ډېری په هغې رېل کې چې ډهيل او الهور ته روان و په عامه . کې ووژل شول

  .تو�ه ووژل شول او رېل په وينو ل�لو جسدونو ډک شو

رېل يې د ، په دې اړو دوړ کې کله مې چې بابا ډهيل ته د زده ک�و له پاره روان و
پلو سرت�و هندوانو له يرغل رسه مخ شوی و او نيکه مې مرګ ډېر نژدې په خ

ه سل او اتيا ميليونه نفوس لري چې ل په اوس وخت کې زموږ هېواد یو. ليدلی و
له دوه ميليونه ډېر مسيحيان او له دوو ميليونو ، سلنه ډېر يې مسل�نان دي ۹۶

دلته ژوند ، ډېر احمديان هم �ان مسل�ن بويل خو دولت يې خربه نه مني
  . کوي

ن کې ژوند ک�ی او د وکالت درس يې جناح د خپلې �وانD په وخت کې لند
. ه وينده د يوه داسې هېواد هيله لرله چې هلته سوله او ورورويل واکم. ويلی و

يې ويلې وې مخکې واکD �و ور�ې لزموږ خلک يې مشهورې خربې چې له خپ
معبد او هر بل سپېcيل ، په پاکستان کې خپلواکي لرئ چې مسجد«: رانقلوي

هرې طبقې او هرې ډلې ، ی شئ له هر مذهبتاسې کوال . �ای ته الړ شئ
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  ».تر هېواد پورې هې� اړه نه لريدا مو چې  �خه وئ

  :پالر مې وايي

ستونزه يوازې دا وه چې جناح د يوه هېواد نه بلکې د يوې �و�ې �مکې په اړه   -
  .خربې کولې

جناح د سل په ناروغD د اخته کېدو له ، د پاکستان له جوړېدو يو کال وروسته
موږ د هندوستان په ضد درې ج�5ې . ه م� شو چې تر اوسه جن� ادامه لريامل

  . ک�ې دي او په خپل هېواد کې مو هم يو �ل بې کچې وژنې شوې دي

اصيل عقيدې او . موږ مسل�نان په دوو ډلو سني او شيعه باندې وېشل کېMو
الشان په دې دوو ډلو کې �j دي او يوازې په دې موضوع کې  قران عظيم

له رحلت وروسته  )ص(ومه مېالدي پې�ۍ کې د رسول هللاالف لري چې په او اخت
 )ص(هغه وخت و�اکل شو د حرضت محمد�وک چې . �وک د دين رهرب شوی

کله چې حرضت محمد ص د رحلت . و  )رض(نژدې مل5ری او سالکار ابوبکر صديق
يو » سني« .ونn کوونکو د الر2وونې له پاره و�اکهپه بسرت پروت و ابوبکر يې د مل

خو يوې بلې  یله سنتو �خه د پ¦وۍ په معنی د )ص(عر� توری دی د پيغمرب
D �خه يو له کورن )ص(ډلې ادعا لرله چې د دين د مرشۍ له پاره بايد د رسول هللا

د تره زوی او زوم  )ص(چې د رسول هللا )رض(هغوی ويل چې عيل. کس و�اکل يش
يا د » شيعت عيل«شيعه د . شهوره دهم» شيعه«دغه ډله په ، دی بايد و�اکل يش

  . پلويانو په معنی دهد  )رض(عيل

 د مليس )ص(مياشت کې د رسول هللاهر کال د محرم په  ډله شيعه مذهبي
 شهید شوید کربال په ج�5ه کې کال م  ۶۸۰چې د د وژلو له امله  )رض(حس�

 )رض(هر وخت چې د حس�، د پالر يو مل5ری مې شيعه دی. کوي) عزاداري(غم 
فکر ، هغه دومره اغېزمن کېMي. بهېMيد وژلو کيسه کوي له سرت�و يې او2کې 

  .ده شوې هپې�کاله پخوا نه بلکې تېره شپه  ۱۳۰۰به وک�ې دا پې�ه 

د بې نظ¦ بو�و مور هم . شيعه مذهبه و�ودونکی جناح زموږ د هېواد بنسT اې
  .يوه ايرانD شيعه مذهبه وه
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تيا په سلو کې سني دي خو بيا په �و ډلو وېشل زموږ ډېری پاکستانيان يعنې ا
  .کېMي

مدرسې  لویه ډله يې برېلوي دي چې نوم يې په نولسمه پې�ۍ کې له بارييل
  . �خه چې د هندوستان په اوتار پرداش ايالت کې وه اخيستی دی

د نولسمې پې�ۍ د يوې مدرسې په بنسT چې  دا ډله. ډله ده وبنديېورپسې د
دغه ډله ډېره . وه نومول شوېکې اش کې د دېوبند په کيل د هند په اوتار پرد

  . محافظه کاره ده او زموږ ډېری مدرسې دېوبندي دي

دوی له عربو �خه  ډله دهد سلفيانو د اهل حديث په نوم يوه بله  همدا راز
هغوی روحانيون او . اغېزمن دي چې له دوو مخکينيو ډلو ډېر محافظه کار دي

ډېری پاکستانيان عرفا� دي د �jا او عبادت له پاره  .سپېcيل �ايونه نه مني
هر يو له دې ډلو نورې �ان5ې هم . په معبدونو کې له صويف �خه را�ولېMي

  .لري

يوه دېوبندي ډله ده چې . د خوشال په رسک مفتي د تبليغيانو له ډلې �خه و
jي يوه لويه اجت�  هر کال د الهور په رېونMغالی بلل کېjع کې چې د دوی پن

وروستی  .جوړوي چې په دې اجت�ع کې په میليونونو کسان �jون کوي
ج�ال ضياء به هر وخت هلته �jون کاوه چې د ده د دورې په وخت په  زورواکی

د دوی ډېری امامان په پوځ کې په  .م کال کې تبليغيانو ډېر واک پيداک� ۱۹۸۰
ان به د ډلې د ډل5يو کې د وعظ له پاره په کار و��رل شول او د پوځ افرس 

  . ماموريت د �اکلو له پاره راتلل

يوه شپه وروسته له هغې چې مفتي د کور �� له موږ رسه د قرارداد په لغوه 
کولو رايض نه ک�ای شو نو د سيمې �و نفوذ لرونکي کسان او پ¦ان يې د 

دوی اووه کسان و د تبليغيانو . وستل سيمې د استازو په تو�ه زموږ کور ته را
�ول زموږ کور  یو پخوانی مجاهد او يو بوټ �نjونکي، د مسجد ساتونکی، نمرشا

  .ته راغلل

�ه د ننه کور ته ولېMلو خو دا چې کور په بيپالر مې پرېشانه 2کارېده او موږ يې 
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  .ېموږ يې �ولې خربې اورېد و مو وړوکی

  :مال غالم هللا د مسل�نانو دوو ډلو ته وويل

طالبانو او �ولو مسل�نانو په استازيتوب وايم چې  ،تبليغيانو، زه د عاملانو -
ستاسې د نجونو 2وون]ی يو حرام کار او مقدساتو ته سپکاوی دی نو دا 

يوه نجلD ډېره  .ونې بايد 2وون]ي ته الړې نه يشنج. 2وون]ی بايد وت�ل يش
په قرآن کې د  )ج(آن چې خدای. سپېcلې ده بايد کور کې په پرده ژوند وک�ي

 Dنوم هم نه دی ياد ک�یيوې نجل .  

  :پالر نور مقاومت نه الره �واب يې ورک�

  آيا مريم 2]ه نه ده؟ .په قران کريم کې ډېر �له د مريم نوم راغلی دی

  :مال وويل

د  )ع(چې عيسیراغلی نه د مر�ې نوم په قران کريم کې يوازې د دې له پاره   -
  .زوی نه بلکې د مريم زوی دی )ج(خدای

  :کې ورته وويلپالر په �واب 

وايم چې د مر�ې نوم په قرآن کريم کې راوړل شوی  هم دازه ، کېدای يش  -
  .دی

مفتي غو2تل د خربو نوبت واخيل خو پالر مې يې خربې په کايف اندازه 
  :نو هغه وخت يې دوی ته په خطاب کې وويل. اورېدلې وې

غه يوازې رس خو ه. په کو�ه کې وينم سالم ورته کوم کله چې زه دا 2اغلی  -
  .2وروي

مال په داسې حال کې چې رشمېدلی و �مکې ته يې کتل �که چې په اسالم 
  .کې سالم او د بل پو2تنه کول ډېر ارز2ت لري

  :خو نا�اپه يې پالر ته وويل

 له همدې امله نه غواړم چې تاسې ته سالم وک�م. تاسې يو حرام کار اداره کوئ  -
  .او يا مو سالم ته ارز2ت ورک�م

  :روسته د راغلو له ډلې يوه وويلو 
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د قرآن کريم ما اورېديل و چې تاسې کافر ياست خو ستاسې په کو�ه کې خو   -
  .وينمنه سپېcيل کتابو �و 

  :�واب ورک� پالر په داسې حال کې تر اغېزې الندې و

  .�که چې موږ مسل�نان يو خامخا بايد وي  -

  :مفتي وويل

د 2وون]ي د معلومات خونې  .ه خربې وک�وچې د 2وون]ي په اړ  2ه به دا وي  -
په برخه کې �و تنه نارينه دي چې نجونې د راتلو په وخت کې ويني چې دا ډېره 

  .بده ده

  :پالر وويل

خو 2وون]ی د ننوتو له پاره يوه بله الره هم لري چې نجونې له هغې الرې   -
  .ننوتی يش

پ¦ان  .ن]ي ت�ل غواړيد مال له خربو �ر�ندېده چې هغه په بشپ�ه تو�ه د 2وو 
  .او له کوره ووتل هم له دې کاره خوشاله و

دی نه پوهېد   په کوم �ه چې موږ پوهېدو او .اندې�من ک�ی ودې موضوع پالر 
له همدې امله يې �و . دا و چې د مفتي ورېره هم په پ{ه زموږ 2وون]ي ته راتله

  .وک�ېور�ې وروسته د نجلD له پالر او د مفتي له ورور رسه خربې 

  :پالر ورته وويل

  چې له موږ الس واخيل؟ هيو �ه وک�  د ورور له السه دې په عذاب يو،  -

  :هغه �واب ورک�

موږ په کور کې هم له هغه رسه ستونزه . ءالدينه زما په وس کې �ه نشته اضي  -
�خه  وايي چې 2]ه يې بايد له مااو ه موږ رسه په کور کې ژوند کوي هغه ل. لرو

زموږ 2]ې د ده د  .په پرده کې ويو زموږ 2]ې هم له ده �خه سرت ولري ا
خو دې لېو� . ده مېرمن هم ماته همداسې 2کاري خويندو په �ېر دي او د

ب�نه غواړم چې زه له تاسې رسه مرسته نه شم . موږ ته له کوره جهنم جوړ ک�ی
  .کوی
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الم په د ضياء د واک له وخته چې د اس. وهېده چې مفتي الس نه اخيلپالر پ
  .نوم يې مبارزه کوله ماليان ډېر واکمن شوي و

رسه له دې چې هغه ډېری . ج�ال مرشف له ج�ال ضياء رسه لM توپ¦ الره
نه کله به يې هم د لويديزوالو په �ېر کمیس او پتلون ، وخت يونيفورم اغوست

 به هغه. باله» اجرايي قواماندان«ماندان په �ای او �ان يې د نظامي قو  لاغوست
هدایت «هغه . ن سپي ناپاک بويلپه داسې حال کې چې مسل�نا، سپي ساتل

لويزيو� �رسنD او . ک� ید ضياء د اسالم �رايي �ای ناست» شوی اعتدال
منn ته ک�ل او له دې وروسته 2]و هم کوالی شول وياندي  بېرته رايې چينلونه 

  . وک�ي

د پاپ موسيقD کنرست  دا امر يې هم وک� چې هر کال دې د خپلواکD په ورځ
بل چې  ارونه وک�لهغه داسې ک .نندارې ته دې وړاندې يشخلکو د جوړ يش او 

مرشف هغه قانون چې . هې� بل زورواکي واکمن آن بې نظ¦ بو�و هم نه و ک�ي
که يوه 2]ه د جنيس تېري ادعا کوي بايد د خپلې ادعا له پاره �لور شاهدان 

  .هم له من]ه يووړ، ولري

مسوليت له پاره يوه 2]ه و�اکله او د  م�ي �ل له پاره د ايالتي بان� دهغه د لو 
و�اکل لو�انې يله پاره 2]ې ساحيل ساتونکې او پ ده په دوران کې د لوم�ي �ل

وک� چې په کراچD کې به د جناح د مقربې د ساتلو له پاره هم يې اعالن  .وېش
  . 2]ې و��ري

چې د ش�ل لويديز په رسحدي ايالت له دې رسه رسه پ�تنو زموږ په هېواد کې 
م کال  ۲۰۰۲مرشف په . ژوند يې له دوی رسه په خورا توپ¦ کې و، کې اوسېدل

�اکنې ډېرې عجيبه وې �که . له پاره �اکنې وک�ې» مهار شوې ولسواکD «کې د 
چې د حزب اصيل رهربان بې نظ¦ بو�و او نواز رشيف تر اوسه هم په تبعيد کې 

يې واک ته » د ماليانو دولت«کې ه�غه ډول چې موږ وايو  زموږ په ايالت. و
هغه ډله وه چې پن]ه مذهبي ډلې په کې شاملې » متحده مجلس عمل«. ورساوه

و جمعيت چې ديني مدرسې او د طالبانو د زده ک�ې و د مسل�نو عل�، وې
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يه وا» ماليانو د پوځ اتحاد«خلکو به له �وکو دې ډلې ته د . �ايونه يې اداره کول
خو ډېرو خلکو . پورته شوي دي او ويل به يې چې دوی د مرشف د مالت� له پاره را

يې پ¦وي کوله �که چې مذهبي پ�تانه د امريکا د یرغل او له واکه د طالبانو د 
  .لرې کولو له امله ډېر په غوسه و

د افغانستان . زموږ سيمه د پاکستان د نورو سيمو په نسبت ډېره محافظه کاره وه
چې سعودي جهاد په وخت کې ډېرې ديني مدرسې جوړې شوې وې د 

ډېرو �وانو کسانو زده ک�ې په کې وک�ې �که . عربستان د ډېرو مايل مالت� کاوه
  .ه�غه ډول چې پالر به ويل دا د پاکستان د عر� کولو پيل و. چې وړيا وې

وروسته د سپ{مرب يوولسمې پې�ې د خلکو په وجود کې د ج�5ې حس  
کله به چې له اصيل رسک �خه تېرېدو ومو ليدل چې د ودانD په . ن ک��واکم

» .د جهاد د زده ک�ې له پاره له موږ رسه په اړيکه کې شئ«: ل ليکل شوي ولدېو 
په هغې ور�و کې .هشوې و ل کاړيکې شمېره هم لی د دې جملې تر �ن� يوه د

ې په تاس. کاوه يې يې چې زړه غو2تجهادي ډلې آزادې �ر�ېدې هر کار 
ی شوای چې دوی به په 2کاره تو�ه مرسته �ولوله او تازه �واک به يې سرت�و ليد

آن په شن5له کې يو مدير و چې په وياړ به يې ویل چې د ده ډېر لوی . اخيست
م �ول5ي �خه لس کسان نهته يې د جهاد له پاره له  دا دی چې کشم¦ افتخار

  .لېMيل دي

موسيقي پلورن]ي بند ک�ل او تصميم يې دولت د فلم او  ،د متحده عمل مجلس
الره چې د افغانستان د طالبانو په �ېر امر باملعروف او نهي عني املنکر له پاره 

په داسې تو�ه چې وکوالی يش يوه 2]ه او نارينه ودروي او  .هم کسان و��ري
له نېکه مرغه چې د هېواد سرتې  او کنه؟ پرې ثابت ک�ي چې رسه خپل دي

په ، وروسته د متحده عمل ډله په سين�وو ورغله. ه ونه منلهمحکمې دا خرب 
. فلمونو يې د نجونو د تبليغاتو تصويرونه �¦ې ک�ل او يا يې هم په تور رن� ول�ل

کانونو کې جامې ور دوی د 2]و د �ېرو په �ېر جوړې نان]کې چې په دو 
وې  هرتچې جامې يې لويديزوالو ته و يې و و په هغو نارينه . اغوندي چور ک�ې
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 ويستې دوی 2]ې اړ .د کميس پرتوګ اغوستو ته يې اړ کولحملې کولې او 
د 2]و له ژوند �خه د دوی له کارونو داسې 2کارېده چې . چې رسونه پT ک�ي

  .وبايس�ولې ن�ې 

په لوم�يو کلونو کې نجونو . م کال پرانیستل شو ۲۰۰۳خوشال 2وون]ی په  زموږ
مو دا ، م کال کې رشايط بدل شول ۲۰۰۴او هلکانو يو �ای درس وايه خو په 

له د رشایطو . چې نجونې او هلکان په بېلو �ول5يو کې درس ووايي بلله2ه و 
د 2وون]ي يوه کارکوونکي ، رسه رسه بيا هم غالم هللا ستونزې جوړولېبدلون 

  :پالر ته وويل 

مفتي اوس هم 2وون]ي ته را�ي او پو2تنه کوي چې 2وون]ي ته ولې د   -
  .د ننوتو الره بدله نه شوهنجونو 

ر اصيل رسک هغه ويل يوه ورځ چې يو نارينه کارکوونکی له يوې 2وونکې رسه ت
  :کشا کې پورته يش موالنا ترې وپو2تلپورې تلو چې هغه په رې

  ورور يې دی؟آيا دا کس ولې تر رسک پورې وررسه الړ؟   -

  :د 2وون]ي کارکوونکی �واب ورکوي

  .نه هغه يې همکار دی  -

  :موالنا وايي

  .دا کار بايد ونه ک�ي دا يوه تېروتنه ده  -

کله چې د هغه د راتلو خرب . پالر ورته وويل که دې بيا موالنا وليد ماته غM وک�ه
  .پالر او د اسالمي مطالعې 2وونکی ورغلل، راغئ

  :پالر وويل

  موالنا ولې له ما الس نه اخلې؟  -

  ته �وک يې؟

ته فکر کوې چې زه 2وون]ي ته �م  .ډاک{ر ته و2يې بايد يو �ل �ان ته !لېونيه
او جامې مې وباسم؟ ته چې کله يوه نجلD او هلک وينې يوازې رسوا او رشمول 

زه فکر ! او بس کوونکي ديهغوی يوازې د 2وون]ي زده . دې ذهن ته را�ي
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  .بايد حیدر عيل ډاک{ر ته ورشې کوم ته

  .ور ډاک{ر وپه سيمه کې د اعصابو يو مشهډاک{ر حيدر عيل 

  :پالر زياته ک�ه

عقل دې له السه ، غواړې چې ډاک{ر حيدرعيل ته دې وروw؟ آيا لېونی يې  -
  ورک�ی؟

هغه خپله لونD5 له رسه پورته ک�ه او د پالر په خوا يې وار . مفتي هې� نه ويل
او لونD5 له السه ورکول د  ید پ�تنو د �وانD او غ¦ت سمبول دلونD5 . ک�ه

  .معنی ديسپکوايل په 

  :خربې يې پيل ک�ې

. هغه دروغ وايي. هم دا خربې نه دي ک�ې هې� کلهته ما ستاسې کارکوونکي   -
  :پالر مې چې ډېر په غوسه و چيغې يې ک�ې

  !ورک شه .شه له دې �ايه الړ  -

مفتي زموږ 2وون]ی بند نه ک�ای شوای خو السوهنې يې د دې حکايت کاوه 
هغه او نورو فعاالنو به . پالر اندې�نه لرله. هچې زموږ هېواد �ه ډول چپه کېد

دغه غونjې له دې وروسته يوازې د غرونو د ونو د وهلو له . غونjې جوړولېډېرې 
  .بلکې د زده ک�ې او ولسواکD په اړه هم وې، پاره نه وې

ج�ال مرشف د ، م کال کې د واشن5{ن له دوه نيم کلن فشار وروسته ۲۰۰۴په 
ه په قبيله يي فدرايل سيمو کې چې دولت هلته ډېر لM افغانستان له رسحد رس 

د القاعده ملېشې ، امريکايانو ادعا ک�له. �ارنه لري د پوځ اووه Åايند�D ولېMلې
له دې �ای �خه يې د امن د سيمې په ، چې له افغانستان �خه ت�تېدلې وې

ی له هغو . تو�ه �{ه اخيستې ده او د پ�تنو له مېلمه پالنې هم بده �{ه اخيل
 اسطه د نا�و په رسحدي رستېرو حملېهغې �ايه د زده ک�ې د کنjکونو په و 

په قبايلو کې . له سوات رسه نژدې يوه Åايند�ي ده، باجوړ. ېاداره کول
يو په �ېر �ول پ�تانه دي چې د رسحد په دواړو سفزاوسېدونکي خلک زموږ د يو 

  .خواوو کې ژوند ک�ي
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زي چې د افغانستان او هند تر منn دي د د يوه قلمرو په تو�ه قبيلوي استا
ان5رېزانو په وخت کې رامنn ته شوي چې تر اوسه ه�غه ډول ادامه لري چې د 

لکانو ته له بده مرغه چې م. ره کېMيقبیلې د مرشانو او یا هم د ملک له خوا ادا
هم حکومت نه  هېcوکقبيله ارز2ت نه لري او په حقيقت کې په قبایيل سيمو 

سيمې غرونو او لویو ډبرو په دره کې هېرې شوې سيمې دي چې دغه . کوي
په دې سيمو کې ډېر لM روغتونونه او 2وون]ي . هلته خلک قاچاقي کارونه ک�ي

په �ان�5ې تو�ه د نجونو 2وون]ي شته دي او سياست پوهانو په اوس وختونو 
  .کې هلته د ورتلو حق پيداک�ی دی

2]ې دې يوازې د ليک لوستل زده ډېر لM ليدل کېMي چې د دې سيمې کومې 
پوه به شئ چې د دې �ای خلک په ، که د ان5رېزانو له راپورونو يو ولولئ. وي

  .غوسې او خپلواکD شهرت لري

ېزانو په �ېر يې د د ان5ر. هم په قباييل سيمو کې متحد نه و هې� کلهزموږ پوځ 
خپله  په دې سيمه يې .له رسحدي پ�تنو رستېرو �{ه اخيستهپوځ په �ای 

هغې سيمې ته د پو�ي کسانو لېMل ستونزمن . غ¦مستقيمه �ارنه جاري وساتله
يکې انD اړی له دې ملېشو رسه پخو نه يوازې دا چې زموږ پوځ او آی اېس آ . وکار 

 »جنو� وزيرستان«. لو پ�تنو ورو�و رسه ج�5ه کولهله خپ ولري بلکې زموږ رستېر 
ه�غه . الړ په مارچ کې هلته پوځ م کال ۲۰۰۴لوم�ۍ قباييل سيمه وه چې د 

هلته �ول ، د خطر احساس وک� سيمه ييزو خلکو، دلهېډول چې وړاندوېينه ک
کسان وسله لري نو کله چې سيمه ييزو خلکو خو��ت وک� په سل5ونو رستېري 

  .ووژل شول

دوی نه ، �ينو ونه منله چې په دې ج�5ه کې برخه واخيل. پوځ وېرېدلی و
هغوی له دوولسو ور�و وروسته په شات� . �و رسه ج�5ه وک�يغو2تل له خپلو ورو 

په دې  .وک� او د ملېشو له مرشانو لکه نيک محمد رسه يې په سوله هوک�ه وک�ه
هوک�ه کې پوځ دوی ته رشوت ورکاوه چې �ول يرغلونه ودروي او بهر� جن5يايل 

ل ملېشو په دې پيسو رسه نورې وسلې او تجهيزات واخيستل او خپ. وبايس
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�و مياشتې وروسته د امريکا يوې بې پيلو�ه . اقدامات يې له رسه پيل ک�ل
  .الوتکې په پاکستان لوم�ۍ حمله وک�ه

مه بې پيلو�ه الوتکې د جنو� وزيرستان مرش  ۱۷م کال د جون په  ۲۰۰۴د 
ه په دی او د د. ه يې خربې کولې وويشتنيک محمد چې له يوه �ليفون �خ

تر هغې وخته موږ نه پوهېدو چې امريکا به په . ول�ن� کې �ول کسان ووژل ش
زموږ او امريکا د هېوادونو تر منn ج�5ه نه وه . داسې کارونو هم الس پورې کوي

د قبايلو �ول اوسېدونکي . خو کله يې چې زموږ د هېواد �مکه وويشته ووېرېدو
  .ډېری يې له ملېشو رسه يو �ای شول او �و ډلې يې جوړې ک�ې. په وېره کې و

امريکايانو ويل چې د اسامه بن الدن . امريکا �و �لې نورې حملې هم وک�ې
د . شوی او هلته يې واده ک�ی دی په باجوړ کې پT مرستيال ا�ن الظواهري

کلی  کال په جنوري مياشت کې يوې بې پيلو�ه الوتکې د دامادوالم  ۲۰۰۶
ې کورونه په دې حمله کې در . Êبار ک� چې د دوی هدف ا�ن الظواهري و

امريکايانو ويل چې هغه نه . کسان په کې ووژل شول ۱۸ويجاړ شول او د سيمې 
مه يوې بلې  ۳۰د همغې کال د اکتوبر په . دی وژل شوی او ت�تېدلی دی

کسان په کې  2۸۲ار ته نژدې يوه مدرسه وويشته چې  امريکايي الوتکې د خار
چې امريکا ويل . وووژل شول چې ډېری يې د مدرسې کم عمره زده کوونکي 

مدرسې و چې تر  کتلیهلته د القاعدې د زده ک�ې مرکز په وېjيو�انو کې دوی 
له دې حملې �و . هلته يې وسلې په کې ساتلې اوالندې يې تونل تېر ک�ی و 

په نوم د سيمې يو نفوذ لرونکی روحا� چې د » فق¦ محمد«د ، ساعته وروسته
د پاکستان له به وو زده کوونکو غچ مدرسې مدير و �ر�نده ک�ه چې د وژل ش

  .اردو �خه د �اÅر�يو په واسطه واخيل

پالر او مل5ري يې پرېشانه و د سيمې پ¦ان او رهربان يې د سولې د خربو له پاره 
د جنوري د مياشتې په يوه ډېره س�ه شپه چې په دې غونjه کې . �ول ک�ل را

  .کسانو �jون وک� ۱۵۰ جوړه شوه کې

  :ويلپالر دوی ته و 
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را�ئ مخکې له دې چې . ج�5ه درې ته نژدې شوې ده. دلته هم ډېر ژر را�ي  -
  .ورسېMي د دې اور ملبې م�ې ک�و دلته را

  .نjو په �ېر ورته خندللمينو کسانو د آن �. خو هېچا هم غوږ نه ورته نيوه

  :پالر يوه سيمه ييز رهرب ته وويل

دوی له . خلکو �ه بال راغله تاسې پوهېMئ چې د افغانستان په، 2اغليه خانه -
پې�ه باجوړ او همدا . خپل هېواد �خه ت�تېديل دي او له موږ رسه ژوند کوي

  . پوه شئ چې هغه وخت به موږ هې� د پناه �ای ونه لرو. موږ ته هم پې�ېMي

  :خو مرش په له ملنjو ډکو الفاظو ورته وويل

  ی يش؟لله دې سيمې ويست�وک مې  .زه يو خان يم  -

زه يو 2وون]ی «: و�ر�ېد او له �ان رسه يې وويل ه پرېشانه تو�ه خان ته ورپالر پ
  ».او هې� �ای هم نه لرم وم خان يم او نه هم سيايس رهربنه ک، لرم
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  د مني زلزله

  

د �ول5ي نا�اپه مې  چې په 2وون]ي کې وم کتوبر په مياشت کې يوه ورځ کلهد ا
  :نجونو او هلکانو چيغې وهلې ،هم �j و�ول5ي مو تر اوسه . حس ک�هد مېزونو لزړه 

  !زلزله  -

د چر�وړو غوندې . لک�  هته منj په بي�ه مو بهر و 2ودل شوي همغه ډول چې را
  . چې د مور تر وزرونو الندې پ{ېMي �ول شا�ردان تر 2وونکو چاپېر شول

سوات په داسې يوه کر2ه پروت دی چې ډېری وخت زلزله په کې کېMي خو دې 
شاوخوا �ولې ودانD ل�زېدې او غMونو يې . وانيو زلزلو رسه توپ¦ الرهزلزلې له پخ

زموږ يوې ډېرې �رانې . ېموږ �ولو ژړل او 2وونکو مو دعاوې ويل. دوام کاوه
ژر به  ويل يې. ونه ژاړم او آرامه و اوسمرمن رو� ماته وويل چې نور ې2وونکې م

  .هر�ه سم يش

مور مې په يوه ، يې کورونو ته ولېMلو �ول زده کوونکي، همدا چې ل�زه ودرېده
سپېcلی کتاب قرآن نيولی و او پرلپسې يې  يې چوکD ناسته وه او په الس کې

. هر وخت چې خلک له ستونزو رسه مخ يش نو پرلپسې دعا وايي. تالوت کاوه
زه يې په ، يو �ه د آرامD احساس يې وک�، کله يې چې په ما سرت�ې ول5ېدې

خو د زلزلې ل�زې تر  .سرت�و يې او2کې روانې شوېغېM کې ونيوw او له 
  .و ې وېرېدلېماسپ�� پورې ادامه لرله او موږ ډېر 

يوه ، يارلس کلنD مو اووه �له کور بدل شوتر د، موږ دويم �يل کjه ک�ې وه
ه لرلې په رس يې يوه د اوبو ذخ¦ه هم دوه منزله ودانD وه چ. واپار�ان ته تليل و 

مور مې له دې وېرېده نه چې . 2کارېده هلوړ  هډېر ودانD  داه کې مېن5ور او په 
پالر ډېر ناوخته . کېناستو بهرله همدې امله له کوره ، ولوېMي باندې ودانD را

  . �که چې �وله ورځ د نورو 2وون]يو د ودانيو په کتلو بوخت و ئراغکور ته 

هر �ل به چې �مکه . مور مې ډېره وېرېده، د شپې هم ل�زې حس کېدې
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  :دې به چيغې وهلې. نژدې شوی دی زېده فکر به مو کاوه چې قيامت رال� 

  .�انونه پT ک�لموږ به په خپلو بسرتو کې  -

باور لرو  نخو پالر ست�ی و او موږ مسل�نا، ې �ایه الړ شودله  �ين5ار يې کاوه
زه او ورو�ه مې په �ايونو ، له همدې امله پالر. �اکي )ج(چې برخليک مو خدای

  .توکې �مالس

  :هغه وخت مې پالر مور او د تره لور ته وويل

 )ج(که تاسې هم په هللا. زه همدلته پاتې کېMم .تاسې که هر �ای �ئ تلی شئ -
  .باور لرئ همدلته پاتې شئ

هر وخت چې يوه وحشتناکه پې�ه کېMي او يا مو هم �ان له �واښ رسه مخ 
به �ه ډول مخامخ کېMو رسه )ج(په يادوو چې له خدای خپل �ناهونه مو را، کېMي

موږ ته د هېرې �واک راک�ی  همدا راز )ج(خو خدای. او آیا هغه به موږ وب�ي
له همدې امله کله چې فاجعه ختمېMي موږ بېرته خپل پرلپسې ژوند ته . دی

  . خو زه او مور �ينې �jې اندې�نې لرو، زه مې د پالر په ا�ان باور لرم. را�ر�و

. زلزله په تاريخ کې يوه بې خونده او بده پې�ه وه ۸م کال د اکتوبر د  ۲۰۰۵د 
وه چې آن په کابل او دهيل کې هم حس  ۷/۶دغه زلزله چې د رېشرت په کچه 

ن5وره کې يوازې �و ودانD ړن5ې شوې خو زموږ په �اونj زموږ په 2ار مې. شوه
ان په اسالم . ويجاړې شوې وېډېرې کې کشم¦ او د پاکستان د ش�ل �نjې 

يو  ودا چې موږ د دې فاجعې په شدت پوه شو . ې هم ودانيو رضر ليدلی وآباد ک
پوه شوو چې ، کله چې �لويزيون د زلزلې ويجاړۍ خپرولې، �ه وخت يې ونيو
ته چې �ول ويجاړ شوي د غرونو  هغو کليو. دي خاورې شوي کيل له خاورو رسه

. وو ه هم وران شوي د برې�نا او �ليفون لينون. وو د 2ويېدو له امله ورتلل ناشو� 
زرو کيلومرته مربع  ۳۰ايالت په کچه د  )i(يوټکېک{ېنو دغې زلزلې د امريکا د ک

 ۷۳۰۰۰له . شمېره يې د باور وړ نه وه، �مکې په شاوخوا کې ویجاړه ک�ې وه
  . کسانو ډېر �پي شوي و۱۲۸۰۰۰ډېر کسان وژل شوي او له 

                                                           
(i)

 Connecticut 
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. خپل کورونه له السه ورک�لکو خل]ه لکه کسانو په شاوخوا کې ميليونه او پن ېد در 
په �ېر سيمې په عمومي برې�نا له من]ه الړل او د باالکوټ پلونه اوبه او ، رسکونه

د زلزلې په سهار ډېر وژل شوي کسان د 2وون]يو زده . تو�ه ويجاړې شوې وې
  .زده کوونکي په کې ووژل شول 2۱۸۰۰۰وون]ي ويجاړ شول او  ۶۴۰۰. کوونکي و

پيسې  ېر وېرېديل و او په 2وون]ي کې مو زياÅنو تهډپه هغې سهار موږ 
کاليو او ، پالر د خوراکي توکو. �ولو له خپلې وسې رسه سم مرسته وک�ه. �ولولې

پیسو له پاره خپلو �ولو مل5رو ته ورغئ او ما مې له مور رسه مرسته کوله چې 
ې سولې پالر د سوات د خصويص 2وون]يو له �ولنې او ن�يوال. لر�ي راغونj ک�ي

هغه يې له هغو پيسو رسه چې په 2وون]ي ، له �ولنې يوه اندازه پيسې �ولې ک�ې
په الهور کې . شوې �ولې پيسې يو ميليون. ای ک�ېکې مو �ولې ک�ې وې يو �

پن]ه الرۍ يې له ، يو خپرندوی ار�ان چې 2وون]يو ته يې کتابونه تيارول
  .ېMلېخوراکي توکو او نورو د اړتيا وړ توکو ډکې ور ول

يوه دوی د غرونو تر منn . وو موږ په شن5له کې خپلې کورنD ته ډېر په فکر کې 
اووړ په پای کې مو د تره زوی موږ ته خرب ر . وچاپېريال کې بند پاتې و  کيو ړ و

. وکورونه وران شوي و  او ډېر ې آته کسه وژل شويکې م د پالر په واړه کيل چې
کور و چې �لور 2کلې لو�ې يې تر  يو هم د سيمې د يوه روحا� موالنا خديم

زړه مې غو2تل له پالر رسه په الريو کې شن5لې ته الړه . کور الندې شوې وې
  . چې دا کار ډېر خطرناک دیيې ويل نه منله شم خو پالر 

د پوست رن� يې خاورو ته ، و�ر�ېد کله چې هغه له �و ور�و وروسته بېرته را
. ېبې يې ډېرې ست�ې کوونکې وېD شوروست هغه ويل چې د سفر . ورته شوی و

پالر ته  .ندونو کې 2ويېديل و او لويو ډبرو الرې بندې ک�ې وېډېر رسکونه سې
هغوی �ر�نده . دوی فکر کاوه چې ن�ۍ نور پای ته رسېدلېخپلوانو وييل و مې 

د  2ويېدلې او �ولو د قرآن کريم�و�ې را ې�خه د ډبرو لوي ک�ې وه چې له غرونو
کله به چې د کورونو بامونه رالوېدل د  .ارولو رسه بهر منjې وهلېآيتونو په تکر 

زلزلې ادامه لرله او . خلکو چيغې او حيواناتو رمباړې به هر �ای اورېدل کېدې
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دوی �وله شپه له کوره بهر تېره ک�ې او د تودېدو له پاره له يو بل رسه نژدې 
  .ناست و رسه له دې چې د غرونو هوا ډېره س�ه وه

�و . سازمانونو �خه و بهرنيو مرستو لهد ې يوازې �و مامورين شته و چې د ساتن
د اسالمي قوانينو د تررسه «او » محمدي رشيعت د نفاد تحريک«د  داوطلبان

د صويف محمد له خوا جوړه شوې ډله دغه . مامورين هم هلته و» کولو خو��ت 
  .وه چې خلک به يې افغانستان ته د جهاد له پاره لېMل

په دې خوا هغه وخت چې مرشف د ملېشو يو  م کال را ۲۰۰۲محمد له  صويف 
خو دې . �ه مرشان د امريکا له فشار وروسته ونيول او تر اوسه په زندان کې دی

 په ن تر اوسه هم خپل کار ته ادامه ورکوله او د صويف د زوم موالنا فضل هللااسازم
سخت و �که چې  رسسید شن5لې په �ېر �ينو سيمو ته ال . مرشۍ اداره کېده

س�کونه او پلونه يې بيخي ړن� شوي و او سيمه یيز دولت هم په �وله سيمه کې 
په �لويزيون کې د مل5رو ملتونو يوه مامور �ر�نده ک�ه چې دغه فاجعه . بې درکه و

  . وررسه مخ شوينه و  و �خه ده چې تر اوسه مل5ري ملتونهله هغو بدترينو پې�

ساتنې «نوم ورک� او اعالن يې وک� چې پوځ د » آزموينه تمل«ج�ال مرشف ورته د 
په . يو نوم غوره کوي زموږ پوځ د هر عمليات له پاره، برابر ک�ي دي» عمليات
خو ، و د بار هليکوپرتو ډېر ان]ورونه ليدل کېدلپه جامخوړو او ، ور�پا�و

ه يې کې کېناستی نه شوای او کوم کارتنونه ب�ايونو هليکوپرتې په ډېرو تن5و 
په �ينو سيمو کې به چې الوتکو . چې الندې غور�ول په سيند کې به لوېدل

  . خواړه غور�ول خلکو به حملې پرې کولې چې په سمه تو�ه نه وېشل کېدل

د امريکايانو د عمل . و �ينې مرستې په 2ه تو�ه د �ولو السونو ته ورسېدېخ
زر�ونو رستېري او �که چې هغوی په افغانستان کې په ، چ{کوالی ډېر زيات و

نو له همدې امله يې په آسانD رسه کوالی شول چې هغه ، هليکوپرتې لرلې
راپورته ک�ي او په دې کار رسه يې 2ودله چې د ستونزو په وخت کې له موږ رسه 

حملو له وېرې يې د �ينو هليکوپرتو امريکايي  رسه له دې چې د. مرسته کوي
  .انو د لوم�ي �ل له پاره بهرنيان ليدلد لرې سيمو ډېريو کس. ن�ې پ{ې ک�ې وې
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د ډېرو سازمانونو او يا اسالمي خیريه �ولنو داوطلبه کسان او د ملېشو �ينې 
  .�واک و مرستندوی لکه ج�عت الدعوه او د طیبه ل�کر. ډلې راغلې وې

طیبه ل�کر له آی اېس آی رسه نژدې اړيکې لرلې او د کشم¦ د خپلواکD له 
موږ باور لرو چې کشم¦ بايد له هند نه بېل او د پاکستان . وپاره رامنn ته شوی 

د طیبه ل�کر مرش د حافظ . برخه يش �که چې ډېری خلک يې مسل�نان دي
سعيد په نوم يو تندخويه استاد د الهور اوسېدونکی دی چې ډېری وخت په 

  .خلک پر هندوستان حملې ته پاروي �لويزیون کې

، ک�هه له خلکو رسه په کايف اندازه مرسته ون دولت ې وروسته مو چې زلزلله 
ج�عت الدعوه د مرستې �و ډلې برابرې ک�ې چې په کالشينکوف او مخابرو 

�ول پوه و چې دا د طيبه ل�کر کسان دي او ډېر ژر . سمبال کسانو يې ساتنه کوله
  .راغلل حرکتيې د غرونو په �وکو او درو کې تور او سپ� بیرغونه له تورو رسه په 

د يو لوی روغتون چې ج�عت الدعوه د آزاد کشم¦ په مظفر آباد سيمه کې 
داخلې د درملتون او ، د غا2ونو �ان5ه، عمليات خونه، اېکس وړان5و په دست5اوو

داوطلب �وانانو په  ډاک{رانو او جراحانو د زر�ونو. جوړ ک� رسه سمبال وخونې په 
  .کاوهخدمتونه لرلو رسه 

لرې پرتو سيمو ته يې د درمل او مرستو د يت کوونکي چې هغه فعال، زلزله �پلو
د دوی په مرسته کيل بېرته جوړ . رسولو لپاره ست�يا په �ان �اللې وه وستايل

بهر� هلته آن چې اوس هم . شول او جسدونه يې هم خاورو ته وسپارل
لک دولت ته يدل کېMي او خلړن5ې ودانDد س�کونو په غاړه �ي مرستندويان 

  .جوړ ک�يورته نوي کورونه  کوي چېانتظار 

د تره زوی  .رپېMيد ج�عت الدعوه او نورو مرسته کوونکو ب¦غونه تر اوسه هلته 
ويل چې دوی هم يوه اندازه ويې مې چې په ان5لېستان کې يې زده ک�ې کولې 

وروسته خلکو ويل چې د . پيسې په لندن کې له مېشتو پاکستانيانو �ولې ک�ې
ازه د ان5رېزانو په مسافر° الوتکو کې چې امریکا ته تلې د دې پيسو يوه اند

  .Êونو اې�ودو له پاره ول5ېدې
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امله يې ډېری ماشومان يعنی  په دې زلزله کې ډېر شمېر کسانو ووژل شول او له
زموږ په فرهن� کې د کور مرشان د . کسانو په کچه يتي�ن شوي و ۱۱۰۰۰د 

ومره ويجاړي ک�ې وه چې آن ډېرې وړو يتي�نو رسپرستي کوي خو زلزلې د
نو له همدې امله هې� کورنD د يتي�نو . کورنD په بشپ�ه تو�ه له من]ه تللې وې

خو دا ، دولت ژمنه وک�ه چې د دوی �ولو ساتنه به وک�ي. د ساتنې رشايط نه لرل
پالر اورېديل و چې ډېری يتي�ن له ج�عت . هم د دولت د نورو ژمنو په �ېر وه

  . ه يو �ای شوي دي او د دوی په مدرسو کې اوسېMيالدعوه رس 

�که چې هلته زده ، يو ډول هوسا نظام دی ا ډول مدرسېه پاکستان کې دپ
ورکول کېMي خو تدرييس سېستم يې يو تو�ه وړيا په کوونکو ته ډوډۍ او �ای 

هغوی زده کول چې د . هلکان قرآن عظيم الشان حفظ کوي. ډول ناپېژانده دی
ه هې� کله هم نه شته ډايناسورون، شتهه و يا ادبياتو په نوم کوم �ه نپوهې ا، علم

  .ختلینه دی کله هم سپوږمD ته  �ېدي او برش ه

تر دې وړاندې له . له زلزلې وروسته هم د ډېر وخت له پاره خلک په وېره کې و
. نظامي زورواکو او سياست پوهانو رسه ن�تي و او اوس په دې طبيعي بال واو2تو

بيانيو کې ويل چې زلزله د  دي رشيعت د نفاذ تحريک به په خپلود محم
که موږ د رشيعت او اسالمي قوانينو به بنسT . له لوري يوه خربتيا ده )ج(یخدا

زموږ په وړاندې  هغوی به د برې�نا او لوړ آواز چيغې وهلې چې، ژوند نه کوالی
  .جزاوې شته دي طاقت نه راوړونکې
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  دويم �پرکی

  

  د مرګ دره
  

  تېر شو ېرباب من5يه وخت د

  ته طالبان راغيل دينه د کيل خوا

  

  مال راډيو

  

مې�ې او «ې د منيبما او . زه لس کلنه وم، کله چې طالبان زموږ درې ته راغلل
زموږ په نظر . ې ��ونکې شوکتابونه لوستل او هيله مو لرله چې وين» لېوه

ه نن ه �ېر په شپه کې راپه بشپ�ه تو�ه د وينو ��ونکو پ زموږ درې ته طالبان
په سوات کې د لوم�ي . کالشينکوفونه او چاړې وررسه وې، دوی وسله وال و. وتل

  . 2کاره شول �وکې په رس را له پاره د ماتې�ل 

هغوی په لوم�يو کې �انونه طالبان معريف نه ک�ل او د افغانستان له طالبانو 
لوی ، ويې تور ک�ي و  بهولې او د سرت�و شاوخوا ک رسه چې لونD5 يې په رس

  . ورته والی نه الره، لوی وې�تان لري

ږيرې او وې�تان يې ډېر اوږده او ، په واقعيت کې يې عجيبه �رن5والی الره
او کميس  يو کمیس يې اغوست چې اوږدوالی يې تر �ونjو پورې و. نامنظم و

�و ورزيش بو�ونه او يا يې هم پالستيکي �پلکې په پ. يې په پتلون کې پ{ېده
پوزه به يې په ډېرې ، کولې او دوه سوري لرونکې جورابې به يې په رس کشولې

په » رشيعت يا شهادت«دوی به د . بې نزاکتD رسه د لونD5 په شمله پاکوله
رسه له . نD5 په رس کولېو معنی تور ن�انونه لرل او ډېری وخت به يې تورې ل
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مره به چ{ل و چې د پالر ورته ويل او دو » تورې لونD5 تشکيالت«دې خلکو به د 
  :مل5ري به مې د دوی په اړه داسې ويل

  .دوی له ح�م او سل�نD �خه بې برخې شوي دي  -

پاره  ند �خه د تېرېدو لهېه سکلن و چې د سوات ل ۲۸فضل هللا  مرش يې موالنا
ره يي طناب جوړ ک� او D2 پ�ه يې د ماشومانو د فلج له امله په کيې کر 

هغه خپلې زده ک�ې د . سه ورک�ې وه او معيوب شوی وماشومتوب کې له ال 
د نفاذ د تحريک بنسT  تعمحمد په مدرسه کې چې د محمدي رشيصويف 

کله چې . له لور رسه يې واده ک�ی ومحمد اې�ودونکی و ک�ې وې او د صويف 
م کال کې د ملېشو د رهربانو د نيولو په ماموريت کې  ۲۰۰۲صويف محمد په 

له زلزلې �خه لM مخکې د . شوفضل هللا يې �ای ناستی ، شواو بندي نيول و 
ن5ورې ه کې چې يو وړوکی کلی دی او له مېسوات د سېند په بله غاړه په امام در 

  .قانو� راډيو يې جوړه ک�ه �ر�ند شو او خپله غ¦ را، �خه �و ميله وا�ن لري

Mي �که چې زموږ په دره کې ډېری پې�ې د راډيو له الرې د خلکو تر غوږونو رسې
ډېر ژر �ولو خلکو د همدې راډيو په . ډېری يې �لويزيون نه لري يا بې سواده دي

هره ورځ به يې د . په نوم وپېژندل شوه» مال راډيو«اړه خربې کولې او هغه د 
سهار له اوو �خه تر نهو او د شپې له خوا به يې له اتو تر لسو پورې خپرونې 

  .لرلې

اصالح �ان يې د يوه اسالمي . هو2يار 2کارېده په لوم�يو کې فضل هللا ډېر
مور مې چې ډېره  .په تو�ه خلکو ته وپېژاندهمفرس د او د قرآن  يغو2تونک

هغه له راډيو �خه د امر . مذهبي ده د فضل هللا له خربو رسه يې مينه پيداشوه
بايد  چې نارينه به يې ويل. املنکر له پاره کار واخيست باملعروف او نهی عنی

لک خ. تنباکو �کوی يشپه چلم کې T ونه �کوي خو ېس5ر، رې اوږدې ک�يږي
د ملان]ه له پاره د اوداسه کولو يې خلکو ته  .چرس ونه �کوياو  ه¦وي�بايد 

سمه الره و2وده آن ورته رشح يې ک�ل چې �ه ډول بايد خپل خصويص غ�ي 
  .ومين]ي
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کله چې لويان ، يېپه داسې ډول چې ويل به ، کله به يې خربې د منلو وړ وې
په زور پر تاسې يو کار کوي او ستاسې هغه کار خوښ نه وي نو دا تاوتريخوالی او 

ډېری وخت به يې چې د اسالم په اړه خربې کولې ژړل به . دیعمل وحشتناک 
هغه کس ، هغه به �و دقيقې خربې کولې بيا به يې �ای ناستي شاه دوران. يې

ه يې په بازار کې سودا پلورله ادامه ورکوله چې په خپله درې �ايره کراچD کې ب
  .فلم او �jا ونه �ورئ، چې نور موسيقD ته غوږ ونه نيسئ

دغه په �ناه کک� اع�ل د زلزلو المل شوي دي نو که همچې ويل فضل هللا 
. قهر رايش )ج(د خدایدويم �يل به پرې ، ونه مني امر چېرې خلک د دوی

دا چې ډېر لM خلک په . ولسمه تو�ه نه تفس¦  و حديثونه پهماليانو به آياتونه ا
ماليانو به دوی ته قرآن او حديث ور2ودل او فضل هللا به له دې ، عر� پوهېدل

  .ء استفاده کوله ناپوهD او جهل نه سو

  :ما مې له پالره وپو2تل

  آيا هغه په سمه روان دی؟، پالره  -

  :هغه �واب راک�

  .بايس هغه يوازې خلک تېر .نه جا�  -

 ۳۰نارينه او  ۴۰په هغې وخت کې زموږ 2وون]ي لM او ډېر اويا 2وونکي چې 
ډېری 2وونکي د فضل هللا سخت مخالف و خو ډېری يې سخت . 2]ينه و لرل

د هغه روحا� جذبه ، خلکو فکر کاوه چې هغه قرآن په سمه تو�ه وايي. پلوي و
، کولو مالت� کاوههغوی يې د اسالمي قوانينو د دويم �يل پيل . به يې ستايله

ه د �مکې پ. نظام �خه ناهييل شوي و ي�که چې خلک د پاکستان له قضاي
. وېپه محکمه کې به په کلونو پاتې  خو دېرس د خلکو شخ�ې ډېرې ژر حل کې

دوی فکر ، د خلکو زړه غو2تل چې د درې له فاسدو دولتي مامورينو مخ واړوي
  .ز�ند دولت جوړ ک�يکاوه چې فضل هللا به د وخت د وايل په �ېر ع

د فضل هللا مل5رو . کو �لويزيونونه �ول ک�لد �ولو خليې له شپMو مياشتو وروسته 
را�ول او په رسک يې وسوزول چې پورته فضا يې له تورو لوخ�و ډکه �لويزيونونه 
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د فلمونو او موسيقD په سل5ونو دوکانونه په داوطلبانه تو�ه وت�ل شول او . ک�ه
زه او ورو�ه مې د خپل �لويزيون په اندې�نه کې و . �ه ورک�هطالبانو ته يې جر 
  .ينه غور�و و يې بهر به  هې� کلهکاوه چې  خو پالر مو ډاډ را

ډېر په ورو آواز �لويزيون مو په يوه املارۍ کې پT کې�ود او پرو�رامونه به مو 
، ننوتلنو ته پT غوږ نيوه او بيا به په زور کور ته و طالبانو به د خلکو کور . کتل

فضل هللا د باليووډ له . �اغور�اوه او �و�ه �و�ه به يې ک�لويزيون به يې بهر ر 
. اسالمي بلل هغه يې غ¦، فلمونو چې موږ ډېره مينه وررسه لرله ډېر نفرت کاوه

  .او موسيقي د طالبانو له ترانو پرته نوره حرامه اعالن شوې وه يوازې راډيو روا وه

هلته يې ، ه د خپل يوه ناروغ مل5ري پو2تنې ته ورغئيوه ورځ مې پالر روغتون ت
  . ليديل و چې �ول ناروغان د فضل هللا خربو ته غوږ ږدي

  :خلکو هغه ته وييل و

  .هغه يو لوی عاw دی. ينئفضل هللا وو تاسې بايد موالنا  -

  .وييل و پالر مې د دوی په �واب کې

آن دا چې  .سواده دی يمه کې پرې�ی او بېپه حقيقت کې هغه تحصيل په ن  -
  .واقعي نوم يې فضل هللا نه دی

�که ، شوی و پالر مې له دې حالته ډېر پرېشان .خو هغوی خربو ته غوږ نه نيوه
  .چې خلکو د مال فضل هللا خربې او خيال پلوونه منيل و

  :پالر وويل

  .دغه په 2کاره عاw س�ی خلک ناپوهD ته دعوت کوي .ډېره د خندا وړ ده  -

�که چې د هغو سيمو د ،  په لرې پرتو سيمو کې ډېر شهرت پيداک�ی وفضل هللا
خلکو په ياد و چې د زلزلې په وخت کې د محمدي رشیعت د نفاذ تحريک �ه 

هلته نه  په داسې حال کې چې دولتي �واکونه ډول له دوی رسه مرسته ک�ې وه
5ول �و د په �ينو مسجدونو کې يې له راډيو رسه پيوسته الوډسپيکرونه ول. و

ې خربو مهمه برخه د د. هغې خربې په هره سيمه غره او سمه کې خلک واوري
به د سهار په وخت کې خپرېده چې په هغې کې به د خلکو نومونه يادېدل چې 
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يا . پال� او پال� به چرس �کول خو اوس يې �که پرې�ي دي چې دا �ناه ده
  . ستاينه کوو هم 2اغيل پال� اوس ږيره اوږده ک�ې ده چې موږ يې

خلک له دې  .ده به هغوی ته ويل چې د خپلو اع�لو ثواب به په آخرت کې ويني
ان ش هغوی همدا، امله چې خپل نوم به يې په راډيو کې اورېده خوشاله و

jيې �ناه5ار دی چې د هغې په اړه هلته  یغو2تل پوه يش چې کوم يو �اون
  .خربې وک�ي

فضل هللا د پاکستان دولت کافر اعالن ک�  .ويلېمال راډيو به د پوځ په اړه �وکې 
هغه ويل چې . زياته يې ک�ه چې هغوی د رشعي قوانينو د پيل کولو مخالف دي

د ده د عالقې يوه ډېره مهمه موضوع د . دوی به د رشيعت پيل کولو ته اړ بايس
له دې امله چې خانانو ته خلک وزله  بې. خانانو د فيوډال نظام بې عدالتي وه

ه نظر کتل او ته د راب� هوډ پهغوی فضل هللا . وا ورکول کېMي ډېر خوشاله و جز 
 بې وزلوباور يې الره چې که فضل هللا قدرت ته ورسېMي د خانانو �مکې به په 

پالر مې د خانانو د واکمنD مخالف و خو ويل . �ینې خانان وت�تېدل. ووېيش
  .يې چې طالبان به رشایط تر دې هم خراب ک�ي

ر مل5ری مې هدايت هللا په پې�ور کې دولتي مامور شوی و او موږ ته يې د پال 
  :خرب راک�

د دې له پاره چې د خلکو په ذهن او زړه کې �ای پيدا  .هوډ لري ېملېش  -
. او د حل کولو هcه يې کوي پيداکويپه لوم�ي رس کې �ولنيزې ستونزې ، ک�ي

ر ه هغه کا�په بشپ�ه تو . يالسه کو  له همدې امله د ډېرو چوپو خلکو مالت� تر
و او انسان ت�توونکو پسې الړل شوک�ر په  .وچې په وزيرستان کې تررسه شوی 

ه �ېر دي چې خپله يې �ان بندي د هغو مجرمانو پ، او کله چې واک ته ورسېد
  .وي ک�ی

هغه پوهېده چې زموږ ډېری . 2]ې وېبه د فضل هللا د ډېرو خربو مقابل لوری 
و سکرو په کانونو او د خليج په �خه لرې دي او د جنوب د ډبر رونو نارينه له کو 

  :کله به يې ويل، ساخت�نونو کې کار کوي
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2]ې بايد هغه  .زه له 2]و رسه خربې کوم. ووزي اوس دې نارينه بهر ته  -
که چېرې 2]ه اړتيا ولري . مسوليتونه چې په کور کې يې لري تررسه ک�ي

 مل5روکله به يې . بايد چې حجاب ولري کوالی يش بهر ووزي خو کله چې وزي
خلکو ته 2]ينه جامې 2ودې او ويل به يې چې دا يې له فاسدو او بې حجابه 

  .ېMيرشمو  چې�خه ويستلې دي  2]و

مل5رو مې په 2وون]ي کې ويل چې ميندې يې مال راډيو ته غوږ ږدي رسه له 
لو �خه منعه دوی دې راډيو ته له غوږ نيو دې چې زموږ مديرې مېرمن مریم به 

  .کول

موږ په کور کې يوه پخوانD ماته راډيو لرله چې د نيکه مو وه خو د مور مل5رو به 
هغوی به د فضل . راډيو ته غوږ نيوه �ه به يې چې واورېدل مور ته مې يې ويل

د هغه د لويو وې�تانو او په آس د سپريل په اړه به يې خربې  هللا ستاينه ک�له
2]و به خپلې هيلې . په �ېر چلند کاوه )ص(ه د پيغمربد دوی په نظر هغ. کولې

مور مې له دې پې�و رسه مينه پيداک�ې وه خو . ورته کوله ورته ويلې او ده به دعا
  .پالر به د وېرې احساس کاوه

ما هم وروسته له هغې چې د فضل هللا خربې مې واورېدې د �ان ورکې 
دي چې يوازې نارينه  په قرآن عظيم الشان کې ليکل شوي .احساس مې وک�

کوالی يش بهر ووزي او 2]ې بايد چې �وله ورځ په کور کې د ننه وي او کار 
په 2وون]ي کې مې هر وخت په درس کې د اسالمي مطالعو په برخه کې  .وک�ي

لوم�ۍ  )ص(ما اورېديل و چې د محمد. ې ليکلېد ژوند په اړه مقال )ص(يغمربد پ
�خه پن]ه  )ص(ې�ت کلنه وه چې له محمدهغه �لو. مېرمن خديجه سودا�ره وه

 )ص(چې بیا محمد، لس کاله مرشه وه او تر دې وړاندې يې هم يو �ل واده ک�ی و
کله . همغه ډول چې پوهېدو پ�تنې مېرمنې ډېرې پياوړې دي. واده وررسه وک�

مې چې نيکه په يوه �کر کې �پي کېMي او له امله يې آته کاله په بسرته کې 
  . ا مې په يوازې �ان د خپلو آتو اوالدونو پالنه کوينو ني، پرېوزي

ډوډۍ ، کور ته را�ي، خپل امتيازات اخيل، يو نارينه د کار له پاره بهر وزي
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زموږ . دا هغه کارونه دي چې يو نارينه يې تررسه کوي. خوري او ويده کېMي
نه خو فکر . امر وک�ي نو قدرت لري، نارينه فکر کوي چې که پيسې تر السه ک�ي

کوي چې قدرت د هغې 2]ې په الس کې دی چې �وله ورځ د هر �ه ساتنه او 
�که چې پالر ، مور مې د کور �ول کارونه اداره کول. پالنه ک�ي او اوالد زېMوي

زموږ د ، مور مې سهار وختي له خوبه پورته کېده. تل له ډېرو کارونو رسه مخ و
موږ ته به يې په �ولنه ، اوهد سهار چای يې تیار ، 2وون]ي جامې يې اوتو کولې

بازار ته به په سودا پسې تله او پخلی به ، 2وده کې له خکو رسه د چلند ډول را
  .هغې به دا �ول کارونه په يوازې �ان کول. يې کاوه

يو . په لوم�ي کال کله چې طالبان زموږ درې ته راغلل زه دوه �لې عمليات شوم
پنjکس اخوشال يې هم د . تلی و�ل اپنjکس او دویم �ل يې زما تانسل ويس

له ليدو د پالر مې يوزاې ، هم روغتون ته مور بوتلو وخت هغه. له امله عمليات ک�
  . او موږ ته يې مېوه راوړه راغئپاره 

رسه له دې مې هم مور باور الره چې په قرآن کريم کې ويل شوي چې 2]ې نه 
رسه د خربو کولو حق هم نه  بايد له کورونو �خه ووزي او له خپلوانو پرته له نورو

  :پالر مې مور ته ويل. لري

  .تورپېکD پاک ملني يوازې په حجاب کې نه ده بلکې د انسان په زړه کې ده  -

پيسې او به يې ډېرو 2]و چې مي�ونو يې له هېواده بهر کار کاوه فضل هللا ته 
ف کې دوی به د رسو زرو السبندونه او غاړکD ورکولو ته په ص. رسه زر ورکول

ميزونه تيار اې�ي  د دې توکو له پارهفضل هللا ، والړې وې او يا به يې زامن ورلېMل
  .و

د  )ج(�ينو به د خپل ژوند �وله پان5ه په دې باور ورکوله چې دا کار د خدای
هغه د پخو خ�تو يو لوی قرارداد وک� چې په امام دره کې . خوD2 له پاره کوي

ند له ډبرو او ش5و او د سوات د سېل ړه ک� درسه پرې جويې يو لوی مسجد او م
  . يې د هغې ودانD د ساتلو په موخه ان�5 ترې چاپېر ک�

نه پوهېدل چې سيم او �اډر له کومه کوي خو کار يې د سيمې په  هېcوک
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. نارينه و به هره ورځ په خپل نوبت د مدرسې په جوړولو کې کار کاوه. خلکو کاوه
  :ب عيل پالر ته وويليوه ورځ د اردو ژبې 2وونکي نوا

  .زه سبا 2وون]ي ته نه را�م  -

ويې ويل چې سبا له فضل هللا رسه د کار نوبت ، کله چې پالر دليل ترې وپو2ت
  . د دوی د کيل دی

  :ته وويل�واب ور مې پالر 

  .ستا تر �ولو ارز2ت لرونکې دنده داده چې زده کوونکو ته درس ورک�ې  -

  :نواب عيل وويل

  .سبا کار ته الړ شمزه بايد  ،نه  -

  .ئپالر مې چې په غوسه يې خربې کولې کور ته راغ

  :له �ان رسه يې ويل

ند په خپله خو2ه رسکونه جوړ ک�ي د سېد رضا له پاره  )ج(که �وک د خدای  -
مدرسو له دوی يوازې . پاکستان به په يوه کال کې جنت يش، خ]لې پاکې ک�ي

و نورو کارونو ته د خ¦ د کار په سرت�ه خ او مسجدونو رسه مرسته د خ¦ کار بويل
  . نه �وري

�و اونD وروسته ه�غه 2وونکي پالر ته وويل چې نور نجونو ته درس نه يش 
  .ورکوی �که چې موالنا دا کار منعه ک�ی دی

  :پالر هcه کوله چې د هغه نظر واړوي ورته يې وويل

ی خو بايد سمه ده چې 2]ې 2وونکې بايد نجونو ته درس ورک�ي نو لوم�  -
  .نجونې يو �ه زده ک�ي چې 2وونکې يش

يوه ورځ صويف محمد له زندان �خه اعالن وک� چې نجونې آن په ديني مدرسو 
  .کې هم د زده ک�ې حق نه لري

  :هغه ويل

  .تاسې په تاريخ کې پيدا ک�ئ چې اسالم د نجونو مدرسه روا ک�ې وي -

هغوی به د 2وون]يو له . 2وون]يو ته واو2تپام په هغې وخت کې د مال راډيو 
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مديرانو رسه خربې کولې او د هغو نجونو نومونه به يې يادول چې 2وون]ی يې 
هم  چې ال ېهغوی به زموږ په �ېر نجون. هcولېپرې�ی دی او هغوی به يې 

  .2وون]يو ته تلې د غواوو او مېMو په نوم يادولې

  کې ستونزه �ه ده؟ هنه پوهېدو چې د نجونو په زده ک�  زه او مل5رې نجونې مې

  :له پالره مې وپو2تل

  ولې 2وون]ي ته د نجونو د تلو مخنيوی کوي؟ -

  :هغه �واب راک�

  .هغوی له قلم �خه وېرېMي -

يو بل 2وونکی چې د ريايض درس يې ورکاوه او اوږده وې�تان يې لرل هم نجونو 
پالر هغه له 2وون]ي وويست خو �و 2وونکو . ته له درس ورکولو ډډه وک�ه

  .ولېMه ندې�نه و2وده او خپل استازی يې د 2وون]ي ادارې ته راا

  :وويليې استازي 

پرې يې ږدئ ، په بدو ور�و کې �¦ يو. هغه له 2وون]ي مه وباسئ! 2اغليه -
  .موږ به د هغه په �ای درس ورک�و. چې کار وک�ي

فضل هللا د 2کال سالونونه وت�ل او د ږيرې . هره ورځ يوه نوې فتوا صادرېده
نه درلود چې ويې  له همدې امله سل�نيو هې� کار. خرېيل يې هم منع ک�ل

 هې� کلهلرل وويل چې يې يوازې برېتونه ږيره يې خرېيله او پالر مې چې . ک�ي
د نه بايد طالبانو 2]و ته ويل چې . به هم د طالبانو په خاطر ږيره اوږده نه ک�ي

بازار رسه جوړه نه وه او سودا ک�ل  زما د چينې له. يش سودا له پاره بازار ته الړې
رسه له دې چې ، خو مور مې له 2کلو جامو رسه مينه لرله، مې هم نه خو2ېدل

  .موږ ډېرې پيسې نه لرلې

  :مور به مې هر وخت راته ويل

  .مخ دې پ{وه چې خلک درته �وري -

  :مابه �واب ورکاوه

  .زه هم دوی ته �ورم .مهمه نه ده -
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  .ه کېدهبيا به مور ډېره په غوس

مور او مل5رې يې چې نور يې نه شوای کوالی د سودا اخيستو له پاره بازار ته 
چې  �و ور�ې مخکېاخرت له په �ان�5ې تو�ه . رې پرېشانه وېالړې يش ډې

2ايسته غرفو ته �و او هلته  .و ته 2ايسته جامې او �¥ې اخلوموږ �انون
  .السبندونه او نکريزې اخلو

  .دا �ول منعه شول

خو که په کور کې ، هم تر حملې الندې نه راتلې هې� کلهې بازار ته تللی که 2]
يو طالب د يوه بشپ� کيل له پاره . و د �واښ وېره شتهطالبانهلته بيا د ک�ېني 

  . �واښ کېدای شوای

بازار ته نوي فلمونه راغيل و خو فضل هللا د فلمونو او ، هلکان هم ډېر عصبا� و
  .موسيقD دوکانونه ت�يل و

په �ان�5ې تو�ه هغه ، مور مې هم نور د فضل هللا له فتواوو تر پوزې راغلې وه
هغه ، وخت چې د 2وون]يو په ضد يې وينا وک�ه او دا خربه يې په �ين5اره کوله

  .کسان چې 2وون]ي ته �ي دوزخ ته به ولېMل يش

کمې په �ېر يوه شورا وروسته فضل هللا په خپل �ن� کې د يوې سيمه ييزې مح
�که چې د دولت په  ته ډېر خوشاله ودې سيمه ييزې محکمې  خلک. ړه ک�هجو

د ژر پرېک�ې لپاره به يې محکمو کې د خلکو پرېک�ې په کلونو نه کېدې او 
به د خپلو سودا�ريزو او شخيص دعوو له پاره فضل هللا ته  خلک. رشوت ورکاوه

  .ورتلل

  :يو کس پالر ته وويل

اواره  خو فضل هللا ته په يو �ل ورتلو، �¦ وم دېرش کاله په يوه ستونزه کې -
فضل هللا به مجرم� په عام محرض کې په درو وهل چې تر دې وړاندې . شوه

  .زموږ په سيمه کې داسې �ه نه و ليدل شوي

درې هغه �وانان وليدل، په خپلو سرت�و يې ، ته وويلد پالر يوه مل5ري مې ور 
  .شول کو په وړاندې په درو ووهلخلعامو د  چې دوه 2]ې يې ت�تولې وې او
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د فضل هللا استو�ن]ي ته نژدې یې يو ستيج جوړ ک� چې د جمعې ور�ې له 
وعظونو وروسته به هلته په سل5ونو کسان د مجرمينو د سزا د لیدلو له پاره ورتلل 

  :ويل هچيغپه د هرې درې په وهلو رسه به يې چې 

  !ربهللا اک -

  .ل لرونکي تور آس سپور د خلکو منn ته ورغئکله به فضل هللا په يوه �لور نع

کسانو ته اجازه نه ورکوله چې د فلج درمل خلکو ته  ييروغتيابه يې  مل5رو
دوی ويل واکس� ورکول امريکايي نقشه ده چې مسل�نې 2]ې . ورک�ي

  .نو په دې رسه به د سوات د خلکو نسل هم له من]ه الړ يش. شنjې ک�ي

  :لفضل هللا په راډيو کې ووي

تداوي د اسالمي رشيعت له قوانينو رسه مخالفت  د ناروغD له خپرېدو مخکې -
د سوات په هې� سيمه کې به دې يو ماشوم هم نه و ليدلی چې يو �ا�کی . دی

  .واکس� يې دې خوړيل وي

د فضل هللا کسان په بشپ�ه تو�ه د افغانستان د امر باملعروف او نهی عنی 
. په مخالفينو پسې �ر�ېدلبه کې  په الرو او کو�و، واملنکر پولیسو ته ورته و 

دا . په نوم د پولیسو يوه داوطلبه ډله جوړه ک�ه» د شاه� �ان�5ي �واک«دوی 
  .�ر�ېدل ه �اډيو کې ناست او په سيمه کېډله به وسله په الس پ

هغه ، يوه ورځ مې له پالر رسه د بان� مدير ته تللې وم. �ينې خلک خوشاله و
  :وویلته  مې پالر

بازار ته له سودا �خه  د فضل هللا يو له 2و کارونو دا و چې نجونې او 2]ې يې -
  .ی شوو ذخ¦ه کاوس موږ نارينه پيسې . منعه ک�ې

پالر په پرېشانD رسه ويل چې ډېری کسان زموږ د سيمې د سل�ن په �ېر دي 
ا روپD کارۍ له السه د کور چلولو له پاره يوازې اتي هغه ورځ يې ويل چې د بې

خو همدې سل�ن د دوی د کار تر بندېدو يوه ورځ مخکې يوه خربيال ته  لري
  .زړه سواندي او مهربانه خلک دي، وييل و چې طالبان ډېر 2ه

د فضل هللا تاوتريخوالی او واکمني ، د مال راډيو له خپرېدو �خه يو کال وړاندې



 
 
 

 

  ١٣٢ | زه مالله یم

رسه د هغو وژل شوو  له خپلو دريو زامنو ورور يې موالنا لياقت. پراخه شوې وه
په پای کې په بوجار  م کال د اکتوبر د مياشتې ۲۰۰۶چې په کسانو له ډلې و 

ې حمله کې د سوات د درې په د .مدرسه امريکايي بې پېلو�ه الوتکو Êبار وک�
و و په شاوخوا ماشومان  نوکلو د دوولسو  کسانو چې ډېری يې نوي �وانان اواتيا 

و او خلکو قسم خوړلی و ملې وروسته �ول وېرېديل له دې ح. ژوند له السه ورک�
الم لس ور�ې وروسته يو �اÅر�ي بريد کوونکي د اس. و چې غچ به يې اخيلو 

حمله وک�ه چې په پايله  پوستهد پوځ په يوه  �D کېآباد او سوات په الره په دره 
په پاکستان کې �اÅر�ي وخت  ههغ. کسه رستېري ووژل ۴۲ې پوستکې يې د 

ه ډېر پې�ېدل خو په هغې کال په �وليزه تو�ه شپM چاودنې وشوې او دا تر بريدون
  .�ولو لويه حمله وه چې د پاکستا� پو�يانو په ضد شوې وه

  :خو فضل هللا وويل. په اخرت کې موږ پسونه او نور حيوانات قربا� کوو

  .په دې اخرت کې به دوه پ�ې لرونکي حيوانات قربا� يش -

د ، سياست پوهان، خانان يې پ¦وانو. ربو معنی ته پام شويې د خ ډېر ژر مې
�خه او نورو  )i(»د خلکو ميل �وند«په �ان�5ې تو�ه  و او سېکولر غ�يميل حزبون

  .ډېر کسان ووژل

 م کال په جنوري کې مې د پالر يو مل5ری چې ملک بخت بیدار ۲۰۰۷د 
T ک�ي و وت�تول نومېده په خپل کيل کې د اتيا کسانو له خوا چې مخونه يې پ

وروسته يې جسد د ده د  .خان او پان5ه وال و، هغه د خلکو د ميل �وند مرش .شو
. کورنD د نيکونو په هديره کې پيداشو چې السونه او پ�ې يې پرې مات ک�ي و

خلکو ويل هغه له دې امله ووژل شو چې . لوم�ۍ هديف وژنه وهکې دا په سوات 
  .رسته ک�ې وهد طالبانو په ضد يې له پوځ رسه م

زموږ ايالتي حکومت تر اوسه . دولتي چارواکو �ولې پې�ې له پامه غور�ولې وې
چې د اسالم له پاره په مبارزه ک�لو يې ، هم له هغو ماليانو �خه جوړ شوی و

په لوم�يو کې مو فکر کاوه چې د سوات تر �ولو لوی 2ار . نه مالمتول هېcوک

                                                           
)i(

  .حزب دی یپه پاکستان کې يو سیايس چپ 
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د اوسېدو له موږ ز د مال فضل هللا پنjغالی خو . یه زموږ له پاره خوندي دمېن5ور 
رسه له دې چې کور ته نژدې مو طالبان نه و خو په . په �و ميله کې پروت و�ايه 
  .کې �ر�ېدل غونjيوبازارونو او ، کو�و

  .�واښ نژدې کېدهورځ په ورځ موږ ته هم 

زه او مور مې د تره د زوی په �اډي کې شاتني . کيل ته الړو خپلپه اخرت کې 
په غاړه روان و چې د طالبانو له يوه پا�ک  د سېند�اډی ، وسېT کې ناستې و 

د تره زوی مو ډېر ژر د موسيقD کس{ونه موږ ته راک�ل چې په . رسه ودرېدو
طالبانو تورې جامې اغوستې وې او کالشينکوفونه . بکسونو کې مو يې پT ک�و

  . يې په السونو کې و

  :موږ ته يې وويل

بايد چې چادرۍ په رس ، تاسې د رشم وړ ياستول جامو کې په دې ډخويندو  -
  .ک�ئ

د دروازې په رس مو يو ليک ، کله چې له رخصتيو وروسته بېرته 2وون]ي ته راغلو
  :2کارېده چې په کې ليکل شوي و

تاسې نجونو ته . ستاسې 2وون]ی د لويديزوالو او کفارو په �ېر دی! 2اغليه«
. جامې اغوندي د رشيعت خالف ديزده ک�ه ورکوئ او هغوی چې کومې 

  .2وون]ی مو وت�ئ کنه له ستونزو رسه به مخ شئ او اوالدونه به مو په غم کېني

  »د اسالم فدايان«

او نجونې هم کان خپلې سيمه ييزې جامې پالر هوډ وک� چې له دې وروسته هل
، پار2تنه وک�هموږ ته يې س. واغونديش� رن5ه جامې له سپ� �کري رسه 

  .ته د تلو او راتلو په وخت کې مخ پT ک�و 2وون]ي

زياته يې . ی او ثابت قدمه و اويسله پالر نه غو2تنه وک�ه چې پياوړ هدایت هللا 
  :ک�ه

ی شې د دوی په ضد بيانيه ضياءالدينه ته نفوذ لرونکی شخصيت يې کوال  -
کوالی شې همدلته  ته. فس ويستل او نفس اخيستل نه ديژوند يوازې ن .ورک�ې
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  .و يا هم د دوی په وړاندې ودرېMېد طالبانو �ول امرونه ومنې ا، شې پاتې

سيمه  ېوروسته يې د ډييل آزاد. رشيح ک�ېپالر د هدايت هللا خربې موږ ته ت
  :ليک وليکهيو ه ييزې ور�پا�ې ت

  !د اسالم فدايانو ته«

له تاسې هیله کوو زموږ . دغه د اسالمي احکامو د پيل کولو سمه الره نه ده
همدغه ، چې تاسې باور لرئ )ج(�که په کوم خدای، دونو ته رضر مه رسوئاوال 

تاسې کوالی شئ زما ژوند . ته سجده کوي )ج(ماشومان هره ورځ همغه خدای
  ».واخلئ خو هيله کوم د دې 2وون]ي ماشومان ونه وژنئ

ليک د منn په پا�ه کې چاپ شوی . کله چې پالر ور�پا�ه وليده ډېر وارخطا شو
خلکو ډېرو پالر ته  .پالر نوم او د 2وون]ي پته هم په کې ليکل شوي وو او د 
  .هcاوهاو نور يې هم و  رکولهو  مبارکي

  :�ينو کسانو پالر ته وويل

تاسې په ��نديو اوبو کې لوم�ۍ ډبره اې�ې اوس موږ هم بايد د خربو کولو  -
  .شهامت ولرو
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  د @ېنېس توپ، د نبات اوبه

  او د سوات بودا

  

وروسته د بودا�انو مجسمې او ورپسې يې زموږ تاريخ له ، لوم�ی موسيقي طالبانو
زموږ يو له په زړه پورې فعاليتونو �خه د 2وون]ي له خوا د مېلې  .من]ه يووړ

. دا چې موږ د سوات په �ېر جنتي سيمه کې ژوند کاوه ډېر خوشاله و. سفر و
د ، د سکي لوبه، ندېس، سوات ډېر په زړه پورې ميله يي �ايونه لرل لکه آبشار

Dا مجسمې او د سوات د آخند مقربهد بود، وايل ما�.  

اړه خربې کولې تر دې چې هغه شپه ډېرې اونD پخوا به مو د مېلې د سفر په 
له رسو ک�و چر�انو او ، تر �ولو 2کلې جامې به مو اغوستې چې ورسېده را مه

نکو به د عکاسD �ينو زده کوو . وريجو ډکو لو2يو رسه به بس ته پورته شوو
د ور�ې په پای کې به . کامرې لرلې او په مېله کې به مو عکسونه هم اخيستل

پالر غو2تل چې �ول په يوه ليکه کې ودرېMو او هر کس به په نوبت په يوه لويه 
کله چې فضل هللا . خربې کولې په اړه به مو نندارېډبره درېده او د نن ور�ې د 

�که چې نجونې ، ي هې� مېله يي سفر نه الرهله هغې وروسته مو 2وون] ئراغ
  .نه بايد بهر ليدل شوې وای

دغه . ې چې زموږ د لوبو �ای و ورانې ک�ېطالبانو د بودا مجسمې او �ونبذ
د پاچاهانو د زمانې له تاريخ �خه  )i(مجسمې په زر�ونه کلونه پخوا د کوشانيانو

او مجسمه جوړول حرام  طالبانو باور الره چې هر ډول نقايش ک�ل. وېرا پاتې 
ې مېن5ور يوه ورځ يې د جهان آباد بودا چې . دي او بايد چې مخنيوی يې ويش

. ته نژدې په يوه غره کې توږل شوی و او شپM مرته اوږدوالی یې الره والوزاوه

                                                           
)i( ن% آسيا او دهند په ش�ل  ۳۵۷?خه تر  ۶۰له  د کوشانيانو امپراتوري چېXم کلونو پورې يې په من

  .واکمني کوله او بودايي دين په کې رواج و
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د بودا په �ېر  )i(پخوا� آثار پېژندونکي وايي چې دې بودا د افغانستان د باميانو
  .بانو ويجاړ ک� ارز2ت درلودچې د افغانستان طال

لوم�ی يې د ډبرو په . ک�لو دو له پاره يې دوه عملياته د دې مجسمې د ويجاړې
په زړه پورې پايله يې ترالسه  خو، �و�و کې سوري وک�ل او له باروتو يې ډک ک�ل

م کال د اکتوبر په آتم يې هغه �ايونو ته �۲۰۰۷و اونD وروسته د . ک�ه نه
يې هغه بودا چې د اوومې پې�ۍ راهيسې يې د درې �ارنه  دا �ل، انفجار ورک�

  .ک�ه له من]ه يووړ

د سوات موزيم . ان شولدو2منفرهن� او تاريخ ، طالبان زموږ د 2کلو ه�ونو
نورو دو او و دوی د زمر . يې له دوی �خه د ساتنې له پاره بل �ای ته ولېMداوه
�ای 2کلې ډبرې يې د کانونو غرونه تر خپلې ولکې الندې راوستل او د هغه 

به چې زموږ ارز2ت لرونکې ونې د تختو  چا. وسلو د اخیستو له پاره پلورلې
جوړولو له پاره وهلې له طالبانو به يې اجازه اخيسته چې په ونو ډکو �اډو ته يې 

  .د تلو اجازه ورک�ي

رسه له . د دوی د راډيو خپرونې په �وله دره او په �اونjيو سيمو کې اورېدل کېدې
هغوی کېبيل چينلونه پرې ، دې چې موږ تر اوسه هم خپل �لويزيون ساتلی و

خپلې خو2ې په �ېر د  »رشارت«ې نور نه شوای کوالی چې د منيبما او . ک�ل
داسې 2کارېده چې طالبان غواړي موږ هې� کار ونه  .باليووډي خپرونې و�ورو

په تخته به مو ن�و هغوی د کاروم په نوم زموږ د خو2ې وړ د تختې لوبه چې . ک�و
داسې اوازې مو اورېدلې وې چې که طالبان . ته حرکت ورکاوه هم منعه اعالن ک�ه

په کورونو کې د ماشومانو د خندا آواز واوري په زور کور ته ننوزي او تخته ورته 
خلکو ته به ، طالبانو موږ د نان]کو په �ېر تر خپلې ولکې الندې راوستي و. ماتوي

ما به فکر کاوه چې که . وک�يه ډول کايل واغوندي او �ه کار يې امر کاوه چې �

                                                           
)ii(

دغه . د بودا لويې مجسمې وې چې د افغانستان د باميانو واليت د يوه غره په زړه کې توږل شوې وې 

ريخي eايونو رسه په دې سيمه کې د مرته و، د نورو تا ۳۵او د بلې هم  ۵۳مجسمې چې د يوې لوړوالی 
  .اوږده وخت له پاره په افغانستان کې د سيالنيانو د ليدلو اصيل آثار و
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  .غو2تی موږ هم همداسې وای نو �ول انسانان به يې يو ډول پيداک�ي و )ج(خدای

په متته واړه يې خاوند . يوه ورځ مې پام شو چې 2وونکې حميده په سل5یو ژاړي
2وونکې  د، د فضل هللا کسانو په هغې 2ار حمله ک�ې وه، 2ار کې پوليس و

د درې په پوليسو يې دا . حميدې د خاوند په �jون يې �و کسه پوليس وژيل و
رشيعت د . دوی ډېر ژر ډېر کليوال تر خپلې ولکې الندې راوستل. لوم�ی بريد و

د دوی . وستو کې ورپېدلنفاذ سپ� او تور ب¦غونه ډېر ژر د پوليسو په پد 
په لM . او پوليس به ترې ت�تېدل ېلوډسپيکرونو رسه کليو ته ننوت لهملېشې به 

پوليس له وژل کېدو �خه ډېر . کيل تر ولکې الندې راوستل ۵۹وخت کې يې 
نو له همدې امله يې په ور�پا�و کې خربتيا خپره ک�ه چې دوی له . وېرېديل و

  .واک �خه الس اخيستی

داسې چې ته به ، دا �ولې پې�ې وشوې خو �وک يې په مخه کې ونه درېدل
. پالر مې ويل چې فضل هللا خلک الر ورکي ک�ي و. ول پ�موD2 وړي ديوايې �

رسه له دې چې . �ينو له دې امله چې 2ه ژوند به ولري وررسه يو �ای شوي و
  .خو بيا هم پالر هcه وک�ه چې د دوی له تبليغاتو رسه مقابله وک�ي، سخته وه

  :هغه به په خندا رسه ويل

  .لرم زه نه ملېشه يم او نه هم راډيو -

هغه آن يوه ورځ په يوه 2وون]ي کې د خربو له پاره په ډېرې اتلولD رسه د راډيو 
، ره يي پل په واسطه تېرېدهدی له يوه سېند �خه د کرک. ته ورغئ مال کيل

په ژوند کې يې چې کوم دودونه ، چې �ول آس�ن دود نيولی وړاندې يې پام شو
له �ان رسه فکر ک�ی و چې دا به د لوم�ی يې . تور دود و ليديل و تر �ولو ډېر

�وري چې �و لونD5 او ، نژدې شوي و خو کله چې ور، خ�تو د ب{يو دود وي
  .کمپيو�رونه اور ته اچوي �لويزيونونه اوکسان والړ دي لويو ږيرو واله 

  :پالر مې په 2وون]ي کې خلکو ته وويل

پوهېMئ . سوزولکليوال مې وليدل چې �لويزيونونه او کمپيو�رونه يې په اور  -
ه دي چې نور سامانونه هم �وک چې له دې کار �خه �{ه اخيل چاپا� رشکتون
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  .جوړ ک�ي

وويل نور ادامه مه ورکوه چې له يې د پالر په غوږ کې  ئراغيو کس ستېج ته 
  .خطر رسه مخ کېMې

. ډېرو دولتي مامورينو او آن خلکو د دې ډول کارونو په وړاندې غرب�ون نه 2وده
طالبانو د . ارېده چې د �ول هېواد خلکو خپل عقل له السه ورک�ی ويداسې 2ک

په ور�پا�و کې مې تصويرونه . ملت زړه اسالم آباد هم تر ولکې الندې راوستی و
ليدل چې 2]و او نجونو د چادري په �ېر جامو کې د موسيقD او فلمونو په 

  .بازار يرغل ک�ی و

�خه » الل مسجد«او  »عه حفصېجام«دغه 2]ې د نجونو د لويې ديني مدرسې 
نوم يې د دېوالونو د رسو الل م کال کې جوړ شو او  ۱۹۶۵دغه مسجد په . وې

د ، الل مسجد چې دولتي مامورينو به هلته ملون]ونه کول. رن5ونو له امله دی
ن ېس آی له مرکز او نورو ډېرو دولتي ادارو رسه ډېر لM وا�د آی ا، شورا له مجلس

او هلکانو دوې مدرسې لري چې په کلونو په کشم¦ او  نجونوودانD يې د . لري
دغه ودانD د عبدالعزيز او . دي ېان کې د مبارزې له پاره کارول شو افغانست

او هغه وخت د بن الدن د  هنو د دوو ورو�و له خوا اداره کېدعبدالرشيد په نومو 
وخت کې  تبليغاتو په مرکز بدل شو چې عبدالرشيد له مالعمر رسه د کتنې په

  . ليدلی واسامه هم 

دغه دوه ورو�ه د خپلو اور ژبو بيانيو له امله پېژندل شوي و او ډېر کسان يې په 
کله چې . �ان�5ې تو�ه د سپ{مرب له يوولسم وروسته په �ان رامات ک�ل

په وړاندې ج�5ه کې له امريکايانو رسه د مرستې » ترورېزم«ولسمرش مرشف د 
رسه خپلې اړيکې پرې ک�ې او په دولت د نيوکې په  مسجد له پوځ، هوک�ه وک�ه

کې د مرشف په کاروان  م کال په ډسمرب ۲۰۰۳آن عبدالرشيد په . مرکز بدل شو
�ارنواالن وايي چې د دې . ته روان و د انفجار په توطيه تورن شو چې راولپنjۍ

حملې له پاره يې چاودېدونکي توکي په الل مسجد کې پT ک�ي و خو هغه له 
  .تور �خه �و مياشتې وروسته له بنده خالص شودې 
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م کال کې قباييل سيمو وزيرستان ته خپل رستېري  ۲۰۰۴کله چې مرشف په 
دوو ورو�و د دولت په ضد د يوې مبارزې رهربي په غاړه اخيستې وه او د ، ولېMل

هغوی يوه وېبپا�ه او د فضل هللا د راډيو په . اسالمي اعالن ک� پوځ اقدام يې غ¦
  .ر يوه ناقانونه راډيويي دست5اه لرله چې له الرې يې خلکو ته اطالعات رسول�ې

د الل مسجد د ، په همغه وخت کې چې په سوات کې طالبان را�ر�ندېدل
هغوی په هغو کورونو چې فکر . مدرسې نجونو په اسالم آباد کې خلک �وا2ل

مې 2]ې به کو . کېده د پيغام رسولو مرکزونه دي په نا�اپي تو�ه حمله ک�له
د فلم او موسيقD . چې د دوی په فکر بې الرې وې په درو به وهل کېدې

کله چې . پلورن]ي يې ت�يل و او د پلورن]يو �ولو وسايلو ته يې اور ورته ک�ی و
ليدل او غM اورېدل ناروا نه د دوی به نظر بيا يې ، 2]ې د طالبانو په �{ه وي

د مرش ورور 2]ه وه چې په وياړ  مدرسې مديره د عبدالعزيز» ام حسن« د. دي
آن . رسه به يې ويل چې ډېرو نجونو ته يې د �اÅر�ي بريد له پاره روزنه ورک�ې

. په مسجد کې يې محکمې خالصې ک�ې چې اسالمي عدالت تررسه ک�ي
  .ملېشو به پوليس په درو وهل او دولتي ودانD به يې چور کولې

کېدای يش له دې امله . و2ييد مرشف دولت نه پوهېده چې �ه ډول غرب�ون 
م کال په من]نيو مياشتو کې  ۲۰۰۷خو د . به و چې پوځ له مسجد رسه نژدې و

رشايط نور هم خراب شول او خلک له دې وېرېدل چې د طالبانو ملېشو پالزمېنه 
اسالم آباد هر وخت يوه آرامه او منظمه سيمه ده چې د . تر واک الندې راوسته

په پای کې د جوالی د درېيم ما2ام په . ه ډېر توپ¦ لريهېواد له نورو سيمو رس 
دوی د هغې سيمې برې�نا . وخت �ان5ونه او نظامي �اډي تر مسجد چاپېر شول

رستېريو د دېوال په . ډزې او چاودنې پيل شوې، کله چې تياره شوه، پرې ک�ه
ل په داسې حا، سوريو کې چاودنې وک�ې او د پ{ن]ای په لور يې توپونه وويشتل

دولتي �واکونو د مدرسې ، کې چې جن5ي هليکوپرتې يې په آس�ن �ر�ېدې
  .نجونو ته په لوډسپيکرو کې چيغې وهلې چې تسليم يش

. د مسجد ډېرو ملېشو د کشم¦ او افغانستان په ج�5و کې هم برخه اخيستې وه



 
 
 

 

  ١٤٠ | زه مالله یم

دوی د مدرسې نجونې ډبرينو . دوی د �ان له پاره �و سن5رونه جوړ ک�ي و
د نجونو کورنD له مسجد بهر پرېشانه . �و ته له زېرو رسه ولېMلې�مکتلو کو 

والړې وې او له خپلو لو�و رسه يې په مبايل خربې کولې او هيله يې ترې کوله 
له 2وونکو يې زده ک�ي چې د دوی له يې �ينو نجونو نه منله ويل . ووزي چې را

  .پاره شهادت کاميا� ده

عبدالعزيز يې له لور رسه چې . ووتې نې راپه ما2ام لM شمېر نجو  ېور� سباد 
د ده مېرمن او وړوکی ورور يې له ډېرو . ووت چادري يې په رس ک�ې وه په پ{ه را

نورو زده کوونکو رسه د ننه پرې�ودل او هره ورځ به پوځ او ملېشو پر يو بل ډزې 
دغه محارصه د . ملېشې په راک{و او له ب{ريو جوړو Êونو سمبال وې. ک�لې
هغه وخت چې د مسجد له منارې �خه يې د �ان�5و ، ی تر نهم پورېجوال 

په پای کې د پوځ زغم پای ته ورسېد او . �واکونو يو قوماندان وويشت ادامه لرله
  .په پ{ن]ای يې حمله وک�ه

نوم ورک�ی و رسه له دې چې چيغو يې د غوږو » خاموش عملیات«د ته دولت دې 
. پالزمېنه کې داسې ج�5ه نه وه ليدل شوېپه تر دې وړاندې مو . پردې شکولې

تر دې چې عبدالعزيز او پ¦وان ، ک�نjويانو په ساعتونو کو�ه په کو�ه مبارزه وک�ه
د جوالی په لسمه کله چې محارصه پای . يې تر �مکتلې پورې تعقيب او ووژل

خربونو . د رستېرو او ماشومانو په �jون په سل5ونو خلک ووژل شول، ته ورسېده
هر �ای هندارې ماتې ، ن ورکوونکي عکسونه چې هر �ای وينې 2کارېدې�کا

يې چې ډېر  و دا تصويرونه کتل�ولموږ . 2ودل، او بې روحه جسدونه پراته و
په پالزمېنه . د سوات اوسېدونکي وزده کوونکي  د دواړو مدرسو ډېر. وېرېديل و

سجد زموږ له هغه هم په يوه مسجد کې �ه ډول داسې پې�ه رامنn ته کېMي؟ م
  .پاره يو سپېcلی �ای دی

د جوالی . شول د الل مسجد له محارصې وروسته د سوات طالبان ورک
 .د زېMېدو ورځ ده له دې امله مې د دې ور�ې پې�ې نه هېرېMي دوولسمه مې

فضل هللا خلکو ته د يوې راډيو �پې ورک�ې چې له پخوانيو �پو رسه يې توپ¦ 
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پرېشانD رسه د الل مسجد د حملې په اړه خربې  هغه په ډېرې غوسې او. الره
د پاکستان د يې بیا . کولې او ژمنه يې وک�ه چې د عبدالعزيز د مرګ غچ به اخيل

  .حکومت په ضد د ج�5ې اعالن وک�

 کوی شوایاوس فضل هللا خپل �وا2ونه . پيل و دغه شخ�ې د يوې واقعي نيونې
�و ور�ې وروسته . ته وهcويد الل مسجد په نوم خلک د طالبانو مالت�ۍ چې 

. يې د سوات په الره په يوه دولتي ډله حمله وک�ه او ديارلس رستېري يې ووژل
د باجوړ د قبيلو له خوا هم د اعرتاض چيغې ، دغه ستونزه يوازې د سوات نه وه

  .واورېدل شوپورته شوې او د �اÅر�و Êونو غM په �ول هېواد کې 

  .که چې بې نظ¦ بو�و بېرته راتله�، شته وهتر اوسه هم د هيلو يوه وړان5ه 

�که چې له ده رسه ت�ون کوونکي ج�ال مرشف په ، امريکايان ډېر په وېره کې و
له همدې ، پاکستان کې محبوبيت نه الره چې د طالبانو په وړاندې اغېز ولري

. امله يې له خپل مامور رسه مرسته وک�ه چې په يوه معامله کې خپل واک ووېيش
داسې وه چې مرشف له واک �خه �ن� ته ک�ي او د بې نظ¦ بو�و د  نقشه

د پالر مې �ولو پاکستانيانو . حزب تر مالت� الندې يو ملکي کس ولسمرش و�اکي
�که چې مرشف او بې ولري  نه کاوه چې دا معامله دې اغېزفکر په �ېر مې 

  . نظ¦ې له يو بل �خه بد راتلل

خو . له هېواده بهر په تبعيد کې ژوند کاوه ېد دوه کلنD له وخته بې نظ¦  زما
پالر مې يې په اړه ډېرې خربې ک�ې وې او دا چې دويم �يل راتله او يوه 2]ه 

د خربو ته بې نظ¦ بو�و زما په �ېر ډېرو نجونو . رهرب به مو لرله ډېره حیرانه وم
بې . له پاره بېل5ه وه هغه زموږ. کولو زړه ورک�ی و چې خربې او سياست وک�و

د ولسواکDپيل او �ولې ن�ۍ ته د قدرت او ، نظ¦ بو�و د زورواکD د له من]ه وړلو
هغه زموږ يوازينD مرشه وه چې د ملېشو په ضد به يې . هيلو پيغام راوړونکې وه

خربې کولې او آن امريکا ته يې وړانديز وک� چې د پاکستان په پولو کې بن الدن 
  .پيدا او ويې نييس

مه  ۱۸م کال د اکتوبر په  ۲۰۰۷د . استقبال وړ ونه �ر�ېده خو د �ولو خلکو د
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په کراچD کې له الوتکې را2کته شوه چې موږ �ول يې د ليدو له پاره �لويزيون 
او2کې يې تويولې �که چې له نهه کاله تبعيد وروسته يې د پاکستان ، ته �ک و

و او دا کاروان په رسک په حرکت کې چې يې کله . په خاوره کې پ�ه اې�ې وه
. په سل5ونو زره خلک يې 2ه راغالست ته راغيل و .په يوه رسخاليص بس کې وه

. وستي و هغوی له �ول هېواد �خه راغيل و چې ډېرو يې ماشومان هم وررسه را
. ډېرو يې سپينې کوترې والوزولې چې يوه يې د بې نظ¦ې په بکس کېناسته

يې نور ننداره نه شوای  موږ. خلک دومره ډېر و چې بس ډېر ورو حرکت کاوه
  .کوی �که چې ډېر وخت يې نيوه

د بې . زه مې په بسرته کې پرته وم، کله چې په نيمه شپه کې ملېشو حمله وک�ه
سهار چې کله له خوبه وي�ه . نظ¦ې بس د نارنجي وړان5و په �پو کې الوتی و

چې �وله  هغه او مل5ري يې دومره وېرېديل او پرېشانه و. ه ک�مپالر مې خرب ، شوم
له نېکه مرغه چې بې نظ¦ې ته زيان نه و . شپه يې سرت�ې نه وې پ{ې ک�ې

رسېدلی �که چې هغه تر انفجار مخکې الندې پوړ ته تللې وه �و په يوه فوالدي 
زموږ په هېواد ، کسه وژل شوي و ۱۵۰کو�ه کې آرام وک�ي خو په دې پې�ه کې 
ری جسدونه د زده کوونکو و چې تر ډې. کې د بم چاودنې دا پې�ه تر �ولو لويه وه

په هغې ورځ په . بس يې ک�ۍ جوړه ک�ې وه او �انونه د بې نظ¦ې فدایان بلل
موږ . و آن د بې نظ¦ې مخالف� هم غيلزده کوونکي �ول کې 2وون]ي 

  .جوړه ده ته شکر ويست چې بې نظ¦ه )ج(خدای

موږ . ئرسه سوات ته راغد جيپونو او هيل کوپرتو په آوازونو پوځ يوه اونD وروسته 
په منjه منjه بهر . ولوډېرې ووېر  ، غM يېپه 2وون]ي کې و چې هليکوپرتې راغلې

په چ{کD رسه مو د نبات اوبه او د �ېنېس توپونه يې چې موږ ته را اچول ، ووتو
خو دا چې زموږ کور د ، د سوات په يوه لرې پرته سيمه کې وې ېهليکوپرت . نیول

موږ د نبات . رسه نژدې و زموږ په رس به يې هم پروازونه کول سيمه ييز پوځ له اډې
  .د اوبو د �ولولو له پاره له يو بل رسه سيايل کوله چې �وک به ډېر �ول ک�ي

مسجدونو اعالن وک� چې  ل،ويې وي ئيوه ورځ يو کس د رسک له بلې غاړې راغ
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نی موږ نه پوهېدو چې نظامي حکومت �ه مع. سبا به نظامي حکومت جوړ يش
د خپل �اونjي د کور په دېوال کې د اړيکو . له همدې امله وارخطا و. لري

زه الړم دېوال مې په زوره زوره . ساتلو له پاره چې هلته سفينه اوسېده يو سوری و
  :ترې ومې پو2تل، دوی د دېوال سوري ته راغلل، وواهه

  دا نظامي حکومت يې ال �ه دی؟ -

ونه وتو فکر مو کاوه  ته آن له کو�و مو هم راوروس، کله چې هغوی راته ترشيح ک�
  .چې کومه بده پې�ه کېMي

زره رستېري لېMيل چې له طالبانو  ۳په راډيو کې مو واورېدل چې مرشف درې ته 
هغوی �ولې خصويص او دولتي ودانD چې فکر کېده سرتاتيژيک . رسه مقابله وک�ي

د سوات پې�و ته فکر نه تر هغې وخته فکر کېده چې پاکستان . اهميت لري ونيوې
 ۱۳رستېري او  ۱۷يوه ورځ وروسته يوه �اÅر�ي د پوځ يو �اډی والوزاوه چې . کوي

وروسته �وله شپه له غرونو �خه د توپ او �وپکو . ملکي و��ي په کې ووژل شول
  .له دې غMونو رسه مو نه شوای کوالی سرت�ې پ{ې ک�و، آوازونه راتلل

ته  ې واورېدل چې په غرونو کې ج�5ه د ش�ل لورمې په �لويزيون کپه بله ورځ 
هcه مو ، 2وون]ی رخصت شوی و او موږ په کور کې پاتې و. هم وړل شوې ده

موږ د مرميو  خو ن5ورې بهر وهرسه له دې چې ج�5ه له مې. شوپوه په پې�ه کوله 
خو د ، دي چې د سلو په شاوخوا ملېشې وژل شوېپوځ ويل . غMونه اورېدل

کې د پوځ په يوه  وم�ۍ ورځ لM او ډېر اوه سوه طالبانو په خوازه خېلهنوومرب په ل
ته اله دوی �خه پن]وس تنه رسحدي پو�يان وت�تېدل او . پوسته بريد وک�

د فضل هللا کسانو د دې له پاره چې دوی سپک . �لوې�ت کسه نور يې ونيول
بيا يې هر او وو وسلې او يونيفورم يې ترې اخيستي ، ک�ي او ملنjې پرې ووهي

وروسته طالبانو  .يوه ته پن]ه سوه روپD ورک�ې چې له ه�غه الرې بېرته الړ يش
ته الړل  )i(اوستې او مدينر په خوازه خېله کې دوې پوستې تر خپل واک الندې 

طالبانو په ډېرې چ{کD رسه د مېن5ورې . چې هلته پوليسو خپله وسلې ورک�ې

                                                           
(i)

 Madyan 
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  .شاوخوا سيمې تر واک الندې ک�ې

نوومرب په دولسمه لس زره رستېري او �و جن5ي هليکوپرتې هم زموږ  مرشف د
هغوی آن د �لف د لوبو په ډ�ر . په هر �ای کې پوځ 2کارېده. ولېMلې درې ته را

. کې هم پوسته واچوله او خپلې لويې وسلې يې د غره په ملنه کې ودرولې
ۍ ج�5ې د سوات د لوم�   په ضد عمليات پيل ک�ل چېوروسته يې د فضل هللا

دا لوم�ی �ل و چې دولت د خپلو خلکو په وړاندې له قباييل . په نوم ياده شوه
لوم�ی پوليسو هcه وک�ه چې فضل هللا په داسې حال . سيمې بهر عمليات کوي

کې چې يوه �ويل ته يې خربې کولې ونييس خو يو طوفان وشو چې هغه په 
  .�دغې پې�ې د ده معنوي ارز2ت ډېر ک، تې�ته بريالی شو

لور ته  nد دوی په �ای یې د ختي. م نه شوېملېشې په آسانD رسه تسلي
چې د شن5لې له اصيل د الپورې 2ار مه يې ۱۶د نوومرب په ، پرمخت� وک�

. وت�تېدل هسيمه ييز پوليس دويم �يل له ج�5ې پرت. 2ارونو �خه يو دی ونيو
او ازبک هم منn کې چيچنيايي  د هغې �ای خلکو ويل چې د مبارزه کوونکو په

رسه له دې چې پالر ، وته په اندې�نه کې و کورنD موږ په شن5له کې خپلې . وو 
دی چې دوی ته مزاحمت نه يش يې د طالبانو له سيمې ډېر لرې  ويل کلی

د پاکستان پوځ ډېر  .له دوی رسه مرسته وک�يد سيمې خلک به  کوی او
وک� چې دره په �وليزه له همدې امله يې دويم �يل هوډ ، رستېري او وسلې لرلې

ملېشې . هی د فضل هللا مرکز امام دره ونيو هغو . تو�ه تر کن{رول الندې ونييس
سمرب په لوم�يو کې پوځ وويل چې �ولې سيمې پاکې ې�ن5ل ته وت�تېدې او د ډ

  .ت� ک�ی و فضل هللا د غرونو په لور شا. شوې دي

  .خو دوی طالبان له هغې �ايه لرې نه ک�ل

  :پالر وويل

 .دا د شخ�ې پای نه دی -

د پاکستان په �ول ش�ل لويديز . له د ويجاړۍ المل نه وهيوازې د فضل هللا ډ
د سوات له . پيداشوې وې ډلې را قبايلو په رهربۍ د ملېشو بېالبېيلکې د 
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رهربانو زموږ د ایالت له الرې په جنو�  ۴۰ونD وروسته د طالبانو ه اج�5ې يو 
د پاکستان د دولت په ضد يې ج�5ه اعالن ک�ې  وزيرستان کې رسه کتيل و او

په نوم او ب¦غ رسه به » پاکستان د طالبانو د تحريک«دوی هوک�ه ک�ې وه د . وه
او دعوه يې وک�ه چې په خپله ډله کې د پاکستان په  ډله جوړه ک�ي متحده ،يوه

په نوم يو کس  دوی د بيت هللا مسعود. زره کسان لري ۴۰ضد ج�5ې له پاره 
د خپل  ،او لM او ډېر د �لوې�ت کلونو و په افغانستان کې هم جن5ېدلی وچې 

  . فضل هللا هم د سوات د عملياتو قوماندان و�اکل شو. رهرب په تو�ه و�اکه

موږ فکر کاوه چې ج�5ه به ژر پای ته ورسېMي خو سخته ، ورسېد کله چې پوځ را
و نه يوازې دا چې په طالبان. تر اوسه ډېرې شخ�ې شته وې. تېروتنه مو ک�ې وه

ې چ چا، و 2]و چې حجاب نه الرهکومبلکې  ،پوليسو او پوځ يې حملې ک�لې
. اوږده ږيره نه لرله او چا چې کمیس پرتوګ نه اغوستل هم يې حملې پرې کولې

سمرب په اووه ویشتم بې نظ¦ بو�و د راولپنjۍ د پارکي په لياقت باغ کې ېد ډ
  . �اکنې تررسه ک�ې، ر لیاقت عيل ترور شوی وچې هلته زموږ د هېواد لوم�ی وزي

  :بې نظ¦ بو�و د چيغو او خوشاليو په غMونو کې �ر�نده ک�ه

د دې وړونکی . موږ به افراط کوونکو او ملېشو ته د خلکو په قدرت رسه ماته ورک�و - 
د �اډي په ، کله چې له باغه ووته، د مرمD ضد لندکروزر وډوله �اډی يو �ويو�ا 

�خه يې رس ويوست چې خلکو ته د خدای په  ده او د �اډي له لوڅ رسچوکD ودرې
�که چې ، چاودنو غMونه واورېدل شولاو نا�اپه د ډزو . آمانD له پاره الس و2وروي

بې نظ¦ه . يوه �اÅر�ي بريد کوونکي �ان د دې د �اډي په �ن� کې الوزولی و
رس له يوه  بې نظ¦ېد  ف دولت وروسته �ر�نده ک�ه چېد مرش . ورو الندې ورغ�ېده

  .په ډزو رسه ووژل شوه هغهسخت �ای رسه ل5ېدلی و خو خلکو ويل چې 

  :نيا مې ويل. ې ته ناست و چې نا�اپه خربونه پيل شولر زيون ننداېد �لو

  .بې نظ¦ه به شهيده يش -

  .په دې معنی چې د وياړ وړ مرګ به ولري

  .و ورته کولهزموږ �ولو له سرت�و �خه او2کې روانې وې او دعا م
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ته ولې د 2]و «: زما ننني آواز راته وويل، کله مو چې د هغې د م�ينې خرب واورېد
  »د حقوقو له پاره مبارزه نه ک�ې؟

  :موږ د ولسواکD په ل{ه کې و او خلکو ويل

  .به هم امنيت ونه ويني هېcوک، بېنظ¦ه چې م�ه شوه -

  .ې ويداسې 2کارېده چې هېواد مو �ولې هيلې له السه ورک� 

د د بې نظ¦ې د مرګ مسول مرشف د پاکستان د طالبانو رهرب بيت هللا مسعو 
ملېشو تر منn ديوې �ليفو� مکاملې  وی د بيت هللا مسعود او د دوی دد. باله

خو مسعود اعالن وک� . م خپور ک� چې د حملې په اړه يې خربې ک�ې وې 
  .چې بو�و دوی نه ده ترور ک�ې

و د سيمې نورو نکی قاري صیب به له موږ کره راته چې ما اد اسالمي مطالعې 2وو 
د �ول قرآن ، کله چې طالبان زموږ سيمې ته راغلل. زده ک�ي ار ماشومانو ته قرآن 

موږ قرآن کريم په . تالوت کول مې تر ډېره د بابا د خوشالولو له پاره ختم ک�ی و
چې د آيتونو معنی  چې ډېر خلک په سمه تو�ه نه پوهېMي، عر� ژبه له مخه وايو

په داسې حال کې چې زه وېرېدلې ، خو ما به يې معنی هم زده کوله، يې �ه ده
  :وم او قاري صیب هcه کوله چې د بې نظ¦ې مرګ توجيه ک�ي ويل يې

کله چې ژوندۍ وه وجود يې هې� �{ه نه . ډېر 2ه وشول چې هغه يې ووژله -
، کوله او که چېرې ژوندۍ وای هغې له اسالم �خه په سمه تو�ه پ¦وي نه. لرله

  .بې نظمي او �jوډي رامنn ته کېده

  . زه سخته وېرېدلې وم او دا موضوع مې له پالره رسه رشيکه ک�ه

  :هغه وويل

خو ته . موږ دې ماليانو ته د قرآن د زده ک�ې له پاره اړتيا لرو .بله هې� الره نشته -
نو د هغه توضيحاتو او تفس¦ ، يوازې د له مخه ويلو له پاره له هغې مرسته غواړې

د هغه خربې  .وييل دي )ج(�ه زده ک�ه چې خدای يوازې هغه. ته پام مه کوه
  .الهي پيغامونه دي چې ته کوالی شې هغه په آزادانه تو�ه تفس¦ ک�ې
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  اليق @ولBی

  

کله به چې . مالی شيور�و کې درس وو په هغې تياروچې کاوه  را2وون]ي توان 
. فکر مې کاوه چې تر �ن� به مې هر تېرېدونکی کس طالب وي په الره روانه وم

پالر به هر وخت ويل د . موږ به د 2وون]ي بکس او کتابونه تر �کري الندې پ{ول
خو ، کيل تر �ولو 2ه سهار هغه دی چې يو ماشوم د 2وون]ي په جامو کې ووينم

  .اوس له دې ډول جامو �خه وېرېدو

و مېرمن مر�ې ويل چې هېچا نه غو2تل نوې من]ني 2وون]ي ته راغلې وم ا
په واقعيت کې . زموږ �ول5ي ته درس ورک�ي �که چې موږ ډېرې پو2تنې کولې

کله به مو چې په ودونو کې په السونو . مو زړه غو2تل چې �¦کې زده کوونکې و
  .5رالونه جوړولينکريزې اې�ودې د �لونو په �ای به مو د کېميا فارمولونه او انت

ور رسه مې سيايل روانه وه خو وروسته له هغې چې هغه لوم�ۍ زده له ملکه ن
ما ډېره هcه وک�ه چې په 2وون]ي کې مې بېرته خپل �ای ، کوونکې شوه

2وونکو به موږ ته . پخوا به هر وخت دا دو�ه او منيبه درېيمه کېدې. ونيسم
ا وروسته يې بي، آزموينه اخيستونکي لوم�ی �وري چې �ومره مو ليکيل، ويل

خو ما به هر وخت هغې ته ويل چې په ، ې 2کلی ليک الرهمنيب. مفهوم ارزوي
دې ډېره هcه کوله �که له دې وېرېده نه چې لMې . �ان کايف باور نه لري

  .نومرې وړل يې کورنD ته پلمه يش او له 2وون]ي يې منعه ک�ي

بيا  خو، زه په ريايض کې کمزورې وم آن چې په يوه آزموينه کې مې صفر وړی و
موږ به «، به ويل زموږ د کيميا استاد 2اغيل عبدهللا. کاوه ډېر کوÌ2مې هم 

زه ن�ۍ ته سياست پوه راغلی یم �که  »)ويل 2اغلی يا مېرمن(�ولو 2وونکو ته 
  :چې د شفاهي آزموينو په وخت کې به مې تل ویل

2اغليه تاسې زموږ تر �ولو بهرته 2وونکی ياست او ستاسې له مضمون رسه  -
  .ېره مينه لرمډ
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�که چې پالر مې د ، ډېر فکر کېMي يو شمېر کورنيو شکايت الره چې پر ما
ډېری خلک به دې ته هم ح¦ان کېدل چې موږ له دومره .2وون]ي مالک دی

موږ به . رسه نژدې يو او په يو بل بخييل نه کوو ېسيالD رسه رسه بیا هم ډېر 
په دې سيالD کې د سيمې د . لهد Åونه شا�رد له پاره هم سيايل کو  همدا راز

 يو کال زما او ملکې، خصويص 2وون]يو تر �ولو تک�ه زده کوونکي �اکل کېدل
ما يو �ل بيا هم په 2وون]ي کې آزموينه ورک�ه چې د . نومرې يو ډول شوې

د دې . ډالD مستحق معلوم يش چې دويم �يل مو هم يو ډول Åرې واخيستې
يا  2وون]ي کې ماته ډېر پام کېMيچې په  له پاره چې نور خلک فکر ونه ک�ي

، پالر مې بله آزموينه د خپل مل5ري په 2وون]ي کې واخیسته. ډېره نازول کېMم
  .بيا هم يو برابر شوو نو له همدې امله مو ډالD رسه ووېشله

په همدې بنسT مې د فساد په اړه د . ما له ډرامې او �ثيل رسه ډېره مينه لرله
لوم�ی داوطلب يوه 2ايسته نجلD وي او . وليکلهډرامه اساس روميو او ژوليت په 

  »يو بايسکل �و �ايرونه لري؟«: هغه له نجلD ډېرې آسانه پو2تنې کوي

  »دوه«: نو کله چې هغه �واب ورکوي

پرته له دې «: ورپسې داوطلب يو نارينه دی نو روميو له هغې سختې پو2تنې کوي
  »په رس کو�ه کې کوم ډول پکه ده؟زموږ د کو�ې ، چې له چوکD مو پورته شئ

  »زه به �ن5ه پوه شم؟«: هغه �واب ورکوي

... واياست چې د دوکتورا په کچه زده ک�ې لرئخو تاسې «: روميو �واب ورکوي
  »!ولې نه پوهېMئ؟

  .له همدې امله روميو هوډ کوي چې کار نجلD ته ورک�ي

رې رول الره چې يوې بلې نجلD عطيې زما د سکرت، ې د نجلD رول لوباوهمنيب
�ولو په زوره زوره . په خپلو �وکو رسه به يې ډرامې يا �ثيل ته 2کال او شور ورکاوه

په تفريح کې به ، لند او خربو پې�ې وک�مزما خو2ېMي چې د خلکو د چ. خندل
د . زده کوونکو زارۍ راته کولې چې زموږ د 2وونکي 2اغيل عبدهللا پې�ې وک�م

ه مو په هغې ور�و کې يوې وړې پلمې ته الره بدو پې�و له پې�ېدو رسه رس 

 
 

 

 

  ١٤٩ | زه مالله یم

  . اواروله چې له شونjو مو مسکا لرې نه يش

م کال په پای کې د پوځ عملياتو ونه ک�ای شوای چې د تل له پاره  ۲۰۰۷د 
پوځ ال تر اوسه د سوات په �ينو رسکونو ليدل . هېواد له طالبانو خالص ک�ي

د ، رځ په راډيو کې خربې کولېله دې رسه رسه مال فضل هللا هره و ، هېدک
  .م کال حملې او چاودنې يې تر دې کال وېروونکې بللې ۲۰۰۸

عطيې به هر وخت . په هغې ور�و کې زموږ د خربو اترو موضوع پوځ او طالبان و
  :رس زما په رس اې�ود او ويل به يې

  ؟پوځ کهطالبان 2ه دي  -

  :او ما به �واب ورکاوه

  رباندې وک�ي وايې به چې کوم يو 2ه دی؟که يو زمری او مار حمله د -

  مار که زمری؟

زموږ د �ول5ي هرې نجلD ، زموږ 2وون]ی له وېرې او وحشت �خه بهر وه
غو2تل چې د طالبانو په ضد يو ماش� جوړ  خو ما، غو2تل چې ډاک{ره يش

ويالی شم چې په 2وون]ي . وبايس او وسلې يې ويجاړې ک�ي ک�م چې دوی را
فضل هللا به تل له . يو شمېر مل5رو مې زده ک�ې پرې�ودې، وکې هم �وا2ل کېد

راډيو �خه خربتيا خپروله چې نجونې بايد په کورونو کې ک�ېني او مل5ري به 
چې دا چاودنې به هر وخت د نظامي حکومت په وخت ، يې 2وون]ي والوزوي

  .کې د شپې له خوا کېدې چې هغه وخت به زده کوونکي په 2وون]يو کې نه و

په نوم د نجونو  »شاور زن5ی «د  ه کې�ی 2وون]ی چې والوزول شو په متتومل
له هغې وروسته . د داسې جنایت کول د باور وړ نه و، دولتي لوم�نی 2وون]ی و

کې هم �و چاودنې ه مېن5ور آن په . ډېرې ودانD والوزولېهره ورځ يې هم 
کور وررسه  دوه Êونه وچاودېدل چې �ول، په پخلن]ي کې وم يوه ورځ. وشوې

زه دومره وېرېدلې وم چې يوه . وغور�ېده او د کور له چت نه پکه الندې را ېدل�ز و 
  .او بله خوا مې منjې وهلې

يوه ورځ په مې م کال د فربوري د مياشتې په وروستيو ور�و کې  ۲۰۰۸د 
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ډېر دا غM . ېدچې د لويې چاودنې غM مو واور �ه پخول وم کپخلن]ي کې 
ل په �ېر مو يو بل ته غM ک�ل چې د �ولو په روغتيا مو باور د ت. وېروونکی غM و

ې د امبوالنسونو غMونه واورېدل مېن5ور وروسته مو د . او له حاله يې خرب شو ويش
يوه �اÅر�ي بريد کوونکي د  .بل پسې زموږ له کور �خه تېر شولچې يو پر 

ال جاوېد په لته د اقبه. باسک{بال په ميدان بريد ک�ی و حاجي بابا د ليسې د
طالبانو �خه نوم د يوه سيمه يیز پېژندل شوي پوليس د جنازې مراسم و چې له 

بريد کې وژل �اÅر�ي  په په يوه لرې پرته سيمه کېد تې�تې په وخت کې 
جسد يې د نظامي درن�ت له پاره خپلې سيمې ته  .ن5ورې وهغه د مې. شوی و

د اقبال . راسمو کې چاودنه وک�هپه مد ملان]ه د جنازې يې طالبانو  ېراوړی و چ
د وړوکي زوی په �jون د سيمې پن]ه پن]وس کسان چې ډېری يې ما پېژندل 

�ول يې يا وژل شوي  هم وو چېکسان  ې د کورنD لسمنيبهلته د . ووژل شول
په �ولو . ه ډېره غمجنه وه او �ول 2ار په وېره کې ومنيب. �پي شوي وهم او يا 

  .ل شوېمسجدونو کې فاتحې واخیست

  :تلله پالره مې وپو2

  پالره وېرېدلی يې؟ -

  :�واب يې راک�

اتل ارې خو کله چې سهار يش بېرته په شپه کې د انسان وجود ته وېره را�ي  -
  .ېMيجوړ 

  .خو اتلولD مو په وېرې غلبه وک�ه، په ر2تيا هم موږ وېرېديل و

  :پالر وويل

هم په زړه کې وېره  هېcوکا به چې بي .دره د طالبانو له ن�و پاکه ک�وموږ بايد  -
  .ونه لري

نو له ، موږ پ�تانه د ک�کېچ په وخت کې بېرته له خپلو پخوانيو الرو رسه ت�ل کېدو
م کال کې د سوات پ¦انو له فضل هللا رسه د مقابلې له  ۲۰۰۸همدې امله په 

مختار ، د خورشيد کاکاجي. په نوم يوه �ولنه جوړه ک�ه» قومي جر�ې«پاره د 
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د پ¦انو  ه دېرهه نومونو د سيمې درې مرشان دېره پاو زاهد خان پ يوسفزيخان 
د دوی مرش پ¦ د . �ر�ېدل چې له دوی رسه يو �ای يش د قناعت لپاره 

کله چې ملکه سوات ته . عبدالخان خالق په نوم يو �لور اويا کلن سپ� ږيری و
 ي په تو�ه �اکلساتونک ي�ان�5 د دی يې  له وايل رسه د خربو له پاره را�ي،

رسه له دې چې پالر مې کوم پ¦ يا خان نه و خو د خربو کولو له پاره . کېMي
له همدې امله دی . اردو او ان5لييس 2ې خربې ک�لې، هغه په پ�تو. و�اکل شو

  .لرونکی کس و په سوات کې د ننه او بهر يو اغېز

او رسنيو کې شته و هغه هره ورځ د سوات د پ¦انو د �ولنې له خوا په سيمينارونو 
  :ده به ويل، او خربې به يې کولې

  .ستاسې هدف �ه دی؟ تاسې د خلکو ژوند او فرهن� لو�لی دی -

  :پالر مې راته وویل

که . هر هغه سازمان رسه چې د سولې له پاره کار کوي يو �ای کېMمله زه  -
ې نو لوم�ی کار چې بايد تررسه ي، غواړې له يوې شخ�ې او ستونزې خالص شې

که ستا رس درد کوي او ډاک{ر ته ووايې چې زړه . چې حقیقت ووايې، ک�ې دا دی
سته وک�ي؟ ته بايد حقيقت هغه به له تاسې رسه �ه ډول مر ، مې درد کوي

  .حقيقت او ر2تينويل وېره له من]ه وړي .ووايې

او زاهد خان چې �ول  محمد فروغ، کله به چې هغه خپلو مل5رو احمدشاه
احمدشاه يو . زه به هم دوی ته ورتلم.رسه يو �ال کېدلسياست پوهان و 

زاهد خان يو لوی مېلمستون . 2وون]ی الره چې محمد فروغ هم کار وررسه کاوه
په آرامه به د ، ما به چای ورته راووړ، کله چې زموږ کور ته راغلل. او يو هو�ل الره

  .د اورېدو له پاره کېناستم دوی په �ن� کې د خربو

  :دوی ویل

  .مالله يوازې د ضياءالدين لور نه بلکې زموږ �ولو لور ده -

پې�ور تر منn تلل راتلل او له راډيو رسه يې ډېرې مرکې  دوی به د اسالم آباد او
� يس رسه چې له دوی رسه به يې  په �ان�5ې تو�ه له امريکا غM او �. لرلې
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. و حارضمخا خاکس  يو  له دوی �خهپه نوبت مرکې ک�لې، د مرکو له پاره به 
. دوی به خلکو ته ويل �ه چې په سوات کې روان دي تر اسالم پورې ت�او نه لري

په سوات کې د حکومت او پوځ له مالت� پرته د طالبانو شته والی ، پالر مې ويل
  . شونی نه و

وخت چې ونه شئ ک�ی د دولت بايد د خپلو هېوادوالو له حقوقو دفاع وک�ي خو هغه 
تر منn توپ¦ و2يئ او همدارن5ه که چېرې په دولت ډاډ ونه لرئ دولت دولت او غ¦ 

  .وضعيت به ډېر سخت يش، ک�يو چې د غ¦دولت په وړاندې به ستاسې ساتنه 

زموږ اطالعا° سازمان او پوځ ډېر پياوړي دي او ډېری کسان نه غواړي چې په 
  :له هغه ويلخو پالر او مل5رو يې هې� وېره نه لر . 2کاره تو�ه دا ډول خربې وک�ي

د طالبانو مالت� مه . د خلکو او پاکستان په وړاندې ديستاسې اقدامات زموږ  -
�ول �ر�ندوي چې سوات د پاکستان له پاره . هغوی انسا� خوی نه لري، کوئ

دولت . او هې� شی نه بايد د دولت له پاره قربا� يش هېcوکقربا� کېMي خو 
دا چې بله هم خپل اوالدونه نه پرېMدي او  هې� کلهد مور په �ېر دی او يوه مور 

  .بايس هغوی نه تېر

پالر مې د مارت� . هغه ډېر زيات پرېشانه و، دا چې ډېری خلک حقیقت نه وايي
  :په خپل جېب کې ساته، شاعر و )ii(شعر چې آملانی نازي )i(نيمولر

  »لوم�ی �ل په کمونيستانو پسې تلو«

  .زه غلی وم �که چې کمونست نه وم

  .ته په سوسيالستانو پسې راغللوروس

  .بل �ل غلی شوم �که چې سوسيالست نه وم

  .هغه وخت په يهوديانو پسې راغلل

                                                           
)i(

د نازيانو ضد د پروتستانو کشيش دی چې د هrلر په وړاندې د مقاومت » ۱۹۸۴ -۱۸۹۲«مارتj نيمولر  
Bيوال شهرت پيداکBو شعرونو د ویلو له امله يې نxاو لن.  

)ii(
کال د د آملان حکومت ته ويل کېNي چې په دې هېواد کې د  ۱۹۴۵?خه بيا تر   ۱۹۳۳نازي آملان له   

  .کال پورې حکومت وکB ۱۹۴۵د ادولف هېrلر دولت تر 
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  .ما هې� ونه ویل �که چې يهودي نه وم

  .پسې راغلل په پای کې خپله په ما

  ».خو نور د نيوکې او اعرتاض له پاره �وک پاتې نه و

هې� به ، چوپتيا اختيار ک�ي که خلک غيل وي او. زه پوهېدم چې هغه په حقه و
  .هم بدل نه يش

په 2وون]ي کې مې پالر د سولې له پاره يوه ت5الره جوړه ک�ه او موږ يې وهcولو 
  .سپينې خربې او حقيقت ووايوو په اړه پې�د چې 

د طالبانو د . موږ پ�تانه دينداره خلک يو«. ه په 2ه ډول پرې توانېدلې وهمنيب
موږ سوله . خو دا حقیقت نه لري. ۍ ترورېستان بويلکارونو له امله مو �وله ن� 

  ».�لونه او زموږ د درې هر �ه د سولې رن� او بوی لري، ونې، غرونه. خو2ي يو

زده کوونکو له ډلې �ينو له يوازيني خصويص پ�تو �لويزيون خيرب رسه د د زموږ 
 مخکې تر. ج�5ې له امله د نجونو د زده ک�و د پرې�ودو په اړه مرکې وک�ې

. مخکې به له موږ رسه 2وونکو مرسته کوله چې پو2تنو ته �ه ډول �واب ووايو
. دوولس کلنې وو له يو بل رسه به مو کار کاوه، هغه وخت چې شاوخوا يوولس

ورو�و به يې پالر يا ، خو کله مو چې پ�ې په ديارلس او �وارلس کلنD کې�ودې
لې وې نو بايد چې �که چې د بلوغ سن ته رسېد ، وی ته اجازه نه ورکولهد

  .حجاب يې مراعات ک�ی وای

د دوی په دفرت کې د . يوه ورځ زه د هېواد لوی خربي �لويزيون جيو ته الړم
: مې فکر وک�له �ان رسه . �و پا�ې په سکرين 2کارېدې يا �ثييل �و�و نندارو

»Dيا هلک رسه مرکه وک�ي . مرکې ته اړتيا لري رسن Dهغوی غواړي له يوې نجل
زما پالر . نه ک�ي ور ې نجونې له دې کاره وېرېMي او يا به يې کورنD اجازهخو �ول

هغه ويل ته يو هلک يې او دا ستا حق دی چې . اتل دی او تر �ن� به مې وي
  ».خربې وک�ې

د پياوړتيا احساس مې کاوه او نورو به مې ، هر �ومره به مې چې مرکې ډېرېدې
وم خو لويه 2کارېدم او رسنD هم له يوې زه يوولس کلنه . هم تر ډېره مالت� کاوه
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تک�ه «: داسې وستايلم خربياليوه . �وانې نجلD رسه مرکې ته مينه والې شوې
Dچې د پرمخت� په حال کې ده نجل Dنورو به » يعنې هغه نجل»Dپخه نجل «

  .مدله خپل عمر نه ډېره پوهې زه اند، د دوی په ويلهراته 

که ما د نجونو د حقوقو په اړه . تنه کويبه مې سا )ج(ما باور الره چې خدای
  .کومه تېروتنه مې نه کوله، خربې ک�لې

  ».له من]ه �ي او حق به بريالی يشبه باطل «: قرآنکريم وايي

که د فضل هللا په �ېر يو کس کوالی يش هر �ه «: ما له �انه رسه فکر کاوه
  »؟نجلD نه يش کوالی هر �ه بدل ک�ي د �ه له پاره يوه، وران ک�ي

  .رسه راز او نياز کاوه چې �واک راک�ي )ج(ما به هره شپه له خدای

هcه يې کوله چې د طالبانو �ېره مثبته ، د سوات رسنD تر فشار الندې وې
درې په تېرېدونکو پې�و پرېشا� 2وده د خو ډېرو سيمه ييزو خربياالنو . و2يي

چې دوی به يې  �که چې ما به هغه خربې کولې، او له ما رسه به يې مرکه ک�له
  .د کولو زړه نه الره

د پالر يوه  .له همدې امله به هر �ای ته په رېکشا کې تلوپالر �اډی نه الره نو 
wيوه ورځ زه او پالر د � � يس د اردو �ان5ې . مل5ري به د مرکې �ای ته رسو

ته پې�ور ، د يوه پرو�رام له پاره چې د وتيل ليکوال واسط هللا له خوا تررسه کېدو
زه د پالر له مل5ري او لور رسه يې چې دوه پالره او دوې لو�ې و هلته . ورسېدو

زه يو �ه وارخطا . يو کې نه ووډمسلم خان د طالبانو استازی و چې په س{. الړم
 په �ول هېواددی او وم خو رسه له دې پوهېدم چې پرو�رام ډېر ارز2ت لرونکی 

  :نو هلته مې وويل. کې به يې خلک واوري

طالبان �ه ډول زړه ک�ي چې زما لوم�ی حق چې زده ک�ه ده له ما �خه  -
  واخيل او له زده ک�و مې منعه ک�ي؟

�که چې د هغه �ليفو� خربې مخکې تر ، مسلم خان هې� �واب ور نه ک�
کوالی يش ژوندي غM ته آخېر يو ثبت شوی غM �ن5ه . مخکې ثبت شوې وې

  ؟�واب ورک�ي
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پالر مې وخندل او ويې ويل چې . اته مبارکي راک�هله دې مرکې وروسته خلکو م
  :هغه رس زما په رس کې�ود او ويې ویل. زه بايد سياست پوهه شم

خو بیا دې هم د يوه سياست پوه په �ېر خربې  .رسه له دې چې ماشومه يې -
  .وک�ې

�که پوهېدم چې دا ډېر لوم�� ، هم خپلې مرکې نه اورېدې هې� کلهخو ما 
  .قدمونه دي

د 2وون]يو . د به زما خربې د خزان د رسو �لونو د پا�و په �ېر الوزولې او وړلېبا
م کال د اکتوبر په اوومه شپه مو له لرې د �و چاودنو ۲۰۰۸د . ړن5ولو ادامه لرله

چې د شپې مهال پT مخو ملېشو د علم په دوو مرکزونو سان5وتا . غMونه واورېدل
  .اچولی و ورکالج حمله ک�ې وه او اور يې وراو د هلکانو په اکسلسي) خانقاه(صومعه 

�که چې هر وخت به ، وتيل و ينکي د دوی تر رات� مخکې له 2وون]2وو 
په �ان�5ې تو�ه سان5وتا چې د ، دغه 2وون]ي ډېر مشهور و. �وا2ل کېدل

پېژندل شوې  علميت له امله ډېره هاو د 2. وايل په وخت کې جوړه شوه وروستي
لويه هم وه د اکسلسيور 2وون]ي دوه زره زده کوونکي او وه او همدارن5ه ډېره 

له چاودنو وروسته پالر هلته په ورتلو رسه . سان5وتا زر کسه زده کوونکي لرل
هغه د ماتو خ�تو او . ليديل و چې �وله ودانD له خاورو رسه خاورې شوې وه

ت�ی او وروسته س، سوزول شوو کتابونو په منn کې له خربیاالنو رسه مرکه ک�ې وه
  .ئراغوېرېدلی کور ته 

  :هغه وويل

  .�وله ودانD له من]ه تللې او �و�ه �و�ه شوې وه -

رسه له دې هم د پالر زړه د هیلو وړان5ې خورولې او باور يې الره چې يوه ورځ به 
هغه �ه چې پالر ډېر پرېشانه کاوه دا و چې د سيمې . دا ويجاړۍ پای ومومي

لر�ي او ، وروسته د 2وون]ي وسايل لکه کتابونهخلکو به له چاودنې او ويجاړۍ 
کله چې پالر دا خرب واورېد چېغې يې . نور له سوزېدو پاتې وسايل چور کول

  :ک�ې
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  .و په �ېر دي چې په جنازو حمله کوي�ناور دا خلک د هغو  -

په يې کارونه ډول بله ورځ پالر د امريکا غM په ژوندۍ خپرونه کې �jون وک� او دا 
  .د طالبانو وياند مسلم خان هم د �ليفون په کر2ه و. ندلشدت رسه وغ

  :پالر پو2تنه وک�ه

  د دې دوو 2وون]يو ستونزه �ه وه چې تاسې هغه والوزولې؟ -

مسلم خان وييل و چې د سان5وتا په خانقاه کې عیسويت تدريس کېده او د 
  .اکسلسيور په کالج کې هم نجونو او هلکانو يو �ای درس وايه

  :ورکويپالر �واب 

م کال کې جوړ شوی دی تر  ۱۹۶۰د سان5وتا 2وون]ی چې په . تېروتنه کوې -
په اصل کې هلته مسيحيان . اوسه يې یو زده کوونکی هم نه دی مسيحي ک�ی

  .او بس یسيور يوازې په لوم�نD دوره کې �j دهم مسل�نان شول او اکسل

  .مسلم خان �واب ورنه ک�

  :له پالر �خه مې پو2تنه وک�ه

  نو د دوی خپلې نجونې �ن5ه کوي؟ هغوی نه غواړي چې درس ووايي؟ -

وړه خور يې عايشه هم د ، زموږ مديره مېرمن مريم له سان5وتا �خه فارغه شوې وه
له همدې امله هغه او د سان5وتا نورې نجونې زموږ . سان5وتا زده کوونکې وه

اړ و چې  د 2وون]ي مياشتني فيس کفايت نه کاوه پالر. 2وون]ي ته راغلې
پالر د دواړو 2وون]يو د بېرته . زياتې پيسې واخيل خو دا کار يې نه خو2ېده

هغه وخت ، ده په يوه لويه غونjه کې خربې وک�ې. جوړولو له پاره هر �ای ته الړ
  :پورته ک�ې وه وييل يې و مجلس �خه يوه نجلD را يوهله يې 

  او بې سواده لويه يش؟آیا غواړئ چې ناپوهه . لD زموږ راتلونکې دهدغه نج -

�ولو ويل چې �ان به د خپلو نجونو د زده ک�ې له ، و �jون کوونکي وررسه موافق
عايشې به موږ . نوو راغلو زده کوونکو به وېروونکې کيسې کولې. پاره قربا� ک�ي

ته ويل يوه ورځ چې له کوره د سان5وتا 2وون]ي په لور روانه وه ويې ليدل چې يو 
شوي پوليس جسد له وې�و کشوي او له غاړې يې وينې روانې طالب د يوه وژل 
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  .دي

له همدې امله سيالD پرمخت� ، د سان5وتا 2وون]ي نجونې ډېرې �¦کې وې
هغه زما او . وه چې ډېره 2ه ويانده وه د دې نجونو له ډلې يوه هم ريده. کاوه
زې وخت 2وون]ي ته خواړه راوړل خو يواې به هر منيب. ې 2ه مل5رې شوهمنيب
  :ما ترې وپو2تل .ه راوړلهرس اضايف قاشوقه به يې ور  يوه

  ته زما مل5رې يې يا د ريدې؟ -

  :ه خندا �واب راک�هغې پ

  .2ې مل5رې يوواړه موږ درې  -

په شاوخوا کې 2وون]ي  ۴۰۰م کال په اوږدو کې د طالبانو له خوا د  ۲۰۰۸د 
واک کې و خو  په نوی حکومت د بې نظ¦ې د خاوند آصف زرداري. ويجاړ شول

خلکو ته مې وویل که چېرې د زرداري لو�ې د . سوات ته يې هې� پام نه کاوه
د �اÅر�و بريدونو خربونه په . سوات په 2وون]يو کې وای حاالت به داسې نه و

هو�ل هم  آن چې په اسالم آباد کې يې د ماریوت، �ول هېواد کې خپرېدل
  .والوزاوه

له کيل �خه مو کورنD زموږ ، ته يو �ه 2ه و نورو سيمونظر امنيت 2ار د سوات 
رسه  د تره له لورانو رسه چې مخکې يې ژوند را، کور مو وړوکی و. کور ته راغلې

نور مو د پخوا په �ېر نه . ډېر کار نه و چې ک�ی مو وای. کاوه ډېره �¥ه �و�ه شوه
ه مو په نو له همدې امله ب. بام کرکT لوبه وک�وپه شو کوالی په کو�ه او يا هم 

زه او خوشال ورور مې هې� کله له يو بل رسه . ان�5 کې د �ېله کولو لوبه کوله
ا نه دي ليديل هې� وخت چ، هغه به هر وخت په ژړا مور ته منjه ک�ه، جوړ نه و

  .رسه مل5ري وي چې مالله او خوشال

له همدې امله به د ح�م هندارې ته ، خو2ېدل مې وې�تان رن5ارن� جوړ ک�م
. �ه به مې آزمويل چې په فلمونو کې به مې ليديل وهغه تونو درېدم او په ساع

تر آته او نهه کلنD به مې مور وې�تان د هلکانو په �ېر لنjول چې له سپMو په 
�که چې وې�تان مې تر �کري الندې �jوډ ، او آسانه ږمنn او پاک يشوي امن 
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ې تر اوږو پورې خو په پای کې مې اجازه ترې واخیسته چې وې�تان م. کېدل
زړه . ې وې�تان صاف و او زما وې�تانو �پې لرلېمنيبپر خالف د  زما. اوږده ک�م

  .مې غو2تل وې�تان مې ک�ۍ ک�ۍ تاو ک�م او يا يې و اوبم

  :خو مور به مې چیغې وهلې

  .�ول تاته انتظار دي، پشD �ه کوې؟ مېل�نه ح�م ته �ي -

طالبانو د برې�نا پايې او �از . م کال روژه تر �ولو سخته مياشت وه۲۰۰۸د 
د �از د ډبو . نو له همدې امله مو نور نه �از او نه هم برې�نا لرله. پيپونه والوزول

په دې کار رسه ، نو مور مې بايد په اور خواړه پاخه ک�ي وای، بيې يو په دوه شوې
داسې کورنD هم وې چې د ژوند رشایط يې له موږ هم . يې هې� شکايت ونه ک�

ډېر خلک د وبا له السه م�ه ، موږ پاکې او تصفيه شوې اوبه نه لرلې. ب وخرا
نو بايد چې د خلکو د ، �ولو ناروغانو درملنه نه شوای کوالی روغتون به د. کېدل

  .درملنې له پاره يې لويې کېMدۍ درولې وای

رسه له دې چې په کور کې مو ج�اتور نه الره خو پالر د 2وون]ي له پاره 
�ول ماشومان به د اوبو ، خوږې اوبه به له پيپ �خه په فشار راوتې. واخيست

، هره ورځ به د خلکو کتارونه ليدل کېدل چې له سطلونو. وړلو له پاره هلته راتلل
يې يو �اونjی چې ډېر وېرېدلی و و، بوشکو او کوزو رسه به د اوبو وړلو ته والړ و

  :ويل

د روژې په مياشت کې خلکو تاسې �ه کوئ؟ که طالبان پوه يش چې تاسې  -
  .ته اوبه ورکوئ پر موږ به حمله وک�ي

  :پالر �واب ورک�

  .�ه توپ¦ لري چې خلک د تندې او يا حملې له السه ووژل يش

داسې و لکه خوب چې زموږ له پاره اوس له 2وون]ي �خه په مېله يي سفر تلل 
ملېشو د سکي . خلک به د مازي5ر له ملر لوېدو وروسته له کوره نه راوتل .وينو

نو له همدې امله . کې هو�ل هم الوزويل و» ماw جبه«لوبو د وړونکو �اډی او په 
  .د رخصتيو جنت په جهنم بدل شوی و
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م کال کې د فضل هللا �ای ناستي شاه دوران په راډيو کې  ۲۰۰۸وروسته په 
�واښ يې وک� چې د . اعالن وک� چې د نجونو �ول 2وون]ي به رخصت ک�ل يش

په لوم�يو کې مو . وروسته نجونې 2وون]يو ته د تلو اجازه نه لري ۱۵ي له جنور 
  .فکر مې کاوه چې �وکې دي، يې په خربو باور ونه ک�

  :خورل¥و ته مې وویل

هغوی وايي غرونه به ړن� ک�ي خو  به مو 2وون]يو ته له تلو منعه ک�ي؟�ن5ه  -
  .درت نه لريهوکې د دې کار ق .واک کې ولرينه يش کوالی آن رسک په 

  :نورې زده کوونکې رارسه په يو نظر نه وې دوی وپو2تل

�وک به يې په مخ کې ودرېMي؟ په سل5ونو 2وون]ي يې وران ک�ل خو چا هې�  -
  .هم ونه ويل

ستي 2وونکي و ر و ، سوات او 2وونکي تر وروستي �ول5ي، پالر مې هر وخت ويل
کورنD . ه ادامه ورکويب او وروستي زده کوونکي چې ژوندي پاتې يش زده ک�و ته

  .ن يو �ل هم د 2وون]ي د پرې�ودو راته ونه ويلآ  هې� کلهمې 

د زده ک�و مو خو تر هغې ، رسه له دې چې موږ په 2وون]ي او درس م� يو 
د درسونو زده ، 2وون]ی. چې طالبانو 2وون]ي بند ک�ل نه و ک�یارز2ت ته پام 

  .ه پاره نه و بلکې زموږ راتلونکی وک�ه او تکليفونه تېرول يوازې د ساعت تېرۍ ل

د هغې کال په ژمي کې واوره وشوه او موږ په ډېرې خوD2 رسه د واورې س�ی 
د ژمي په موسم کې طالبان په غرونو کې ورک شول خو پوهېدو چې . جوړ ک�

کوالی به طالبان . به بېرته پرانیستل يشموږ باور الره چې 2وون]ي . بېرته را�ي
کوالی چې ذهن مو له فکر  م او پنسل واخيل خو نه يشږ �خه قلله مو يش

  .و�ر�وي کولو را
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  واټ ل�لیوينو رسو په 

  

د شپې په وخت به يې د م�يو جسدونه په واټ کې پرې�ودل چې سبا سهار يې 
» دا د پوځ د مامور عاقبت دی«لکه  ياد2تله هر جسد رسه به يې يو . خلک وويني

د کار ونه لرئ کنه په دې پسې کس به تاسې تر يوولسو بجو په دې جس«يا هم 
�ينې شپې به له وژلو رسه سم زلزلې هم کېدې چې خلک به ډېر . پرې�ود» ياست

  .وېرېدل �که چې موږ هره طبيعي بال له يوې انسا� فاجعې رسه پرتله کوو

شعبانې . ووژله» شعبانه«ه کې م کال د جنوري په يوه س�ه شپ ۲۰۰۹طالبانو د 
ار د ب� بازار په يوه تن5ه کو�ه کې چې هلته نcا کوونکي او ن5ورې 2د مې

د شعبانې پالر ويل چې �و کسان . ژوند کاوه، پېژندل شوي سندرغاړي اوسېMي
شعبانه هم �ي چې د نcا جامې يې . يې دروازه �کوي چې شعبانه ورته ونcېMي

واغوندي خو کله چې دوی ته را�ي چې نcا ته وررسه الړه يش دوی خپل 
خلکو د . وپکونه پرې را اړوي او د شپې د نهو بجو په چوپتيا کې ژوند ترې اخيل�

قول درکوم چې بيا «: شعبانې چيغې اورېدلې وې چې دوی ته يې زارۍ کولې
يوه ، زه يوه 2]ه يم. د خدای له پاره مې پرېMدئ، نcا نه کوم او سندرې نه وايم

  »!مه مې وژنئ .مسل�نه يم

  .�ه د ډزو غM اورېدل کېMيوروسته په پرلپسې تو 

په دې واټ کې ډېر . ته ولېMدول شو» شنه واټ«په مرميو سوری سوری جسد يې 
  .په نوم ياداوه» واټ ل�لیوينو رسو په «غور�ول شوي و او خلکو هغه واټ  جسدونه

شعبانه د ، فضل هللا په راډيو مال کې وويل. د شعبانې وژنه مو سبا سهار واورېده
و له امله د مرګ په جزا ورسېده او د ب� په بازار کې چې هره فاسد شخصيت لرل

موږ د سوات په ه� او موسيقي وياړ کاوه خو په . نجلD وليدل يش وبه وژل يش
د . دې وخت کې ډېری سندرغاړي او نcا�ر دوبD او الهور ته ت�تېديل و
ساز  موسيقي د وسايلو غMوونکو په ور�پا�و کې اعالن وک� چې نور به هې� ډول
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ونه ک�ي او همدارن5ه يې ژمنه وک�ه چې له دې وروسته به د دينداره کسانو په 
  .دا �ول يې د دې له پاره ويل چې د طالبانو غوسه را کمه ک�ي. تو�ه ژوند کوي

و و رسه له دې چې زموږ نارينه ، خلکو د شبانې د بدو کارونو په اړه خربې کولې
د يوه . يې دا د نcا�رۍ له امله بده �¥له هيله لرله او همد دې د نcا د ليدو هم 

موږ پ�تانه . خان اوالد د يوه سل�ن له اوالد رسه هې� کله هم واده نه يش کوی
موږ د �کريو او پ{و�انو مينه وال يو خو ، بو�ونه خو2وو خو بوټ �نjونکی نه

زموږ له �ولنې رسه لویه مرسته کوي  کارکوونکي.و ته يې ارز2ت نه ورکوو�نjونک
له همدې امله ده چې له طالبانو رسه يو �ای کېMي ، و �وک يې پېژ� هم نهخ

  .�و يوه قدرت او مقام ته ورسېMي

خلک د شعبانې د نcا مينه وال و خو دې ته يې درناوی نه الره او کله چې ووژل 
ډېر خلک يې په وژلو خوشاله شول دوی . خلکو هې� ډول غرب�ون ونه 2ود، شوه

  ».بايد چې وژل شوې وای .وه کافره او فاسده 2]ه وهانه يشعب«: به ويل

�که چې په همغه وخت کې د ، زه نشم ويالی چې هغه يوه تر �ولو بده ورځ وه
هر �ای بد خربونه اورېدل . شعبانې وژنه هره ورځ او هره لحظه بده �ر�ندېدله

او په عام محرض کې خلک ، په 2وون]يو حملې، د خلکو د کورونو ړن5ول. کېدل
  .ه دورو وهلپ

ه کې يو تد شعبانې له وژلو دوه اونD وروسته په مت. دې کيسو پای نه الره
په ډول پورته ک�ي طالبانو 2وونکي نه وه منلې چې پايcې د . 2وونکی ووژل شو

له همدې امله يې په دار ��ولی و او وروسته ، طالبانو رسه يې دلیل ويلی و له او
  .په ډزو ورته وژلی وهم يې پالر 

کارونو �خه د طالبانو قصد �ه دی او په يوه  زه نه پوهېدم چې له دا ډول حملو او
که زه ستاسې په رس �وپک ونيسم او ووايم چې اسالم د ن�ۍ «: مرکه کې مې وويل

تاسې به يې �ه ډول منئ؟ که هغوی غواړي چې د دنيا ، يوازينی حقیقي دين دی
  »اقعي مسل�نان نه کېMي؟دوی خپله و لوم�ی ولې ، �ول خلک مسل�نان يش

پالر به هر وخت په داسې حال کې چې �ول بدن به يې رېMدېده کور ته راتلو 
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�که چې بهر به يې وېروونکې پې�ې ليدلې او يا به يې د پولیسو په اړه ډېر بد 
طالبان په 2ار کې د پوليسو رسونه د خلکو ، خربونه اورېديل و د بېل5ې په تو�ه

آن هغه کسان چې په لوم�يو کې يې باور الره چې . ينندارې ته وړاندې کو 
هغه ته به يې ، طالبان ر2تيني مسل�نان دي او د فضل هللا مالت� به يې کاوه

  .او پيسې ورکولې اوس يې مخالف و خپل رسه زر

 او پيسې به يې طالبانو ته ورکول پالر د يوې 2]ې کيسه راته وک�ه چې رسه زر
کله يې چې خاوند کور ته . په بل هېواد کې کار کاوهاو خاوند يې له هېواد بهر 

را�ي او خربېMي چې مېرمنې يې رسه زر او پيسې طالبانو ته ورک�ې دي ډېر 
يوه ورځ د دوی په کيل کې يوه وړه چاودنه کېMي چې له امله يې . غوسه کېMي

د رسو  ستا ژاړه مه دا .خاوند يې ورته وايي. ي او ژاړي2]ه له وېرې چيغې وه
  ».اوس دې د غاړکD او السبند آواز ته غوږ ونيسه. رو د ل�تيو آواز دیز 

پخوانی سيال  په سيايس �ولنه کې د پالر. بيا هم ډېرو لMو خلکو نيوکه کوله
ور�پا�ه کې کار کاوه او د سوات د  په يوهاسالم آباد  احسان الحق حقا� د

نيې له پاره رابلل شوي له سوات �خه د بيا، وضعيت په اړه يې يوه بيانيه وليکله
يوازې �و . او يا بل �وک حارض نه شول کسان فرهن5ي، وکيلکسان لکه 

  .�jون وک�په کې او پالر مې  خربياالنو

داسې 2کارېده چې خلک باور لري چې طالبان به سوات خوشی نه ک�ي او 
، ه طالبان شوک«: خلکو به ويل. وافق ته ورسېMيبايد چې دوی له طالبانو رسه ت

  ».شپ� امنيت به ولروب

د خلکو کورونو ته راتلل طالبان به . له همدې امله �وانان د طالبانو غ�ي کېدل
د اخيستو له پاره به يې له خلکو پيسې غو2تې او يا به يې ویل چې  او د وسلو

خلکو  بې وزلوپان5ه وال وت�تېدل خو .زامن يې د ج�5ې له پاره دوی ته وسپاري
دوی له هر امکانه د �ان ساتلو هcه ته بله الره نه لرله هملته له ژوند کولو پر 

له همدې امله مو ډېرو �وانانو کورونه پرې�ودل �وک د کار له پاره د . کوله
د تللو کسانو  نو �که، جنوب کانونو او �وک هم خليجي هېوادونو ته الړل
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  .2ه خواړه ودوی ته تر �ولو  هاوالدون

ژاندو کسانو له خوا په ه ورځ احمدشاه د ناپېيو . نژدې کېدل �وا2ونه کور ته را
له همدې امله هغه د يو �ه وخت له پاره سوات پرې�ود او . و مرګ �وا2ل شوی

  . اسالم آباد ته الړ چې د دې سيمې په اړه سم اطالعات تر السه ک�ي

يوه له ډېرو بدو ور�و �خه چې په هغې ور�و کې پې�ه شوه دا وه چې خلکو به 
. ته ود �ولو پام زما پالر . زموږ تر منn باور له من]ه تللی و. اوهيو پر بل شک ک

له �ولو خربو خو ضياءالدين يې ، وژل کېMي بل پسېخلک يو په «: خلکو به ويل
په حقيقت کې پالر » .!ويرسه استخباراتو له کېدای يش  .رسه رسه ژوندی دی

په  ېپه پې�ور ک هغه. نه رشيکوله کيسه به يې له چا رسههم �وا2ل شوی و خو 
يوه مطبوعا° مرکه کې له پوځ �خه غو2تي و چې د طالبانو په ضد عملیات 

وروسته هغه ته خلکو وويل چې نوم يې په راډيو مال . وک�ي او رهربان يې ونييس
  .کې اورېدلی دی او شاه دوران پالر �وا2لی و

غونjو او ، ډلو هغه په. پالر به د دې �وا2ونو په کيسه کې نه و خو زه به وېرېدم
په هغې شپو کې مو پالر . جلسو کې ډېر �jون کاوه او نيمه شپه به کور ته راتلو

�که ، زموږ د ساتنې له پاره په شپو شپو د خپل يوه مل5ري په کور کې اوسېده
پالر مو توان نه الره چې زموږ د سرت�و په وړاندې . چې طالبان ورپسې راتلل

خوب  به مو ت�لې نه وهراغلی او دروازه الر نه و پتر هغې چې ماته به . ووژل يش
مور به مې په ان�5 کې دېوال ته د پالر د ، کله به چې پالر په کور کې و. نه راته

  .پالر په خندا رسه ويل. تې�تې له پاره يوه زينه دروله

نه  خو زه دا کار .ای يشاتل موږک پرې وت�تېدزموږ وړوکی  ازېکېدای يش يو  -
  .شم کوالی

ر به مې هر وخت د طالبانو د راتلو له �واښ �خه د �ان ساتنې له پاره په مو 
دې به فکر کاوه چې د ويده کېدو په وخت کې تر . ذهن کې نقشې جوړولې

ما ورته ويل که چېرې هغه رايش زه په . خپل بال�ت الندې يو چاقو وررسه ولري
ه دې فکر کې وو چې زه او ورو�ه مې پ. پ{ه تشناب ته �م او پوليسو ته زن� وهم
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موږ ته يو جادويي قلم راک�ي  )ج(دایتل به مو دعا کوله چې خ. يو تونل وکاږو
  .چې په وسيله يې طالبان له من]ه يوسو

يوه ورځ مې خپل وړوکی ورور اتل په باغ کې وليد چې په ډېرې پرېشانD رسه په 
  :ترې ومې پو2تل. �مکه کې �ای ژوروي

  �ه کوې؟ -

  :ويې ويل

  .قرب ژور ک�م غواړم -

رسه له دې طبيعي وه چې اتل د قرب او تابوت په اړه فکر ، خربونه له وژنو ډک و
دوی . ماشومانو اوس د خپلو نورو لوبو پر �ای د پوځ او طالبانو لوبه کوله. وک�ي

همدا د دوی ، به د ونو له 2اخونو کالشينکوپ او له جنjو به يې موشک جوړاوه
  .د ت�تونې وسيلې وې

د طالبانو په ، زموږ د استازي مرستيال سيدجاوېد. هم نه و هېcوکد مالت� زموږ 
د  همدا رازغونjو کې �jون کاوه او د هغوی په مسجدونو کې يې ملونn کاوه او 

د طالبانو  .هغه په بشپ�ه تو�ه طالب شوی و. دوی غونjې يې هم رهربي کولې
کله . ان ديدو2من موخه نادولتي سازمانونه و چې دوی به ويل چې د اسالم

چې دې سازمانونو ته د طالبانو �وا2ونکي ليکونه ورسېدل او له سیدجاوېد 
مې پالر يو �ل . جاوېد آن غوږ هم ورته ونه نيو، �خه د مرستې غو2تنې ته الړل

  :کوي او هغه ته واييپرې په يوه غونjه کې نيوکه 

  تاسې د چا اوامر تررسه کوئ؟ فضل هللا يا دولت؟ -

  ».خلک له خپل پادشاه �خه پ¦وي ک�ي«: متل دی وايي يو عر�

طالبان کېدل ، کله چې د سیمې تر �ولو لوړ مقام له طالبانو رسه يو �ای يش
  .طبيعي کار 2کاري

دوی ويل دا د پوځ تصميم و . �ينو باور الره چې دولتي چارواکي طالبان هcوي
ل په سوات کې له �که چې امريکايانو غو2ت، چې طالبان په سوات کې شته وي
له . �و خپلې بې پېلو�ه الوتکې په کار واچوي، يوې هوايي اډې �خه �{ه واخيل

 
 

 

 

  ١٦٥ | زه مالله یم

طالبانو رسه رسه امريکايانو ته دولت هم ويالی شوای چې موږ مرسته نه شو 
همدارن5ه د امريکايانو د نيوکو د . کوالی �که چې په کايف اندازه ستونزې لرو

  :وس زموږ دولت کوالی شوای ووايي�واب له پاره يوه الره وه او ا

ترورېستانو ته يې ورب�و؟  تاسې پيسې اخلو اوستاسې نظر دا دی چې موږ س«
  که ستاسې نظر همدا وي نو بيا ولې دوی هم په موږ حمله کوي؟

  :پالر مې ويل

که خربه . دهخو دا آسانه نه . معلومه ده چې يو پT �واک د طالبانو مالت� کوي -
  .پېچلې کېMيره هم پوه واضح کوو نو 

م کال کې  ۲۰۰۸د محمدي رشيعت د نفاظ تحريک مرش صويف محمد هم په 
خلکو ويل چې هغه يې نظر زوم فضل هللا ته . له زندان �خه خوشې ک�ای شو

او هیله کېده چې هغه به له دولت رسه د سولې خربې پيل ، من]الری او آرام دی
د طالبانو له تاوتريخوايل نجات  �و په سوات کې رشعي احکام پيل او موږ، ک�ي

موږ پوهېدو چې دا به د شخ�ې . فق واپالر مې له دې موضوع رسه مو . ومومو
پای نه وي خو پالر ويل چې که رشعي احکام په سمه تو�ه پيل يش طالبان نور 

په دې صورت کې بايد چې دوی خپلې . د ج�5ې له پاره کومه پلمه نه لري
که نه خامخا به يې . ادي خلکو په �ېر ژوند وک�يکه کېMدي او د عموسلې په �

  .اصيل �ېره بربنjه يش

کله چې به . ې په غرونو کې د پوځ رستېري �ای پر �ای ومېن5ور تر اوسه هم د 
�وله شپه به د دوی د وسلو د بوم بوم غMونه  د شپې له خوا په بسرته کې پرېوتو،

ل او شو غيل وروسته دغه غMونه به لس يا پن]ه لس دقيقې . اورېدل کېدل
کله به مو . دوی به بيا پيل وک� راغئوروسته به مو چې �ن5ه بيا سرت�و ته خوب 

خو د ډزو غMونه ، خپل غوږونه پ{ول او يا به مو خپل رس تر بال�ت الندې کاوه
په سبا ورځ به مو له . به اورېدل کېدلکې دومره نژدې و چې په هر حال 
له �انه رسه به مو فکر ، کېدو خربونه اورېدل�لويزيون �خه د طالبانو د وژل 

کاوه چې پوځ د شپې د توپونو او راک{و په دومره �وږ او چيغو �ه کوي چې آن نه 
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  .دي توانېديل چې د راډيو مال خپرونې بندې ک�ي

نې کله به د دې دواړو �واکونو د سيمې د �ار . پوځ او طالبان دواړه �واکمن و
د دوی ډله به يې . ډلو په اصيل رسکونو له يو بل �خه له يو کيلو مرت لM وا�ن الره

نه پوهېدل  هېcوک. دروله او داسې به 2کارېده چې د يو بل له بدن �خه دي
�ينو به ويل چې هغوی د يوې سکې دوه . چې ولې د خلکو ساتنه نه کېMي

و دانو په �ېر يو چې د پالر مې ويل موږ عادي خلک د غنمو د هغ. مخونه دي
دا چې دوی له هېچا نه وېرېدل او . ژرندې د دوو ډبلو پلونو تر منn بند پاتې وي
  .ويل يې موږ بايد خپلې الرې ته ادامه ورک�و

زه هم يو انسان يم کله به مې چې د مرميو آواز اورېد زړه به مې په شدت �وپونه 
دا په دې ، ه مې نه ويلکله به مې �ول وجود وېرې واخيست خو هې� ب. وهل

خو وېره ډېره پياوړې وي په پای کې همدا . معنی نه وه چې زده ک�ې به پرېMدم
. ترور خلک بې زړه سوي ک�ل. يش ضدوېره المل شوه چې خلک د شعبانې په 

 Dارز2تونه �وا2لدواړو طالبانو د اسالم او پ�تونول.  

ون ېطالعه چې س{اثر په مد په نوم » وخت تاريخچې«د چې وک�ه مې هcه 
دغه کتاب د دې ډول پو2تنو �وابونه . �ان بوخت ک�مو ليکلی  )i(هاوکېن�

هغه وخت زه . ورکول چې ن�ۍ �ه ډول رامنn ته شوه او پخوانD زمانې ته تلل و 
يوولس کلنه وم او هيله مې کوله چې داسې يو امکان شته وي چې پخوا ته الړ 

  .شو

هم نه هېرېMي او کله چې له تېروتنې  کله هې�د پ�تنو په منn کې غچ اخيستل 
دغه غچ به کله «: جزا به وينې او ما به هر وخت له �انه پو2تل، رسه مخ يش

  »اخيستل کېMي؟
 

                                                           
)i( يون ويليام هاوکينکrنظري، ستوری پېژندونکی او برېتانوی ليکوال و او د کمربيج په  پوه فزيک س

 .پېژندنې او ?ېBنو د مرکز مدير دی ستورپوهنتون کې د نظري 
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  د Hل مک� يادونه

  

 يوه مل5ريد پالر د عبدالحی کاک� په نوم کې و چې  ړه خوړينو ور�وپه همغې ز
هغه  .ونيوهاړيکه  ه پالره رسهلو د � � يس راډيو خربيال �خه چې پې�ور  له

د يوې 2وونکې يا زده کوونکې په ل{ه کې و چې د طالبانو تر ولکې الندې سيمه 
ت کې د په سواخلکو ته هغه غو2تل . کې د خپل ژوند يادونه ورته وليکي

لوم�ی د مېرمن مريم کرشې خور عايشې ومنله . و2يي انسا� فاجعې اړخونه
مخالفت يې وررسه وک� ورته ، الر رسه رشيکه ک�هخو کله يې چې خربه له خپل پ

  .ويل يې چې دا کار ډېر خطرناک دی

زه «: چې پوه شوم پالر د دې موضوع په اړه خربې کوي له �انه رسه مې وويلزه 
  »ولې دا کار ونه ک�م؟

اسالم دا . زده ک�ه زموږ حق دی. ما غو2تل چې خلک له �ولو پې�و خرب يش
الم وايي چې �ولې نجونې او هلکان بايد 2وون]ي ته اس. حق موږ ته راک�ی دی

ډېره مطالعه وک�و او ، قرآن کريم وايي چې موږ بايد د پوهې په ل{ه کې و. الړ يش
  .د ن�ۍ په رازونو پوه شو

ونه نه و ليکيل او نه پوهېدم چې �ه ډول ياد2تتر دې وړاندې مې هې� کله هم 
خو هر وخت به برې�نا ، الرههم رسه له دې چې موږ يو کمپيو�ر . يې پيل ک�م

له همدې امله به هره . پرې کېده او لM �ايونه و چې ان{رنيT ته يې الرسسی الره
هغه به زموږ د محافظت له . ورځ په سهار کې کاک� زما له مور رسه اړيکه نيوله

آی �که چې د ده خپل مبايل به د ، پاره د خپلې مېرمنې له �ليفون خربې کولې
�و په اړه به ر و ه ماته الر2وونه کوله او د تېرو هغه ب. ل کېده�ار وا له خ اېس آی
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ما به د خپلو ارمانونو په اړه خربې کولې او هغه پې�ې چې . يې پو2تنې کولې
ما به تقريباً شل او يا پن]ه ویشت . مېبه لیدلې او يا مې اورېدلې وې ورته ويلې 

ه خو ږ دواړو ژبه پ�تو و ه له دې چې زمورس ، دقيقې په اردو ژبه خربې کولې
وروسته به هغه زما خربې ليکلې او په اونD کې . وېبالګ په اردو ژبه ليکل کېده

  .به يې يو �ل د � � يس په اردو وېبپا�ه کې خپرولې

ديارلس کلنه يهودي نجلD چې د  هيو . هغه د آن فرانک ژوند راته ترشيح ک�
کورنD رسه د تې�تې په موخه په له خپلې  له نازيانو �خهيې ج�5و په اوږدو کې 

  .ونه وليکلياد2تامسرتدام کې �ان پT ک�ی و او هلته يې خپل �ول 

خو ډېر دردوونکي . د آن فرانک ليکنې د دې ور�نی ژوند او احساسات بيانول
. دي چې په پای کې د کورنD د پ{ن]ای د خيانت له امله رسوا او ونيول شول

يوه نظامي جبهه کې ناروغه او م�ه شوه آن فرانک چې پن]ه لس کلنه وه په 
ونه چاپ او خپاره شول او يو ډېر پلورل کېدونکی کتاب شمېرل ياد2توروسته یې 

  .کېده

نو له ، عبدالحی کاک� ويل چې زما د نوم خپرول کېدای يش ډېر خطرناک وي
په پ�تو پخوانيو  همدا رازنوم چې د غنم د �ل او » �ل مکD«همدې امله يې د 

موضوع د روميو او  د کیسې. و�اکه ،د يوې اتلې مېرمنې نوم دی کيسو کې
ه چې په هغې کې �ل مکD او موسی خان په 2وون]ي کې يو ژوليت په �ېر و 

خو دوی دواړه له دوو بېالبېلو �ربونو �خه دي . بل ويني او يو په بل م� کېMي
ر رسه له دې د شکسپ¦ د نندارې پ. چې د دوی مينه د ج�5ې المل کېMي

�خه په کريم له قرآن �ل مکD .يسې پای دردوونکی نه ويخالف د دوی د ک
استفادې د قبيلې پ¦انو او مرشانو ته وايي چې ج�5ه د حل الره نه ده چې په 
پای کې هغوی له ج�5ې او شخ�ې الس اخيل او دې دوو مينانو ته د واده کولو 

  .اجازه ورکوي

عنوان الندې  رت» زه وېرېMم«کې د  کال په جنوريم  ۲۰۰۹د  ياد2تزما لوم�ی 
  :خپور شو
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د طالبانو �واکونه او د پوځ هليکوپرتې په . تېره شپه مې وېروونکی خوب وليد«
په سوات کې د پوځ د عملياتو له پيل �خه بيا تر . �ول سوات کې ليدل کېدې

کې  ياد2تهمدارن5ه مې په دې » .اوسه همداسې خوبونه راته را روان دي
  .و وېره لرملچې د طالبانو د حکم له مخې نور 2وون]ي ته له تلترشيح ک�ل 

هغه وخت . د يوه کس غM مې واورېد چې په ما پسې را�ي او وايي تا به وژنم«
 .ته دی کنهله �و قدمونو وروسته مې شاته وکتل چې ش، مې قدمونه چ{ک ک�ل

ه کس ومې ليد چې په �ليفون له کوم چا رسه خربې کوي او په �ليفون کې هغ
  ».�وا2ي

په لوم�يو کې يو �ه وېرېدلې ، ونه به مې په وېبپا�ه کې ليدلياد2تدا چې خپل 
چې د کومو موضوعاتو په اړه  به چې کاک� صیب راته ترشيح ک�لوم خو وروسته 

هغه په شخيص احساساتو ه�غه . خربې وک�م په خپل نفس مې باور ډېر شو
جوړ2ت د د کور� ور�ني ژوند » ېزما کنايه ډوله جمل«يې ويل ډول چې خپله 

  .لرلهله پې�و رسه يې مينه  ترور داو د طالبانو 

په اړه مې ډېر مطلبونه  ،تر �ولو ارز2ت لرونکې برخې 2وون]يد زموږ د ژوند 
خو موږ ته سپار2تنه شوې . زه د 2وون]ي په ش� رن5ه يونيفورم مينه وم. وليکل

و کتابونه مو هم تر �کریو الندې وه چې د هغې په �ای ساده جامې واغوندو ا
په دې مطلب کې مې . و» رن5ه جامې منعه دي«ونو يو عنوان د ياد2تد . پT ک�و
يوه ورځ 2وون]ي ته د تلو له پاره تيارېدم او غو2تل مې يونيفورم «: وليکل

خو هغه وخت مې د خپل مدير سپار2تنه په یاد شوه او تصميم مې ، واغوندم
  ».جامې چې ډېرې مې خو2ې دي واغوندمونيو چې خپل خ� رن5ه 

کله چې واړه و له . کې مې د چادري په اړه هم خربې وک�ي وونياد2تپه دې 
خوکله يې چې . �که چې ډېره 2ايسته 2کاري، چادري رسه مو جوړه وي

له دې جامو رسه همدارن5ه . دغه احساس مو �jوډ کېMي، اغوستو ته اړ کېMو
  .ید ډېر سختی ت� هم پل

مور او د تره لور مو د چينې ، ونه د هغې ور�ې په اړه و چې زهياد2تور�ې د يوې 
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هلته خلکو ويل يوه ورځ يوه 2]ه د بازار په . بازار ته د سودا اخيستو له پاره الړو
هغه ، کله چې يو کس غواړي مرسته وررسه وک�ي.منn کې په چادري کې ولوېده

په دې کار رسه فضل هللا . وهله ما رسه مرسته مه ک، وروره«: 2]ه ورته وايي
پلورونکي په خندا ، کله چې زموږ د خو2ې وړ مغازې ته راغلو» .خوشاله کوې

وېرېدلی و ، له �ان رسه يې فکر کاوه چې موږ �اÅر�ي Êونه يو، رسه وويل
  .�که چې موږ چادرۍ اغوستې وې

D آن چې يوې نجل، ونو په اړه خربې کولېياد2تپه 2وون]ي کې �ولو د همدې 
  .و2يي چې پالر ته مې يې ور ووته يې راوړي  يچاپ ک�ي او 2وون]

  :هغه په موسکو شونjو وويل

  .ډېره 2ه ده

خو د � � يس ، ونه ما ليکيلياد2تدا  زړه مې غو2تل خلکو ته ووايم چې
خربيال ماته دا اجازه نه راکوله �که چې کېدای شوای له خطر رسه مخ شوې 

ېدم �که چې يوه ماشومه وم او چا کوالی شوای چې زه يې په دليل نه پوه. وای
ونو کې �و ن�ې ياد2تپه ماشومانو حمله وک�ي؟ خو �ينو مل5رو مې په دې 

د مور «: کې خپل هويت �ر�ندک�ی و ياد2تليدلې وې او خپله مې هم په يوه 
و په �وکو مې يې پالر ته ويل چې بايد نوم مې مې زما مستعار نوم ډېر خو2ېMي ا

» دردمنې«د مې زما هم �ل مکD ډېره خو2ېMي �که چې خپل نوم  .مبدل ک� 
  ».په معنی دی

Dونو خالصه ياد2تدې  �ينو ور�پا�و د. واړاوه ونو د �ولو پام راياد2تد �ل مک
زما . ونه ثبت ک�لياد2تن � � يس د يوې بلې نجلD په آواز کې دا آ . خپره ک�ه

�ان� او ، کوالی يش له راکT پام شو په هغې پنسل چې دا کل�ت ليکل کېMي
په دې ترتيب رسه مو د مبارزې الرې زده . پياوړی وي يا هم هليکوپرت �خه

  .هغه وخت به پياوړي و چې خربې وک�و کولې او زده مو ک�ل

ده رسه مرسته يوه ويل فضل هللا وييل چې له . يو شمېر 2وونکو 2وون]ی پرې�ود
بل ويل چې په الره کې يې بې . ک�و جوړورته پ{ن]ای  کې هوک�و چې په امام در 
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رسه جسد ليدلی دی چې له همدې امله نور نه يش کوالی �ان له �واښ رسه 
طالبانو له خلکو ، �اونjيانو مو ويل. خلک وېرېديل و. مخ ک�ي او درس ورک�ي

مسجد ته دې خرب ورک�ي او بيا ، �وک چې �وانې مجردې لو�ې ولري، غو2تي
  .ه نکاح ک�يبه هغه له طالبانو رسه پ

م کال د جنوري لوم�ۍ ور�ې وې چې هغه مهال په �ول5ي کې يوازې  ۲۰۰۹د 
 ۲۹رسه له دې چې له دې وړاندې په �ول5ي کې  .لس نجونې حارضې وې

خو . ډېرو مل5رو مې دره پرې�وده چې په پې�ور کې زده ک�ې وک�ي. نجونې وې
  :هغه ويل. Mدونه پرېپالر �ين5ار وک� چې موږ دره 

په دې سختو ور�و کې بايد د . ات موږ ته ډېر ارز2ت لرونکي توکي راک�لسو  -
  .درې له پاره پياوړي و

{ر افضل کور ته چې د يوه ډوډۍ له پاره د پالر د مل5ري ډاک يوه شپه موږ د شپې
د  په خپل �اډي کېموږ ډاک{ر  ،وروستهخوړلو له ډوډۍ . روغتون مدير و الړو

د . وېرېديل و. نقاب لرونکي وسله وال وليدل  مود رسک په رس، کور په لور وړلو
پرلپسې ډزې او د . ډاک{ر افضل روغتون د طالبانو تر ولکې الندې سيمه کې و

ناامنيو له امله د شپې چوپتيا د دې المل شول چې روغتون په سمه تو�ه کار ونه 
مسلم خان ډاک{ر افضل . ک�ای يش له همدې امله يې هغه بريکوټ ته ولېMداوه

په خپل پخوا� �ای ته زن� وهلی و او ترې غو2تي يې و چې روغتون بېرته 
  .ډاک{ر مې له پالر رسه په دې اړه مشوره ک�ې وه. فعال ک�يکې 

  ».ههم مه ک�  2ه کارونهد بدو خلکو په خوله «: پالر ورته وويل

له همدې ، 2ې پايلې نه لري، کوم روغتون چې د طالبانو له خوا وساتل يش
  .رسغ�ونه ک�ې وهامله يې 

له همدې امله �ن5ه چې ، ډاک{ر افضل زموږ له کور رسه په لM وا�ن کې اوسېده
�که چې دی مخکې تر دې ، کور ته ورسېدو پالر �ين5ار وک� چې وررسه الړ يش

ډاک{ر په داسې ، کله چې هغه او پالر مې بېرته �ر�ېدل. هم طالبانو �وا2لی و
  :ته مې يې وویل حال کې چې وارخطا او غوسه و پالر
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  که موږ ودروي �ه ورته ووايو چې نومونه مو �ه دي؟ -

  :پالر �واب ورکوي

ستاسې نوم افضل دی او زما هم ضياءالدين يوسفزی موږ هې� کومه تېروتنه نه  -
  .نومونه د �ه له پاره بدل ک�و؟ نومونه خو مجرم� بدلوي. ده ک�ې

ه مې چې پالر اړيکه رارسه ونيوله او د کل. له نېکه مرغه طالبان له هغه �ايه تليل و
  .ستونزې د نه پې�ېدو يې راته وويل �ول خوشاله شوو او د آرامD احساس مو وک�

خو د طالبانو له خوا نجونو ته ورک�ل شوی مهال د . زه په هې� ډول نه تسليمېدم
�ه ډول يې کوالی شوای چې په يوويشتمه پې�ۍ . پای ته رسېدو په حال کې و

ن]وسو زرو ډېرې نجونې له زده ک�و بې برخې ک�ي؟ زه تر اوسه هم هیله کې له پ
خو زموږ . مثبته پې�ه ويش او 2وون]ي ونه ت�ل يش هيو کوندې وم چې  همن

موږ هوډ الره چې خوشال وروستی 2وون]ی وي چې د زن� . ورسېد نوبت هم را
  . غM يې غلی يش

 �که چې نورې هم وک� په سوات کې د پاتې کېدو له امله وادهمېرمن مريم 
او جنجالونو په امن وي نو دا د  کورنD يې کراچD ته کjه ک�ې وه �و له شخ�و

  .نه توانېدهپه يوازې ژوند کولو يوې 2]ې په تو�ه 

کله چې د ، د جنوري په �لورمه د چهارشنبې په ورځ زموږ 2وون]ی هم وت�ل شو
د �لويزيون کامرې  هغې ور�ې په سهار له خوبه پا�ېدم په خپله کو�ه کې مې

آن د مسواک وهلو او ملونn  خربيالد عرفان ارشف په نوم يوه پاکستا� . وليدې
  .�wار  همکولو په وخت کې 

يوه مل5ري يې ورته وييل و چې د . پالر مې په ناسمو رشايطو کې ژوند کاوه
کومې ، ه جوړولو کې �jون وک�هد وېبپا�ې له پاره د يوه مستند پنيويارک �ا�ز 

�و ور�ې وړاندې مې له . پې�ې چې په سوات کې کېMي ن�يوالو ته يې بيان ک�ه
هغه مې له . پالر رسه په پې�ور کې له امريکايي خربيال آدم اليک رسه ليديل و

وروسته يې وپو2تل چې . پالر رسه اوږده مرکه وک�ه او ما هې� خربې نه کولې
رفان په مرسته له ما کوالی يش له ما رسه خربې وک�ي؟ ده د خپل ژباړن ع
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له لسو دقيقو خربو وروسته زما په �ېره پوه شو چې په خربو يې  .پو2تنې کولې
  :هغه وخت يې را�خه وپو2تل. 2ه پوهېMم

  تاسې ان5لييس خربې کوی شئ؟ -

  :ما �واب ورک�

  .ما يو ډول د وېرې احساس کاوه، هوکې -

  :آدم اليک چې ح¦ان شوی و پالر او عرفان ته يې وويل

  !تاسې يې ماته ژباړئ، هغه چې له تاسې 2ې ان5لييس خربې کوي

  .د دې خربې په کولو �ولو وخندل

د مستند اصيل موخه دا وه چې پالر مې د 2وون]ي په وروستD ورځ تعقيب 
  :د جلسې په پای کې عرفان پو2تنه رانه وک�ه، ک�ي

  به ولرې؟که يوه ورځ ونه شې کوالی 2وون]ي او درې ته الړه شې �ه احساس  -

هغه بیا خپله پو2تنه تکرار ک�ه په . ونه يش هې� کلهما وویل چې داسې پې�ه به 
فکر کوم ه�غه لحظه آدم الیک زه . دې وخت کې مې له سرت�و او2کې راغلې

  .د خپل مستند له پاره و�اکلم

آدم اليک نه شوای کوالی سوات ته رايش �که چې هغه سيمه د بهرنيانو له پاره 
تره مې ، ئراغې ته مېن5ور کله چې عرفان له يوه کمره م� رسه . اکه وهډېره خطرن

 وستل ډېر ور ته د دې ډول کامرو راچې له موږ رسه ژوند کاوه وويل چې ک
خو دوی له لرې �ايه . پالر هم ورته وويل چې کامرې يې پ{ې ک�ي. خطرناک دي

له دې . ی ونه وايوراتلل او موږ پ�تنو ته بده ده چې په کور کې مېلمنو ته هرکل
  .�ولو ور اخوا پالر پوهېده چې دا کامره به زموږ ستونزې �ولې ن�ۍ ته ورسوي

هې� ما له �لويزيونونو رسه ډېرې مرکې ک�ې وې خو په دې ډول پرو�رام کې مې 
  :عرفان راته وويل. هم برخه نه وه اخيستې کله

  .ارامه اوسه او طبيعي خربې وک�ه -

چې آن د مسواک وهلو په وخت کې به يې هم تعقيبوw خو د يوې کامرې تر مخ 
دوی ته  چې د اغوستو اجازه مې يې نه لرلههغه يونيفورم خپل . آسانه کار نه و
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تل مې له دې وېره لرله چې طالبان مې 2وون]ي ته د تلو په وخت کې ، و2ود
  .�ه ډول يې چې په افغانستان کې وک�ل، باندې وپايش وويني او تېزاب را

ون]ي د وروستD ور�ې په سهار په 2وون]ي کې يوه �ان�5ې غونjه وشوه د 2و 
سختD  مو د يو بل خربې پههليکوپرتو له السه زموږ په رس د �ر�ېدونکو خو 

د 2وون]ي زن� يې د وروستي �ل له پاره وک�ن5اوه له دې رسه مېرمن . اورېدې
رو کلونو په خو د نو . مريم اعالن وک� چې د 2وون]ي د بندېدو ورځ راغلې ده
رسه له دې هم �ينو . خالف يې د نيم نور دريس کال له پاره هې� نې{ه ونه �اکله

هغه . ته غېMه ورک�ه خورل¥وپه ان�5 کې مو �ولو . 2وونکو موږ ته کورنD دنده راک�ه
له �ان رسه مې وویل چې بيا به مې هم ، وخت مې د وياړونو تختې ته وکتل

  ؟کنه هلته نوم وليکل يش

  نې مو په مارچ کې پيل کېدې خو �ه ډول؟آزموي

که اول نومره هم شم ارز2ت به ، کله چې بيا ونه ک�ای شو زده ک�و ته ادامه ورک�و
  يې �ه وي؟

هغه وخت پوهېدای شئ چې زده ، کله چې يو �وک ستاسې له السه قلم واخيل
  .ک�ه �ومره ارز2ت لري

داسې لکه ، ورته وکتل يو �ل بیا مې، مخکې تر دې چې د 2وون]ي دروازه وت�و
  .د تل له پاره چې 2وون]ی پرېMدو

  .دغه صحنه د مستند وروستD برخه وه

و مې زړه نه غو2تل ورځ پای خورل¥زما او ، په واقعيت کې بېرته 2وون]ي ته راغلو
له همدې امله مو هوډ وک� چې په دې ورځ تر ډېره په 2وون]ي کې پاتې ، ومومي

ان�5 ته الړو �که چې د غلو او پولیسو د لوبې له وروسته د لوم�� 2وون]ي . شو
په دې لوبه کې يوه ک�ۍ ، مو د مان5و لوبه وک�ه هلته. پاره يې ډېره ساحه لرله

�وک  هر. کله چې آواز بند يش �ول بايد سمدالسه ودرېMي، جوړوو او آواز وايو
  .چې وخاندي او يا حرکت وک�ي له لوبې ویستل کېMي

هر وخت به د ماسپ�� په يوه بجه . رو ور�و ناوخته راغلوهغه ورځ کور ته له نو 
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د 2وون]ي له ت�لو . کور ته راتلو خو په دې ورځ په دريو بجو کور ته ورسېدو
زموږ د بحث دلیل احمقانه و چې نه ، ې له يو بل رسه بحث وک�منيبمخکې ما او 

  .وههم باور نه کانورو خورل¥و آن زموږ . شم کوالی تاسې ته يې ياد ک�م

دوی نه يش کوالی له کوم �ه مې بې برخې «: مستند جوړوونکو ته مې وويل
 له ن�يوالو �خه. بل هر �ای کې درس ويالی شم کور او یا، زه په 2وون]ي. ک�ي

  ».ياو پاکستان 2وون]يو ته نجات ورک� ده چې د سوات دا نD هيله ييواز مې

زه . 2وون]ي ته الړه شمزړه مې غو2تل بيا هم . کله چې کور ته ورسېدم ژړل مې
په �ول5ي کې . فکر مې کاوه چې �ول ژوند مې له السه ورک�ی، يوولس کلنه وم

دوی د «: مې �ولو ته ويلی و چې طالبان نه يش کوالی زموږ په وړاندې �ه وک�ي
  ».هم عمل نه کوي هې� کلهخو ، يوازې خربې کوي، سياست پوهانو په �ېر دي

زموږ 2وون]ي ته نژدې شول هغه وخت ، �خو وروسته طالبانو پرمخت� وک
  .رشمېدلې وم

د خپلو احساساتو مخه مې نه شوای ، په کور کې به مې هر وخت او2کې تويولې
  :خو پالر مې ويل، مور مې هم ژړل. نيوی

  .خامخا 2وون]ي ته الړه شېبيا هم ته به  -

هلکانو  د. د 2وون]ي په ت�ل کېدو رسه مې پالر هم کسب او کار له السه ورکاوه
2وون]ی د ژمي له رخصتD وروسته پرانیستل کېده خو د نجونو د 2وون]ي ت�ل 

د 2وون]ي ډېری . د پالر د عوايدو د کمېدو المل شو دا کار کېدو ډېر تاوان وک�
د 2وونکو ، ستD ورځ د 2وون]ي اجارهپالر مې په ورو ، ورک�ل شويو ل�5تونه نه 

  . حقوق او نور حسابونه خالص ک�ل

. �وله هوا د توپونو له اوره ډکه وه چې درې �له له خوبه پرې راويÌ شوود شپې 
له �انه رسه مې فکر کاوه چې پې�ور او يا له ، په سبا سهار هر �ه بدل شوي و

 Tه وک�و او يا دا چې 2وونکو ته ووايم چې په کوم کور کې پjهېواده بهر ک
د حکومت په وخت کې هغه ډول کار چې افغانانو د طالبانو ، 2وون]ی جوړ ک�ي

په  .له هغې وروسته مې له ډېرو �لويزيونونو او راډيو �انو رسه مرکې وک�ې. ک�ی و
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ا نه يش خو د، هغوی کوالی يش زموږ 2وون]ي وت�ي«: يوه مرکه کې مې وويل
  ».او يادولو منعه ک�ي �ېکوالی چې موږ له زده ک

زه . ه پرېشانه ومرسه مې خربې کولې خو په اصل کې سختمندۍ په پوره هيله 
. او پالر مې پې�ور ته الړو ډېر �ايونه مو وليدل چې خلک له دې حاالتو خرب ک�و

د طالبانو د پېغورونو او ملنjو په اړه مې چې خلکو ته يې ورکول ډېرې خربې 
هم 2]ې درس ورک�ي او د 2]و درملنه  بايد دوی غو2تل چې نجونو ته. وک�ې

دوی له دې نظريې رسه رسه يې د نجونو د  .2]ې ډاک{رانې وک�يبايد چې 
يې له 2وون]ي منعه ک�ې، پرې يې نه 2ودې چې نجونې ، 2وون]ي وت�ل

  .2وونکې او ډاک{رانې يش

ې 2وون]ي ته الړې يش او يو �ل مسلم خان وييل و چې نجونې نه بايد چ
دا د هغې کس خربه ده چې ډېری عمر يې په امريکا . تودونه زده ک�يلويديز مې

هغه به هر وخت ويل چې د ده له طبعې رسه سم دريس نظام . ر ک�ی دیکې تې
  :او پالر به مې ویل. به تررسه ک�ي

نې لمپرته نور �ه وکاروي؟ آيا د طبي در  تبې کتلووږۍ او مسلم خان به د طبي غ
له پاره له دې پرته بله کومه رشقي آله شته چې ويې کاروي؟ د طالبانو له نظره 

غر� کېMي له ، يا هم ان5لييس ژبه او علم زده کوي، لويل کله چې ماشوم کتاب
  .همدې امله دوی له زده ک�و رسه مخالف دي

، موږ بايد په لوم�ي رس کې هر �ه زده ک�و. زده ک�ه زده ک�ه ده«: خو ما به ويل
  ».وروسته کوالی شو د خپل ژوند الره و�اکو

  .انسانانو پورې اړه لري بلکې تر �ولو، زده ک�ه او تحصيل نه غر� دی نه رشقي

�که ، مور مې ويل کله چې له رسنيو رسه مرکه کوم بايد چې مخ مې پT ک�م
. هغه به ماته ډېره په اندې�نه کې وه .په پرده کې ومچې په دې عمر کې بايد 

په هغې وخت کې د خلکو په  .نه منعه کوwخو هې� کله يې هم له کوم کاره 
وخت ويل چې طالبان به  دوی به هر. ولی واو وحشت �ای نیزړونو کې وېرې 

  :ويلوی به د. ي�ه ونه وايمې پالر ووژ� او ماته به 
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  ».مالله يوه نجلD ده او طالبان نجونې نه وژ�«

هغې به چې کله به �لويزيونونو کې د مرکې او يا . خو نيا مې داسې فکر نه کاوه
wيه مالله د بې نظ¦بو�و په خدا«: دعا به يې کوله، له کوره د وتلو په مهال ليد

  ».�ېر ک�ې خو چې ژوند يې د بې نظ¦ې د ژوند په �ېر لنj نه وي

ونه ياد2تبیا مې هم د وېبالګ له پاره ، وروسته له دې چې 2وون]ی وت�ل شو
د نجونو د 2وون]يو له ت�ل کېدو �لور ور�ې وروسته پن]ه نور 2وون]ي . ليکل

عجیبه ده دا 2وون]ي خو ت�ل «: يکلپه يوه مطلب کې مې ول. هم ويجاړ شول
نو ويجاړولو ته يې �ه اړتيا وه؟ د طالبانو له وروستي ورک�ل شوي وخت ، شوي و

. پوځ د دې پې�و په اړه هې� غرب�ون نه 2يي. وروسته �ول 2وون]ي وت�ل شول
 اوپسونه حاللوي ، دوی په خپلو کنjکونو کې د غرونو په ډډو کې پراته دي

 :البانو د کېبل وهلو په اړه وليکلمې د ط همدا راز ».وريغو2ې يې په خوند خ
ه درو وهل ليدل خو پوليس به هې� �ای خلکو به هغه کسان چې خلک به يې پ

  .نه ليدل کېدل

په نوم د اسالم  )ii(پوهنتون �خه د شازيه شهيد )i(س{نفورډ يوه ورځ د امريکا له
د نيویارک �ا�ز مستند  هغې. آباد اوسېدونکې يوې محصلې اړيکه رارسه ونيوله

له دې �خه ماته د رسنيو . چې د سوات د 2وون]يو د ت�لو په اړه و �ول کتلی و
پالر مې په مستند کې زما . �واک �ر�ند شو او هغه زما يوه اصيل مالت�ې شوه

  :په حضور وياړ کاوه او آدم اليک ته يې ويل

 .نه راغلېلور ته مې و�وره هغه په �مکه نه ده پيداشوې له آس� -

د لوم�ي �ل له پاره قدم ، په اسالم آباد کې مې اليک موږ اسالم آباد ته بوتلوآدم 
رسکونه ) پلن(2کلې سپينې ودانD او سورور، اسالم آباد ډېر 2کلی و. کې�ود
موږ الل مسجد . رسه له دې چې د سوات هې� طبيعي 2کال هلته نه وه .يې لرل

مېنې په لور چې زرداري اوس هم  کاو هغه سورور رسک چې د ولسمرش د وا

                                                           
(i)

 Stanford 
(ii)

 Shiza Shahid 
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  .هغه وخت ج�ال مرشف لندن ته تبعيد شوی و. هلته ژوند کاوه تللی و وليد

د آدم اليک . ]ي کتابونه واخيستلوروسته پلورن]يو ته الړو هلته مو د 2وون
دغه د يوې لوی . هم راته واخيستل» ي{يبدرن5ه ب«امريکا �لويزيو� خپرونې لکه 

يوه  لزړه مې غو2ت، ما له دې پرو�رام رسه ډېره مينه لرله. وهې نجلD کميjي زړ 
  . ورځ نيویارک ته الړه شم او د دې په �ېر په دفرت کې کار وک�م

موزيم وليد او دا چې دويم �يل مو خپل ميل م¦اثونه » لوک ويرسه«موږ د 
الندې په . په سوات کې زموږ خپل موزيم ت�ل شوی و. وليدل ډېره خوشاله وم

هغه هم زموږ په �ېر . و کې يوه سپ� ږيري بابا ډاډه شوي جوار خر�ولزين
د اسالم آباد اوسېدونکی يې؟ هغه ، کله مې چې پالر ترې وپو2تل، پ�تون و

ويل » فکر کوې چې اسالم آباد دې تر مونM پ�تنو پورې اړه ولري؟«: �واب ورک�
عملياتو له امله خو د نظامي ، چې د قبایلو يوه سيمه ده يې چې د مومندو دی

  .د مور او پالر په سرت�و کې مې او2کې 2کاره شوې. اړ شویتې�تې ته 

ډېرې ودانD د بلوکو په واسطه محارصه شوې وې او د نقليه وسايلو د کتلو له 
پاره يې د تالشD �و دروازې جوړې ک�ې وې چې د بم او چاودېدونکو توکو 

س په يوه کنده کې ولوېد کله چې د بېرته راتلو په وخت ب. مخنيوی وک�ي
 وېره او ډار تل را» بم وچاودېد؟«: ويÌ شو او پو2تنه يې وک�ه خوشال ورور مې را

و غM کېدای په داسې تو�ه چې فکر مو کاوه هره وړوکې فتنه ا، رسه مل5ري و
  .وي يش د چاودنې او ډزو

خو کله چې بېرته درې . په دې وړوکي سفر کې مو د سوات ستونزې هېرې ک�ې
دا چې سوات زموږ کور و له همدې امله مو . وخطر او �وا2ونه راپسې و ، ه راغلوت

  .نه شوای پرې�ودی

د 2وون]ي بکس او ، ې ته ورسېدو او د کو�ې ور مې کش ک�مېن5ور کله چې بېرته 
اسالم آباد ته سفر ډېر . هغه وخت مې �ول بدن غمونو �¦ ک�. يونيفورم مې وليدل

  .خو اوس دا کور او د سوات واقعيتونه زما ژوند دی خوندور او هوسا کوونکی و
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  ېملنIسوله که 

  

خوشال ، کله مې چې د ورو�و 2وون]ي له ژمنD رخصتD وروسته پرانستل شول
زه چې ډېره غوسه شوې وم . ويل چې د ده په �ېر به 2وون]ي ته الړه نه شمراته 

ې مو يو �لويزيون هم په کور ک» ته پوهېMې چې �ومره نېکمرغه يې؟«: ومې ويل
  .موږ چې اسالم آباد ته تليل و چا پT ک�ی و، نه الره

د شپانه د زوی په اړه يوه ، يو اثر راک� )i(لوئلو کو ئپه نوم د پا» کيميا�ر«يو کس د 
په داسې  يک� ه ل{ه درې �ونو اهرامونو ته سفر د خزانې د پيداکولو پ کيسه چې

له دې کتاب رسه مې ډېره مينه . دی حال کې چې هغه �نج په خپله له ده رسه
کله چې «: په دې کتاب کې ليکل شوي دي. پيداک�ه او �و �له مې مطالعه ک�

�وله ن�ۍ ستاسې د مرستې له پاره الس د يو بل په الس ورکوي ، کوم �ه غواړئ
لو به تر اوسه زموږ درې ته ئلو کو ئزه فکر نه کوم چې پا» .السه ک�ي چې هغه تر

  .بې کفايته سياست پوهان به يې ليديل وي راغلی او زموږ

زه نه پوهېدم چې عبدالحی کاک� په پ{ه تو�ه له فضل هللا او د ده له قوماندانانو 
هغوی يې هcول ، کاک� په مرکو کې له هغوی رسه پېژنديل و. رسه اړيکې نييس

  .چې د نجونو د 2وون]يو په اړه له رسه فکر وک�ي

                                                           
(i)

 Marriott 
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  :هغه فضل هللا ته وويل

، په عامه تو�ه مو خلک ووژل، تاسې د خلکو روح واخيست .نا غوږ ونيسئموال  -
2وون]ي مو ون�ول او رسه له دې هم په �ول پاکستان ، رسونه مو يې پرې ک�ل

ې له زده نخو کله مو چې نجو . کې ستاسې په ضد هې� نيوکه وانه ورېدل شوه
نيو ستاسې د خلکو چيغې پورته شوې او آن د پاکستان رس، ک�و بې برخې ک�ې

  .په ضد خپله غوسه و2وده

او فضل هللا اعالن وک� چې نجونې تر لس کلنD  له �ول هېواده فشار و2ودل شو
خو موږ ، زه په پن]م �ول5ي کې وم. يا �لورم �ول5ي پورې زده ک�و ته تالی يش

هغه وخت مو کتابونه تر �کريو الندې پ{ول او دويم ، تر خپل عمر وړې 2کارېدو
دا کار خطرناک 2کارېدو خو په هغې ور�و کې مې دا . ته الړو �يل 2وون]يو

موږ ډېر خوشاله و �که چې مېرمن مريم له �ولو �وا2ونو رسه . يوازينD هيله وه
هغه چې . 2وده او تر اوسه يې هم موږ ته درس راکاوهه ن رسه خپله دنده پرې

  .لس کلنه وه زما پالر يې پېژانده او يو پر بل يې باور الره

  :ې موږ ته ويلهغ

  .دغه پT 2وون]ی زموږ پT اعرتاض دی -

که موږ يې . ونو کې هې� هم نه ليکلياد2تخو ما د دې حالت په اړه په خپلو 
کېدای شوای چې په کيبلونو يې وهلې وای او يا به يې هم د ، نيويل وای

او مارانو ) عنکبوت(غ¥يو ، �ينې خلک له ارواوو. شعبانې په �ېر وژلې وای
Mي خو موږ په هغې ور�و کې له خپلو انسانانو �خه وېرېدووېرې .  

و کک�و وې�تاناو لویو اوږدو او  پکولونوله  الره به مو کله کله طالباند 2وون]ي په 
  .ک�ي و چې ډېر بد او وحشتاک به وپT  ډېری وخت به يې مخونه. رسه ليدل

پر درې  ې په رسکونو کې ډېره آرامي وه �که چې د هغې سيمې يومېن5ور د 
اوس د پوځ دوولس زره پو�يان چې د طالبانو د . خلک له سيمې کjه شوي و

پرمختلليو وسلو او هليکوپرتو ، ا�کل شوي شمېر �لور برابره و له ډېرو �ان5ونو
رسه له دې هم اتيا په سلو کې سوات د طالبانو تر واک . رسه په سيمه کې شته و
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  .الندې و

م کال د فربوري په  ۲۰۰۹يوه اونD وروسته د 2وون]ي ته له بېرته راتلو �خه 
زموږ د خلکو يو دود دا و چې د . شپاړسمه شپه د ډزو په غMونو له خوبه پورته شوو

رسه له دې چې  .ماشوم د پيداکېدو او واده د مراسمو په وخت به يې ډزې ک�لې
. نو لوم�ی مو فکر کاوه چې له خطر رسه مخ يو. دا دود اوس ورک شوی و

د ايالتي دولت چې اوس يې واک . چې ډزې د واده له پاره وې شوو خرب وروسته
  . د خلکو له ميل حزب رسه و او طالبانو تر منn د سولې ت�ون شوی و

او په  دولت هوک�ه ک�ې وه چې رشعي احکام به په �ول سوات کې پيل کوي
ر�ني طالبانو له لس و . په وينو کک�ه مبارزه دروي همقابل کې به يې ملېشې خپل

او يو چينايي انجن¦  اوربند رسه چې يو سوله ييز حرکت بلل کېده هوک�ه ک�ې وه
  .چې شپM مياشتې مخکې يې نيولی و هم خوشې ک�

ې د قرارداد په اړه خربې لو ه و ما او پالر به مې هر وخت د سموږ ډېر خوشال
ان خلکو هيله لرله چې طالب. موږ به ويل چې �ه ډول به عمل پرې وک�ي. کولې

يې خپلو کورونو ته الړ يش او د به نور دا ج�5ه حل او فصل ک�ي او بېرته به 
دوی په دې باور الره چې د سوات رشعي . ژوند وک�يبه سوله خو2وونکو په �ېر 

د نجونو 2وون]ي به پر  .قوان� به د افغانستان له رشعي قوانينو رسه توپ¦ ولري
سوات به همغه . کر ډله به نه ويد امرباملعروف او نهی عنی املن، �ای وي

زما زړه غو2تل چې په دې �ولو باور ، سوات وي خو په يوه بل قضايي نظام رسه
آیا خامخا به د نظام د «: له �انه رسه مې فکر کاوه. وک�م خو ډېره پرېشانه وم

  » ..ک�نو �رن5والی په طالبانو د خلکو �ارنه وي

2]ې له حجاب پرته بهر . ل شوي وخو تر لسو زرو ډېر پوليس او عادي خلک وژ 
موږ له . خلکو يې کسب او کار پرې�ی و، 2وون]ي او پلونه يې ن�ويل و، نه راوتې

عمومي وحشيانه او له تاوتريخوايل د ډک عدالت له محکمو ډېر �ورېديل و او 
  .تل به مو په وېره او ډار کې ژوند کاوه خو اوس دا �ول آرام شوي و

د ج�5ې په �ای د  نورورو�و ته وړانديز وک� چې مې ې د سهار د چای په وخت ک
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هغوی به د تل په �ېر ماته پام نه کاوه او خپلو ج�5ه . سولې په اړه خربې وک�ئ
خوشال يوه هليکوپرت او اتل يو کاغذي اووه مرمD . ييزو لوبو ته يې ادامه ورکوله

  .ويشتونکی الره

خوشاله وم �که چې ډېر ژر  هېر هغه وخت د 2وون]ي د يونيفورم په لور الړم او ډ
ولېMه  له بلې خوا مېرمن مريم پيغام را. مې کوالی شول چې بېرته یې واغوندم

نو بايد چې نور په خپلو کتابونو . ېMينې د مارچ په لوم�ۍ اونD کې پيلچې آزموي
  .پسې تللې وای

 دوه ور�ې وروسته د تاج محل د هو�ل په. خو دا �وږ او خوشايل ډېره لنjه وه
بام پېژندل شوي خربيال حامد م¦ د سولې د ت�ون په اړه مرکه رارسه کوله چې 

موسی خان خېل نومېده او آته ، موږ هغه پېژانده. د بل خربيال له وژلو خرب شوو
د  په هغې ورځ. ډېری وخت به مې يې له پالر رسه مرکه کوله، ويشت کلن و

صل کې هغه يو الريون نه په ا. صويف محمد په مرشۍ يو د سولې الريون کېده
وروسته په همغه �ای کې د . بلکې يو شمېر خپلرسي په آرامD رسه �ر�ېدل

ډېرې مرمD ويشتل شوی و او د ستو� يوه . موسی خان م�ی هم پيداشوی و
بسرتې ته يې الړه ، مور مې چې په دې پې�ه خربه شوه. برخه یې پرې شوې وه

  . بيا يې ډېرې او2کې تويې ک�ې

مه د سوات  �۲۲و ور�ې وروسته د فربوري په ، ي مرستيال سيدجاويدد استاز 
ده د . اعالن ک�» دا�ې اوربند«ې له پاره يو ر ن5و ېد �ولې مپه مطبوعاتو کې 

د طالبانو . سوات له �ولو اوسېدونکو �خه وغو2تل چې خپلو کورونو ته رايش
داري هم دغه ولسمرش زر . وياند مسلم خان هم دغه نامحدود اوربند تاييد ک� 

دولت اعالن وک� چې د  همدا راز. ت�ون په رسمي تو�ه په قانون کې ثبت ک�
  .قربانيانو کورنيو ته به تاوان ورک�ي

د سوات خلک ډېر خوشاله و خو زه تر نورو �ولو ډېره خوشاله وم �که چې 
طالبانو ویل چې د سولې له ت�ون . ستل کېدهي2وون]ی مو دويم �يل پران

2وون]يو ته تالی يش خو بايد چې �انونه پT ک�ي او حجاب  وروسته نجونې
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  .ولري

د امريکا د . ولپه اصل کې زموږ امريکايي دوستان په دې ت�ون خوشاله نه ش
  :هيلري کلېن{ن �ر�نده ک�ه بهرنيو چارو وزيرې

زه فکر کوم د پاکستان دولت په دې ت�ون رسه په بنس{يزه تو�ه قدرت طالبانو او «
امريکايان په اندې�نه کې و چې دا ت�ون د » .په واک کې ورکوي سخت دري]و ته

: ور�پا�ې په يوه رسمقاله کې وليکل» ډاون«پاکستان . تسليم کېدو په معنی دی
له نظامي دولت رسه : لرلهوررسه د سولې ت�ون په �ن� کې يوه خطرناکه ن�ه «

ه کوی يې مبارزه وک�ئ په پايله کې چې له دولت �خه هر �ه وغواړئ تر الس
  ».او جزا به نه درکول کېMي، شئ

موږ آرامD او سولې ته اړتيا لرله . يې هم بايد دلته ژوند نه وای ک�ی هخو هې� يو 
هغه به . په دې اړه د صويف محمد په نوم يوه سپ� ږيري طالب رهربي کوله

جوړ ک� او زموږ په يوه پېژندل شوي ) کمپ(کې يو د سولې پنjغالی » دير«
هغه باوري شوی و . کې به د حاکم په �ېر ک�ېناسته» تبليغ مرکزد «مسجد 

خلکو به . چې طالبان بايد خپل �وپکونه کېMدي او سوله په �وله دره واکمنه ک�ي
�که چې نور له ج�5ې او وينو ، وررسه ليدل او د هغه السونه به يې مچي کول

  .تويولو ست�ي شوي و

وليکه �که چې عبدالحی کاک�  د2تياد مارچ په مياشت کې مې وېبالګ ته يو 
خو د سيمې ناوړه پې�و بدلون . ويل بله موضوع نشته چې خلکو ته يې بيان ک�م

. اوس دوی حکومتي تروريستان و .د طالبانو تاوتريخوالی تر پخوا ډېر شو. ونه ک�
يوه ورځ زموږ له کو�ې رسه . د سولې ت�ون يوازې يو خوب و. زه ډېره ناهيلې وم

دوی د يو پوځ په �ېر په رسک له خپلو وسلو ، ت� وک�ب¦غ رسمي نژدې يې د 
  .رسه منظم ليکې ليکې په حرکت کې و

يوه ورځ مې مور او د تره لور . دوی تر اوسه هم د چينې په بازار کې �ر�ېدل
يو طالب دوی ته . د سودا له پاره بازار ته �ي، چې په نژدې ور�و کې يې واده و

وليدئ چې د چادري په �ای مو  که يو �ل بيا مې«: نژدې ور�ي ورته وايي
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خو مور مې نه ترې وېرېMي او خپل » .په کوتک به مو ووهم �کري په رس دي
سمه ده له دې وروسته به چادري په رس «: مور مې ورته وايي. حواس آرام سا°

مور به مې هر وخت رس پ{اوه خو د پ�تنو په آدابو او دودونو کې چادري » .ک�و
  .نشته

ما واورېدل چې طالبانو د سيمساري په يوه پلورن]ي له دې امله حمله ک�ې وه 
طالبانو د . چې يوې 2]ې په يوازې تو�ه په پلورن]ي کې د 2کال وسايلو ته کتل

که کومه 2]ه د خپلې کورنD له نارينه پرته ستاسې «: پلورن]ي مالک ته وييل و
حمله  پلورن]يه نه بيا مو په د راتلو اجازه مه ورکوئ او ک، پلورن]ي ته رايش

  .د پلورن]ي مالک يې بې اندازې وهلی و چې هېچا يې هم مالت� نه و ک�ی» .کوو

يوه ورځ مې پالر او د هغه مل5ري د ده په مبايل کې د يوې وېjيو د ليدلو په 
يوه �وانه نجلD چې توره . يوه �کان ورکوونکې صحنه وه. حال کې وليدل

د پ�مخې په �مکه �ملول شوې وه او يوه ، اغوستی وچادري او سور پرتوګ يې 
نجلD چې چيغې يې وهلې او . اوږدې ږيرې او لن5و�ې لرونکي کس په درو وهله

مه مې  ئخ¦ د«: ه پ�تو ژبه يې زارۍ کولېله سرت�و يې او2کې روانې وې پ
کله » .ويې نيسئ هغه په �مکه �ملوئ«خو طالبانو چيغې وهلې چې » ! وهئ

بيا يې يوه دقيقه ، چادري يې له مخه لرې شوه، په درو وهلهيې چې هغه 
درې  ۳۴نجلD يې . پرې�وده چې چادري په رس ک�ي خو بېرته يې ادامه ورک�ه

د نجلDيوه خپلوان . هلته ډېر خلک را�ول شوي و خو هې� يې هم نه ويل. ووهله
  .خو آن مرسته وک�ه چې نجلD په �مکه �ين5ه ونييس

دغه وېjيو په اسالم آباد ، وېjيو په �ولو خلکو کې خپره شوه�و ور�ې وروسته دا 
کې يوې فلم جوړوونکې 2]ې ته ورسېده او بيا �و �له د پاکستان په �لويزيونو 

خو دغه غرب�ون ماته ، خلک ډېر په غوسه شول. او �وله ن�ۍ کې خپره شوه
عجيبه 2کارېده �که چې دوی نه پوهېدل چې زموږ په دره کې �ه پې�ې او 

هيله مې کوله چې د دوی غوسې د طالبانو له خوا د نجونو د . وحشتونه پې�ېMي
لوم�ي وزير يوسف رضا �يال� په يوه بيانيه . 2وون]يو د بندولو په اړه هم وای
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، کې اعالن وک� چې د يوې نجلD په درو وهل د اسالمي رشيعت خالف کار دی
  ».ه له ادب ډک چلند وک�ئاسالم موږ ته را2يي چې له 2]و رس «: هغه زياته ک�ه

يو شمېر خلکو دعوه ک�له چې دغه وېjيو مستنده نه وه او �ينو ويل چې په دورو 
وهل د جنوري له مياشتې او سولې له ت�ون مخکې شوي دي او اوس د يوې 

خو مسلم خان ومنله چې دا صحنه . خراب کارۍ له پاره خپاره شوي دي
ې لوت نه رسه چې خاوند يې نه و بهر راهغه له يوه ناري«: هغه ويل. مستنده وه

  ».وه

 ۍ ور�ې وې د زاهد حس� په نوم يوپه همغې ور�و کې چې د اپرېل لوم� 
هغه د استازي له مرستيال رسه د ليدو له . راغئپېژندل شوی خربيال سوات ته 

پاره د هغه د اوسېدو رسمي �ای ته ورغلی او ويني چې هلته د طالبانو د 
د طالبانو �و تنه لوړ پوړو چارواکو له خپلو وسله والو . یواکمنD جشن جوړ د

د باجوړ د طالبانو مرش ، ساتونکو رسه لکه د سوات د طالبانو وياند مسلم خان
فق¦ محمد چې له پوځ رسه يې يوه وينې بهوونکې ج�5ه لرله په دې مېلمستيا 

کلې وه خو د فق¦ محمد د رس له پاره دوه لکه ډالره ډالD �ا. کې �jون ک�ی و
. هغه د يوه دولتي مامور په کور کې ناست او په خوند رسه ډوډۍ خوري

همدارن5ه وامې ورېدل چې د پوځ يوه ج�5ن په هغه ملان]ه کې چې امام يې 
  .فضل هللا و �jون ک�ی و

ه�غه ډول چې دوه هنjوا�ې «: د پالر له مل5رو مې يوه وویل، مسول �وک دی
دوه پاچاهان هم په يوه هېواد کې حکومت نه ، په يوه الس کې نه نيول کېMي

  يا فضل هللا يا دولت؟. يش کوی

�ول خلک د . موږ تر اوسه هم هيله لرله چې په سيمه کې سوله دا�ي يش
اپرېل د شلم لويې غونjې ته سرت�ې په الره و چې په هغې ورځ صويف محمد د 

  .سوات له خلکو رسه خربې کولې

. کورونو کې و او ورو�ه مې هم په کور کې والړ و د هغې ور�ې په سهار �ول په
خوشال . يوه ډله طالبان چې په مبايلونو کې يې د بريا سندرې غMېدې تېر شول
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  :وویل

  .که مې يو کالشينکوف لرالی �ول مې همدلته ويشتل پالره و�وره، -

�ولو هيله لرله چې صويف ، �ول خلک وارخطا و. د پرسيل يوه زړه وړونکې ورځ وه
حمد د سولې اعالن وک�ي او له �ولو طالبانو وغواړي چې �وپکونه يې نور م

» رسوش اکاډمD«دوی د . پالر مې په دې غونjه کې برخه وانه خيسته. کېMدي
له بام �خه چې هر مازي5ر به مې پالر او مل5رو يې هلته بحث کاوه غونjه ننداره 

ه همدې امله ډېرو فلم نو ل، د 2وون]ي بام د خربو کولو په �ای لوړ و. کوله
  . اخيستونکو خپلې کامرې هلته اې�ې وې

لونD5 په رس ناست  و يا �لور زرو کسانو په شمېرد دري. ډېر خلک ليدل کېدل
ترانې په بشپ�ه تو�ه «: پالر مې ويل. د طالبانو جهادي ترانې ويل کېدې، و

  ».طالبي وې

ته انتظار کاوه چې يو اوږد کتار خلکو دې ، صويف محمد په صحنه کې ناست و
وروسته د پن]و . يتونو رسه پيل شوهغونjه د قرآن کريم په �و آ . وک�ي درناوی يې

. مرشانو خربې وک�ې» لوړ دير او 2کته دير، شن5له، کوهستان، ملکنj« سيمو 
چې کوالی يش  �که. دوی هر يو د دې ډېر مينه وال و چې د سيمې مرش يش

يا زندا� شول او يا هم ووژل شول خو د وروسته دا مرشان . يرشيعت پلی ک� 
له همدې امله �ولو په قدرت خربې وک�ې . غونjې تر وخته يې د قدرت فکر کاوه

نيولی  چې مکه فتحه ک�ې وي او جشن يې )ص(ه محمدکاو داسې يې ان5ېرله ل
  .بريا يوه بې رح�نه بريا نه وه )ص(رسه له دې چې د محمد. وي

د يوه . شوای کوالی هغه 2ه وينا نه. ورسېد اوروسته د صويف محمد نوبت ر 
موږ له . پن]ه �لوې�ت دقيقې يې پوچه وينا وک�ه. ه �ېر 2کارېدهناروغه بوډا پ

داسې 2کارېده لکه د بل له ، ده �خه د دې ډول خربو د اورېدو هيله نه لرله
  :اسالمي وبللې ويې ویل هغه د پاکستان محکمې غ¦. خولې چې خربې ک�ي

. ولسواکي داسې يو نظام دی چې د کفارو له خوا پر موږ تپل شوی دیلويديزه «
  ».اسالم ولسواکي او �اکنې روا نه بويل
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هغه آن دا چې له ملېشو يې ونه . صويف محمد د زده ک�و په اړه خربې ونه ک�ې
نوموړي ملت و�وا2ه او . غو2تل چې وسلې مو کېMدئ او حجرې خوشې ک�ئ

  ».موږ به اسالم آباد ته هم راشو انتظار وباسئ«: چيغې يې ک�ې

وي او نا�اپه داسې وه لکه په تېز اور چې اوبه واچ. موږ له وېرې رسه مخ شوي و
دغې «: ناهييل و او هغه ته يې 2کن]لې کولې خلک ډېر.  يې شغلې م�ې يش

هغه سوله نه غواړي، د خلکو د روح د «: مور مې ویل شيطان �ه وويل؟ او
دا موکه لرله چې د تاريخ اتل يش خو دا عزت يې خپله هغه . هوډ لرياخيستلو 

احساسات مو کور ته د تلو په وخت د سهار يا له کوره د وتلو د » .له السه ورک�
  .وخت په خالف و

په هغې شپه مې پالر د جيو په �لويزيو� چينل کې مرکه لرله او کامران خان ته 
کې سولې ته هې� هيله يې وويل چې خلکو ډېرې هيلې لرلې خو اوس په سيمه 

ه بايد په هغه غونjه کې د د. ې اړتيا وه صويف محمد ونه ک�ل�ه ته چ. نه لري
  .سولې ت�ون تاييد ک�ی وای او تاوتريخوايل ته يې پای ورک�ی وای

�ينو ويل صويف ، شوو کارونو په اړه ډول ډول �ر�ندونې لرلې وخلکو د پې�
�ینو فکر کاوه چې هغه ته . ی دیمحمد خپل عقل له السه ورک�ی او لېونی شو 

�لور او يا پن]ه «: امر شوی چې دا ډول خربې وک�ي او يا يې �وا2لی دی
�اÅر�ي Êب الوزوونکي په غونjه کې و او ورته ویيل يې و که دا ډول خربې 

  .ونه ک�ې �ول کسان به ووژل يش

اک په هغوی د يوه پT �و . خلکو ويل هغه له خربو کولو مخکې وارخطا 2کارېده
خو ما له �ان . اړه چې په دې پې�و کې الس لري له يو بل رسه خربې کولې

البانو د �ه توپ¦ لري؟ تر �ولو مهم �کی دا دی چې موږ د ط« : رسه فکر کاوه
  ».دولت تر واک الندې يو

سيمې د ستونزو په  اوطالبانو  دپالر بيا هم بوخت و او په �و سيمينارونو کې يې 
وويل چې ته په يوه سيمينار کې د ايالت د اطالعاتو وزير . اړه خربې کولې

طالبانيزه کېدل د هېواد د سياست پايله ده چې ملېشو ته به يې افغانستان ته د 
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لېMلو له پاره لوم�ی له روسانو رسه او بيا هم له امريکايانو رسه د ج�5ې په مهال 
ديني مدرسو زده کوونکو که موږ د بهرنيانو په امر د «: هغه ويل .زده ک�ې ورکولې

د سوات او قبايلو په سيمو کې داسې عامه ، ته وسلې په الس کې نه وای ورک�ې
  ».وژنې نه کېدې

طالبان . ډېر ژر �ر�نده شوه چې امريکايانو دغه ت�ون په 2ه تو�ه ارزولی دی
باوري و چې د پاکستان دولت تسليم شوی دی او هر �ه يې چې زړه وغواړي 

د بانر لور ته چې د سوات جنوب ختيزه سيمه ده او له اسالم  دوی. کوی يې يش
د بانر خلک به هر وخت د  .آباد رسه پن]ه شپېته کيلو مرته وا�ن لري حرکت وک�

طالبانو په وړاندې درېدل خو سيمه يېزو چارواکو امر ورته ک�ی و چې ج�5ه ونه 
پوليس له ، سېدلکله چې ملېشې له خپلو راک{و او نورو وسلو رسه هلته ور . ک�ي

طالبانو په هره سيمه کې د . وت�تېدلله مخې پوستو وت�تېدل او خلک هم 
وروسته يې له مسجدونو �خه بيانيې خپرې ک�ې ، رشيعت محکمې جوړې ک�ې

  .وغو2تل چې له دوی رسه يو �ای يش او سيمه ييز �وانان يې را

همدارن5ه . وزولېفلمونه او کس{ې وس، دوی د سوات په �ېر هلته هم �لويزيونونه
. واک الندې ونيو پلپېژندل شوی زيارت چې یو صويف و تر خ» پ¦ بابا«يې د 

د ناروغيو درملنې او همدارن5ه د زامنو د ، خلک به هلته د خپلو روحي ستونزو
به يې دعا غو2تنه خو دا زیارت له دې  )ج(ونو په اړه هلته تلل او له خدایود

  .وروسته وت�ل شو

ي{و سيمو خلک ډېر پرېشانه و �که چې طالبان پالزمېنې ته د پاکستان د �
داسې 2کارېده چې خلکو د هغې نجلD وېjيو چې توره چادري . نژدې کېدل

آيا �ه «: دوی پو2تنه لرله. يې په رس ک�ې وه او طالبانو په درو وهله ليدلې وه
ه د طالبانو بې نظ¦ه ووژل» چې موږ يې له پاکستان �خه هيله لرله همدا دي؟

طالبانو په �اÅر�و بريدونو کې په زر�ونو ، هېواد تر �ولو 2ه هو�ل يې والوزاوه
�و 2وون]ي  همدا رازدوی ، کسان ووژل او د ډېرو کسانو رسونه يې پرې ک�ل

  ؟ينور به �ه کېMي چې دولت او پوځ له هغې رسه مخالفت وک� . ړن� ک�ل
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غانستان د طالبانو په ضد په واشن5{ن کې ولسمرش اوباما اعالن ک�ی و چې د اف
خو اوس داسې 2کارېده چې دوی په بشپ�ه تو�ه . زره نور پو�يان ولېMي ۲۱به 

دغه د خطر احساس زما او زما د 2وون]ي د . پاکستان ته په اندې�نه کې و
ډېرې هستوي ب{D لري چې دوی يې د  ۲۰۰زموږ هېواد له . نجونو له پاره نه و

دوی اعالن وک� چې نور . و چې �وک به يې کوي�ارنې له پاره په اندې�نه کې 
  .په بيليونونو ډالره مرسته نه کوي بلکې په �ای يې خپل رستېري رالېMي

د مې د مياشتې په لوم�يو کې پوځ له سوات �خه د طالبانو د ويستلو له پاره د 
وامو ورېدل چې په سل5ونو خالص رسي . عمليات پيل ک�ل» حقيقت د الرې«

ه کې حارض مېن5ور په . کوپرتې د ش�ل غرونو ته را2کته شولجيپونه او هلي
�و ، هغوی دا �ل هوډ الره چې 2ار له طالبانو پاک ک�ي. رستېري هم ډېر شول

�له يې د لوډسپيکرو په واسطه اعالن وک� چې �ول هېوادوال بايد له سيمې 
  .کjه يش

امله خوب نه  خو ډېری شپې به مو د ډزو له. موږ 2ار نه پرېMدو، پالر مې ويل
موږ په کور کې . يوه شپه په چيغو له خوبه وي�ه شوم. �ول ډېر پرېشانه و. الره

درې چر�ې يوه د خوشال سپينه سويه چې يوه مل5ري يې ، �و حيوانات ساتل
هغه وخت اتل پن]ه کلن و او له . سويه به په کور کې آزاده �ر�ېده. ورک�ې وه

وخت د مور او پالر د خوب په  امله به هرله همدې ، سويې رسه يې ډېره مينه وه
نو په هغې شپه مو بهر ، خو دا چې هر �ای به يې چ{ل کاوه. کT ويده کېده

په نيمه شپه کې يې يوې پيشD بهر ويستله موږ يې دردناکې چيغې . پرې�ې وه
د هغې سويې » .سهار به خامخا دا پيشD وژنم«: اتل په ژړا کې ويل. اورېدې

  .اد�وڼ 2کاره شومرګ موږ ته بد 2
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  د درې پرې0ودل

  

  :په ياد راغله غه �په چې تل به مې نيا ويلهه. ماته د درې پرې�ودل ډېر سخت و

  پ�تون وطن پرې�ودی نه يش«

  »يا ډېر غريب يش يا د يار له غمه �ينه

  

طالبان و او شاعر به يې هې� فکر هم نه و  يم دليل له امله چېېاوس موږ د در 
  .ې�ودوطن پر، ک�ی

په . د کور د پرې�ودو په وخت کې مو احساس کاوه چې زړه مې �و�ه �و�ه کېMي
د الوم په غرونو مې سرت�ې خ�ې ک�ې چې په سپينو واورو پو2يل ، بام ودرېدم

په ډېر احت�ل  د زردالو د ونې مېوې، هغه وخت مې له پا�و ډکو ونو ته وکتل. و
  .رسه چا خوړلې وې

آن د ، د سمندر او باد هې� غM نه ل5ېده. پتيا خوره وهپه �وله سيمه وژونکې چو
  .مرغانو چ¬ چ¬ هم نه اورېدل کېده

هم کور  هې� کلهداسې احساس مې کاوه چې نور به مې ، زړه مې غو2تل وژاړم
مستند جوړوونکو رانه پو2تيل و چې که يوه ورځ سوات د تل له پاره . ونه وينم

فکر کاوه چې دا �ه احمقانه پو2تنه  هغه وخت مې. پرېMدم �ه احساس به ولرم
په هغو . خو اوس هغه �ه پې�ېدل چې فکر مې يې هم نه شوای کوالی، ده

 
 

 

 

  ١٩١ | زه مالله یم

. ور�و کې مې فکر نه کاوه زموږ 2وون]ی دې وت�ل يش خو داسې هم وشول
هغه وخت مې فکر کاوه هې� کله به هم د تل له پاره سوات پرېنMدم خو اوس له 

تر دې وړاندې مې فکر کاوه چې سوات به د طالبانو . دې �ايه په خپلو پ�و تللو
اوس مې پام شو چې د داسې وړاندوېينې ک�ل . له من5ولو نجات پيداک�ي

داسې 2کارېده چې �ول . نا�اپه مې له سرت�و او2کې روانې شوې. ناشو� دي
خو مور مې ډېره آرامه ، وروسته �ولو له يو بل رسه وژړل، يو بل ته انتظار وبايس

  .وه

هغه وخت مې ، ول کتابونه او کتابچې مې د 2وون]ي په بکس کې کې�ودل�
د . حواس مې پر �ای نه و. کايل په يوه بل بکس کې �ای په �ای ک�ل

Dکه چې ، نه وړل رسه يو عکسونه او شخيص وسايل مې را، 2وون]ي هې� ډال�
� ما هې. د بل چا په شخيص �اډي کې مو سفر کاوه چې هلته د کاليو �ای لM و

نه لرل زموږ ارز2ت لرونکي وسايل يوازې  �¥ېقېمتي توکي لکه لپ{اپ او يا هم 
په حقيقت کې مو پرمختللی ژوند . او �لويزيون و د جامو مين]لو ماش�، يخچال
موږ پ�تانه مېز ته تر ک�ېناستو چپرکT او يا �مکې ته ډېر ارز2ت ، نه الره
�ولو پيالو او قابونو ، يدل کېMيزموږ د کور په دېوالونو کې ډېر سوري ل. ورکوو

  .چاکونه ک�ي و

د مور او پالر له . پالر مې �ين5ار وک� تر هغې چې امکان ولري دره نه پرېMدو
له همدې امله ، خپلوانو مې د خپلې کورنD غ�ي په ډزو کې له السه ورک�ي و

 رسه له دې چې هېچا له کوره د بهر، دوی د هغوی کور ته د تسليت له پاره الړل
ې ونيو چې کله مې چې مور د هغوی درد او غم وليد تصميم ي .کېدو زړه نه الره

 .خو زه �م، اړتيا نشته چې ته هم راشې«: وويليې پالر ته  .له دې �ايه الړ شو
مور پوهېده چې پالر يې يوازې نه » .اوالدونه هم له �انه رسه شن5لې ته بيايم

له همدې امله يې له ، ت�ې شوې وههغه نور له ډزو او هر ډول شخ�و س. پرېMدي
. هیله يې ترې وک�ه له پالر رسه مې خربې وک�ي، ډاک{ر افضل رسه اړيکه ونيوه

دوی يې هم بار او بسرته ت�يل و له موږ يې هيله وک�ه چې له دوی رسه يو �ای 
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له همدې ، سفينه او کورنD يې هم د کور پرې�ودو په حال کې و. له درې ووزو
� چې يو شمېر کسان د دوی په �اډي او يو شمېر له افضل رسه امله مو هوډ وک

  .الړ شو

د يوې کار ه بې کوره شوو چې دا م]م کال د مې د مياشتې په پن ۲۰۰۹ د
  .ناروغD په ډول 2کارېده

ورو�و مې . د هغه مېرمن او نيا مو هم بې کوره شوي و، پر موږ رسبېره د تره زوی
ما چر�ه م�ه شوې وه �که چې د ژمي په ز . غو2تل چر�انې يې هم وررسه يويس

هغه مې بېرته د بو�و په يوه کارتن کې ، يوه س�ه ورځ مې په س�و اوبو وين]لې وه
پ{ه ک�ه چې توده يش او له �ولو �اونjيانو مې وغو2تل چې د ژوندي پاتې کېدو 

مور مې اجازه رانه ک�ه چې . ژوندۍ نه شوههم له پاره يې دعا وک�ي خو بيا 
په پای کې مو چر�ې له ډېرو اوبو او . ويل يې �اډی چ{لوي، ارسه يوسوچر�ان ر 

وغو2تل چې د 2وون]ي بکس مې هم په  مور رانه. رسه هملته پرې�ودې ړوخو
د کتابونو خواته ، زه ډېره وارخطا وم. کور کې پرېMدم �که چې �اډی تن� و

ساتنه  يې )ج(قرآ� آيتونه تالوت کول چې خدای په دې وخت کې مې، ورغلم
  .وک�ي

اوالدونه يې او ورو�ه ، د تره د زوی مېرمن، نيا، پالر، مور. په پای کې �ول تيار و
خو يو لM شمېر . مې د ډاک{ر افضل له مېرمنې رسه د دوی په �اډي کې کېناستو

کسان د سفينې د کورنD په �اډي کې ناست و چې زه هم وررسه وم او دا چې 
  .ډېره غمجنه وم خپل کتابونه مې رانه وړای شوای

وروسته د . د خپل 2وون]ي او کورونو د ساتنې له پاره مو �و آیتونه ولوستل
کور او کو�ې �خه د يوه ، سفينې پالر حرکت وک� او موږ خپل د 2وون]ي

ناپېژانده سيمې په لور حرکت وک� او نه پوهېدو چې آيا بيا به هم خپل 2ار ووينو 
  .کنه

هلته پوځ د طالبانو په ضد په يوه ، رونه ليديل وتر دې وړاندې مې د باجوړ تصوي
په دې ترتيب رسه مې فکر کاوه هر �ه مې ، عمليات کې هر�ه له من]ه وړي و
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  .چې پېژندل له من]ه تليل و

اليس کراچD او لويې کراچD ، ريکشې، �اډي. په کو�و کې ډېره �¥ه �و�ه وه
مو�رسايکلونه ليدل  آن چې. چې په �و تنو به يې کشولې �ول رسکونه نيويل و

په زر�ونو کسانو يوازې له خپلو کاليو . کېدل چې �وله کورنD به پرې ناسته وه
. رکت کې دهداسې 2کارېده چې �وله دره په ح. رسه کور او کلی پرې�ودل

: باور کوي چې د پ�تنو نيکونه د ارسايلو ورکه قبيله ده او پالر به مې ويل �ينې
رص يې پرې�ودپه دې توپ¦ رسه چې موږ حرضت د ارساييلو په �ېر يو چې م«

، ډېری خلک نه پوهېدل چې چېرته �ي» .موسی نه لرو چې الر2وونه مو وک�ي
دا د پ�تنو په تاريخ . هغوی يوازې پوهېدل چې بايد له درې �خه �ان وبايس

  .کې تر �ولو لويه کjوايل وه

لې وې او رسکونه ې بهر ډېرې الرې دي خو طالبانو ډېرې لويې ونې وهمېن5ور له 
هلته ډېر خلک . له همدې امله �ول خلک په يوه رسک تلل، يې پرې بند ک�ي و

طالبانو له وسلو رسه د رسک ساتنه کوله او �ينو يې د ودانيو �ارنه . ليدل کېدل
  :موږ به په �وکو ويل، دوی به په رسکونو �اډي درول. کوله

  !طالبي �رافيک -

يو �ل بيا پوځ . ه په مشخصو فاصلو رسه تېر شوود طالبانو او پوځ له تالشD �خ
  .د طالبانو له شته وايل خرب نه و

  :موږ چې خندل ومو ويل

  .وي او هغوی به نه يش ليدی ېکېدای يش سرت�ې مو کمزور  -

ماتې  په رسک ډېره �¥ه �و�ه وه او دا سفر دومره اوږد شو چې په �ولو خولې را
ته يو ډول سيل او مېله و �که  او نجونو دا ډول سفرونه به تل موږ هلکانو. وې

  .خو دې سفر توپ¦ الره �ول پرېشانه و. تلوله کوره به لM و چې 

د ډاک{ر افضل په ون �اډي کې مې پالر له رسنيو رسه مرکه کوله او د دې ډله 
نه ې ورته ويل چې ورو خربې وک�ي مور مې پرلپس. ييزې کjوالD راپور يې ورکاوه

د پالر غM مې دومره صاف او لوړ دی چې مور مې هر . اوريچې طالبان يې غM و 



 
 
 

 

  ١٩٤ | زه مالله یم

خربې وک�ې يوازې چيغه چې کې وخت ورته وايي چې اړتيا نشته په �ليفون 
الره پای ته ورسېده او له  Dپه پای کې د ملکنj غرن. مقابل لوری يې اوريوک�ي 

ر ته د ملر لوېدو په وخت د مردان �رم او له �¥ې �و�ې ډک 2ا. سواته بهر شوو
  .ورسېدو

  :�ولو ته ویلپالر به مې 

  .سم يشژر وضعيت به  .�و ور�ې وروسته بېرته را�و -

  .خو موږ پوهېدو چې شونې نه ده

آژانس له خوا په پې�ور کې د افغان د په مردان کې د مل5رو ملتونو د پناه ورکولو 
هوډ نه موږ . کjوالو د پنjغالو په �ېر د سپينو کېMديو لوی پنjغايل جوړ شوي و

. الره چې په پنjغالو کې �ای په �ای شو �که چې د ژوند له پاره وړ �ای نه و
د له سوات �خه لM تر لMه دوه ميليونه کسان ت�تېديل و او په دې پنjغالو کې 

که چېرې زموږ له پاره يوه کېMدۍ هم پيدا  .کايف چاپ¦يال نه واوسېدو لپاره 
 .د وبا په �ېر ناروغي خپره شوې وه تههل. په منn کې ډېره �رمه وه، شوې وای

پالر اورېديل و چې په پنjغالو کې طالبان پT شوي دي او په 2]و له بلې خوا 
  .حمله کوي

هغه کسان چې قدرت يې الره د سيمې په کورونو او يا هم د خپلوانو په کورونو 
د کjوالو له ډلې درې په �لوره کسانو د خلکو په . کې �ای په �ای شول

2وون]ي او مسجدونه �ول د ، د مردان خلکو کورونه. و کې پناه واخيستهکورون
هغه 2]ې او نارينه چې کې زموږ په فرهن� . خلکو په خدمت کې ورک�ي و

له همدې امله کوربه نارينه . کومه خپلوي نه رسه لري په يوه کو�ه کې نه ک�ېني
و ندا د پ�ت. ده کېدلله پاره له کوره بهر وي پردې او مېلمنو د عزتپه شپو شپو د 

زه باور لرم که چېرې د دې کjوالو د . د مېلمه پالنې يوه ح¦انوونکې بېل5ه ده
تللو او ل�5تونو مسوليت دولت په غاړه اخيستی وای ډېر به له لوږې او تندې م�ه 

  .شوي و

موږ په مردان کې هې� خپلوان نه لرل هوډ مو وک� چې شن5لې ته خپل کيل ته 
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په حرکت کې و خو بله چاره مو نه لرله او دا  ه موږ په مخالف لورتر اوس، الړ شو
  .يوازينD وسیله وه چې موږ يې له سواته ويستلو

وروسته پالر د اسالم آباد او . لوم�ۍ شپه مو د ډاک{ر افضل په کور کې تېره ک�ه
موږ ته يې قول راک� چې . پې�ور په لوړ الړ �و هلته خلک له دې پې�و خرب ک�ي

مور هcه وک�ه هغه اړ ک�ي چې له موږ رسه الړ . رسه وويني له کې به راپه شن5
پالر هوډ الره چې د کjوالو د ژوند خراب رشايط په پې�ور . يش خو پالر ونه منله

او اسالم آباد کې خلکو ته ترشيح ک�ي او خلکو ته �ر�نده ک�ي چې پوځ د دې 
په  یله پالر رسه خداموږ . نه ده ک�ې ستونزو په اواري کې هې� ډول مرسته

ېدای يش بيا يې فکر مو کدا ، وو ډېر سخت پرېشانه چې  رسه له دېآما� وک�ه 
  .ونه وينو

هلته مې د ماما له زوی . الړو کې و بT آبادېاته چې په د ماما کور  وورځ م بله
هغه په سوات کې د . رسه چې هغه هم ش�ل لور ته روان و وليدل خانجي

کې اووه آته هلکان غره ته  رېکشهمدير و او اوس يې په  هلکانو د يوه پوهن]ي
هغه بېشام ته روان و او موږ له هغه �ايه يوې بلې وسيلې ته اړتيا لرله چې . وړل

 .شن5لې ته مو ورسوي

شپه مو په يوه . دا چې ډېری رسکونه ت�ل شوي و، شپه مهال بېشام ته ورسېدو
په هcه  د پيداکولو ی مو د ون �اډيد ماما زو ، ارزانه او چ{ل هو�ل کې تېره ک�ه

 يو کس مې مور ته ورد �اډو په اډه کې . کې و چې شن5لې ته په کې الړ شو
داسې يې  .نژدې شو خو هغې په بوټ وواهه چې ډېر ژر له هغه �ايه وت�تېد

زه هر وخت پوهېدم چې مور مې . و یمات شو  ی پرېوهلی و چې د بوټ تل
  .پياوړې 2]ه ده

ه الړ شو بايد چې پن]ه ويشت چې له بېشام �خه مو کيل تد دې له پاره 
په يو �ای کې پوځ ودرولو او ويې ويل چې له . مرته مو پلی ت� ک�ی وایکيلو 

له دوی مو هيله وک�ه . و�ر�و دې نور وړاندې تالی نه شو او بايد چې بېرته را
  :ورته ومې ویل
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  کور مو په شن5له کې دی نو چېرته الړ شو؟ -

. 2کې تويولې او ويل يې هې� په ژوند کې دومره نه وه بې زغمه شوېنيا مې او 
د . هکېدهره خوا ليدل پوځ په وسله سنبال . په پای کې پوځ د تلو اجازه راک�ه

له دې . نقليه وسايلو تر پوځ پورې اړه لرله وتالشD د پوستو او چوپتيا له امله �ول
کله چې کيل ته  .ته ووژ�مو وپېژ�، �ول به همدلپوځ  داسې نه چې ،وېرېدو

�ولو باور الره چې طالبان به بيا هم . ورسېدو کورنD مو په ليدو ح¦ان شول
ه کې لپوهېدل چې موږ ولې په شن5 نو له همدې امله دوی نه، شن5لې ته رايش
  .نه يو پاتې شوي

فايز محمد کور ته الړو او اړ و چې له خپلوانو مو خپل ماما موږ په کرشت کې د 
زه مې د ماما لور . واخلو �که چې له �انه رسه مو نورې جامې نه لرلېجامې 

همدا چې هلته �ای په . هغه له ما يو کال مرشه وه. سنبل ته ډېره خوشاله وم
خو دلته مې ، زه په شپMم �ول5ي کې وم. �ای شوو له هغې رسه 2وون]ي ته الړم

په . �ول5ي پيل ک� د دې له پاره چې له سنبل رسه يو �ای وم 2وون]ی له اووم
�که چې ډېرې کليوالې نجونې په دې عمر ، �ول5ي کې يوازې درې نجونې وې

، ې�ول5ي کې کېناستله هلکانو رسه په يوه  نو �که، کې 2وون]ي ته نه �ي
دوی په کايف اندازه 2وونکي نه لرل او نه يې شوای کوالی چې دريو نجونو ته په 

نجونو رسه توپ¦ الره �که چې مخ مې نه ما له نورو . �ان�5ې تو�ه درس ورک�ي
خو . پو2تنې به مې کولېډېرې تل به مې له 2وونکو رسه خربې کولې او ، پ{اوه

ډېره هcه مې کوله چې خربو ته غوږ ونيسم او باادبه وم او تل به مې د 2وونکي 
  » هوکې 2اغليه«: په �واب کې ويل

سهار ژر له خوبه نه شم  دا چې، به تر نيم ساعت ډېر په پ�و تلوته 2وون]ي 
کله چې 2وونکي زما د . پورته کېدی په دو�ه ورځ 2وون]ي ته ناوخته ورسېدم

بيدارولو له پاره په ل�ته ووهلم لوم�ی ډېره ووېرېدم خو بيا وروسته متوجه شوم 
  .سرت�ه راته �وريزده کوونکې په د هغوی د يوې چې 

د خوړلو لپاره کوم �ه  ]ي کېکاوه چې په 2وون ن جېب خرڅ هم راآ ماما به مې 
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خوراکونه پلورل د مېن5ورې د 2وون]ي خالف په دې 2وون]ي کې  .پرې واخلم
ه او وا�دلته هندخو پس او د نبات اوبه پلورل کېدې ېچ، مېن5وره کې به کېدل

  .بادرن� پلورل کېدل

�ول هلکان ، ورسېده D ورکولو ورځ رااو د وی ته د ډال) مور او پالر(کله چې د 
نجونو �ينو نجونو هم برخه په کې واخيسته خو . هcېدل چې بيانيه ورک�يو 

 �ول5ي کې په مايکروفونپه ه ب نجونو .ې� نه وای کبايد په عامه فضا کې خربې 
خو ما په عام محرض . په عمومي تاالر کې اورېدل کېده يېخربې کولې او غM به 

وتم او د هلکانو په مخکې و  کې د خربو کولو عادت الره نو له همدې امله بهر را
لوم�ی مې يو نعت رشیف ووايه وروسته مې له 2وونکي اجازه واخيسته ، ودرېدم

  :مې يو شعر ووايه بیا. چې آيا خربو ته مې ادامه ورکوی شم

  بې زحمته راحت نه شته زما وروره«

  »که راحت غواړې زحمت درلره بويه

يو املاس بايد په �لونو « .که زحمت تېر نه ک�و راحت هم نه شو تر السه کوی
هغه وخت مې د خپلې » .تر �و په يو کوچني جواهر بدل يش، مات ک�ل يش

Dسل5ونو او زر�ونو اتلو کسانو  ميوندۍ په اړه خربې وک�ې چې د هم نومې مالل
له په اندازه پياوړې وه �که چې د هغې يوه لنjۍ هر �ه بدلوي او ان5رېزان 

  .رسه مخ کېMيماتې 

�ان ويل، دوی به فکر کوي رسه مې  له �ان، ح¦ان راته کتل زده کوونکو
  .ممخ نه پېچ2ودنه ک�م او يا به له �انه پو2تي چې ولې 

د اليور ، زړه مې په خپلو کتابونو پسې تن� شوی و تل مې د 2وون]ي په بکس
 .زوميو او ژوليت په کتابونو او د بد شکله ب{ي په رسيال پسې فکر کاوهتویست، 

تر دې مخکې ډېره خوشاله . ې د خپل ژوند �ثييل �و�ه تررسه کولهخو اوس م
پای ته سرت�ې او په اوس وخت کې د دې پې�ې  وم چې نا�اپه بده پې�ه وشوه

  . د کتابونو په اړه فکر کاوه ورو�و به مې خپلې چر�ې يادولېچې ما به . په الره يو

�ې عمليات پيل 5ه کې هم د جمېن5ور په راډيو کې مې واورېدل چې پوځ په 
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او و و ه کې را2کته شوي مېن5ور ري د نجات له چرت رسه په د پوځ رستې. وک�ي و 
طالبانو له دولتي ودانيو او هو�لونو . پيل ک�ې وهمخامخ ج�5ه يې په رسکونو 

نه ې وا�و ر له �لورو ور�و وروسته پوځ د. �خه د پ{ن]ای په تو�ه کار اخيست
ه به طالبانو د خلکو م�ي غور�ول هلت او چې ش� واټ هم په کې شامل و

 په درشل کېيوې اونD  دوروسته يې هوايي ډ�ر په الس کې واخيست او . ونيول
  .ووست يې �ول 2ار دويم �يل په خپل واک کې را

بايد ، ډېر لM کار کاوه )مبايل( په شن5له کې �ر�نده. موږ په پالر پسې ناکراره و
له همدې ، ته تليل وای غونjۍلوړې په يوه د2ته کې يوې د خربو له پاره چې 

ژوند  اونيوپه شن5له کې تر شپM . وررسه کوالی یامله مو ډېرې خربې نه شوا
په . شووررسه الړ پې�ور ته  چې کوالی شو راغئ ويې ويلکولو وروسته مې پالر 

  .له دريو کسو مل5رو رسه په يوه کو�ه کې ژوند کاوه پې�ور کې يې

د کور �ول غ�ي يو �ل بيا د يو . ې خوشاله شومبې کچکله مې چې هغه وليد 
له مېرمن شيذې په لور چې اسالم آباد د وروسته موږ . وکې �ن�  پهبل 

د هغې په کور کې مو . وه حرکت وک� ه اړيکه نيولېله موږ رس فرانکپورټ �خه 
واورېدل چې د افغانستان او پاکستان له پاره د امريکا �ان�5ي استازي ريچارډ 

ما . په س¦ينا هو�ل کې د سيمې د اړو دوړ په اړه يوه غونjه جوړه ک�ېهولربوک 
  .او پالر مې هوډ وک� چې غونjې ته ورشو

ساعت زن� مو سم نه و �ه نا�ه مو هغه غونjه له السه ورک�ې وه �که چې د 
، هولربوک د لوړ قد. راته غوسه شوډېر  تنظيم ک�ی له همدې امله مې پالر

ه �ېرې لرونکی و خو خلکو به ويل چې هغه په بوسنيا غوسه ناکې او سور رن5
زه يې تر �ن� کېناستم هغه رانه وپو2تل . کې د سولې بنسT اې�ودونکی دی

  .چې �و کلنه يم

2اغلی سف¦ له تاسې هيله لرم له موږ نجونو  .دوولس کلنه يم«: رک��واب مې و 
  ».رسه مرسته وک�ئ چې خپلو زده ک�و ته ادامه ورک�و

. تاسې ډېرې ستونزې لرئ«: راک� اسې حال کې چې خندل يې �وابه دهغه پ
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موږ ستاسې له هېواد رسه په بيليونونو ډالره مايل مرسته ک�ې او همدا اوس 
ستاسې له دولت رسه د داسې اقداماتو په تررسه کولو بوخت يم چې خلکو ته 

د له خو بيا هم ستاسې هېوا .و نورې لوم�ۍ مرستې برابرې ک�ي�از ا، برې�نا
  ».ډېرو ستونزو رسه مخ دی

هغوی مې مرکه ډېره خو2ه . رسه مرکه وک�ه» ۹۹قدرت «ما له يوه راډيويي چينل 
ه اېبT آباد کې يو مېلمستون لري چې موږ کوالی شو هلته و پ، دوی ويل، ک�ه

2وونکې او يو بل دوست مو هم زموږ يوه ، همنيبوروسته خرب شوو چې . اوسېMو
ې د وروستD ور�ې له شخ�ې منيبما او . ډېر خوشاله شوو بT آباد کې ديېپه ا

په یوه پارک کې مو د ليدو ژمنه . وروسته له يوې بلې رسه خربې نه وې ک�ې
  :دې وويل، ما هغې ته پيپيس او بيسکېT واخيستل، وک�ه

  .ته مالمته وې -

�که چې ماته نور دې موضوع ارز2ت نه . ما يې خربه ومنله چې زه مالمته وم
  .يوازې مې غو2تل چې تل د يوې بلې مل5رې و، هالر 

پای ته  لپاره يې چې په مېلمستون کې د اوسېدو راته وييل و�ومره وخت د 
دا �لورم 2ار و چې په دوو مياشتو کې . هريپور ته مو د عمه کور ته الړو. ورسېد

زه پوهېدم چې زموږ رشايط له هغو کسانو �خه چې په پنjغالو کې يې . ورتلو
. ډېر 2ه و، کاوه او د اوبو او خوړو له پاره به رسه ملر ته په ساعتونو درېدل ژوند

دا . هملته وم چې دوولسمه کليزه مې وملان]له. خو په دره پسې ډېره خپه وم
هغه دومره بوخت و چې . آن پالر مې هم هېره ک�ې وه، ورځ د هېچا په ياد نه وه

 ه دردمنه وم او په ياد مې و چېز . نه يې شوای کوالی د درې په اړه فکر وک�ي
د تېر کال په کليزه کې مې له خپلو مل5رو . يوولسمه کليزه مې �ومره بل ډول وه

ډېر بالونونه مو لرل او ه�غه وخت مې د دوولس کلنD هيله ، رسه کيک ووېشه
دا �ل مې يوازې دا هیله وک�ه چې . لرله خو دا �ل نه کيک او نه هم شمعې وې

  .آرامي او سوله رايشپه سيمه کې مو 
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  �پرکی درېيم

  

  درې مرم�، درې نجونې

  

  دې په لوړه تيMه کېMده رس

  پردی وطن دی پکې نشته بال�تونه

  

  د غمونو دره

  

و مياشتو په شاوخوا له درې د دري، دا �ول وختونه د يوه خوب په �ېر تېر شول
  .او درې په لور روان و2ار خپل  داوس بېرته خو  لرې و

 همدا رازنبذه او غر او و آثارو د کنjوالو له ليدو وروسته مو د بودا لويه � د پخوانيو
داسې . چې له سرت�و مې او2کې ورته وبهيدې ند مو وليدد سوات پراخه سې

آن هغه �اډی چې . 2کارېده چې سوات په بشپ�ه تو�ه د پوځ تر ولکې الندې و
يوې پوستې تېر شوی  له و بايد چې د منفجره مواد د تاالشDموږ په کې سواره 

خواته ورسېدو او د درې  کله چې هغې. الړ شوو د ملکنj په الره مخکې �و ، وای
هر �ای د تالشD پوستې پرتې وې او په ډېرو �ايونو کې ، وک�حرک  موپه لور 

راز په کليو کې  همدا. وړ ک�ي مورچلونه ليدل کېدليې د بامونو په رس ج
ې دغ. ليدلمو وزول شوي نقليه وسايل ړن5ې شوې ودانD او س، وړاندې تلو

ې ته ورسېدو سخت مېن5ور کله چې . ونو ته بووwصحنو به زه د جن5ي فلمونو ياد
  .وارخطا شوو

په ډېرو دېوالونو د مرميو آثار ، پوځ او طالبانو په �ولو رسکونو ج�5ه ک�ې وه
و سپناو  د، بې شمېره کنjوالې، د طالبانو د اوسېدو د ودانD ړن5ېدل .2کارېدل
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و پلورن]يو فلزي ک{ارې ډېر . شوې لوحې هر �ای ليدل کېدې او ماتې �و�ې
لکه 2ار چې . هې� �¥ه �و�ه نه وه، 2ار غلی و. لرلې او نور پلورن]ي چور شوي و

د بسونو اډه د يوې بلې عجيبه صحنې په �ېر . وي یله طاعون رسه مخ شو 
وس يې اډه په �وليزه ې او بسونه 2کارېدل خو اکشهلته به ډېرې رې. 2کارېده

هې� کله مو خپل 2ار په . شنه شوي و و الرو بو�ي رايآن په پل. تو�ه تشه شوې وه
  .لیدلینه و دې ډول 

  .ن�ې نه 2کارېدېهې� د طالبانو 

د �ول سوات مه لوم�ي وزير اعالن وک� چې  ۲۴م کال د جوالی په  ۲۰۰۹د 
ژمنه يې . � طالب نشتهپاکه ک�ې په دې سيمه کې نور هېله طالبانو سيمه يې 

 همدا راز. ک�ه چې د �از خدمتونه به بېرته پيل او بان5ونه به په کار پیل وک�يو 
په دې وختونو . چې بېرته خپلو کورونو ته الړ يش لغو2تنو يې د سوات له خلکو 

خو �ينو يې . کjوال شوي ونفوس  نيمميليونه نفوس �خه  ۱،۸ کې د سوات د
  .غلله د اوسېدو وړ وي له همدې امله بېرته ران باور نه الره چې سيمه به

غلی اتل چې ډېرې خربې به يې کولې هم کور ته د نژدې کېدو په وخت کې آن 
هم په اندې�نه کې و چې په ج�5ه ته دې . کور مو د پوځ پوستې ته نژدې و. و

. دا مو هم اورېديل و چې ډېری کورونه چور شوي دي. کې ړن� شوی نه وي
. ور په قلف کې کيل �ر�وله سا مو په سينو کې بنده شوې وهپالر چې د ک

لوم�ی �ه مو چې ولیدل باغچه وه چې د دريو مياشتو په اوږدو کې په يوه 
  .�ن5ل بدله شوې وه

خو بېرته چې راغلل او2کې يې په مخ  ورو�ه مې په بي�ه د خپلو چر�و په لور الړل
بېچاره . و �و ب¥کې پاتې وېد چر�و د واړه بدن يوازې �و هjوکي ا. روانې وې

  . چر�ې د وږې له السه م�ې شوې وې

2ه و . زه بايد لوم�ی په خپل بکس پسې تللې وای. ورو�و ته مې ډېره خپه شوم
 شکر مې و )ج(د خدای. بکس مې په خپل �ای و او کتابونه مې هم په کې و

 ه را�ول مې دانه دان. ويست چې کتابونه مې تر اوسه هم په بکس کې شته دي
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، د ژوندانه چاپېريال، کېميا، پ�تو، ان5رېزي، اردو، فزيک، ريايض، وويستل
اسالميات او د پاکستان مطالعه اوس مې کوالی شول چې پرته له کومې وېرې 

  .2وون]ي ته الړه شم

  .وروسته مې د خوب په کT ناسته په خيالونو کې ډوبه شوم

موږ په کو�ه کې �لور پن]ه ز . دې ته ډېر خوشاله و چې کور مو نه و ړن� شوی
خپل  د سفينې مور. وې يې ترې وړې وې�لويزيونونه او طال ، کورونه چور شوي و

  .وو ه هم چور شوي لتزر په بان� کې امانت اې�ي و آن هرس 

ليدل چې د نجونو په مو و . پالر مې ډېر پرېشانه و زه هم 2وون]ي ته وررسه الړم
په ، دروازه خالصه نه شوهپه شته کليانو  له پالر رسه. 2وون]ي يو توپ ل5ېدلی و

الر له يوه تېرېدونکي هلک مو هيله وک�ه له دېوال واوړي او له هغې خوا دروازه 
  .کې مو د کومې پې�ې انتظار کاوهپه زينو د پورته کېدو په وخت . راته پرانيزي

  :کله چې تاالر ته ننوتو پالر وويل

  .دلته �وک اوسېديل دي -

) چپه(مېزونه پ�مخې ، وو تو ډبيل او د خوړو تش پاک{ونه پراته په �مکه د س5رې
. پورته ک�ه په زوره مې چېغې ک�ې پالر مې د خوشال 2وون]ي لوحه را. وشوي و 

  .ترې الندې د پسه �و خوسا شوي رسونه و چې د تېر ما2ام 2کارېدل

آن . ي وپه �ولو دېوالونو د طالبانو ضد شعارونه ليکل شو . وروسته �ول5يو ته الړو
ليکل » ژوندی دې وي پوځ«په يوه تخته په داسې مارکر چې رن� يې نه پاکېMي 

  . شوي و

يوه رستېري زموږ د يوې . اوس پوهېدو چې په 2وون]ي کې چا ژوند ک�ی
په کتابچه کې يو بې خونده او تکراري عاشقانه شعر ليکلی  ياد2ت�ول5يوالې د 

 یيو سور  کې پوځ د ان�5 په دېوال. وته تش کارتوس پراته  په �مکه هرې خوا. و
کېدای يش له دې سوري به يې په خلکو . ک�ی و چې �ول 2ار ترې 2کارېدو

زه ډېره پرېشانه وم چې زموږ ارز2ت لرونکی 2وون]ی د ج�5ې په . ډزې ک�لې
  .ډ�ر بدل شوی و
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. ئراغزوره د دروازې د �کېدو آواز  شاوخوا مې کتل چې له الندې لور نه په زوره
  :�اپه مې پالر وویلنا

  .ماللې مه يې خالصوه -

دفرت کې د پوځ يو ليک موندلی و په ليک کې يې زموږ په �ېر  هغه په خپل
 چې 2ار ته رايش، اجازه ورک�ې وهطالبانو ته د دوی په نظر يې 2اريان چې 
ستاسې د بې پروايئ له السه موږ د «: وروسته پالر ليک ولوست. وو سپک ک�ي 

  »!ژوندی د وي پاک پوځ. و رستېرو ژوند له السه ورک�خپلو ډېرو اتل

  :پالر وويل

وروسته د دوی له خوا ووژل ، ویستل طالبانو په لوم�يو کې د سوات خلک تېر -
  !او سپکاوی، وژنه، تېرويستنه. موږ سپک کېMوشوو او اوس د طالبانو له پاره 

ک�ه چې پوځ به د ه و زموږ يوه �اونjي کيس. پوځ له �و خواوو ملېشو ته ورته و
اوس د دوی . ه عام محرض کې غور�ولد خلکو د ليدو له پاره پطالبانو م�ي 

کله به چې د ، هليکوپرتې د تورو حرشو په �ېر په هوا کې زموږ په رس �ر�ېدې
  .کور په لور تلو د دېوالونو په �ن� کې به مو ت� کاوه چې دوی مو ونه ويني

هلکان چې طالبانو يې د �اÅر�ي بريدونو  په �jون په زر�ونو داسې ته کلنوآ د 
پوځ به هغوی د جهاديانو له پاره . ونيول شولوو له پاره مغزونه ور مين]يل 

د  ېد نيول شوو کسانو له ډلې يو هم زموږ د اردو ژب. �ان�5ې پوستې ته لېMل
2وونکی و چې نجونو ته د درس نه ورکولو له امله يې 2وون]ی پرې�ود زده ک�ې 

  .ل هللا مرستې ته يې ور ودان5لاو د فض

پوستې ور ړن5ې ک�ې يې پوځ په امام دره کې . هخو فضل هللا تر اوسه آزاد �ر�ېد
ونو کې محارصه ک�ی وروسته پوځ �ر�نده ک�ه چې هغه يې د پيوچار په غر ، وې
 هموویل چې فضل هللا سخت �پي شوی دی او د ده وياند مسلم خان  پوځ. دی

دوی راپور ورک� چې فضل هللا  ،ته کیسه بدله شوهخو وروس دی شوی نيول
 نيول شوی �ينو خلکو ويل فضل هللا. افغانستان ته ت�تېدلی او په کون� کې دی

پوځ . هوک�ې ته نه رسېدل چې له هغه رسه �ه وک�ي یو خو پوځ او آی اېس آ 



 
 
 

 

  ٢٠٤ | زه مالله یم

غو2تل بندي يې ک�ي خو آی اېس آی هغه باجوړ ته يووړ چې افغانستان ته 
  .يشوت�تېدی 

داسې 2کارېده چې مسلم خان او د محمود په نوم د طالبانو يو بل قوماندان 
تر هغې چې فضل هللا زموږ په . نيول شوي دي او نور کسان تر اوسه آزاد �ر�ي

آن کله به مې . نه چې طالبان بيا واک ته ورسېMي به، وېرېدم �ن� کې �ر�ېده
  .بنده شوې وه 2ه و چې راډیو يېدومره خوب ليده خو لM تر لMه 

. بلله» دا�ي سوله نه بلکې لنjمهاله سوله«د پالر يوه مل5ري احمد شاه به هغه 
�که چې سوات ډېر 2کلی دی او موږ نه شو ، ورو ورو درې ته خلک راغلل

  .کوالی ډېر وخت لرې ترې پاتې شو

کله مو چې بیا دغه . وک�ن5ېديو �ل بيا د 2وون]ي زن� مو د ا�ست په لوم�ۍ 
خپلې پخوانD . ورېد عجيب احساس مو کاوه په بې�ه په زينو کې پورته وختوغM وا

ما مې د بې کورۍ ډېرې . ليدې او ډېره خوشاله ومو خورل¥ې مې يو �ل بيا 
تېر ک� خو و او د کيل په خپله کورنD کې موږ ډېر وخت د خپلوان. کيسې لرلې

بې کورۍ په وخت زه پوهېدم چې موږ د . ک�ی وژوند کې  وډېرو بيا په پنjغال
بايد تر کېMديو الندې  د ډېرو �ول5يو زده کوونکو. وبخته و کې تر نورو ډېر نېک 

د سندس په . درس ويلی وای �که چې ډېر �ول5ي په ج�5ه کې وران شوي و
  .يوه چاودنه کې له السه ورک�ی و نوم يوې مل5رې مو خپل پالر په

�ينو ويل چې هر �ه . کلونه ما ليياد2تاوس �ولې پوهېدې چې د � � يس 
  :مې پالر راته ليکل خو زموږ مديرې مېرمن مريم دوی ته وویل

  .نه مالله رسبېره پر دې چې 2ه ويانده ده 2ه ليکواله هم ده -

زما د اسالم آباد مل5رې . په هغې دو� د خربو له پاره يوازې يوه موضوع شته وه
د خوشال 2وون]ي . وهډ پوهنتون �خه فارغه شوې فور {نله سچې شيذه شهيد 

اسالم آباد ته د مېلې له پاره وغو2تې چې په اسالم آباد کې يې يې نجونې  ۲۷
رفعه و�ر�وي او د طالبانو په وخت کې چې کومه روحي ست�يا ورته پيداشوې 

  :کې رارسه وېنجونې چې زموږ له �ول5ي �خه په دې سفر  ههغ .يې ک�ي
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پر موږ د پاملرنې له پاره . سندس وې او، کرېشمه، ريده، ملکه نور، همنيب، زه
  .مېرمن مريم او مور مې هم رارسه الړې

 Tچې  ه�وارلسم پهموږ د ا�س Dې رسه برابره دهه ور�لد هېواد د خپلواک ،
پالزمېنې اسالم آباد ته په داسې حال کې ورسېدو چې ساعت په ساعت هيجا� 

خو دې  ېه شوي و ډېرې نجونې هغه وخت له درې راوتې وې چې بې کور . کېدو
دا د هغو رخصتيو په �ېر و چې په ناولونو کې به مو ، سفر له هغې رسه توپ¦ الره

سته مو �رين کاوه ورو ، موږ په يوه مېلمستون کې �ای په �ای شوو. لوستل
�ه ډول کيسې وړاندې ک�و �و پوه يش چې په دره کې �ه چې خلکو ته 

لوم�ۍ جلسې �خه دا همدې له موږ ز شيذه . رسه مرسته وک�ي تېرېMي او له موږ
زموږ دې مې پالر ته . وه چې موږ دومره پياوړې اراده لرو ډېره اغېزمنه شوې

  :وويلکو�ې ته په اشاره 

  !له ماللو ډکه کو�ه -

چې ، سندرې مو اورېدې، په پارک کې �ر�ېدو له پارهد تفريح  همدا رازموږ 
کې سيايس نيوکې شوې وې ډېرو خلکو ته دا کار عادي 2کارېدو خو په سوات 

له فیصل مسجد �خه د مر�لې د غره ملنې ته چې . دو ته الړواو موږ د منظرو لي
، �ام«ميليونونو ډالره پان5ونه ک�ې وه الړو چې هلته په کې سعودي عربستان په 

هلته مو ه�ي �ول5ي  همدا راز، يوه ان5لييس �ثييل �و�ه و�ورو» دېک او هري
مې مک دونالj  له پارهډوډۍ خوړله او د لوم�ي �ل  موږ په هو�ل کې. لرل

په چيني هو�ل کې مې يو �ا2ت ډوډۍ له السه ورک�ه �که چې د . هو�ل وليد
تر هغې وخته مې . رسه مې مرکه لرله ،�لويزيو� پرو�رام» پالزمېنې خربې اترې«

  .نه و خوړلی »ډوک پنکېک«هم  هې� کله

د او توپ¦ يې موږ ته د اسالم آبا. ه توپ¦ الرهاسالم آباد په �وليزه تو�ه له سوات رس 
 همدا رازسياستوالې او ، داسې مېرمنې لکه ډاک{رې شيذې. نيويارک په �ېر و

دې موږ ته و2ودل چې 2]ې کوالی يش مهمې . وپېژندې موږ ته را وکيلې
موږ په . بوختياوې ولري او په ع� حال کې خپل دودونه او فرهن� هم وسا°
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کونو کې 2]ې ليدې چې له حجاب پرته �ر�ېدې او رسونه يې هم کو�و او رس 
  .لوڅ و

فکر چې د ور�ې  وروسته په �ينو غونjو کې ما هم �کری له رسه لرې ک� په دې
خو وروسته مې پام شو چې په �کري لرې کولو رسه د نن . يشنجلD رانه جوړه 

  .ور�ې نجلD نه شم کېدای

ې منيبډول مو چې وړاندوېينه ک�ې وه ما او  هلته مو يوه اونD تېره ک�ه او ه�غه
هغې زه له يو کال مرشو نجونو رسه په خربو وليدم راته . بيا بحثونه پيل ک�ي و

  :ويې ويل

  .رشام رسه يې او زه له ريدې رسهته له  -

مه وه چې زموږ معلو . شيذې هcه کوله له نفوذ لرونکو کسانو رسه مو معريف ک�ي
زموږ يوه غونjه له اطهر عباس رسه وه . اک له پوځ رسه و�و او  په هېواد کې نفوذ 

موږ له هغه رسه د ليدنې له پاره د . چې د پوځ وياند او د عمومي اړيکو رييس و
له نور 2ار د پوځ استو�ن]ی  .اسالم آباد �اونjي 2ار راولپنjۍ ته حرکت وک�

و 2ايسته چاپېريال يې په داسې چمنونو او زړه وړونکو �لون. �خه ډېر منظم و
آن چې ونې يې �ولې يو . ېکېدک�ی و چې سرت�ې مو يې له کاسې ورته بهر 

. خو په دليل يې نه پوهېدو، ډول وې چې نيمې تنې ته يې سپ� رن� ورک�ی و
�ول  وپه د ننه يوه کو�ه کې يې �ول �لويزيو� چينلونه ل5ويل و چې �و کسان

اڼ پالر ته ورک� چې د نن ور�ې يوه بل افرس د ور�پا�و يو غورچ، چينلونه ارزول
ې سپالر مې ح¦ان و دا. �ول هغه راپورونه و چې پوځ ته اشاره په کې شوې وه
  .2کارېده چې د هېواد تر سياستوالو پوځ ډېر نفوذ لري

د پوځ د �ولو . موږ يې يوه تاالر ته بوتلو چې هلته د رسل�کر انتظار وک�و
رشف او ضياء په �ېر زورواکو په �jون د د منو او هېواد د �ولو واکمنو قوماندانا

السونو ته يې يوې خدمت5ارې چې . شوي و ��ول �ولو تصويرونه په دېوالونو
T او د غو2ې وړې بيسکې، اغوستي و موږ ته چایور  سپ� الس پو2ونه 

عباس  د پوځ وياندکله چې . سمبوسې چې په خوله کې مو اوبه کېدې راوړې
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  .و�ول له �ايه پورته شو  راغئ

عباس په سوات کې د پوځ په عملياتو خربې وک�ې چې د يوې بريا په سرت�ه يې 
طالبان ووژل  ۱۶۰۰رستېري او  ۱۲۸هغه وويل په دې عملياتو کې . ورته کتل

  .شول

وروسته له دې چې د هغه خربې پای ته ورسېدې موږ کوالی شول پو2تنې ترې 
کې تيارې ک�و چې ما په موږ ته ويل شوي و چې پو2تنې مو مخکې تر مخ. وک�و

وويل چې هغه به راته شيذې په خندا . پو2تنې ليکلې وې يوه پا�ه کې اووه آته
زه په کتار کې مخامخ ورته کېناستم او په . ک�ای يشه �ولو پو2تنو ته �واب درن

  :ترې ومې پو2تل. کتار کې لوم�ۍ وم چې بايد خربې مې ک�ې وای

وک� چې فضل هللا او �ای ناستی يې په تاسې دوه درې میاشتې مخکې اعالن  -
ډزو کې �پيان شوي دي او وروسته مو وويل چې هغه په سوات او يا افغانستان 

  .که چېرې تاسې ډېر معلومات لرئ نو ولې هغه نيوالی نه شئ. کې دي

د هغه �واب له لسو تر پن]ه لسو دقيقو وخت ونيو چې زه يې په �واب هې� 
  :وروسته مې د بيارغونې په اړه ترې وپو2تل. پوهه نه شوم چې �ه يې وويل

نه يوازې دا چې �ول فکر ، پوځ بايد د سوات د بيارغونې له پاره الس په کار يش -
  .يې نظامي عملياتو ته وي

  :ې هم پو2تنه وک�همنيب

  ړن� 2وون]ي او ودانD به �وک جوړ ک�ي؟ -

  :په نظامي طريقه �واب ورک� هغه

او وروستD ک�نې بيا تر ملکي  کېMيم�ی بيارغونه ته به لو له عملياتو وروست -
  .چارواکو پورې ت�او لري

خو  يو ارمان نوه او هيله مو لرله چې طالبان سوله وک�ي�ولو نجونو د زموږ سوله 
  .ډېره هيله نه لرلهبيا مو هم 

موږ ته راک�ل که چېرې اړتيا يش  سته اطهر عباس خپل مالقات کارډونهورو 
  .اړيکه وررسه ونيسو
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موږ بايد په وروستD ورځ د اسالم آباد په �ولنه کې د طالبانو تر ولکې الندې 
ې خربې کولې د منيبکله چې . وایوړاندې ک�ې  په اړه خپلې تجربېور�و 

موږ په اسالم . چې �ولو وررسه وژړل. خپلو او2کو مخنيوی يې ونه ک�ای شوای
ما په خپلو خربو . و آباد کې له يوې 2ې تجربې او بل ډول ژوند رسه مخ شوي

کله مې چې د ان5لييس ننداره وليده هې� کله مې فکر نه کاوه چې ، کې وويل
وروسته مې په �وکو رسه ، پاکستان تر دې انjوله استعداد لرونکي کسان لري

  :وویل

  .دي فلمونو کتلو ته اړتيا نه لرواوس پوه شوم چې نور د هن -

راتلونکي ته دومره ، ات ته بېرته راغلوکله چې سو ، موږ په زړه پورې وخت تېر ک�
د ام يوه دانه وکرله �که چې  په ان�5 کېيې امله مې  چې له وشوي و هيله من 

  . تر �ولو 2ه مېوه ده له پارهام د روژې په مياشت کې د روژه ما° 

کله چې موږ بې کوره شوو 2وون]ي �و . رسه مخ وخو پالر مې له لويې ستونزې 
�ول خصويص 2وون]ي له . او پالر مې هم هې� عاید نه الرهو  مياشتې ت�ل شوي

يوازې يوه 2وون]ي يې د 2وونکو د يوې مياشتې حقوق . ورته ستونزې رسه مخ و
د خوشال 2وون]ي 2وونکو هم . ورک�ل خو د نورو 2وون]يو په وس پوره نه وه

د دوی له ډلې 2وونکې ، دوی هم پيسو ته اړتيا لرله. خپل حقوق وغو2تل
  .وه چې بايد واده يې ک�ی وای او واده ک�لو ته يې پيسو ته اړتيا لرله) اهېر (

یاد په  را هغه وخت د پوځ د مرش عباس وېزېT کارډ. وپالر له ستونزو رسه مخ 
له همدې . د پوځ عمليات و له پاره ود دې �ولو ستونزو المل د طالبانو د وتل. شو

ولېMه چې خپله وضعه مو په کې  امله ما او مېرمن مريم اطهر عباس ته يو ليک
روپD ) لکه ۱۱(هغه ډېر سخي و موږ ته يې يوولس سوه زره . ترشيح ک�ې وه

  .ه دې پيسو د 2وونکو د تېرو دريو مياشتو حقوق ورک�للپالر . ېMلېولرا

ډېرو يې په يو �ل دومره پيسې نه وې ، 2وونکي ډېر خوشاله 2کارېدل
مخ روانې وې له پالر مې يې مننه وک�ه مېرمن هېرا چې او2کې يې په . اخيستې

  .له پرو�رام رسه سم وشو يې �که چې واده
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خو دا له پوځ �خه د موږ د خوD2 په معنی نه و دا چې پوځ د طالبانو د مرش په 
په دې وختونو کې ما او پالر له ډېرو نورو . نيولو نه و توانېدلی ډېر خپه و

چې د  ې د پالر مل5ری زاهد خانت به مډېری وخ. پرو�رامونو رسه مرکې وک�ې
د سوات د هو�لونو د  همدا رازهغه . سوات د قومي جر�ې غ�ی و هم رارسه و

له همدې امله يې ډېره هيله لرله چې وضعيت بېرته عادي . �ولنې مرش هم و
هغه مې هم . تر�و سيالنيان بېرته سوات ته په راتلو وتوانېMي، حالت ته و�ر�ي

م  ۲۰۰۹د  .دی هم ډېر �له �وا2ل شوی و، ق انسان ود پالر په �ېر ډېر صاد
  .د نوومرب مياشتې په يوه شپه يې د خطر زن� تر غوږو تېر شوکال 

په هغه شپه زاهد خان د پوځ په پنjغايل کې له يوې جلسې �خه وروسته د کور 
د ده د کورنD ډېر غ�ي په يوه سيمه کې . وشوهپه لور روان و چې حمله پرې 

وخت کې يې د کورنD غ�ي په حمله کوونکو ډزې کوي او هغوی  اوسېMي په دې
  .هم په تې�ته اړ کېMي

لوم�ۍ نې{ه د خيرب پ�تونخوا د �ولنې په  ال د ډسمرب پهم ک ۲۰۰۹وروسته د 
غ�ي شمشېر عيل خان چې د خلکو د ميل �وند پېژندل شوی سياستوال يوه 

اوسېدو  د د فضل هللا ه حجره کې چې له امام درې،هغه په خپل. دی حمله وشوه
شمشېر عيل خان د  په داسې حال کې چې يو ميل وا�ن لريرسه �ای له 

. وشوهپرې له چاودنه کو خپلې �ولنې له نورو غ�و او مل5رو رسه د اخرت مبارکي 
. به يې غندل له هغو ويناوالو �خه و چې طالبانډاک{ر شمشېر عيل خان يو 

خلکو ويل چې . م �پيان شولور ههغه �ای په �ای ووژل شو او نهه کسه ن
پوليسو يې يوازې پ�ې او د بدن �ينې نور غ�ي  او آته لس کلن و �اÅر�ی

  . ومونديل

 Dزموږ له 2وون]ي غو2تنه وشوه چې د سوات د سيمې د وروسته دوه اون
د بنسT له خوا » زموږ کور«ماشومانو په �ولنه کې چې د يونیسف د ادارې او 

زده کوونکي د �ولنې د غ�و په تو�ه  �۶۰ول سوات �خه  له. جوړېMي �jون وک�و
رسه له دې چې زموږ له 2وون]ي يوولس  ډېری يې هلکان و. �اکل شوي و
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لوم�ۍ جلسه په يوه تاالر کې چې ډېرو سياستوالو �jون الره . نجونې تللې وې
  .يوه سيايل وک�ه چې ما و�{له له پارهموږ د ويناوالو د �اکنې . وشوه

چيغې راته وهلې عجيبه  »مېرمن ويناوالې«ته والړه وم او خلکو د کله چې هل
�ولنه . احساس مې کاوه خو په دې خوشاله وم چې باالخره زموږ غM واورېدل شو

د دې  .په مياشت کې يو �ل رسه ليدلوه چې موږ لM تر لMه  له پارهد يو کال 
 بې وزلهر �ولوونکي او نو  خ]لې، چې کارکوونکيمو  له پارهستونزې د حل 

ماشومان له دې وروسته کار ونه ک�ي او 2وون]ي ته رايش نهه الرې تصويب 
کله . ک�ې او همدارن5ه هغه 2وون]ي چې طالبانو ړن� ک�ي و بېرته ورغول يش

چارواکو ته يې ولېMل چې ډېر لM يې تررسه ، چې دغه تصميمونه ونيول شول
  .شول

م د يوې برېتانيايD ادارې چې د په نو » سولې او ج�5ې«د  عايشه او ما، همنيب
په نوم يې يوه پروژه پر مخ وړله د ور�پا�ه ليکنې په زده » روڼ اندي پاکستان«

. کله مو چې د موضوعاتو راپور ورکول زده کول ډېرې خوشاله و. کولو مو پيل وک�
وروسته له هغې چې پام مې شو زما خربې �ومره کوالی يش وضعيت بدل ک�ي 

له نندارې �خه چې د يوې امريکايي ور�پا�ې په دفرت کې يې  او د بدرن5ې ب{ي
دغې . مينه پيداشوهله ور�پا�ه ليکنې رسه  زما هم. وهليکلې د ژوند په اړه 

د داسې موضوعاتو په اړه وليکو چې ، چارې لM توپ¦ الره کله مو چې تصميم الره
نه ، جوړولو ډول وزموږ زړونو ته ډېر نژدې وي چې عنوانونه جامې او د وې�تانو د 

  .او سخت دري]ئ په اړه مو مقالې ليکلې، بلکې د طالبانو. و

زه دويم �ل له ملکه نور �خه مخکې او . ورسېده ډېر ژر د آزموينو مياشت را
مېرمن مديرې هcه ک�ې وه هغې ته ووايي چې په 2وون]ي . لوم�ۍ نومره شوم

ييل و چې نور کارونه نه کې له زده ک�و پرته نور فعاليتونه هم ولري خو هغې و
  :مېرمن مريم ويل. يش کوالی �که چې کېدای يش له زده ک�و پاتې يش

د زده  له پارهپه 2وون]ي کې فعاليت ستا . ته بايد د ماللې په �ېر فعاله وې -
  .ک�و په �ېر ارز2ت لري
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زه هغه مالمتوی نه شم �که چې ملکه نور غو2تل کورنD او په �ان�5ې تو�ه 
  .خوشاله وي مور يې ترې

�که . سوات د پخوا په �ېر نه و او ورو ورو بېرته خپل طبيعي حالت ته روان و
، وروسته مو په ساز. چې د ب� بازار �ينو نcا�رو خپلې لوحې بېرته ��ولې وې

چې داسې �ه مو هې� کله هم د . سولې �و ملان]نې وليدې آواز او ات¬ رسه د
ه جوړه مې په مرغزار کې يوه ملان]غونj پالر .طالبانو په وخت کې نه و ليديل

هغه کسان راغو2تي و چې په  له پارهکې يې د مننې  غونjهپه دې ملان]، ک�ه
�وله شپه مو له سندرو خوند . رسه مرسته ک�ې وه بې وزلو2کته سيمو کې يې له 

  .واخيست

چې م کال په جوالی کې  ۲۰۱۰ د .ډېرې پې�ې به زما له کليزې رسه برابرېدې
موږ لوم�ی . په سوات کې باران ډېر لM کېMي. کلنه وم باران وشو ۱۳وخت هغه 

خو دومره دروند . فکر مو کاوه چې باران به ډېر 2ه حاصل راک�ي، ډېر خوشاله و
د برشي رسچينو . په مخکې درېدلی کس مو نه ليدهزموږ او بې رحمه و چې آن 

ونکو په واسطه لغ� شوي ساتونکو خرب ورک�ی و چې غرونه د طالبانو او قاچاق وړ 
او هر �ه  راغئله همدې امله سېالب ډېر ژر درې ته . او �ولې ونې يې وهلې دي

  .يې وررسه يوړل

. له همدې امله يې کورونو ته ولېMلو، 2وون]ي کې وپه د سېالب د پيل په وخت 
په بل پل هم اوبې ، اوبه دومره ډېرې وې چې پل يې په پوره تو�ه الندې ک�ی و

. بد بوی يې ل5ېده. موږ وکوالی شول پرې تېر شوخو دومره ډېرې نه وې  ېتاو2
  .کله چې کور ته ورسېدو رس تر پ�و النده او کک� شوي وو

. بله ورځ خرب شوو چې 2وون]ي ته اوبه ننوتلې چې وچېدو يې �و ور�ې ونيوې
 ه�ول �ايون. و د �پو کر2ې 2کارېدېکله چې 2وون]ي ته الړو په دېوالونو د اوب

د سېالب د اوبو بد . آن زموږ په چوکيو او مېزونو هم خ{ې پرتې وې .خ{و نيويل و
پالر مې د ، ډېر تاوان يې پېÌ ک�ی و. اخيستی و بوی �ول 2وون]ی په رس

نوي زره روپD چې د نوي زده کوونکو د يوې مياشتې  له پاره2وون]ي د جوړولو 



 
 
 

 

  ٢١٢ | زه مالله یم

  .له فيس رسه برابرې وې ول5ولې

لوی سېند چې د ه�ليا له  سيمې نديد س. ه رس اخيستی و�ول پاکستان اوبو پ
 کراچD او عرب، پنجاب، بيا د خيرب پ�تونخوا، غرونو �خه رسچينه اخيل

سېالب بدل شوی و او �نjې يې هم  سمندر�ي په لور �ي په �پې لرونکي
د دوه زرو . وو محصوالت او �ول کيل ړن� شوي ، رسکونه. �jې وډې شوې وې

. ډوب شوي او �وارلس ميليونه خلکو ته هم زيان رسېدلی وکسانو په �jون 
  . واووه زره 2وون]ي ړن� شوي و  او وو ډېرو خلکو کورونه له السه ورک�ي 

د مل5رو ملتونو رسمنيش . په واقعيت کې زموږ په ژوند کې تر �ولو بد سېالب و
 م شو چې د دېوروسته مې پا. وبلله» آرامه سونامي«بان کي مون دغه سېالب 

د ، م کال له زلزلې ۲۰۰۵د پاکستان د ، سيايي سونامېآ سېالب تاوانونه له 
  .ي له زلزلې �خه ډېر و{هاي کاترينا طوفان او

مات  ۳۲پلونو له ډلې  ۴۲زموږ د . تر نورو سيمو سوات ته ډېر زيان رسېدلی و
د برې�نا پايې ړن5ې شوې وې . شوي و چې د درې ډېره برخه يې ويجاړه ک�ې وه

غره په ډډې کې پرته ده  زموږ کو�ه د. امله يې برې�نا هم پرې شوې وه چې له
تر  خو کله مې يې چې غM واورېد رس. وچې له رسک�ه سېند �خه لM �نjې ته و 

ستو� يې  �ه چې په مخه ورتلل تر 2امار و هريو غوسه ناک . پ�و ول�زېدم
ه يې تر �ولو خوندور هو�ل چې هلته ب له پارهد سېند په غاړه د سيالنيانو . تېرول

و به يې خوند اخیست له کبان نويش جان کول او له خوندورو منظر ) قزل آال(
. د سوات توريستي سيمو ته په بشپ�ه تو�ه زيان او2تی و. و يوړ  اوبويوې مخې 

مدين او ، ماw جبه. د توريستي سيمو ويجاړېدو سوات ته ډېر زيان اړولی و
  .وو رسه ويجاړ شوي و نبحرين له هو�لونو او بازارو 

د ، د آلپوري. ډېر ژر خرب شوو چې شن5لې ته هم بې بېل5ې تاوانونه او2تي
. وو �ول کيل له اوبو �خه ډک ، واوبو الندې شوي و  شن5لې مرکز او زموږ کلی تر

بارکانه او ډېرو نورو کليو کې ډېر کورونه واورو 2وېيدنو الندې ، شاپور، په کرشت
کور مې تر اوسه په �ای و خو تر �ن� روان رسک يې  د فايز محمد ماما .ک�ي و
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  .په بشپ�ه تو�ه له من]ه تللی و

حيوانات يې لوړو �ول او  وو  ساتيل خواړهخلکو په ناهيلD رسه شته وسايل او 
سېالب د دوی لو شوي غنم او د مېوو باغونه له  همدا راز ،وو سيمو ته خېژويل 

و و شوي  بې وزلهکليوال . وبې وېډېرې مې�ې هم په اوبو کې ډ .ومن]ه وړي و 
  . نه و چې مرسته وررسه وک�ي هېcوکخو 

اوبيزې کمپنD له  او وړې د دوی د برې�نا لنjمهاله، دوی هې� وس نه درلود
يې هم پاکې اوبه نه لرلې �که چې د سېند اوبه  له پارهد ��لو . من]ه تللې وې

ډبرو جوړ کورونه هم ه لد اوبو �واک دومره ډېر و چې آن  .�ولې خ�ې شوې وې
  .�ه نا�ه تاوا� شوي و

او په اصيل رسک د برې�نا برج په �وليزه تو�ه له خاورو رسه ، روغتون، 2وون]ی
  .وو خاورې شوي 

اله د د سوات خلکو درې زره ک. راغئسېالب �ه ډول  نه پوهېدل چې هېcوک
د ژوند د دا سېند به مو تل د �واښ په �ېر نه بلکې  ،سېند په غاړه ژوند ک�ی و

ن�ۍ �خه زموږ د ساتنې په تو�ه هم له بهر مو و�ه پېژانده او دره الرې په ت
لکه �ن5ه مې چې د تره زوی سلطان رم ويل اوس دا دره په بشپ�ه تو�ه . پېژنده

ورپسې طالبان او د پوځ عمليات او ، لوم�ی زلزله. د غم په دره بدله شوې وه
چې زموږ �ولې  راغئسېالب  وړوونکیويجا ه،اوس چې د بيارغونې په حال کې و 

نه چې طالبان د خلکو له دې  ،وو خلک ډېر پرېشانه . هcې يې وررسه يوړې
  .بيا رايشدرې ته بېوسD �خه �{ه واخيل او 

پالر مې په هغو پيسو چې د مل5رو او خصويص 2وون]يو په واسطه يې �ولې 
شيذه مل5رې . ېيو �ه خوراکي توکي او نورې مرستې شن5لې ته ولېMل، ک�ې وې

ې ته مېن5ور او �و تنه نور فعاالن چې په اسالم آباد کې مو اړيکې وررسه لرلې 
هم د زلزلې د وخت په �ېر  خو بيا .پر خلکو ووېشلېيې راغلل او يو �ه پيسې 

ډېری مرسته کوونکي اسالمي ډلې وې چې تر �ولو مخکې به يې �انونه لرې 
سندرو او جشنونو  ره چې سېالب د دېډېری خلکو باور ال . پاتې سيمو ته رسول
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دا �ل زموږ تسلې دا وه چې طالبانو کومه راډيو . عذاب دی )ج(یله امله د خدا
  .نه لرله چې دا پيغام خلکو ته ورسوي

په داسې حال کې چې زموږ �ول خلک بې کوره شوي او له ډول ډول ستونزو 
 آصفد هېواد ولسمرش  و،ژوند او خپلوان يې له السه ورک�ي و ، کور ،وو رسه مخ 

  .کې تېروله ما�Dي خپله رخصتي د فرانسې په يوه زردار 

  :پالر ته مې وويل

ولې زموږ سياستوال خپلې دندې په سمه تو�ه ، زه خو �ن5س شوې يم، پالره -
نه تررسه کوي؟ ولې دوی نه غواړي چې خلک مو له خوړو او برې�نا رسه په امن 

  ژوند ولري؟

. ې وروسته د پوځ له خوا خلکو ته اصيل مرسته ورسېدهد اسالمي ډلو له مرست 
ولېMلې چې همدا موضوع  نه يوازې پوځ بلکې امريکايانو هم خپلې هليکوپرتې را

�ينو به فکر کاوه چې دا ويجاړۍ او سېالبونه د . د خلکو د بد��نD المل شوه
يونوسفر  د«ويل چې دوی د هارپ تکنالوژئ  همدا رازخلکو . وو امريکايانو له خوا 

په کارولو رسه چې تر » �ې�نيز پرو�رام په لوړه فريکونيس فعال شوی دی
. ووست زموږ �مکې ته سېالب را، منn ته کوي اقيانوس الندې لويې �پې را

وروسته يې د مرستې په پلمه کوالی شول په قانو� تو�ه پاکستان ته رايش او په 
  .هېواد کې خپل معلومات �ول ک�ي

نه مو پاکې . ودرېد بيا هم ژوند د پخوا په �ېر له ستونزو ډک وکله چې باران 
ه کې د کولرا يا مېن5ور د ا�سT په مياشت کې په . اوبه او نه مو هم برې�نا لرله

وبا ناروغي خپره شوه چې ډېر ژر يې د ناروغانو د ډېرېدو له امله له روغتون بهر 
رسکونه تول ويجاړ شوي  دا چې زموږ د خوراک راوړنې. يوه کېMدۍ ورته ودروله

  .وو و نو لM پيداکېدونکي خواړه هم ډېر په لوړه بيه و 

بز�رانو په ډېر زحمت رسه خپل محصوالت ذخ¦ه ، د پيازو او شفتاليو فصل و
چې خپل محصوالت بازار ته راوړي  له پارهد دې ، دوی به ډېر خطرونه منل. کول

چې د �اير له �وپونو  اتېرولله غوسه ناک سېند نه ر يې د هغو ک�تيو په واسطه 
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کله مې چې په بازار کې د پلورلو شفتالو وليدل ډېره ورته . يې جوړې ک�ې وې
  .خوشاله شوم

لويديز بjای هېوادونه له اقتصادي . بهرنD مرستې تر بل هر وخت لMې وې
صف زرداري سفر د دې المل شو چې آ �ولې اروپا ته د ، ک�کېچ رسه مخ شوي و

نورو دولتونو و2وده چې زموږ  .واد رسه لMه همدردي و2ييهغوی زموږ له هې
نو له همدې امله له ماليه ورکوونکو ، عايداتو ماليه نه ورکوي ډېری سياستوال د

و و چې دوی په خپلو هېوادونو کې تر فشار الندې کوي �خه د مرستې غو2تنه 
غو2تنه  وروسته له دې چې د طالبانو وياند د پاکستان له دولت. ډېره سخته وه

بهرنD مرستندويې ادارې د ، وک�ه چې د يهودو او مسيحيانو مرستې دې نه اخيل
د تېر . دوی له شک پرته وېرېديل و. خپلو کارکوونکو امنيت ته اندې�من شول

کال په اکتوبر کې د خوراک ن�يواله اداره په اسالم آباد کې والوزول شوه چې 
  .پن]ه مرسته کوونکي يې ووژل شول

په دوو 2وون]يو کې يې Êونه . کې بيا هم د طالبانو ن�ې ليدل کېدې په سوات
دوی همدارن5ه درې بهر� مرسته کوونکي چې د يوې مسيحي ډلې . والوزول

ت�تول او په وخت کې و و د تلخپل استو�ن]ي ته يې ه کې مېن5ور و او په و غ�ي 
وهنتون د سوات د پ. موږ نور �کان ورکوونکي خربونه هم واورېدل. ويې وژل

مرستيال او د پالر مې مل5ری ډاک{ر محمد فاروق د دوو وسله والو له خوا چې په 
د ج�عت  چېډاک{ر فاروق يو اسالمي عاw . زور يې دفرت ته ننو° و ووژل شو

همدا ده . د طالبانو رسسخته مخالف واو  غ�و �خه و واسالمي د ډلې له پخواني
  .ره ک�هد �اÅر�و په ضد يوه فتوا هم صاد راز

و د دې په اړه و کله چې بې کوره . �ول بدن مو يو �ل بيا وېرې او وحشت ونيو
مې ډېر فکر ک�ی و چې په راتلونکي کې يوه سياستواله شم او اوس پوهېدم چې 

خو له دې ک�کېچونو رسه و هېواد مو له سيايس ک�کېچ رسه مخ . يوه 2ه �اکنه وه
  .لرلر2تيني رهربان نه موږ 
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  د لوړېدو دعا مې کوله د خپل قد

  

عمر نه لويه  لله خپبه تل . م نور مې بدن وده نه کولهکلنه شو  ۱۳کله چې 
کې زه په �ول5ې . 2کارېدم خو نا�اپه مې د �ولو همزولو قدونه له ما لوړ شول

jکله به مې چې د خورل¥و �ن� کې درېدم . قدو نجونو �خه وم يوه له دريو لن
د يوه . �خه غو2تل چې قد مې لوړ يش )ج(دایهر وخت مې له خ. رشمېدم به

د اندازه کاوه او خط کش او پنسل په واسطه مې د خپلې کو�ې په دېوال خپل ق
 هې� کلهخو د پنسل اندازه . ورته درېدم چې نوره وده مې ک�ې که نه هر سهار به

رسه مې ژمنه ک�ې وه چې که لM نوره  )ج(له خدای. �خه نه لوړېده ۱۵۲هم له 
  .ړه شم سل رکعته نفل ملونn به کومهم لو

ما به په ډېرو پې�و کې وينا کوله خو د قد د �ي{وايل له امله به مې نه شوای 
کله به مې په سختD رسه کوالی شول چې د .کوالی په �ولو حارضينو واکمنه وم

د لوړو پوندو بو�ونه مې نه خو2ېدل خو له دې وروسته يې . تربيون بله خوا ووينم
  . و اړه شوې ومپه خو2ېد

هغه چې �ن5ه بالغه شوه واده . �ول5ي ته يوه نجلD بېرته رانغله ږهغه کال زمو
يې وک� رسه له دې چې له خپل عمر نه لويه 2کارېده خو بيا هم هغه يوولس 

د کېميا په . �ه وخت وروسته مې واورېدل چې د دوو اوالدونو مور ده. کلنه وه
ما د دې په اړه فکر کاوه چې ، رمول ياداوه�ول5ې کې مو چې د هايدروکاربن فو 

  . اړه شم 2وون]ی پرېMدم او د يوه خاوند پالنه وک�مداسې وخت رايش چې که 

خو طالبان مې په پوره تو�ه ، ما پر طالبانو رسبېره په نورو موضوعاتو هم فکر کاوه
پاره زموږ پوځ په دې وختونو کې د ډاډه شوو جوارو او کرلو له . نه شوای هېروالی

کوډ جوړولو فابريکې عجيبې سودا�رۍ او همدارن5ه �لويزيو� ډرامې پيل يې د 
په نوم يوې » دندې له غM وړاندې«د پاکستان د �ولو خلکو پام د  .ک�ې وې
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دغه پرو�رام په سوات کې د ملېشو په وړاندې د . �لويزيو� ډرامي ور اړولی و
  .پوځ د رستېرو واقعي پې�ې وې

و کې تر سلو ډېرو رستېرو خپل ژوند له السه ورک� او نهه سوه په نظامي عمليات
رسه له دې موږ د . دوی غو2تل چې �انونه اتالن و2يي، کسان هم �پي شوي و

ډېری وخت به چې له 2وون]ي کور ته الړم په کور . قانون د حاکميت په انتظار و
ان په عملياتو کې په سل5ونو کس. کې به مې 2]ې ليدې چې او2کې تويوي

ورک شوي و �ولو فکر کاوه چې هغوی پوځ او يا آی اېس آی نيويل دي خو دوی 
2]و نه شوای کوالی له کوم �ای او يا . دواړو پوځ او استخباراتو هې� هم نه ويل

نه خرب واخيل او په دې هم نه پوهېدې چې زامن او خاوندان يې  چا هم له کوم
ې او له �انه يې د مالت� هې� �ينې يې ډېرې ناهيلې شوې و . ژوندي دي که نه

يوه 2]ه يوازې هغه وخت دويم �يل واده کوالی يش چې خاوند . الره نه لرله
  .يې م� وبلل يش نه دا چې ورک شوی وي

مور مې دوی ته ډوډۍ او چای ورکول خو د دوی د راتلو دليل ډوډۍ او چای نه 
جر�ې وياند  دا چې هغه د سوات د قومي. هغوی مې له پالره مرسته غو2ته .و
  . نو د خلکو او پوځ تر منn يې د استازي په تو�ه فعاليت کاوه، و

  :يوه 2]ه مې وليده چې هیله يې کوله

که چېرې هغه وژل .زه یوازې دومره هيله لرم پوه شم خاوند مې ژوندی دی کنه -
نه پوهېMم چې زه کونjه يم  شوی وي نو اوالدونه مې دارااليتام ته بيايم خو په دې

  .هکن

2]و ويل چې ورک شوو . بلې مېرمنې راته وويل چې زوی يې ورک شوی دی
نارينه و له طالبانو رسه مرسته نه کوله کېدای يش طالبانو ته يې کومه پياله اوبه 

دغه کسان بې �ناه نيول شوي و په داسې . او يا کومه م�ۍ ډوډۍ ورک�ې وي
  .حال کې چې د طالبانو مرشان آزادانه ژوند کوي

ا�ن ژوند د 2وون]ي يو 2وونکی چې زموږ له کوره يې د لسو دقيقو په و  زموږ
د وروسته يې په يوه يخچال کې ، او شکنجه ک�ی و یپوځ يې ورور نيول. کاوه
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  .اچويمرګ تر حالته پورې 

وروسته پوځ . هغه له طالبانو رسه هې� اړيکې نه لرلې يوازې يو ساده دوکاندار و
ه دا چې دوی پوه شوي نه و او د ورته نوم له له هغې 2وونکي ب�نه غو2تې و 

  .امله يې هغه نيولی و

يوه ورځ د فارس خليج په مسقط کې يو . يوازې دا ډول 2]ې مو کور ته نه راتلې
هغه مې پالر ته وویل چې ورور او شپM زامن يې ورک . راغئبjای سودا�ر کور ته 

ه که وژل شوي �ک. غواړي پوه يش چې وژل شوي او که ژوندي دي، شوي دي
له دې ډلې يو هم يو موالنا و پالر مې . وي غو2تل يې 2]ې يې واده ک�ي

  .يې يو �ه وک�ي له پارهغو2تل د آزادۍ 

اورېدل مو چې په �ول پاکستان کې ، دا پې�ې يوازې تر سوات پورې نه وې ت�لې
ته د سپکاوي  مقدساتو«په پاکستان کې . په زر�ونو کسان ورک شوي دي

نوم يو �ه لرو چې له سپېcيل قرآن کريم �خه د سپکاوي ساتنه  په» قانون
د ج�ال ضياء د اسالمي مبارزې په وخت کې دې قانون نور هم زور . ک�ي

ته سپکاوی وک�ي نو جزا به يې  )ص(نو که چېرې �وک سپېcيل پيغمرب، واخيست
  .مرګ او يا دا�ي بند وي

ې د آسيې � � په نوم يوې م کال د نوومرب مياشتې په خربونو کې م ۲۰۱۰د 
 بې وزلههغه يوه . مسيحي مېرمنې خرب واورېد چې په اعدام محکومه شوې وه

مېرمن چې د پن]و اوالدونو مور وه او د ژوند چلولو له پاره يې د پنجاب په يوه 
د دو� په يوه �رمه ورځ کې . وروسته پاتې کيل کې مېوې بسته بندي کولې

ناپاکې يې بويل �که ، خو هغوی يې اوبه نه ��ي، راوړينورو کارکوونکو ته اوبه 
دوی باور الره چې د يوه مسل�ن په تو�ه که چېرې د . چې دا يوه مسيحD ده

چې د دې له دوی �خه يو . هغې له السه اوبه و��ي دوی به هم ناويل يش
� وزې د دوی د اوبو  سيې �آ مېرمنې �اونjی و ويل يې چې د  Dمسيح

  . ک�ی دی نو له دې امله ډېر ورته غوسه دی ��لو �ای ړن�

خو دا �واب ورکوي چې مسيح . دوی هcه کوي چې آسيه � � مسل�نه يش

 
 

 

 

  ٢١٩ | زه مالله یم

بيا له کارکوونکو پو2تي چې . له پاره خپل �ان قربانويد مسيحيانو د �ناهونو 
د مېوې له بسته کوونکو . د مسل�نانو له پاره �ه ک�ي دي )ص(حرضت محمد

، هغه هم پوليس خربوي،  امام ته د دې 2]ې راپور ورکوي�خه يو کس د کيل
  .په مېرمن په زندان کې له يو کال تېرېدلو وروسته د اعدام حکم صادرېMي

له هغې وخته چې مرشف د سپوږمکD �لويزيون ته اجازه ورک�ه اوس د نندارې 
�ولې د  .ليدېمو په �لويزيون کې دا ډول پې�ې به نا�اپه . �و چينله لرو له پاره

په . خربې کولې ن�ۍ خلک په غوسه و او �ولو �لويزيو� خپرونو په همدې اړه
 هغهآسيې � � په مالت� خربې کولې  د ازې يوه چارواکيپاکستان کې چې يو 

  .پنجاب ايالت وايل سل�ن تاث¦ و

په . هغه هم په پخوا وخت کې يو سيايس زندا� او د بې نظ¦ې له مل5رو �خه و
هغه د آسيې � � د . هغه په رسنيز ډ�ر کې لوی پان5ه وبلل شووروستيو کې 

هلته يې وويل چې ولسمرش زرداري بايد دې ته ب�نه ، زندان ته الړ له پارهليدو 
هغه اصطالح  .وباله» تور قانون«سل�ن مقدساتو ته د سپکاوي قانون يو . وک�ي

ه تر�و �ول په چې له �ينو �لويزيو� چينلونو �خه په �لونو اورېدل شوې و 
وايل بيا د جمعې په ملان]ه کې د ډېرو مسجدونو امامانو په . احساساتو راويل

  .نيوکې وک�ې او محکوم يې ک�

م کال د جنوري په �لورمه سل�ن تاث¦ په هو�ل  �۲۰۱۱و ور�ې وروسته د 
کې د غرمې د ډوډۍ خوړلو په وخت د خپل يوه ساتونکي په واسطه په ډزو 

وروسته يې اقرار وک� . نکي يې هغه شپMويشت مرمD ويشتلی وساتو . وويشل شو
 له پارهد رضا  )ج(و وروسته یې د هللاچې د جمعې د ملان]ه د امامانو له وعظون

ډېرو خلکو يې په قاتل آفرين ويل او موږ دې حالت په . دې کار ته قصد وک�
النو يې کیآن و ، کله چې هغه په محکمه کې حارض شو.بشپ�ه تو�ه ح¦ان ک�ي و

د دې تر �ن� د مسجد امام هم د وايل . ته پو2لې وهر و هم الره په رسو �لونو 
  .جنازه ونه ک�ه او ولسمرش يې هم په جنازه کې �jون ونه ک�

  وژونکي يې �ه ډول ستايل؟. هېواد مو لېونتوب په مخه ک�ی و
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د  ده د حاجي بابا د لوم�� 2وون]ي. �ه وخت وروسته يې بيا زما پالر و�وا2ه
  :الوزونې په درېيمه کلېزه کې وييل و

  ولې د هغه په نيولو ونه توانېدل؟. فضل هللا د شيطانانو رهرب دی -

د پالر له خربو وروسته د . وروسته خلکو ورته وويل چې له �ان رسه پام وک�ي
  :رالېMونکي له نوم پرته زموږ کور ته داسې يو ليک راولېMل شو

  ، السالم عليکم«

هر �ای چې الړ . روحا� زوی ياست خو يو واقعي مسل�ن نه ياستتاسې د يوه 
  ».شئ مجاهدين مو پيداکوی يش

خو رسه له دې ، کله چې پالر ليک ولوست تر دوو اونيو پورې پرېشانه 2کارېده
  .يې هم خپلو فعاليتونو ته ادامه ورک�ه چې ډېر ژر په نورو موضوعاتو بوخت شو

  

*** 

په . ېده چې �ولو د امريکا په اړه خربې کولېپه هغې ور�و کې داسې 2کار 
هندوستان د دې  دو2منداسې حال کې چې هر وخت به يې خپل پخوانی 

امريکا د خلکو د بحث موضوع خو اوس وخت کې ، �ولو کارونو په اړه مالمت باله
  .وه

�ولو خلکو د امريکا د بې پيلو�ه الوتکو په اړه چې هره اونD به يې قباييل سيمې 
اورېديل مو و چې ډېر بې �ناه خلک په کې وژل شوي . ولې شکايت کاوهÊبار 

په الهور کې دوه کسان په » سر�ونj ډېوې«د يس آی اې يوه مامور  وروسته. وو 
د ده د �اډي �که چې په عمومي رسک د هغې کسانو مو�رسايکل . ډزو ووژل

. کوله س ويل چې هغوی دواړو د ده د ت�تولو هcهډېوې. خواته نژدې شوی و
امريکايانو ويل چې هغه د يس آی اې مامور نه دی بلکې يوازې يو معمويل 

آن موږ کم عمره زده کوونکې . ديپلومات دی چې دې موضوع �ول بد��نه ک�ل
هم پوهېدو چې معمويل ديپلوماتان هم له ن�ې پرته �اډو کې نه �ر�ي او 

  .تپانچه نه وررسه �ر�وي �الک
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يوه پT پوځ غ�ی و چې يس آی اې  j دډېوې زموږ رسنيو شکايت وک� چې
. �که چې دوی زموږ په اطالعا° اداره باور نه لري دا. پاکستان ته رالېMلی و

د طالبانو يوې ډلې ته الهور کې د طيبه ل�کر په نوم په نوموړي ويل کېMي چې 
مرسته کوله جاسويس  چې د زلزلې او سېالب په وخت کې يې له خلکو رسه

م کال په عامه وژنه کې الس  ۲۰۰۸يې کاوه چې دوی د مومبيي د فکر کوله او 
د طيبه ل�کر ډلې اصيل موخه د هندوستان له حکومت �خه د کشم¦ د . الره

دې وخت کې په افغانستان کې هم نوی  هپخو دوی ، مسل�نانو آزادول و
�ينو خلکو ويل چې ډېوېj په اصل کې زموږ د هېواد د . فعاليت پيل ک�ی و

  .ي ب{يو په اړه معلومات �ولولا�وم

�ولو . ر�ونj ډېوېj په پاکستان کې ډېر ژر په يوه مشهور امريکايي وپېژندل شو
له �ېر  خلکو فکر کاوه چې زموږ 2ارونه د ډ�ونj په. هېوادوالو شکايت کاوه

ته  ېرته امريکاآی يې هيله کوله چې هغه ب خلکو �خه ډک دي او له آی اېس
وژل شوو کسانو �خه د يوه کس مېرمنې د له j له خوا ېوېوروسته د ډ. ولېMي

  .عدالت د ناهيلD له امله د موږک د درملو په خوړلو رسه �ان وژنه وک�ه

د همدې پې�ې په اړه د واشن5{ن او اسالم آباد يا راولپنjۍ تر منn په اونيو 
دوی زموږ د . بحثونه او خربې روانې وې چې په پای کې موضوع حل شوه

  .جر�و په �ېر پرېک�ه وک�ه دوديزو

وينې بيه ورک�ه او ډېوېj هم ډېر ژر له  امريکا دوه ميليونه او درې سوه زره د
وروسته پاکستان له امريکا وغو2تل چې ډېری ت�ون . هېواد �خه وويستل شو

دې �ولو . کوونکي يې خپل هېواد ته ور وغواړي او د وېزې له منلو يې انکار وک�
په �ان�5ې تو�ه دا چې د ډېوېj د ، ډول خپ5ان الره پې�و له �ان رسه يو

په ش�يل وزيرستان کې حمله وک�ه چې په يې آزادېدو له پې�ې يوه ورځ وروسته 
دغه حمله د يس آی اې له . کسانو په شاوخوا کې ووژل شول ۴۰پايله کې يې د 

 خوا يو پيغام و په دې معنی چې زموږ په هېواد کې له خپلې خو2ې رسه سم هر
  .�ه کوالی يش
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د دوشنبې په ورځ هغه وخت چې د دېوال له ن�ې رسه مې �ان اندازه کاوه �و 
�ن�  د. ووينم که چېرې د شپې کومه معجزه شوې وي او قد مې لوړ شوی وي

 .ی موږ کور ته له نوو خربو رسه راغلی ود پالر مل5ر . په کو�ه کې مې غM واورېد
  .راته نه 2کارېدېچې د باور وړ 

هلته  بT آباد کېېريکا �ان�5و سمندري �واکونو په اپه اوږدو کې د ام د شپې
اسامه ، د عملياتو په وخت کې اوسېديل وپه سوات کې د پوځ له خوا  چې موږ

  .بن الدن له پيداکولو وروسته وژلی دی

يو ميل يې هغه د لوړو دېوالونو په يوه لويه کال کې چې د پوليسو له اکاډمD رسه 
موږ باور نه شوای کوی چې پوځ دې د اسامه بن الدن له . ند کاوهوا�ن الره ژو 

ور�پا�ې ليکيل و چې نظامي محصلينو آن د ده د کور په . اوسېدو خرب نه وي
و چې له و مرته لوړ  ۳۶۵ کال دېوالونه د نوموړي. شاوخوا کې زده ک�ې کولې

وم له خپلې بن الدن په لوړ پوړ کې د امل په ن. پاسه يې اغزن سيم پرې ت�لی و
 هاو يوولس اوالدون ېمېرمن ېنور  هو د ده د. �وانې �نD مېرمنې رسه ژوند کاوه

  .اوسېدلپه الندې پوړ کې 

 له پارهپه واقعيت کې په ډېرو پ�تنو سيمو کې د کور د پردې د په �ای کولو 
له همدې امله د ده کور په سيمه کې غ¦عادي نه . لوړې کالوې جوړېMي

 و راو هم بهر نه  هې� کلهوازې دا وه چې د کور اوسېدونکي عجيبه ي. 2کارېده
خواړه يې هم د دوو . له هې� ډول �ليفون او ان{رنېT رسه وصل نه وه کال، وتيل

هغوی د بن . کسانو له خوا چې له خپلو کورنيو رسه همدلته اوسېدل برابرېدل
  .آن چې د يوه مېرمن د سوات وه. الدن د قاصدانو په تو�ه و

د . و په رس ويشتلی و او جنازه يې د هليکوپ{ر په واسطه وړل شوې وه�واکون
خو د بن الدن مېرمنې او ، واسامه دوه ورو�ه او يو يې مرش زوی هم وژل شوي و 

امريکايانو د . پاکستان سا° اوس يېوالدونه يې ژوندي پاتې شوي و چې نور ا
ه و او هغه لويې ولسمرش اوباما ډېر خوشال. اسامه جسد دریاب ته وغور�اوه

  .مېلې چې له سپينې ما�D بهر کېدې موږ له �لويزيون �خه ننداره کولې
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خو ژر پوه . لوم�ی مو فکر کاوه چې په دې عملياتو کې زموږ دولت هم وررسه دی
له دې کاره مو خلک خوشاله . و کې يوازې امريکايان ديعملياتشو چې په دې 

موږ د ترور په . رسه يو �ای وایله موږ �خه هيله کېده چې له دوی . نه و
  .وړاندې ج�5ه کې له دوی رسه په مرسته کې ډېر رستېري له السه ورک�ي و

دوی د شپې مهال په داسې حال کې چې د خپلو �ان�5و هليکوپرتو په وسيله 
او د هېواد رادار يې د الک{رونيکي  وې هېواد ته راغيل و لچې ډېرې �ي{ې الوت

دوی له خپلو عملياتو وروسته يوازې ولسمرش . السوهنې په مT بند ک�ی و
د پوځ له دې پې�ې �خه . ورک�ی وزرداري او د پوځ مرش اشفاق کيا� ته خرب 

  .د �لويزيون له الرې خرب شول ډېری قوماندانان

هم نه پوهېدل چې  هېcوک�که چې ، امريکايانو ويل چې بله الره يې نه لرله
دې چې دوی بن الدن پيداک�ي کوم  آی اېس آی �ه تصميم لري او مخکې تر

  .په پ{ه تو�ه مرسته وررسه ک�ې وهچا 

پاکستان يا په دې پې�و کې الس نه لري او «: د يس آی اې د ادارې مرش وويل
  ».وړ هېواد نه وي له پارهپه دواړو حاالتو کې به د ژوند . يا ډېر بې کفايته دی

  :پالر مې ويل

په پاکستان کې دې يو ترورېست پT او په ناشونې ده چې . ډېره د رشم وړ وه -
  کلونو يې دې نه وي پيداک�ی؟

  .نورو خلکو هم دا پو2تنه لرله

تاسې پوهېدای شوای چې ولې �ولو خلکو دا فکر کاوه چې زموږ اطالعا° اداره 
داسې ، د پاکستان اطالعا° اداره پياوړې اداره ده. د اسامه له اوسېدو خربه وه

رسه له پالزمينې ډېره موده  هغه. ر �ای کې شته ديلري چې په همامورين 
  ژوند کاوه؟�ه ډول  کيلومرتۍ کې ۶۰نژدې په 

آن چې دوه زامن يې د . م کال له زلزلې راهيسې هلته ژوند ک�ی و ۲۰۰۵ده د 
او له نهو کلونو راهيسې يې په پاکستان  واېبT آباد په روغتون کې پيداشوي و 

خکې په هريپور او تر هغې مخکې زموږ په دره کې ېبT آباد ماتر . ژوند کاوه کې
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اوسېدلی و چې هلته يې له خالد شيخ رسه چې د سپ{مرب د يوولسمې پې�ې 
  .ووترتيب کوونکی و ليديل 

په کومه الره يې چې اسامه پيداک� د خوشال د خو2ې وړ جاسويس فلمونو په 
�ليفون په  چې �وک يې پيدانه ک�ي د ا�يل او له پارهدوی د دې . هډول و 

خو امريکايان د دوی يو قاصد . �ای له انسانانو د قاصد په تو�ه کار اخيست
 Tآباد ېپه واسطه يې له پې�ور �خه تر ا د شمېرېپيداکوي او د �اډي د پلې Tب

وروسته له دې چې د يوې لويې بې پيلو�ه الوتکې په . پورې تعقيب ک�ی و
له الوتکې �خه يو ، �ايدوی ، رلهواسطه چې د اېکس وړان5و د ليدو وړتيا يې ل

  .د لوړ قد او اوږدې ږيرې خاوند چې په ان�5 کې �ر�ي په ن�ه کوي

خلک د امريکا د حملې له امله . دې پې�ې نوې خربې اورېدل کېدېهره ورځ د 
خو دې ته يې پام نه و چې د ن�ۍ لوی ترورېست زموږ په هېواد کې  وپه غوسه و 
چې امريکايانو کلونه وړاندې اسامه وژلی او جسد  �ينو ور�پا�و ويل. ژوند کاوه

کیسه داسې وه چې دوی جسد اېبT آباد ته راوړي . يې په يخچال کې ساتلی و
  .او هلته یوه بې �ايه حمله کوي تر�و په دې کار رسه پاکستان بدنام او ورشموي

له موږ يې غو2تي و د پوځ په مالت� ، وو موږ �و ليکيل پيغامونه ترالسه ک�ي 
په يوه پيغام کې له هندوستان رسه زموږ دريو ج�5و ته اشاره شوې . الريون وک�و

هلته په ج�5ه  له پارهستاسې  کلونو کې ۱۹۷۱او  ۱۹۶۵، ۱۹۴۸موږ «: وه
  ».و اوس چې له شانه په توره وهل کېMو مالت� مو وک�ئو بوخت 

چې پوځ خلکو به ویل . داسې پيغامونه هم راتلل چې په پوځ به يې ملنjې وهلې
دوی زموږ د 2وونې اووه چنده . په کال کې �ه ډول شپM بیليون ډالره ل5وي

بوديجه ل5وي په داسې حال کې چې زموږ له رادار �خه �لور امريکايي الوتکې 
بیا دوی ولې له هنديانو رسه  په پ{ه تېرېدای يش؟ که امريکا دا کار کوی يش نو

  مبارزه کوله؟

يو بل » .چې پوځ ويده دی، هارن ونه ک�ئ«: وو په يوه پيغام کې ليکل شوي 
امريکايي الوتکې نه يش  .له پارهد پاکستان دویم الس د پلورلو «: پيغام داسې و
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  ».پيداکوی خو �لويزيو� چينلونه په آسانD رسه پېژ�

 ود پوځ مرشان ج�ال کيا� او ج�ال احمد پاشا پارملان ته استيضاح شوي و 
هم نه وه پې�ه شوې معلومات  هې� کلهتر اوسه چې د دې پې�ې په اړه چې 

زموږ هېواد تر دې اندازې پورې  له پارهموږ غو2تل پوه شو چې د �ه . ورک�ي
  .سپک شوی و

همدارن5ه امريکايي سياستوال هم له دې امله چې دوی فکر کاوه چې اسامه دا 
خو زموږ د پالزمېنې په �و کيلومرتۍ کې  �ول وخت په کوم غار کې پT دی

دوی له دې امله شکايت کاوه چې موږ ته يې په دې اتو کلونو کې . وموندل شو
اوس دوی ته دا پو2تنه . شل بيليونه ډالره راک�ي و چې له دوی رسه مرسته وک�و

کله به داسې 2کارېده چې دا .شوې وه چې زموږ دولت د چا مالت�ی دی پيدا
سېدلې او عادي خلکو ته چې ډېرې پيسې يې پوځ ته ر . وو  له پاره�ه د پيسو  هر

  .�ه پاتې نه و

*** 

م کال د اک{وبر په مياشت کې مې  ۲۰۱۱له دې پې�ې �و مياشتې وروسته د 
زه په ، يو برې�ناليک يې تر السه ک�ی چې په کې ليکل شوي و، پالر راته وويل

و د حقوقو د مس{ردام کې د ماشومانو د مدافعينو د يوې ډلې له خوا د ماشومان
نوم مې د جنو� افريقا د عیسوي . له پن]و نوماندو �خه يم الDن�يوالې ډ

په وړاندې  )i(هغه د اپارتايد. له خوا ليکل شوی و )دژموند توتو(راهبانو مرش 
پالر مې ناهیلی ، ونه �{لهمې چې دا ډالD . اتل و له پارهمبارزه کې مې د پالر 

له موږ د عميل کارونو ، ک�ه چې هلته مې يوازې وينا ک�ې وهمې ياده  شو خو ور
  . کومه اداره لکه د ډاليو �{ونکي نه لرله پاره

له لنjې مودې وروسته د پنجاب وايل شهباز رشيف زه د فارغينو يوه تل� ته د 

                                                           
)i(

اپارتايد تور نژاد دې . اپارتايد يوه افريقايي کلمه ده چې د تور او سپj نژدا تر من� د بېلتون په معنی ده 

ه کBه او پرمخت� ته اړ بايس چې په يوه eان�Bې سيمه کې ژوند وکBي چې له هر ډول حقوقو، سيايس، زد
  .?خه بې برخې وي
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په نوم د 2وون]يو يوه نوې شبکه » دانش 2وون]ي«هغه د . وغو2تم له پارهوينا 
کله چې دوی ، نه واخيستلجوړه ک�ه او زده کوونکو ته يې وړيا لپ{اپ کمپيو�رو 

چې په  له پارهد دې . خپل لپ{اپونه چاالن ک�ل په پا�ه يې د ده تصوير ل5ېدلی و
ې لوړې هغو نجونو او هلکانو ته چ، �ول ايالت کې د زده کوونکو روحيه لوړه يش

ما هم د نجونو د حقوقو د دفاع په . ورکولېهم يې  نومرې يې وړلې نغدې پيسې
  .يو چک تر السه ک� ډالرو ۴۵۰۰خاطر د 

مې په عام  له پارهما په دې تل� کې خ�ې جامې اغوستې وې او د لوم�ي �ل 
محرض کې دا چې له طالبانو رسه مې مبارزه ک�ې وه او په پ{ه 2وون]ي ته تللې 

  .وم خربې وک�ې

  :په دې وينا کې مې وویل

لمونه او دوی زموږ ق، زه د زده ک�ې او تحصيل په ارز2ت په 2ه ډول پوهېMم -
خو د سوات نجونې له چا نه وېرېMي او موږ اوس . نه اخيستل کتابونه په زور را

  .کووک�ه هم زده 

  :یوه ورځ په �ول5ي کې وم چې �ول5يوالو مې وويل

  !زره لويه ډالD �{لې ۵۰۰ تا د -

، پالر مې هم ويل چې دولت د پاکستان د ميل سولې لوم�ۍ ډالD ماته راک�ې
په هغې ورځ 2وون]ي ته �و خربياالن راغلل داسې چې  .د باور وړ نه وه

  .2وون]ی په يوه س{وډيو بدل شوی و

م کال د ډسمرب په شلمه د لوم�ي وزير په رسمي  ۲۰۱۱دغه مراسم د 
استو�ن]ي کې چې د اسايس قانون د غره په ملنه کې يوه له ډېرو لوړو سپينو 

زه له . ليدلې وه جوړ شول ودانيو �خه ده او موږ اسالم آباد ته د سفر په وخت
رسه له دې . سياستوالو رسه په کتنو عادت شوې وم له همدې امله وارخطا نه وم

له يوې روحا� کورنD �خه  �يال�مو چې پالر مې راته ويل چې لوم�ی وزير 
وروسته له دې چې لوم�ي وزير . دی هcه يې کوله چې په دې خربو مې ووېروي

ورته . خپلو هیلو ډېر اوږد ل�ليک ورته وړاندې ک� ما هم د، ډالD او چک راک�ل
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ومې ويل چې موږ غواړو 2وون]ي مو له رسه ورغول يش او په سوات کې د نجونو 
  .يو پوهنتون جوړ يش له پاره

زه پوهېدم چې غو2تنو ته به مې دومره ارز2ت ورنه ک�ي له �انه رسه مې فکر 
  ».�ول تررسه کوميوه ورځ سياست واله کېMم او دا کارونه «: کاوه

هر کال تر اتلسو �يT عمر ماشومانو ته دا ډالD بيا تصميم ونيول شو چې 
زما چې پام شو پالر . نوم پرې کې�ود» مالله ډالD«ورک�ي چې زما په وياړ يې 

د . د نورو پ�تنو په �ېر هغه هم يو �ه خرافا° دی. مې ډېر خوشاله نه و
له همدې امله مې پالر . �ه نه نومويپاکستان په فرهن� کې د ژونديو په نوم 

  .ته 2ه نه 2کارېده

�که هغه وېرېده که ، زه پوهېدم چې د مور مې له دې ډاليو رسه مينه نه وه
مور مې چاته اجازه نه . ويشدې را بانچېرې زه وتلې �ېره شم نه چې حمله 

هغه په خپل دود کلکه والړه ده چې دا يو سل ، ورکوله چې عکس يې واخيل
نارينه او 2]ينه او په �ان�5ې  که يې دا دود مات ک�ی وای. فرهن� دین کل

هم زما او پالر په کارونو  هې� کلههغې . تو�ه خپلوانو به يې په ضد خربې کولې
  :کې مخالفت نه و ک�ی خو کله يې چې ماته ډالD راک�ه ويې ویل

د دې يو تار  .لور مې غواړم زه ډالD نه بلکې، نيوینه يش د لور �ای  ډالD زما -
  .وې�ته په �وله ن�ۍ نه ورکوم

پالر مې ويل يوازې د يوه 2وون]ي د جوړولو نيت مې الره چې ماشومان زده ک�ه 
مبارزه کې له �jون پرته  له پارهموږ په سياست او د زده ک�و . په کې وک�ای يش

  .بله الره نه لرله

  :پالر زياته ک�ه

له خپلو ماشومانو او خلکو رسه به خپلې وسې زما يوازينD موخه دا ده تر  -
خو دا چې ستاسې ني�يي مرشان دروغ وايي او . مرسته وک�و چې زده ک�ه وک�ي

بله الره نه ده پاتې بايد چې يو ، نيم نور يې له طالبانو رسه په خربو اخته دي
  .�وک خربې وک�ي
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�ن5ه چې کور ته ورسېدم خربه شوم چې په 2وون]ي کې يوه ډله خربياالن 
لوم�ی . اغوستې وای مې بايد وړ جامېله همدې امله . اړي مرکه رارسه وک�يغو 

مې فکر وک� چې بايد 2کلې جامې واغوندم خو وروسته مې بيا تصميم ونيو چې 
�که غو2تل مې چې خلک مې تر . معمويل جامې مناسب دي له پارهد مرکې 

  .واړويډېره پيغام ته پام وک�ي نه دا چې زما ظاهري �ېره د دوی ذهن 

  :کله چې 2وون]ي ته ننوتم �ولو خورل¥و مې چيغې ک�ل

  !ح¦انوونکې ده -

  .دوی يو �ه پيسې �ولې ک�ې وې او ماته يې مېلمستيا پرې جوړه ک�ې وه

تل «ه خوږو يې پرې ليکيل و يو لوی سپ� کېک يې هم اخيستی و چې پ
  ».اوسې Dبريال

رسه رادې بريا خو2ي دا ډېره په زړه پورې وه چې دوستانو مې غو2تل د 
زه پوهېدم چې که زموږ له هرې �ول5يوالې رسه يې کورنD مرسته ک�ې . ووېيش

  .دوی هم په دې اندازه بريالD کېدې، وای

  :د کيک له خوړلو وروسته مېرمن مريم وويل

  .نور بايد درسونه ووايئ �که چې د مارچ په مياشت کې آزموينې پيل کېMي -

د ډالD له اخيستو . رسه پای ته ورسېد ياد2تي خو دا کال په يوه دردوونک
تر اوسه  هغه. نا�اپه په حق ورسېده) خاله(�خه پن]ه ور�ې وروسته مې ترور 

ترور . پن]وسو کلونو ته هم نه وه رسېدلې خو د شکر له ناروغD رسه مخ شوې وه
 وروسته يې خپل، مې د �لويزيون په پرده په الهور کې د يوه ډاک{ر تبليغات ويني

موږ نه پوهېMو چې ډاک{ر مې ترور ته د �ه . خاوند اړ بايس چې هلته يې بوزي
له ژوند رسه خدای په آما�  پيچکاري ورک�ې وه خو سمدالسه بېهو2ه کېMي او

 ويستلپالر مې ويل هغه ډاک{ر طبي زده ک�ې نه لرلې يوازې خلک يې تېر  .ک�ي
  .اندې مبارزه وک�ونو له همدې امله ده چې موږ بايد د بې سوادۍ په وړ 

د پن]و سوو زرو روپيو په . د هغې کال تر پايه مو ډېرې پيسې �ولې ک�ې وې
د د سېند ، د خيرب پ�تونخوا وايل، د پنجاب وايل، اندازه مو د لوم�ي وزير
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هم د يوه البراتورا او يوه  و]و قومانداننپ وسيمه ييز ، رسل�کر غالم قمر، دولت
اوس مې . خو دا زما د مبارزې پای نه و. راک�ې سل زره روپD له پارهکتابتون 

دا چې پوځ له بريا ، هغه درسونه چې له تاريخ �خه زده ک�ي و په ياد راوړل
ما هم نسبت خپلو ډاليو ته همداسې . وروسته د خلکو له چور �خه خوند اخيل

ما بايد د دې بريا . هغه واړه جواهرات و چې هې� معنی يې نه لرله. احساس الره
  .ډېر فکر ک�ی وای پاره له

يو د خوب تخت او يوه املارۍ  له پارهپالر مې د ډاليو په پيسو زما د کو�ې 
�ه يې د مور د غا2ونو په اې�ودو ول5ولې او په شن5له کې يې يوه ، واخيسته

  .هوډ مو وک� چې پاتې پيسې په اړو خلکو ووېشو. واخيستههم پرې نومره �مکه 

ه�غه وخت مې چې . يو بنسT جوړ ک�م ه پارهلزړه مې غو2تل د زده ک�و 
تر اوسه مې هم هغه . و په �ولولو وليدل دا تصميم مې ونيوخ]لماشومان د 

شوي وې�تان  ج�و کې �ر�ېدل او هغه نجلD چې کک� او خ]لموږک چې په 
. هغه وخت مو د يوویشت نجونو يوه �ولنه جوړه ک�ه. له ياده نه دي وتيل ويې و 

  .�ولوونکي ماشومان و خ]لېپه کار بوخت او ، وات نجونېلوم�يتوب مو د س

همدارن5ه کله چې له ملکنj �خه تېرېدو يوه نجلD مو وليده چې مال{ې يې 
په يوه سپ� کاغذ يې په قلم کوم �ه ن�ه کول تر�و پلورل شوې . خر�ولې

عکس مې يې . رسه له دې چې ليک او لوست يې زده نه و، مال{ې حساب ک�ي
له �ان رسه مې ژمنه وک�ه �ومره مې چې له وس کېMي د نجونو د واخیست او 

  .همدا زما مبارزه وه. به کار کوم له پارهزده ک�ې 
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  سېند()ه او 

  

موږ او . دې تر دې وړاندې سېند نه و ليدلی. د نجمې ترور او2کې روانې وې
د په داسې حال کې چې د عرب سمندر�ي . کورنD مو په لويو ډبرو کېناستو

 هېcوکيو لوی سمندر�ی چې ، مال5ې تند بوی مو حس کاوه اوبو ته مو پام شو
وروسته . خوشاله وم هپه هغې وخت کې زه ډېر . نه پوهېدل پای يې چېرته دی

  :مې وويل

  .واوړمغواړم يوه ورځ له دې سمندر �خه  -

  :ترور وپو2تل

  ؟دا �ه وايې -

  .ياړه مې چې �ه وييل و د کوم ناشو� کار په دا خرب يې داسې وک�ه لکه 

د دې حقيقت د پيداکولو هcه مې کوله چې ترور دېرش کاله د کراچD په 
نه و هم اقيانوس په سرت�و  هې� کلهساحيل 2ار کې ژوند ک�ی خو تر اوسه يې 

آن که ترور بهر وتلې وای هم به په ، خاوند يې هغه ساحل ته نه بووله. لیدلی
  .يې زده نه ولوحو نه پوهېده �که چې ليک لوست 

په ډبرو ناسته وم او پورې غاړې �مکو ته مې پام کاوه چې هلته 2]و آزاد ژوند 
په پاکستان کې مو يوه لوم�ۍ وزيره لرله او په اسالم آباد کې مې هم له . کاوه

دلته حقیقت دا و چې زموږ په ، 2]و رسه ليديل و چې ډېر زحمت يې ويست
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مېرمن مريم د بېل5ې په تو�ه . ت�لې دي هېواد کې ډېرې 2]ې تر نارينه و پورې
يوه پوهه او پياوړې 2]ه ده خو دې ته ناشونې ده چې زموږ په �ولنه کې يوازې 

  .ورور او يا خاوند رسه ژوند وک�ي، دا بايد له پالر. ژوند وک�ي او کار ته الړه يش

خلک فکر کوي چې موږ له ، په پاکستان کې که 2]ې وغواړو خپلواکې شو
. خو په حقیقت کې داسې نه ده. ورو�و او يا خاوند �خه رسغ�ونه کوو ،پالرونو

، په خپله تصميم ونيسو له پارهموږ يوازې غواړو د خپل ژوند د مهمو مسائلو 
د قرآن کريم په هې� �ای کې نه . 2وون]ي ته الړې شو �و وکوالی شو کار وک�و

ربه له آس�نه نه ده دغه خ. دي راغيل چې 2]ه بايد تر يو نارينه پورې ت�لې وي
  .راغلې چې يوه 2]ه دې خامخا د يوه نارينه اطاعت وک�ي

  :هغه وويل. نا�اپه مې د پالر په آواز رسه د خپلو فکرونو له ن�ۍ بهر شوم

  د �ه په اړه فکر کوې؟، لورې -

  :�واب مې ورک�

  .مواوړ پالره زړه مې غواړي له اقيانوس �خه  -

  :اتل ورور مې چيغې ک�ې

  .رلی وک�مزه غواړم په اوښ سپ موږ په ساحل کې يو. ک�ه هېر يې -

د عمليات په رسک يې د يوه لوم�� وروسته چې اعالن له دولت د ند يد س
م کال په جنوري مياشت کې د  ۲۰۱۲موږ د . 2وون]ي نوم زما په نوم اړولی

 خوشال ورور مې تر اوسه. و�لويزيون له خوا د مېلمنو په تو�ه کراچD ته الړ  جيو
بT آباد په يوه 2وون]ی کې و نو له همدې امله له خوشاله پرته نوره �وله ېهم د ا

ته سفر دوه ساع. زه په لوم�ي �ل په الوتکه کې کېناستم. کورنD کراچD ته الړو
ه بس کې کراچD ته راتالی لM تر لMه دوه پکه . و چې ماته عجيبه 2کارېده

  .ور�ې وخت يې نيوه

چې �ينې کسان نه يش کوالی خپلې چوکD په الوتکه کې مې پام شو 
زما چوکD د . پيداک�ي �که چې هغوی زده ک�ه نه لرله او په حساب نه پوهېدل

. ک�کD تر �ن� وه چې کوالی مې شول زموږ غرونه او د2تې له لوړ �ايه ووينم
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ډېر ژر د . �ومره مو چې د جنوب په لور ت� کاوه سيمې وچې او سپېرې کېدې
اوس مې کوالی شول پوهه شم چې ولې . پسې خپه شوم سوات په شنو سيمو

�ي وايي چې م�ی يې بايد د خپل  له پارهزموږ خلک کله چې جنوب ته د کار 
  .وطن په س�ه هوا کې خاورو ته وسپارل يش

کورونو او ، د خلکو، کله چې له هوايي ډ�ر �خه په �اډي کې د هو�ل په لور تلو
د خاورې په کره کې تر �ولو د ډېرې �¥ې  کراچD. �اډو له �¥ې �و�ې ح¦انه وم

ډېره عجيبه ده �که کله چې د پاکستان بنسT . �و�ې لرونکی 2ار دی
کراچD د پاکستان . کې�ودل شو دې بندر يوازې درې سوه زره اوسېدونکي لرل

وروسته بيا په ميلیونونو ، ژوند کاوه ېلوم�ۍ پالزمېنه وه چې جناح هم په ک
و له هندوستان �خه کراچD ته د کjوالو په تو�ه راغلل مسل�نان چې اردو ژ� 

په واقعيت کې ، خو په اوس وخت کې د شلو ميليونونو په شاوخوا کې نفوس لري
رسه له دې چې زموږ له  .کراچD په ن�ۍ کې د پ�تنو تر �ولو لوی 2ار دی

 خو بيا هم له پن]و �خه تر اوو ميليونو پورې پ�تانه هلته د، ې ډېر لرې دیمسي
  .تليل دي له پارهکار 

له بده مرغه چې کراچD اوس د تاوتريخوايل په 2ار بدل شوی دی او هر وخت 
د کjوالو سیمې ډېرې پاکې او . د پ�تنو او کjوالو تر منn شخ�ې روانې وي

کjوال د . ناپاکې او �jې وډې وېمنظمې 2کارېدې خو د پ�تنو سيمې 
ف حس� يې مرش دی او په ډلې پ¦وي کوي چې الطا» متحده قومي خو��ت«

لندن کې د تبعيد په تو�ه اوسېMي او له خلکو رسه د ان{رنيT له الرې اړيکي 
منظم دی او له يو بل رسه ډېر 2ه اتفاق او  متحده قومي خو��ت ډېر. نييس

�ينې مو د عمران خان ، د دوی خالف موږ پ�تانه بيا يو الس نه يو. اتحاد لري
ه الره مو د موالنا فضل الرحمن پ ې�ين، ون دیپلوي دي �که چې هغه يو پ�ت

 .اسالمي ډله بلل کېMي» اسالمي عاملانو ډلهد «�ي �که چې د هغه ډله 
د پاکستان د خلکو «�ينې ، ر پلوي دي�ینې يې د خلکو د ميل �وند سيکول

پاکستان د مسل�نانو «چې د بې نظ¦ې �وند دی او يوه ډله يې هم د » �وند
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  .ز رشيف پورې ت�او لري پ¦و ديچې په نوا» اتحاد

په نوم نومول بيا مو زما . ند �ولنې ته الړو چې �ولو غ�و يې وستايلميموږ د س
ما هلته د . په �jون له �و 2وون]يو لیدنه وک�ه )2وون]يمالله يوسفزۍ (شوي 

بې نظېر  دوی ته مې د زده ک�و تر �ن� د. ه خربې وک�ېزده ک�و د ارز2ت په اړ 
مې و  �که چې هغه د دې 2ار اوسېدونکې وههم خربې وک�ې په اړه بو�و د ژوند 

  :ويل

  . مبارزه وک�و له پارهموږ �ول بايد يو بل ته السونه ورک�و او د نجونو د حقوقو  -

چې آس�ن يې ترانې وويلې او زما يو نقايش شوی تصوير  له پارهزده کوونکو زما 
عجيبه 2کارېده چې زما په نوم دا ډېره . ته مې سرت�ې نيولې وې راته ډالD ک�

عيناً د ماللD ميوندۍ په �ېر چې په افغانستان کې ، يو 2وون]ی ثبت شوی و
  .يې ډېر 2وون]ي په نوم ثبت شوي دي

لرې پرتو سيمو  له پالر رسه تصميم ونيو چېد 2وون]ي په نورو رخصتيو کې مې 
پالر . ت خربې وک�وته الړ شو او له کورنيو او ماشومانو رسه د لیک لوست په ارز2

  :ته مې وويل

  . د وعظ کوونکو په ډول به زده ک�ه ورک�و -

هغوی په يوه ډېر واړه کور کې . په هغې ورځ مو وروسته عمه او خاوند يې وليدل
پوه شو چې ولې يې د پوهنتون د زده ک�و په کې پالر مې هغه وخت ، ژوند کاوه

له » د عاشقانو )ص(هللا د رسول«په الره کې . دو �ای نه و ورک�یوخت کې د اوسې
هلته مې د رسک په رس د سل�ن تاث¦ د وژونکي تصوير وليد  .واټ �خه تېر شوو

چې په رسو �لونو يې پو2لی و په داسې تو�ه چې تا به ويل هغه يو سپېcلی 
  :ويې ويل. پالر مې ډېر په غوسه شو. کس و

وک په کې نشته چې دا دومره �. په دې 2ار کې دوه ميليونه کسان ژوند کوي -
  وغور�وي؟ تصوير الندې را

رسبېره چې مور مې �و جوړه جامې په کې واخيستې يې موږ په سېند او بازارونو 
هوډ مو وک� زموږ د لوی . بايد له يوه بل مهم �ای �خه مو هم ليدنه ک�ې وای
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له مرمر ډبرو . رهرب او هېواد د بنسT اې�ودونکي محمد عيل جناح زيارت وک�و
ډېره آرامه او د 2ار له �¥ې �و�ې لرې ودانD وه چې موږ يې ډېر سپېcلی ، وړهج

کله چې بېرته پاکستان ته راغله دې  له پارهبې نظ¦ه د لوم�ۍ وينا . �ای شمېرو
  .زيارت ته په الره وه چې بس يې وچاودېد

ساتونکي �ر�نده ک�ه چې د جناح جسد په الندې مقربه کې تر يوه لوی رو2انه 
په اصل کې دی په الندې  .�راغ الندې په خپله اصيل کو�ه کې نه دی چيني

پوړ کې د خپلې خور فاطمې له قرب رسه نژدې چې ډېره موده له ده وروسته م�ه 
ي وزير لياقت عيل خان قرب دی � لوم� تر �ن� يې زموږ د لوم� . شوه پروت دی

  .چې هغه يې هم ترور ک�ی و

سپ� د  .وه وړوکي موزيم ننداره وک�همو د ي د يوې ودانD شاته الړو هلته بيا
يوه جوړه درې ، چې جناح به په پاريس کې جوړول مو وليدلغاړې دس�لونه 

د ده د �لف لوبې لر�ی ، چې په لندن کې ورته جوړې شوې وې جامې�و�ه يې 
په �jون دوولس  نوبو�و د يو �ان�5ی بکس چې د ده د خو2ې  له پارهاو د سفر 

  .هم له تصويرونو ډک ويې دېوالونه . ه کې اې�ي وجوړه بو�ونه پ

په يوه تصوير کې د پاکستان د جوړ2ت لوم�ۍ ور�ې دي او دومره ډن5ر دی 
پوستکی يې د کاغذ په �ېر نازک  .چې بيخي د م�ينې په حال کې 2کاري

جناح به هره ورځ پن]لس . خو په هغې وخت کې ناروغي پرې زور وه. 2کارېده
کله چې د برېتانيايي هند وروستي واکمن لرډ مونتب د  .دانې س5رېT �کول

 Dو ، هوک�ه وک�ه له پارههند په وېشلو رسه د خپلواکMپه جناح په سل او د س
پوهېدای چې جناح د مرګ په حال  وروسته يې وویل که. رسطان اخته شوی و

خامخا يې دغه هوک�ه �نjوله چې بيا به هې� کله هم پاکستان نه ، ناروغ دی
 �۱۹۴۸ن5ه چې وړاندوېينه کېده جناح يو کال وروسته يعنې د . ای جوړ شویو 

له هغې درې کاله . م کال په سپ{مرب مياشت کې له دنيا �خه رحلت وک�
له ه�غه وخته زموږ هېواد 2ه . وروسته زموږ لوم�نی لوم�ی وزير هم ووژل شو

  .بخت نه لري
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یوه وينا يې . ندې شوې وېهلته د جناح �ينې مشهورې ويناوې نندارې ته وړا
دا وه چې په نوي پاکستان کې �ول خلک او �ول دينونه په ازاده تو�ه ژوند 

په يوه بل �ای کې يې د 2]و . خپل دين ساتالی يشهر �وک کوالی يش او 
ر د 2]و زړه مې غو2تل چې د ده د کو . د مهم رول په اړه خربې ک�ې وې

يوازې  .په �وانD کې وفات شوې وه زردشته وه اومېرمن يې . تصويرونه ووينم
رسه واده ک�ی  چې په هندوستان کې يې له يوه زردشتيژوندۍ وه دينا لور يې 

نوې �مکې رسه په �کر کې  لهد مسل�نانو  وادهډول د دوی دا . او هلته اوسېMي
هلته مې چې �ومره عکسونه وليدل . اوس په نيویارک کې اوسېMي دينا. و

  .ې ويوازې د فاطمې خور ي

فکر کوم که جناح ، ډېر سخت کار و مقربې ننداره يېلوستل او  ويناوود ده د 
ده به خامخا . همدا اوس په پاکستان کې شته وای ډېر به ناهيلی شوی وای

ده هیله لرله چې . وييل وای چې دا هغه پاکستان نه دی چې ما يې هيله کوله
چې په دې هېواد کې دې د ده غو2تل . موږ خپلواک او پر يو بل زړه سوی ولرو

  .هر دین او باور خلک په خپلواکه تو�ه ژوند وک�ي

  :له پالره مې وپو2تل

که خپلواک شوي نه وای او تر اوسه هم د هندوستان يوه برخه وای آيا وضعيت  -
  به تر دې هم نه وای 2ه شوی؟

د پاکستان د بنسT تر اې�ودو مخکې د مسل�نانو او هندوانو تر منn نه 
و بیا شو چې يو خپلواک هېواد وروسته رسه له دې . ه روانه وهدونکې مبارز ختمې

 .هم ج�5ه روانه وه خو دا �ل د پ�تنو او کjوالو سني او شيعه �انو تر منn وه
، سنيان تل د بېلتون خربې کوي. زموږ �لور ايالتونه تل په ج�5ه کې 2کېل دي

ې معلومات نه وړاندې په بلوچستان کې هر وخت ج�5ه روانه وي خو په اړه ي
آيا دا �ولې ج�5ې په دې معنی دي . کېMي �که چې ډېره لرې پاتې سيمه ده

  رسه ووېشو؟ له پارهچې هېواد مو د دويم �ل 

ووتو د موزيم په دروازه کې يو کس له ب¦غونو رسه والړ و  کله چې له هغه �ايه را
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ده په جنو� پنجاب  )i(دوی راته وويل چې ژبه يې رساييکي. او شکايت يې کاوه
  .دوی د يوه بېل ايالت غو2تونکي دي. پورې ت�او لري

ډېر خلک وايي چې . زموږ د خلکو تر منn ډېر مسائل شته دي له پارهد ج�5ې 
نو دا موږ مسل�نان ولې له يو ، ان ديدو2منمسيحيان او يهودان زموږ ، هندوان

ی لويه اندې�نه له د دو . وخت يو؟ زموږ خلک رسغ�ونه ک�يبل رسه په ج�5ه ب
چې قرآن د خپل �ان له او د طالبانو په �ېر خلکو له خوا . اسالم �خه دفاع ده

رنه موږ بايد �{ورو خربو ته پامل. �{ې رسه سم تفس¦وي بې الرې شوي دي
�ينې يې هم د زده ک�و وس ، دي ېزموږ د هېواد ډېری خلک بې زده ک� . وک�و

يو . ژوند کوو چې 2وون]ي سوزويموږ په داسې يوه هېواد کې . نه لري
  .پاکستانی لM تر لMه يوه ورځ هم د وژلو د خرب له اورېدو پرته نه يش بې5ا کوی

دا يوه پاکستانD . يوه ورځ د شهال انجم په نوم يوه نجلD زموږ هو�ل ته راغله
شهال وروسته له دې چې زموږ . خربياله وه چې په االسکا کې يې ژوند کاوه

. له موږ رسه د ليدو هوډ کوي، يويارک �ا�ز وېبپا�ه کې وينيمستند فلم په ن
نا�اپه مې پام . هغې �و دقيقې له ما او وروسته مې يې له پالر رسه خربې وک�ې

  :له پالره وپو2تلزما يې  بيا. کې يې او2کې ډنj والړې ديشو چې په سرت�و 

  طالبانو دا بې �ناه نجلD �وا2لې ده؟نن آيا پوهېMې چې  -

دې موږ ته په وېبپا�ه کې و2وده ، نه پوهېدو چې د �ه په اړه خربې کويموږ 
 يوه فعاله مېرمن شاد بې5م، چې طالبانو په هغې ورځ دوې مېرمنې �وا2لې وې

  .وم زه ماللهبله او  وه

ما باور  .چې ووژل يش دوی وييل و چې دا دوه 2]ې بې ديني خپروي نو بايد
نو بيا مې هم له ، مسائل خپرېMي داسې ونه ک� �که چې په ان{رنيT کې ډېر

ر2تيا وي �که چې له بل �ای �خه خپره به �انه رسه فکر وک� چې دا خربه 
  .شوې ده

                                                           
)i(

رساييکي د پنجا� . رساييکي له هندو آريايي ژبو ?خه ده چې ويونکي يې په پاکستان او هند کې دي 
   .ژبې له کورن% ?خه ده
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په مازي5ر هغې کورنD چې د وروستD مياشتې له آتلسم راهيسې  ېد هغې ور�
د دوی پخوا� کور د . اړيکه ونيوهله پالر رسه ، يې زموږ په کور کې ژوند کاوه

م الره چې د باران په وخت کې به �cېده او موږ دوه اضايف کو�ې لرلې خاورو با
زموږ په  او اوالدونو يې ته مو په ډېره لMه کرايه ورک�ې وېدې کورنD چې 

درې اوالدونه يې لرل چې ډېره مينه مې وررسه لرله . درس وايهوړيا 2وون]ي کې 
  . او هر وخت به مو په بام د پولیس او غلو لوبه کوله

اړيکه کې مې يې پالر ته وييل و چې پوليس يې کور ته ورغيل چې آيا زموږ  په
کورنD کوم چا �وا2لې؟ کله مې چې پالر دا خرب واورېد د پوليسو له مرش رسه 

  . هغه هم له پالره دا پو2تنه وک�ه، يې اړيکه ونيوه

وروسته د » آيا تاسې ته کوم خرب رسېدلی؟، آخېر ولې«: پالر مې �واب ورک�
وليسو مرش له پالر �خه غو2تنه وک�ه کله چې سوات ته الړ يش له هغه رسه پ

  .وويني

له هغې وروسته مې پالر ناکراره و د کراچD له 2اره يې خوند نه شوای 
مور مې تر اوسه د خپلې خور . پالر او مور مې ډېر پرېشانه 2کارېدل. اخيستی

  :خربه پرېشانوونکې وه دوی ته مې وويل، په غم کې وه

  .تاسې پرېشانه ياست خو ماته نه وايئ -

د هغې �ليفو� اړيکې په اړه راته وويل دوی په دې �وا2ونو باور يې وروسته 
�که �ول پوهېMي چې آخېر به يوه ورځ ، هم وېره نه لرله هې� کلهک�ی و خو ما 

که هغه د ، اسوله چې �وک له مر�ه ت�تېدی نه يشداسې مې احس. م�ه کېMو
 له همدې امله ده چې بايد �ولې. ويغD او که د طالب له السه رسطان د نارو 

  .غو2تنې مې عميل ک�م

  :پالر مې وویل

مبارزه ونه ک�و او هر �ه ناليديل  له پارهدا به 2ه وي چې د �ه وخت ، لورې -
  .وبولو

  :�واب مې ورک�
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له خپل روح �خه  کس وئ چې ويل مو که په کوم �ه �ه ډول؟ تاسې يوازينی -
موږ له مبارزې �خه الس . که ژوندي نه و هم غM مو اورېدل کېMي، اور ولروډېر ب

  .نه شو اخيستی

دوی ته �ه ډول ووايم  .خلکو به هیله رانه کوله چې په مهمو پې�و کې وینا وک�م
؟ دا کار مو د مغرورو پ�تنو په تي ستونزو له امله خربې نه شم کویچې د امني

وخت وايي چې د پ�تنو په وينه کې اتلويل پالر مې هر . �ېر نه شوای کوالی
  .نغ�تې ده

کله مې چې پالر . هغه وخت مو په له غمه ډک زړه بېرته سوات ته مخه ک�ه
دوی وييل و چې زما . په اړه يوه دوسيه ورته 2ودلې وه هغوی زما، پولیسو ته الړ

. ميل او ن�يوال شهرت د طالبانو پام را اړولی دی او بايد چې زما ساتنه ويش
د سوات ډېرو مرشانو . هغوی �و ساتونکي راته ومنل خو د پالر خو2ه نه وه

ساتونکي لرل خو رسه له دې هم وژل شوي و او د سوات وايل هم د خپل 
پالر له �ان رسه دا فکر هم ک�ی و چې د پوځ . ساتونکي له خوا وژل شوی و

ل چې د نورو زړه يې نه غو2ت، ساتونکي به د زده کوونکو کورنD پرېشانه ک�ي
  :پخوا به چې پالر و�وا2ل شو ده به ويل. ژوند له �واښ رسه مخ ک�ي

  .يوازې زه به ووژل شم ،پرېMدئ چې ما ووژ� -

هغه وييل و چې که د . هم وليدل د سيمه ييز پوځ له ډ�روال رسه همدا رازده 
بT آباد په پوهنتون کې وم نو امنيت مې خوندي کېدای نه يش او که چېرې ېا
له همدې . ه سوات کې له مبارزې الس واخلم نو هې� ستونزه به جوړه نه يشپ

امله کله چې د خيرب پ�تونخوا حکومت وړانديز راته وک� چې د سولې سف¦ه 
  .پالر مې ويل 2ه به دا وي چې دا وړانديز رد ک�م، شم

ته  مور به مې پالر. له هغې وروسته به مې د شپې له خوا د ان�5 دروازه کلکه ت�له
  :ويل

  .دا له خطر وېرېMي -

دې مه پورته هره شپه به يې راته ويل چې د کو�ې پردې ، پالر ډېر اندې�من و
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  .نه منلهخو مابه  کوه،

  :ورته ومې ويل

موږ د طالبانو په وخت کې خوندي و خو اوس چې . پالره ډېره عجيبه ده -
  !طالبان تليل امنيت نشته؟

  :�واب يې راک�

له زما او ستا په �ېر کسانو . دي له پارهطالبان يوازې زموږ  اوس، هوکې ماللې -
د سوات خلک �اډي چلوونکي او ه{یوال �ول خوندي . چې مبارزه کوي پاره
چې موږ هم په دې ، دی له پارهدغه طالبي �واک يوازې د �ان�5و کسانو . دي

  .�ان�5و کې شمېر يو

د مارچ د مياشتې د . ههمدا موضوع المل شوه چې له درس رسه مې مينه لM شو 
  .آزموينې پايلې خوشاله کوونکې نه وې زه په کې دويم نومره شوم
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  ډلې شخيصد طالبانو 

  

  :ې ته مې وويلمنيب

که فرض ک�و چې د مې�ې او لېوه فلم دی او موږ هم په �ن5ل کې �و وينې  -
  .��ونکي يو

2کلې دره ده چې شنه او . مېله جوړه ک�ې وه لپارهموږ ز 2وون]ي په مرغزار کې 
يو لوړ غر يې �ن� کې پروت دی او د شنو او ر�و اوبو سېند ، ډېره س�ه هوا لري

په �ن� کې يې د سپينې ما�D هو�ل دی چې په اوړي کې د وايل د . لري
  .اوسېدو �ای دی

مياشت وه �ولو د  م کال د اپرېل ۲۰۱۲له آزموينو يوه مياشت وروسته د 
او  پالر، مور .په ډله کې اويا نجونې وېموږ ز  .خوشالD او آرامD احساس کاوه

خو بيا هم  وو  يکرايه ک�  �اډي ډیناپالر مې درې . و2وونکي مو هم راغيل و 
ه او درې نورې نجونې د 2وون]ي په منيب، له همدې امله زه. اضايف �ای نه و

رسه له دې هم مو�ر ډک و �که چې د چر�انو د . کې پورته شوو�اډي بس 
الره يوازې . وو ه غويل اې�ي وريجې او نور وسايل مو د �اډي پ، يغو2و لوی لو2

په . تېره شوه په الرو به موږ نجونو سندرې ويلېپه خوD2 نيم ساعت وه خو ډېره 
  .پوست يې ډېر �لېدونکی 2کارېده، ه ډېره 2کلې شوې وهمنيبهغې ورځ 

  :پو2تنه مې ترې وک�ه

  مخ په کومو کر�و غوړوې؟ -

  :يې راک� �واب

  .همغه کريم چې ته يې کاروې -

  :بيا مې ورته وويل، زه پوهېدم چې حقيقت يې ونه وايه

  .ستا پوستکی �ومره 2ايسته دی او ته زما تور رن� و�وره، نه داسې نه ده -
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هغه کو�ه چې ملکه په کې اوسېده او له �لونو ډک باغونه ، ه ما�D مو وليدهسپين
شوای �که چې هغه سېالب ورانه ک�ې مو وليدل خو د وايل کو�ه مو ونه ليدای 

  .وه

عکسونه مو واخيستل او د سېند په غاړه ، لM وخت مو په شنه چمن کې قدم واهه
  .�لېدلډېر 2ايسته د ملر په ر�ا کې  د اوبو شنل وک�ل چې د اوبو �ا�کي مو

تر غره الندې يو آبشار و چې موږ يې �و دقيقې په غاړه په لويو ډبرو کېناستو او د 
  .ې بيا هم ماته اوبه وشنلېمنيبزړه وړونکي غM ته مو غوږ ونيوه چې نا�اپه  اوبو

  :ې مې هيله وک�همنيبله 

  !لندې يش جامېبيا به مې �ولې بس دي چې  -

، ې رسه جوړې نه وې قدم واههمنيبله دې وروسته مې له دوو نجونو رسه چې له 
تر منn د يوې بلې  ېمنيبې ته تحريک ک�م چې دا زما او منيبدوی زه نوره هم 

کله چې پورته د غره ډډې ته پورته شوو غرمنD . يوه مقدمه وه له پارهشخ�ې 
ل په �ېر له موږ رسه �وکې د ت عث�ن بهايي جانزموږ �اډي چلوونکي . تياره وه

کلنه او دوه  زېMېدلې ماشومه حنا نوې همريم خپلمېرمن . خندولوو يې وک�ې ډېر 
  .له �انه رسه راوستې وهاو ډېره شوخه وه هم  ايسته2 لور يې چې د ناوې په �ېر

کله چې د 2وون]ي همکارانو د چر�انو د . ډېره بې خونده وهد غرمې ډوډۍ مو 
په اور ک�ايي کې�وده ويې ويل چې دا چر�ان د �ولو له پاره نه بس  له پارهپخولو 

ويل چې د ډوډۍ له خوړلو وروسته مو و . کېMي نو بايد چې يو �ه اوبه ور واچوي
�که چې قابونه له اوبو ډک و يوې نجلD ، دا مو د ژوند تر �ولو بده غرمنD وه

  :وويل

  .2کارېده�ن په قاب کې مې آس -

ونو ياد2تپالر موږ د �ولو نورو سفرونو په �ېر يوې غونjۍ ته بوتلو چې د ور�ې د 
 بحث موضوع ډوډۍ وه چې پالر مې ډېر د رشمد دا �ل . په اړه مو خربې وک�و

  .احساس کاوه

، له شيدو له پارهد سهار د چای  ی�ې په سهار د 2وون]ي يو کارکوونکد سبا ور 
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د کور دروازه هر وخت پالر خالصوله . راغئډوډۍ او چرګ له ه5يو رسه کور ته 
ې ه{D پلورونکي هغه کس وویل چ. �که چې 2]ې بايد په کور کې د ننه وای

  .يو ليک ورک�ی دی

  :مور ته يې وويل. رن� يې والوت، تکله چې پالر ليک ولوس

  !دا خو زموږ د 2وون]ي په ضد وېروونکی تبليغ دی، زما خدايه -

  :موږ ته يې په لوړ غM ليک ولوست

  ، مسل�نو ورو�و«

زموږ په هېواد (د نادولتي ادارو د يوه غ�ي په واسطه د خوشال په نوم 2وون]ی 
ېر بد نوم لري نو له همدې کې نادولتي سازمانونه د مذهبي خلکو په وړاندې ډ

چې د فساد او . اداره کېMي.) وه له پارهامله دا الره د خلکو د غوسې د پارولو 
حدیث دی که کوم حرام عمل مو په خپلو سرت�و  )ص(د پيغمرب. فحش مرکز دی

وليد په خپله يې د بندولو هcه وک�ئ او که چېرې مو يې توانايي نه لرله بايد 
ه د دې 2وون]ي له مدير رسه هې� ستونزه نه لرم خو ز  .چې نورو ته ووايئ

ا �ای دی دغه 2وون]ی د فساد او فحش. ماسالم خربه رسو د  ستاسې تر غوږونو
که دا 2وون]ی . بېالبېلو �ايونو ته بيايي د 2وون]ي نجونې له پارهدوی د مېلې 

کوالی شئ د . بند نه ک�ئ نو د قيامت په ورځ به هللا پاک ته �واب واياست
نجونو هلته  د هو�ل له مدير وپو2تئ چې دې، سپينې ما�D هو�ل ته الړ شئ

  ».�ه کول

  :پالر مې ليک په �مکه کې�ود ويې ویل

  .هې� السليک نه لري بې نومه دی -

  .�ول وېرېديل و

  :پالر وويل

خلک به . هم د هو�ل له مدير پو2تنه نه کوي هېcوکهغوی پوهېMي چې  -
  .�ييوازې يوه بده پې�ه تصور ک

  :مور يې په �واب کې وويل
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  .نجونو کوم بد کار نه دی ک�ی. زه پوهېMم چې هلته �ه تېر شول -

دا  ،ې وپو2تيچې تر  هغه وخت مې پالر د ماما له زوی خانجي رسه اړيکه ونيوه
دوی دا ليک په �ولو . ليک يې �ومره خپور ک�ی دی چې بد خرب يې ترې واورېد

چې ډېرو ه{D والو هغه نه و اخيستی او يا  رسه له دې. سيمو کې خپور ک�ی و
دوی د همدې موضوع په اړه له مسجد رسه مخامخ لوی . يې بهر غور�ولی و

  .پوسرت هم بند ک�ی و

  :په 2وون]ي کې مې �ول5يوالې وېرېدلې وې او پالر ته مې يې وويل

زموږ پلرونه او ميندې ، زموږ د 2وون]ي په اړه ډېرې بدې خربې کوي، 2اغليه -
  ه �ه وايي؟ب

  :پالر مې �ولې نجونې ان�5 کې راغونjې ک�ې او پو2تنه يې وک�ه

؟ ولې وېرېدلې ياست؟ آيا ستاسې ت� د اسالم خالف و؟ آيا بد اخالقي مو ک�ې -
نو هې� کله هم . تاسې يوازې د اوبو شنل ک�ي او عکسونه مو اخيستي دي، نه

ستاسې حق دی چې د دا . دا د فضل هللا د کسانو تبليغات دي. مه وېرېMئ
  .هلکانو په �ېر آبشارونه او �ن5لونه ووينئ او خوشايل وک�ئ

خو زه يې په پرېشانD پوهېدم چې ، پالر مې د يوه زمري په �ېر خربې کولې
، يې له 2وون]ي وويستهخپله خور او  راغئد يوې نجلD ورور . هغه وېرېدلی و

مهال وروسته له يوه لنj .دا د شخ�ې پای نه دیرسه له دې هم موږ پوهېدو چې 
د اس�عيل خان دره په پ�و  له پارهموږ ته وویل شول چې يو کس د سولې 

په الره . موږ يې 2ه راغالست ويلو ته هوډ وک�، ې ته را�يمېن5ور وهلې او دلته 
په الره کې مو يو د لنjې ونې کس وليد چې ، کې کله چې د هغه لیدو ته ورتلو

  :موږ ته يې خرب راک�

  .هلته يو �اÅر�ی بريد کوونکی دی. هغې الرې مه �ئ له  -

نو له همدې امله مو له يوې بلې الرې ، موږ ژمنه ک�ې وه چې له هغه رسه و�ورو
وروسته مو ډېر ژر د کور . د هغه په غاړه کې مو يوه ک�ۍ �ل واچاوه، حرکت وک�

  .په لور حرکت وک�
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هر وخت به زموږ کور  .د هغې کال په پرسيل او دو� کې عجيبې پې�ې کېدې
پالر وويل . ته ناپېژانده کسان راتلل او زموږ د کورنD په اړه به يې پو2تنې کولې

په . د کتنو شمېره ورځ په ورځ ډېرېده. چې هغوی د اطالعا° ادارې کسان دي
�ان�5ې تو�ه کله چې پالر او د سوات قومي جر�ې زموږ په 2وون]ي کې يوه 

د  له پارهخلکو او له �ولنې �خه د دفاع �ولنې  غونjه وک�ه چې د مېن5ورې د
  :پالر وويل. پوځ د پرو�رامونو په اړه د شپنيو �ر�ېدو په اړه شکايت وک�ي

  ؟بيا د شپې �ر�ېدو ته �ه اړتيا لرينو ، پوځ وايي هې� خطر نشته -

وروسته مو د پالر د يوه مل5ري په مالت� چې د 2]و له حقوقو �خه د دفاع يوه 
د نقاشD يوه  له پارهداره یې اداره کوله په 2وون]ي کې د ماشومانو نادولتي ا

دغې تصويرونو جنيس برابري او يا هم د 2]و په وړاندې . سيايل جوړه ک�ه
د هغې ور�ې په سهار زموږ 2وون]ي ته له اطالعا° . تاوتريخوالی خلکو ته 2ود

يې له پالره  وروسته. چې له پالر رسه مې وويني ادارې �خه دوه کسان راغلل
  :وپو2تل

  ستاسې په 2وون]ي کې �ه کيسه ده؟ -

  :�واب يې ورک�

، لکه د وينا کولو، موږ د نقاشD يوه سيايل جوړه ک�ې وه. دا يو 2وون]ی دی -
  .پخيل او مقاله ليکنې سيايل

  :پالر هم ډېر په غوسه و او ويې ويل. هغه دوه کسان ډېر په غوسه شول

تاسې ولې خپل کار نه . یMي چې زما کار �ه د�ول خلک ما پېژ� او پوهې -
تررسه کوئ او په فضل هللا پسې نه �ئ؟ ولې هغه کسان نه نيسئ چې السونه 

  د سوات د خلکو په وينو رسه دي؟يې 

يې د هغې کال په روژه کې و  یمل5ر  يو کس چې د پالر مې د وکيل خان په نوم
او له موږ يې د وېشلو هيله ولېMلې  جامې را له پاره بې وزلوله کراچD �خه د 

د جامو . خلکو ته ووېشو بې وزلووروسته يوه لوی تاالر ته الړو چې هلته يې . وک�ه
  :له وېش مخکې هلته د اطالعا° ادارې کسان راغيل و او پو2تنه يې وک�ه
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  �ه کوئ؟ دا جامې چا راوړې دي؟ -

د بلوغ د جوالی مياشتې په دوولسمه �وارلس کلنه شوم چې په اسالم کې 
د چې طالبانو د سوات  ئراغ زما د زېMېدو په ورځ خرب. دورې ته تلل بلل کېMي

هغه د . هو�ل مالک چې د سولې په جلسه کې يې �دون ک�ی و وژلی دیيوه 
  .ې په بازار کې د خپل کور په لور روان و چې حمله پرې شوې وهمېن5ور 

په داسې حال . رايشخلک يو �ل بيا هم په اندې�نه کې و نه چې طالبان بيا 
م کلونو په به¦ کې د �ولو خلکو ژوند له �واښ  ۲۰۰۹م او ۲۰۰۸کې چې د 

دا �ل �وا2ونه داسې خلکو ته متوجه و چې د ملېشو يا طالبانو په . رسه مخ و
  .ضد يې خربې کولې

  :د پالر مل5ری هدايت هللا وايي

دا د فکر يو . نه دهله داسې منظمه ډ، �ن5ه چې موږ د طالبانو په اړه فکر کوو -
هغه کسان . ډول دی او د فکر دا ډول د پاکستان په �ولو سيمو کې شته دی

د پاکستان له دولت او ان5رېزانو له قوانينو رسه مخالف دي د ، چې له امريکا
  .طالبانو تر اغېزې الندې دي

ې ور�ې مازي5ر و چې د محبوب په نوم د جيو �لويزيون يوه درېيمد ا�سT د 
هغه مې د پالر د مل5ري زاهد خان چې د . زما له پالر رسه اړيکه ونيوله خربيال

خلکو . زوی و خورد ، م کال کې حمله پرې شوې وه ۲۰۰۹هو�ل مالک و او په 
پالر دواړو به طالبان حمله وک�ي او ما پر ز به هر وخت ويل چې پر زاهد خان او 

محبوب . وژل کېMيدوی نه پوهېدل چې �وک به تر نورو مخکې . وبه وژل يش
چې ماما يې د ما2ام ملان]ه ته مسجد ته روان و چې په الره مې پالر ته وويل 

  .کې ډزې پرې وشوې

  :پالر مې چې کله دا خرب واورېد ويې ويل

  .باور لرم چې په دې پسې کس به زه وم. دا �ل يې زه په غېيش وويشتم -

ناوخته وه او کومو کسانو  �که چې، له پالره مې هيله وک�ه روغتون ته الړ نه يش
خو ده  .چې په زاهد خان حمله ک�ې وه کېدای يش اوس د ده په انتظار وي
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�و تنو سیايس فعالينو  .وبويلډارن  مې خلکوویل که هلته الړ نه شم بیا به 
پالر ته وړانديز ک�ی و چې دوی ته انتظار يش �و یو �ای الړ يش خو پالر فکر 

يش ناوخته به يش له همدې امله يې محبوب ته کاوه چې که دوی ته انتظار 
مور مې هم لوی �� . زن� وواهه چې له هغه رسه يو �ای روغتون ته الړ يش

  .ته په دعا السونه پورته ک�ل

له زاهد . کله چې پالر روغتون ته رسېMي هلته د شورا يوازې يو غ�ی شته دی
 رن� يې په سور رن� خان �خه په پرلپسې تو�ه وينه روانه وه چې د ږيرې سپ�

�ايه د تپانچې درې ډزه  حمله کوونکي له نژدې. خو هغه نېک بخته و. او2تی و
په همدې حال کې زاهد خان د هغه د الس په نيولو توانېMي او له . پرې ک�ي و

يوې مرمD پرته چې په ورمېM يې ل5ېMي او له پوزې يې وزي نورې مرمD خطا 
چې يو د �ي{ې ونې منظم او موسک �وان يې په وروسته د ده په ياد ورغلل . �ي

له دې پې�ې �ه . ده ويل چې هغه کس مخ هم نه و پېچلی، مخ کې درېMي
وخت وروسته زاهد خان بيا هم د تېر په �ېر مسجد ته �ي �که چې فکر يې 

  .کاوه نور به له خطر رسه نه مخ کېMي

وغتيا دعا وک�ه د 2ې ر ته خان زاهد ې�ې وروسته خپل مل5ريپالر مې له دې پ
  :او له رسنيو رسه يې په مرکه کې وویل

موږ په دې نه پوهېMو چې په زاهد خان ولې حمله وشوه په داسې حال کې چې 
دا له پوځ او حکومت �خه يوه . دولت د سولې او امنيت د خونديتوب دعوه کوي

  .لويه پو2تنه ده

  :ورته ويل ته خرب ورک� چې له روغتون �خه والړ يش دوی خلکو مې پالر

بې منطقه کار مه کوئ . ضياءالدينه نيمه شپه ده او تاسې تر اوسه دلته ياست -
نور هم �ان له �واښ . تاسې هم د زاهد خان په اندازه له �واښ رسه مخ ياست

  .رسه مه مخ کوئ

پې�ور ته ولېMداوه او پالر هم بېرته  له پارهپه پای کې يې زاهد خان د عملياتو 
له دې پې�ې . ه ال ويده شوې نه وم �که چې ډېره پرېشانه ومز . راغئکور ته 
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  . وروسته مې يو �ل بیا هره شپه �ول قلفونه دويم �يل کتل

هر وخت به د کور �ليفون ته زن� راته او پالر ته به يې مل5رو خرب ورکاوه چې په 
لوم�ی کس و چې �ليفون يې وک� او  هللا هدايت. دې پسې کس به تاسې ياست

  :ه يې خرب ورک�پالر ت

هغوی د . کېدای يش په دې پسې تاسې په ن�ه ک�ي. پام کوه له پارهد خدای  -
هم  هې� کلهتاسې به ، ته د ډلې وياند يې. جر�ې په �ولو غ�و حملې ک�ې دي

  .ژوندی پرې نه ږدي

خو بيا يې هم د پوليسو ، پالر مې باوري شو چې کېدای يش طالبان يې ووژ�
  .ساتونکي ونه منل

  :الر وويلپ

طالبان به له کالشينکوف او يا هم ، که ستاسې ساتونکي دلته وليدل يش -
. له امله به يې ډېر کسان ووژل يش�اÅر�و بريد کوونکو �خه کار واخيل چې 

  .پرته به يوازې زه ووژل شم خو له ساتونکو

  .هغه آن نه غو2تل چې سوات پرېMدي

  :وپو2تليې زما له مور �خه 

زه په سوات کې د سولې د . شو؟ زه سيمه پرې�ودی نه شمچېرته تالی  -
د سوات د خصويص 2وون]يو د ، د مرشانو د شورا وياند، ن�يوالې �ولنې رييس

  .د خوشال 2وون]ي مدير او د خپلې کورنD مرش يم، �ولنې رييس

يوه ورځ به . احتياطي اقدام دا و چې ور�نی پرو�رام يې بدل ک�ي یيند ده يواز
بله ورځ د نجونو 2وون]ي او بله ورځ به د هلکانو 2وون]ي ته ، ن]يلوم�� 2وو 

  .تلو

پن]ه �له به يې په کو�ه کې  رهر �ای به چې روان شو �لو ، زما ورپسې فکر و
  .پورته او 2کته کتل

، پالر او مل5رو يې خپلو فعاليتونو ته ادامه ورکولهرسه مې له دومره �وا2ونو رسه 
  :دوی به پو2تل، لرلې نقدي مرکېهر وخت به يې مطبوعا° او 
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نو بيا ولې په زاهد خان حمله وشوه؟ له هغې ، که چېرې په سيمه کې سوله وي«
وخت راهيسې چې دويم �يل سوات ته تليل يو په پوليسو او پوځ هې� حمله نه 

  » .و2تونکو او ملکي خلکو حملې کېMييوازې په سوله غ. ده شوې

ه کې هې� ترورېست مېن5ور په «: ويلشانه و ييز پوځ قوماندان ډېر پرې د سيمه
  » نشته

  .هغه ويل چې زاهد خان د مال او پان5ې په رس د شخ�ې له امله ويشتل شوی و

له  له پارهد پوزې د رغېدو ، زاهد خان په روغتون کې دوولس شپې تېرې ک�ې
چې په بشپ�ه تو�ه روغ يش يوه  له پارهد دې ، پالستيکي جراحD وروسته

نور هم زړور  له دې وروسته. خو هغه غلی نه و. ه کور کې آرام وک�مياشت يې پ
  .شو

په دې وخت کې یې په اطالعا° اداره پسې ډېرې خربې کولې �که چې پوه 
و ته ليکه چې �خپل نظر به يې ور�پا. مالت� کوي شوی و چې هغوی د طالبانو

خو په يو . �هزه پوهېMم چې په ما چا حمله وک«: دا تېرې ج�5ې �ولې �ثييل وې
  ».�ه چې بايد پوه شو هغه دا دي چې پر موږ دا ملېشې چا تپلې دي

هغه غو2تنه وک�ه چې د محکمې رييس دې يو کميسيون جوړ ک�ي او ارزونه 
  .وو وستيل  دې وک�ي چې درې ته طالبان چا را

ويې ، وروسته يې پر ده د حمله کوونکي کس تصوير په بشپ�ه تو�ه رسامي ک�
خکې تر دې چې بل کس ووژ� بايد چې ونيول يش خو پوليسو ويل دا کس م

  .يې د نيولو له پاره هې� هم ونه ک�ل

. پر ما د �وا2ونو تر خپرېدو وروسته مې مور نه غو2تل چې چېرته پلې الړه شم
رسه له ، ته راتلم په ون �اډي کې کور يهمدې امله له دې وروسته د 2وون] له

چلوونکي به زموږ د کو�ې د . وه ه دقیقې الرکوره پورې يوازې پن] دې چې تر
wيو هلکانو . زينو تر �ن� له �اډي 2کته کوjبه تر کوره هر وخت �اون

 ه منn کې د هارون په نوم هلک و چې لهد دوی پ. نکې خربې راته کولېتن5وو 
په ماشومتوب کې به مو . اوسېدهه کو�ه کې ما يو کال مرش 2کارېده او زموږ پ
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رسه  لوبې کولې خو وروسته چې لM لوی شوو ويل يې چې مينه راله يو بل رسه 
د سفينې له خپلوانو يوه 2ايسته نجلD راغله �ه وروسته يې کور ته خو . لري

کله چې هغې نجلD هارون ته وويل چې دا مينه نه . چې بيا پر هغې م� شو
له دې وروسته د هارون کور . ته پام واړاوه دويم �يل يې زما خوا، وررسه لري

هغه وخت هارون د . کو�ې کjه وک�ه او په کور کې يې موږ �ای په �ای شوو
  .پوځ د افرسۍ پوهن]ي ته الړ

چې له 2وون]ي راتلم ومې ليد  يوه ورځ کله، ئراغخو په رخصتيو کې يې کور ته 
وروسته په ما پسې شو او يوه پا�ه کاغذ يې . يچې په کو�ه کې اشارې راته ک� 

له يوې ماشومې مې وغو2تل چې کاغذ راته ، ې راته کې�ودزموږ په دروازه ک
ته اوس مشهوره شوې يې خو زه تر اوسه هم په تا م� يم «: ليکيل يې و. راوړي

رسه  اړيکه را. دا مې د �ليفون شمېره ده. او پوهېMم چې درباندې �ران يم
  ».ونيسه

هارون ته غM وروسته يې . وررسه غوسه شوډېر �ه مې پالر ته ورک�ه چې هغه پا
دا وروستی �ل و چې . وک� ورته ويې ويل چې له دې کاره به يې پالر خرب ک�ي

خو له دې وروسته به د کو�ې نور هلکان نه راته درېدل خو يو . هغه مې وليد
هر وخت به چې له کو�ې تېرېدم په لوړ غM به ، هلک چې د اتل د لوبو مل5ری و

يوه ورځ ډېره پرېشانه شوم له اتل  »هارون �ن5ه دی؟«: يې چيغې راپسې وهلې
په هلک دومره غوسه شوم او چيغې . مې وغو2تل چې هغه هلک کور ته راويل

  .دا کار ونه ک� هې� کلهمې پرې ووهلې چې بيا يې 

هغې له هلکانو رسه د اړيکو په اړه ډېر پام کاوه . ې ته وک�ېمنيبدا کيسې مې 
واخيسته او ويې  هيې اوږده سا هغه وخت. �که چې ورو�و به يې هر وخت �ارله

  :ويل

کله داسې فکر کوم چې په سوات کې تر نجلD کېدو د خلکو د وينو ��ل  -
  .آسانه ده

   



 
 
 

 

  ٢٥٠ | زه مالله یم

  

  

  

  

  مالله &وک ده؟

  

ته  د دو� په وروستيو ور�و کې کله چې پالر 2وون]ي تلو مهال يوه ورځ سهار
و، ډالD شوی  پام يې شو زما نقايش شوی تصوير چې په کراچD کې راته، تيار و

د خپل تخت ، دا نقايش په پالر ډېره �رانه وه. په �ردونو پT او �ون]ې شوی دی
   :وويليې مور ته . له پاسه يې ��ولې وه

  .پاک او منظم ک�ه 2هدا تصوير  -

2کارېده پرېشانه چې په همغې اونD کې زموږ د ريايض 2وونکې شازيه 
ره شپه يې خوب ليدلی چې زه پالر ته مې يې وويل چې تې. 2وون]ي ته راغله

له پالر مې يې . ي ته راشم او هغه مرسته رارسه ک�يسوزېدلې پ�ې 2وون]
�که چې هغوی به وريجې ، ته يو �ه وريجې ورک�ي بې وزلووغو2تل چې 

پالر مې شازیې ته د وريجو په �ای پيسې ورک�ې . وخوري او ماته به دعا وک�ي
  .يد وريجې يې ورک�ې وایدې ويل چې با، خو شازيه پرېشانه شوه

هغه وخت مې مېرمن شازیې ته وخندل خو له هغې وروسته به ما هم هر وخت 
هر �ل  ،يلخو د هې� يوه خوب په اړه مې مور او پالر ته �ه ونه و. خوبونه ليدل

چې طالبان له وسلې رسه په ما پسې دي يا  مې کاوه به چې بهر ته تلم احساس
کېدای يش مخ ته ، و رسه يې ک�ی وله افغانو 2]داسې کاره وېرېدم چې هم له 

داسې فکر به ، کو�ې له زينو وېرېدم په �ان�5ې تو�ه زموږ د. مې تېزاب وشني
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مې کاوه چې له شا �خه د چا د پ�و غM اورم يا مې فکر کاوه چې د کوم چا 
  .سيوری وينم

رې مې پو  د شپې به تر هغې وي�ه وم �و. ما مې د پالر پر خالف ډېر پام کاوه
ژوند کاوه او له کيل يې D چې له موږ رسه کورن هغه بله، او مور پالر، چې ورو�ه

له رسه  دروازېقلفونه او  بیا به مې �ول. ول نه و ويده شويبه � مېل�نه راغيل
. الړم لويه دروازه به مې وکتله چې سمه بنده ده کنهبه ان�5 ته . ېدويم �يل کتل

، و�ه تر نورو مخکې ده او تر �ولو ډېرې ک�کD لريزما ک، کتلېبه مې �ولې کو�ې 
رسه له دې چې پالر . �ه ولیدی شم �ولې پردې به مې پورته کولې چې بهر هر

  :خو ما �واب ورکاوه، مې دې کار ته نه پرې�ودم

  .م کال کې يې وژw ۲۰۰۹که هغوی غو2تی ما ووژ� په  -

�ې ک�کD ته کېMدي او بيا د کو  دې ته په اندې�نه کې وم نه چې کومه زينه زما
  .مې د کو�ې هنداره ماته ک�ي او کو�ې ته رايش

طالبان فکر کوي چې موږ مسل�ن نه يو خو تېروتيل . د شپې به مې تل دعا ويله
هر وخت . چې موږ به وسا° او ا�ان لرو باور )ج(وږ تر دوی ډېر په خدایم. دي

آيت د شپې درې �له ولوم ا �که زه باور لرم چې که د، يت الکريس ویلهبه مې آ 
که پن]ه ، به د کور �ول اوسېدونکي د شیطانانو له وسوسې وسا° )ج(نو خدای

هم خوندي وي او که اووه �له ولوستل يش مو کو�ه به  نو�له ولوستل يش 
له همدې امله به ما دا آيت رشيف اووه �له او يا هم ، �وله سيمه به وساتل يش

  .له دې ډېر تالوت کاوه

، له موږ �ولو زما مور! خدايهلويه «: رسه راز او نياز کاوه )ج(سته به مې له هللاورو 
  ».ورو�ه او �ول سوات ساتنه وک�ې، پالر

یوازې مسل�نان بلکې نه  ،نه. له �ولو مسل�نانو، نه«: هغه وخت به مې تکراروله
  ».د ن�ۍ له �ولو انسانانو ساتنه وک�ه

په دې ور�و کې ما . ر وخت ډېرې دعاوې ویلېد آزموينو په مهال به مې تر بل ه
ه�غه ډول به چې ، پن]ه وخته ملونn په منظمه تو�ه کاوه واو خورل¥و مې �ول



 
 
 

 

  ٢٥٢ | زه مالله یم

په �ان�5ې تو�ه د . مور هcه کوله چې زه مې ملون]ونه په سم ترتيب رسه وک�م
مازي5ر د ملان]ه ک�ل ډېر سخت و �که چې له �لويزيون �خه به بېلتون سخت 

�خه د مرستې هيله کوله  )ج(ينو په وخت کې به مې تل له خدایآزمود . کار و
که هcه ونه «: ه مو ويلرسه له دې چې 2وونکو ب. چې 2ې نومرې واخیستی شم

  ».نه ک�ي نومرې دروړيا به تاسې ته  )ج(ک�ئ خدای

له آزموينو رسه به مې ډېره جوړه . به په درسونو کې ډېره هcه او کوÌ2 کاوه ما
م  ۲۰۱۲خو کله چې د . يوه موکه وه له پارهدا مې د وړتيا د 2ودلو وه �که چې 

زړه مې  .�ان مې تر فشار الندې احساساوه، ورسېدې کال د اکتوبر آزموينې را
. نه غو2تل چې د مارچ په �ېر بيا دويم نومره شم او ملکه نور تر ما مخکې يش

  .ې وېآزموينو کې د دې د پن]و درسونو نومرې له ما مخک وپه تېر 

د آزموينو تر پيل يوه ورځ مخکې د سهار تر دريو بجو پورې کېناستم او �ول کتاب 
  .مې دويم �يل ووايه

زه له . هلوم�ۍ آزموينه د فزيک وه چې د اکتوبر په آ�ه د دوشنبې په ورځ و 
د سياست پر خالف هغه هم  بيانوي،حقیقت  �که چې فزيک رسه ډېره مينه لرم

په هېواد کې د قوانينو او اصولو ن�ۍ هې� ډول بې نظمي په �ان�5ې تو�ه زموږ 
د قرآن کريم آيتونه مې تر ژبه الندې ، کله چې د آزموينو پيل ته انتظار و. نه لري

پوهېدم چې د بيا هم خو و �ولو پو2تنو ته مې کره �وابونه ورک�ي . تالوت کول
ې او2کې ډېره په غوسه وم له سرت�و م. يوې پو2تنې �واب مې ناسم ليکلی

وه اخو داسې فکر مې ک، رسه له دې چې دې پو2تنې يوه Åره لرله. روانې شوې
  .چې ډېره بده پې�ه کېMي

 خوب راتلو خو بله ورځ مې د پاکستان د، کله چې مازي5ر کور ته ورسېدم
اندې�نه مې لرله چې نومرې له السه . مطالعې آزموينه لرله چې ډېر راته سخت و

دې امله مې شيدې او قهوه جوړ ک�ل چې شيطانان مې له نو له هم، نه ک�م ور
تر �وله پياله يې کله مې چې مور کو�ې ته راغله . سرت�و �خه خوب يويس

مورې خ¦ دی مه «: دا مې ورته نه شوای ويالی، و��لهوروستي �ا�کې پورې 
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  .خو په املارۍ کې مې نوره قهوه هم نه لرله» .دا زما قهوه ده، يې ��ه

يا هم د شپې تر ډېره وخته ناسته وم چې د پاکستان د خپلواکD تاريخ يوه ورځ ب
  .مې ياد ک�

وي�ه يې  د سهار په وخت کې مې مور او پالر د تل په �ېر کو�ې ته راغلل را
. آن د 2وون]ي يوه ورځ مې هم په ياد نه ده چې خپله دې وي�ه شوې وم. ک�م

. او د چر�ې هD5 تيارولېډوډۍ ، خوږ چای له پارهمور به مې د سهار د چای 
هغه ورځ مې د . او اتل �ولو به يو �ای د سهار چای ��ه خوشال، پالر، مور، زه

زموږ د . ډېر د ارز2ت وړ وه �که چې ليک لوست زده کول يې پيلول له پارهمور 
  .وړکتون 2وونکې مېرمن الفت يې درس ته �اکل شوې وه

  :يې ويلو، آته کلن او ډېر زړور واتل هغه وخت رس د اتل په رس کې�ود، پالر مې 

  .و�وره اتله کله چې مالله لوم�ۍ وزيره يش ته به يې منيش وې -

  :اتل ډېر په غوسه شو ويې ويل

زه خپله لوم�ی وزير کېMم او هغه به مې  .زه له ماللې �ه کم يم ،نه ،نه ،نه -
  .منيش وي

به او ما  ته يشبلې خواپام  د دویچې  لپاره وېدا �ولې �وکې او خربې د دې 
 D5خوړلې وېيوازې د چر�ې ني�يي ه.  

پو2تنې يې د جناح . تېره شوه2ه د مضمون آزموينه مې  د پاکستان د مطالعې
د  همدا رازپه واسطه زموږ د لوم�ي مسل�ن هېواد پاکستان د جوړېدو په اړه او 

 دا ډېره عجيبه 2کاري چې بن5لدېش يو وخت. بن5لدېش ميل فاجعې په اړه وې
د پاکستان يوه برخه وه رسه له دې چې زموږ له هېواد �خه په زر�ونه ميله وا�ن 

کله چې . باور مې الره چې �ولو پو2تنو ته مې سم �وابونه ورک�ي دي. لري
رسېMي او د  را �اډی تر هغې چې بس، ډېره خوشاله وم آزموينه پای ته ورسېده

ورل¥و رسه مې خربې 2وون]ي چپرايس ش¦محمد موږ ته احوال راکوي له خ
  .کولې

په دې ورځ موږ په  .په ورځ کې دوه �له ت� رات� کاوه�اډي بس د 2وون]ي 
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  :ې وويلمنيبزړه مو و په 2وون]ي کې پاتې شو په دې اړه ، دويم بس کې الړو

  .آزموينې ست�ې ک�ې يو را�ئ په 2وون]ي کې پاتې شو او يو �ه بنjار وک�و -

زه . نله �که چې ډېره 2ه آزموينه مې تېره شوې وهزه ډېره آرامه وم وررسه ومې م
له دې وروسته مې نه شوای ، خو دا چې اوس پن]ه لس کلنه وم وږې شوې وم

ته مې روپD ورک�ې يوې وړې ماشومې د 2وون]ي  .کوالی کو�ې ته الړه شم
  .پاتې مې يوې مل5رې ته ورک�، لM مې ترې وخوړ. ته راوړي چې يو دانه جوار را

�ولو د زينو په لور . بجو ش¦محمد موږ ته د لوډسپيکر له الرې غM وک� په دوولسو
ما مې . کې کېناستې�اډي �ولو نجونو مخونه پT ک�ي و او په ون . منjې ک�ې

  .مې هم مخ پT نه ک� هې� کلهخو ، هم خپل �کرۍ په رس سم ک�

 مو وغو2تل عث�ن بهايي جانو له و دې وخت کې خپلو دوو 2وونکو ته انتظار 
غې په ه. هغې به هر وخت خندوونکې کيسې ويلې. چې يوه کیسه راته وک�ي

. ورک ک��ای په �ای په �ای جادو وک� او يوه لپه رې� يې  ورځ يې د کیسې
خو راته ويې نه . و2يي چې دا کار يې �ه ډول وک��ولو هيله ترې وک�ه راته موږ 
  .ويل

کوونکي د چلوونکي تر �ن� مېرمن رو� او دوه واړه زده ، کله چې �ول حارض و
يوې بلې وړې زده کوونکې هم ژړل او غو2تل يې له موږ �خه مخکې . کېناستل

بايد چې زموږ تر ، کېني خو عث�ن بهايي جان وويل چې هلته نور �ای نشته
له ډرېور مې هيله وک�ه چې هغې ته هم ، خو زه ډېره پرېشانه شوم. �ن� کېني

  .په مخه کې �ای ورک�ي

ييل و چې اتل دې هم له موږ رسه د 2وون]ي په �اډي کې رايش خو مور مې و
د اتل خو2ېدل چې په �اډي پسې له شانه ودرېMي خو ، کور ته پلی الړهغه 

دا کار يې خطرناک  او عث�ن بهايي جان په دې کار رسه ډېر په غوسه کېده
  :هغه ورځ عث�ن بهايي جان ورته وويل .باله

  .شه کنه نه دې وړم اتله د ننه �اډي ته الړ -

  .يو �ای پلی الړاتل پرېشانه شو ډېر په غوسه له نورو ماشومانو رسه 
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ې رسه خربې منيبما له خپلې هو2يارې او 2ې مل5رې . �اډي حرکت وک�
  .�و نجونو سندرې ويلې او ما په �وتو په چوکD ساز کاوه. کولې

و رن5ه پالين� د حاجي بابا په رسکون. ې خو2ېدل چې بهر وونيومنيبزما او 
په سور او سپ� رن� بايسکل سواره هلک چې . کوچونه او پيل خلک معلومېدل

زموږ په �اډي پسې له شا را روان و ماته الس و2وراوه چې يوې 2وونکې هغه د 
يوه کس د چر�انو رسونه يو پر بل پسې له تنې بېلول چې . �اډي له شا وشاړه

ماشومتوب کې به مې ويل چې د په ، عجيبه وه. وينې يې په رسک تويېدې
سوات خلک دومره په سوله او آرامD م� دي چې آن یوه مېMتون ته به يې هم 

  .رضر نه وي رسېدلی

په ډوډۍ کې د تاو شوي کباب بوی د روانو اوبو له بوی رسه يو �ای چې تر 
اوسه هم خلکو خپل کثافات په کې اچول رسه له دې چې د پالر له پرلپسې 

خو ډېر ژر ژمی را روان و  .تر پوزو کېده، بيا هم دا دود ختم نه شومبارزې رسه 
  .پاکول هآرامپه چې هر �ه يې 

په يوه ، له اصيل رسک �خه 2ي لور ته و�ر�ېدرسک  د پوځ د تالشD په �اډی 
پايه يو د لن5و�ې او لويې ږيرې لرونکی تصوير چې عينکې يې هم په سرت�و دي 

  »تر تعقیب الندې ترورېست«ورته ليکيل دي رو په لویو تو 2کارېده او الندې 

له له سوات �خه د طالبانو د ويستلو . و لرونکی کس فضل هللا ونورته �ان�5 د پ
له همدې امله مو له پوځ �خه مننه . شوي ود پوځ د عملياتو درې کاله تېر  پاره

 رسک او هر بام والړ هر، کوله خو نه پوهېدو چې تر اوسه ولې په هر لوړ �ای
  . رسمي اجازه ولريد راتلو لپاره آن خپلې درې ته هم خلک بايد . دي

چې پلنوالی يې لM دی په وړې غونjۍ پراته رسک هر وخت �¥ه �و�ه وي �که 
  :ې مې وپو2تلمنيبله . غلی او آرام و ه تو�هعجيب ې ورځ پهدخو په 

  خلک چېرته تليل؟ -

ه بس بهر هم اورېدل غM مو ل، �ولو نجونو سندرې ويلې او کيسې يې کولې
  .کېده
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په همدې وخت کې مې په ډېر احت�ل رسه مور په خپل لوم�ي �ول5ي کې زده 
  .�که چې زده ک�ې يې په شپM کلنD کې پرې�ې وې. ک�ې پيل کولې

ودراوه ونه �اډی ما هغه دوه کسان چې رسک ته راغلل او نا�اپه يې زموږ ون 
د �واب موکه مې » �وک ده؟ مالله«چې  آن دا چې د دوی د پو2تنې. ليدل

يا دا چې دوی ته يې ترشيح ک�م چې دوی بايد ولې موږ نجونو . ک�هه ن هم پيدا
  .او يا هم خپلو خويندو او لورانو ته د زده ک�ې اجازه ورک�ي

�ه مې چې په ياد را�ي دا و چې له �انه رسه مې فکر کاوه چې سبا  وروستي
د هغې دريو ، ږونو کې ان5ازې وک�ېکوم غM مې چې په غو. بايد درس زده ک�م

بلکې د هغو دريو چر�انو غM و چې هغې کس به رسونه ترې پرې ، مرميو غM نه و
  .کول او چ{ل رسک ته به يې غور�ول
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  �پرکی �لورم

  

Vد مرګ او ژوند تر من  

  

  2ېرا به ولې درته نه ک�م

  توره �وپکه ورانوې ودان کورونه

  

  هغه په تا سپارم، لويه خدايه

  

ژر يې د سوات د مرکزي روغتون ، همدا چې عث�ن بهايي جان په پې�ه پوه شو
  .په لور حرکت وک�

له کي¬ رس او ، ې په پ�و لوېدلې وممنيبزه د . �ولو نجونو چيغې او ژړاوې ک�لې
همدا چې لM نه و تليل چې يوه پوليس زموږ . غوږ �خه مې وينې روانې وې

يوې نجلD مې د . يې زموږ وخت نيولی و�اډی درولی و او په بې]ايه پو2تنو 
  :غاړې رګ نيولی و او چيغې ک�ي يې و

پوليس ته يې وييل و چې تاسې الړ . ژر روغتون ته �ان ورسوئ، هغه ژوندۍ ده -
  .شئ او هغه کسان ونيسئ

ه موږ ته ډېره لويه سيمه 2کارېده خو په اصل کې ډېر وړوکی 2ار دی او مېن5ور 
پالر مې د خصويص 2وون]يو په يوه  .ډېر ژر خپرېMي د خلکو په منn کې خربونه

پورته شوی و چې  له پارهغونjه کې له مطبوعاتو رسه ناست و او تازه د خربو 
مبايل خپل ، د خوشال 2وون]ي شمېره چې �وري. مبايل ته يې زن� را�ي

په دې وخت کې احمدشاه . مل5ري احمدشاه ته ورکوي چې هغه يې �واب ک�ي
ډزې شوې �اډي د 2وون]ي په بس «: ته خرب ورکوي ورته واييسمدالسه پالر 
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  ».دي

کېدای يش مالله هم په «: سمدالسه له �انه رسه فکر کوي، د پالر رن� الوتلی
  ».کې وي

له �انه رسه يې ويل کېدای يش يو ، هcه يې ک�ې وه چې �ان ته زړه ورک�ي
د �لور سوه  هغه. هلک عاشق وي او په خپله تپانچه يې هوايي ډزې ک�ې وي

 کې د دولت په پرو�رامونو د نيوکې مديرانو په يوه غونjه کې و چې په �ول سوات
  .راغونj شوي و له پاره

پالر مې د �ولنې د رييس په تو�ه نه شوای کوالی چې غونjه پرېMدي نو خپله 
  .وينا يې له پرو�رام رسه سمه مخته يوړه

له ، نو پو2تنو ته نه پاتې کېMيپالر د حارضي، همدا چې وينا يې پای ته رسېMي
خپل مل5ري احمدشاه او رياض رسه چې دوی �اډی الره په بي�ه د روغتون په 

 کله چې هغوی را. له روغتون يې يوازې پن]ه دقيقې الره په مخ کې وه. لور �ي
. عکاسان او د �لويزيون کامرې ليدل کېMي، رسېMي هلته ډېر شمېر خربياالن

د پالر زړه ��ندی �کان . و چې زه هم ويشتل شوې يمهغه وخت يې باور شوی 
او د کامرو په منn کې روغتون ته الره  خلک له الرې يوه او له خوا کوي. وهکا

  .بايس

  :پالر مې په پرلپسې تو�ه تکراروله

 ...زما 2ايسته او زما اتلې لورې، لورې -

رسه په  هغه نه پوهېده چې ولې له ما. پوزه او انن5ي مې يې 2کلول، �نjه
. رسه له دې چې زما سرت�ې ت�لې وې خو بيا هم پوهېدم . ان5لييس خربې کوي
يو کس » .ترشيح کوی يې نه شم خو ماللې �واب راک�«: وروسته مې پالر وويل

يوه مسکا نه بلکې هغه  له پارهخو دا مې د پالر . وييل و چې زه مسکه شوې وم
چې زه يې د تل له پاره له السه �که چې هغه فکر کاوه ، ته يوه 2کلې لحظه وه

کله يې چې زه په هغې حال کې ليدلې وم احساس يې ک�ی و چې .نه يم ورک�ې
يې �ول اوالدونه  له پارهد مور او پالر . له تر �ولو بدې پې�ې رسه مخ شوی دی
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زه له اوږدمهال راهيسې وررسه . �وله ن�ۍ وم له پارهارز2ت لري خو زه مې د پالر 
  .سته په �ر�نده د ماللې په نومپ{ه د �ل مکD په نوم خو ورو  لوم�ی په، وم

  .ده تل فکر کاوه چې طالبان به په ما پسې نه بلکې په ده پسې رايش

چې په يوه  دوی غو2تل«: ده ويل داسې احساسوي چې په زړه يې �کان راغلی
  ».غلی ک�ي له پارهمالله ووژ� او ما د تل  .غييش دوه توتکD وويل

، د 2وون]ي �ول مديران روغتون ته راغيل و. وېرېدلی و خو ژړل يې نهپالر ډېر 
داسې 2کارېده لکه �ول 2ار چې ، هلته انتظار و او مد� فعاالن Dرسن ې�ول

  ».ماللې ته دعا وک�ئ«: پالر �ولو ته ويل. روغتون ته راغلی وي

 دوی مې �پ پاک. ډاک{رانو ډاډ ورک�ی و چې مرمD مې مغز ته نه ده رسېدلې
  .ک�ی او ژر يې بېرته ت�لی و

  :وروسته مېرمن مريم په چيغو راننوته

  �ه پېÌ شوي؟! ضياءالدينه -

لېوره يې زن� ، دا په دې ورځ د خپل زوی د پالنې له امله 2وون]ي ته نه وه تللې
وروسته مريم  .2وون]ي په پې�ه کې وي ا هم د خوشالچې دنه  و ورته وهلی

رس �کو کې ويني چې د خوشال 2وون]ي په �اډي د خربونو په ، �لويزيون ل5وي
بيا يې خاوند تر ، دا سمدالسه له خپل خاوند رسه اړيکه نييس. حمله شوې

ر سخت روغتون پورې په مو�رسايکل چې يوې پ�تنې ته په مو�رسايکل تلل ډې
  .رسوي را یدکار 

  :چيغې يې وهلې

  ماللې زما غM اورې؟، ماللې -

  .وهزما له خولې هم چيغه وتلې 

مر�ې ته يوه ډاک{ر وويل چې مرمD مې په ماغزو نه بلکې په �نjه ل5ېدلې نو له 
هم وې نجونو رسه چې ويشتل شوې نورو دې له دوو . کوم �واښ رسه مخ نه ده

رسه يو  د شازيې په ويل او السونو هم دوه مرمD ل5ېدلې وې چې له ما. ولیدل
کور ته ، دی چې �پي شوې ده د کاينات فکر نه. �ای يې روغتون ته راوړې وه
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چې په مT يوې مرمD �پي ک�ې ده بيا يې يې پام شوی تللې وه خو کور کې 
  .کورنD روغتون ته راوړې وه

له ما نه لرې  به هم يوه لحظهپام وک�ي خو بيا پالر مې پوهېده چې هغوی ته هم 
چې  وزير لوم�ی کس ود خيرب پ�تونخوا ، مبايل ته يې پرلپسې زن� راته. کېده

په . ما هر �ه ترتیب ک�ي دي، اندې�نه مه کوئ«: هغه وييل و. اړيکه يې ونيوله 
  ».پې�ور کې ليjي ريjين� روغتون ستاسې انتظار کوي

سيمه ييز قوماندان د ور�ې په دريو بجو وويل چې يوه . پوځ د پې�ې مسول و
خت نه دوی کايف و . نظامي هليکوپرت رالېMي چې زه او پالر پې�ور ته ولېMدوي

خو بيا هم مېرمن . او هغه هم رارسه الړه يش الره چې مور ته مې انتظار وک�و
مريم �ين5ار وک� چې له موږ رسه الړه يش �که چې کېدای يش زه يوې 2]ې ته 

د مريم کورنD په اندې�نه کې وه �که چې د مر�ې ماشوم زوی هم . اړتيا ولرم
  .مور په �ېر وه يو وړوکی عمليات ک�ی و خو مريم زما د دویمي

ا هم حمله پالر وېرېده نه چې طالبان بی، بوالنس ته پورته کوwکله يې چې زه ام
د . روان ک�ي�وک يې کې  امبوالنس�ول پوهېMي چې په ، هغه فکر کاوه. وک�ي

او له وېرې  خو پالر �وله الره اندې�من، هليکوپرتو ډ�ر يوازې يو ميل وا�ن الره
راغلې او موږ ورته په نه وه رسېدو تر اوسه هليکوپرت کله چې هلته و . رسه مخ و

احمدشاه او ، د ماما زوی خانجي، پالر، زه، وروسته هليکوپرت راغله. انتظار و
  .موږ يو کس هم تر دې دمه په هليکوپرت کې تليل نه و. مريم �ول يې پورته ک�و

. وک� چې وطني سندرې په کې غMېدې پروازپه رس مو ورزيش لوبغايل  دد پوځ 
او  د هغه ساز. سندره واورېده خپه شوپالر چې کله له وطن رسه د دوی د مينې 

ه يوه پن]ه لس کلنه نجلD هم وښ و نه د داسې وطن پالنې غM چې پآواز خ
  .زې ک�ي چې اوس د مرګ په حال کې ده ډ

کله چې زما له �پي کېدو خربه . له الندې د کور له بامه مې مور زموږ ننداره ک�له
په �ول5ي کې د مېرمن الفت درس ته ناسته وه چې الف انار او ب بابا ، ې وهشو 

فکر يې ک�ی و ، په لوم�يو کې له اصيل خرب �خه نه وه خربه شوې. زده ک�ي
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کور ته او په منjه په بي�ه  .چې زموږ �اډي �کر ک�ی او زما پ�ه خوږ شوې ده
له نيا . و ېده خرب وړینيا ته مې يې چې هغه وخت کې له موږ رسه اوس، وه تللې

  .دعا راته وک�ي، مې يې هيله ک�ې وه

د سرت�ې مور وروسته مې د . رشانو دعا ژر قبلويد م )ج(موږ باور لرو چې خدای 
�ېديل د ډالD اخيستو تصويرونه هر �ای � زما. ل5ېMيپاتې شوو ه5يو په سهار 

ونه له ماللې ډک �ول �اي. مور مې تصويرونو ته په کتو په سل5يو سل5يو ژاړي .وو 
  . مالله، مالله، و مالله

زموږ په فرهن� کې که �وک م�ه يش 2]ې . کور مو ډېر ژر له 2]و ډک شوی و
  .او نارينه نه يوازې خپلوان يې بلکې �اونjيان يې هم کور ته را�ي

. په برنjه ناسته وه او د قرآنکريم آيتونه يې لوستل. مور مې ډېره وېرېدلې وه
  ».ژاړئ مه يوازې دعا وک�ئ«: وه وييل و وروسته يې 2]و ت

jاتل چې له 2وون]ي �خه پلی کور ته . ه د ننه کو�و ته تليل وورو�ه مې په من
. ډزې شوې دي ما  �لويزيون چاالنوي او په خربونو کې ويني چې په ،راغلی و

�ولو . �ليفون ته يو مخ زن� را�ي. او دواړه په زوره زوره ژاړي خوشال ته غM کوي
مې مور ته زړه ورکاوه چې مرمD يې يوازې په �نjه ل5ېدلې او ماغزو ته يې 2]و 

خو  ېره عجيبه وي چې دا رارسه نشتهدې فکر کاوه چې ماته به ډ. نه ده رسېدلې
د پالر يوه مل5ري مې . دې ته خلکو اجازه نه وه ورک�ې چې له مارسه الړه يش

  .لېMدولې يمکور ته په �ليفون خرب ورک�ی و چې زه يې پې�ور ته 

کيل . د حالت هغه و چې يو کس زما له کيل �انو رسه زموږ کور ته را�يتر �ولو ب
: مور يې په ليدو رسه چيغې وهي. انې يې د حملې په صحنه کې موندلې وې�
انې �ه � زه له ماللې پرته کيل. زه مې لور غواړم. انې نه غواړم� زه يې کيل«

  »!ک�م؟

  .د هليکوپرت غM اورېدل کېMي

د الوتکې له پورته کېدو ، د هليکوپرتو هوايي ډ�ر مو له کوره يو ميل وا�ن لري
مور مې » !خامخا به مالله وي«: دوی ويل. يرسه �ولې 2]ې بام ته منjې کو 



 
 
 

 

  ٢٦٢ | زه مالله یم

، ډېر سخت دی له پارهخپل �کرۍ له رسه پورته کوي چې دا کار د يوې پ�تنې 
ته وايي  )ج(خپل خدای. ريآس�ن ته �و  او نييسپه دواړو السونو کې يې پورته 

موږ امنيتي ساتونکو ته اړتيا نه لرو زموږ . چې خپله لور مې په تا سپارلې
ه مات هتاسې مې د لور ساتنه کوئ او تاسې به يې بېرت، ساتونکی يوازې ته يې

  ».کوئرا

پالر ډېر وارخطا و فکر يې کاوه . پرلپسې وينې قD کولېمې په هليکوپرت کې 
. نژدې و چې خپلې هيلې له السه ورک�ي، بهېMي په بدن کې د ننهوينه مې چې 

مريم دوی . خو د مريم فکر کېMي چې زه هcه کوم په �کري مې خوله پاکه ک�م
  » .دا يوه 2ه ن�ه ده. حرکت کوي، و�ورئ«: ته وايي

�ولو فکر کاوه چې ما د ليjي ريjېن� ، کله چې په پې�ور کې 2کته شوو
غتون کې د اعصابو او ماغزو يو ډېر تک�ه جراح کار روغتون ته وړي چې په دې رو 

 ۶۰۰چې د  .نظامي روغتون ته وړې ومد دې هيلې په خالف يې کوي خو 
بسرتونو ډېر لوی روغتون دی او د ان5رېزانو د حکومت په وخت کې جوړ شوی 

م کال راهیسې  ۲۰۰۴دلته پوځ د ، پې�ور د قباييل سيمو دروازه بلل کېMي. دی
روغتون �ول د �اÅر�و بريدکوونکو له ، راغلی دی له پارهيولو د ملېشو د ن

د روغتون د ودانD چاپېر د پوليسو د تالشيو ودانD پرتې دي . قربانيانو ډک دی
  .�و روغتون له �اÅر�و بريد کوونکو �خه خوندي وي

په . چې په يوه بېله ودانD کې وه .�ان�5ې پالنې �ان5ې ته يوړمد زه يې په بي�ه 
زه يې يوې . کې د ��ېديل ساعت عقربه د مازي5ر په پن]و بجو والړه وه کو�ه

د �ن� په کو�ه کې . چې دېوالونه يې له هندارو جوړ شوی و د ننه ک�مکو�ې ته 
يو کس . يو ساتونکی پروت و چې په يوه �اÅر�ي بريد کې سخت سوزېدلی و

او اعصابو جراح کو�ې ته راننوت ويل يې چې ډ�روال جنيد نومېMي او د ماغزو 
پالر ډېر په اندې�نه کې شو �که چې د هغه کس �ېره ډاک{ر ته ورته نه وه . دی

» ستاسې لور ده؟«: �خه وپو2تل وروسته ډ�روال له پالر. ډېر لM واو عمر يې هم 
  .مريم �ان زما مور معريف کاوه چې د ننوتلو اجازه ورک�ي
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سرت�و مې حرکت کاوه ، وهېدمزه پ. ډ�روال زما د حالت په اړه �ر�ندونې وک�ې
ډ�روال مې د کي¥ې ورو�ې پاس برخه چې . خو خربې مې نه شوای کوالی

ډېر وارخطا و �که چې په عکسونو کې يې هې� ، مرمD پرې ل5ېدلې وه و�نjله
که مرمD په دې �ای ل5ېدلې وي نو بايد د «: ويې ويل. مرمD نه وه ليدلې

  ».مرمD د وتلو الره هم وي

  .ما ستون فقرات په الس وکتل او زما په اوږه کې يې مرمD پيداک�هوروسته يې ز 

ډ�روال مې پالر ور وغو2ت ويې ويل . بيا يې هم زما د ماغزو عکسونه واخيستل
خو نويو ، چې په سوات کې عکسونه يوازې له يوې زاويې اخيستل شوي و

  .عکسونو 2ودله چې �پ شدید دی

چې مرمD  دينه په عکسونو کې 2کاريورته و�وره ضياءال«: پالر ته يې وویل
او  وبايد چې دعا وک�  .ته هم زيان رسېدلی دیمغزو ماغزو ته نژدې شوې او 

  .په دې حالت کې يې عمليات کوی نه شو. انتظار و اوسو

په سوات کې ډاک{رانو ورته وييل و چې له کوم �واښ رسه . پالر ډېر پرېشانه شو
و که �واښ جدي وي ولې يې نه خ. خو اوس �واښ ډېر جدي و، مخ نه يم

زموږ په هېواد کې چې . عمليات کوي؟ پالر په نظامي روغتون کې خوشاله نه و
خلک د دوی په وړاندې له ډېر ، پوځ ډېر �له قدرت په الس کې اخيستی و

په �ان�5ې تو�ه په سوات کې چې پوځ له ډېر اوږده . احتياط �خه کار اخيل
د پالر يوه مل5ري اړيکه . مليات پيل ک�ي ود طالبانو په ضد عمهال وروسته 

موږ نه غواړو . لور دې يوه بل روغتون ته يوسه«: وررسه نيولې وه ورته وييل يې و
  ».چې هغه هم د لیاقت عيل خان په �ېر د ملت شهيده يش

. نه پوهېMم �ه وک�م«: ډ�روال جنيد ته يې وويل. له پالر �خه مې الره ورکه وه
  ».وږ فکر کاوه چې يوه ملکي روغتون ته �وموږ ولې دلته يو؟ م

کېدای يش ډاک{ر ممتاز دې «: له �و لحظې چوپتيا وروسته يې بيا ورته وويل
  »روغتون ته راولئ؟

وروسته پوه شو چې هغه يې د �ېرې پر خالف ديارلس کاله کېMي چې د 
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هغه يې له تره وروسته  .پاکستان په پوځ کې د اعصابو تجربه لرونکی جراح دی
چې هغه هم په پوځ کې د اعصابو جراح و د يوه ډاک{ر په تو�ه له پوځ رسه يو 

له طالبانو رسه نظامي روغتون . �که چې ډېر 2ه امکانات يې لرل، �ای شوی و
جنيد به هره ورځ د مرمD او چاودنې له ډېر شمېر ناروغو  .په لوم�ۍ ليکه کې و

  . رسه مخ و

  ».درملنه ک�ې ده زر�ونو ماللوما د «: وروسته يې وويل

هر . تاسې ډاک{ر ياست«: دا چې پالر مې هغه وخت ډېر غمجن و �واب يې ورک�
  ».ډول فکر چې کوئ سمه ده تررسه يې ک�ئ

نرسانو مې د زړه ، هغه وخت �ولو بايد �و ساعته صرب ک�ی وای چې �ه کېMي
مې الس به ، کله کله به مې ورو غM اورېدل کېده. �کان او د ژوند ن�ې �ارلې

کله به مې چې سرت�ې په . 2وراوه او يا به مې سرت�ې خالصې او پ{ې کېدې
تر دې ، ماللې، ماللې«: مېرمن مريم به وويل، بشپ�ه تو�ه پرانیستل شوې

  ».چې �ومره 2کلې ديو وړاندې مې يې سرت�و ته کتيل نه 

  :مر�ې وويل. هcه مې کوله الس مې و2وروم، بې کراره وم

  .مه 2وره -

تر دې �ايه يې د پالر له . وېدو په وخت کې مې مور له اتل رسه راغلهد ملر ل
تر دې  .تېر ک�ي ووالره په مل5ري محمد فاروق رسه �لور ساعته په �اډي کې 

کله دې چې مالله وليده ونه ژاړې او «: وړاندې مر�ې له مور رسه اړيکه نيولې وه
  ».هغه هر �ه اوري. چيغې ونه وهې

پالر ، کې ورته وييل و چې �ان هرې پې�ې ته تيار ک�ي پالر هم په �ليفون
  . غو2تل مور ته مې زړه ورک�ي

هغه . دوی يو بل په غېM کې ونيول او او2کې يې تويولې، ورسېده کله چې مور را
  :وخت مور ماته وويل

  .غو2تل يې تا وویني. و�وره اتل هم دلته دی -

  :اتل چې د غم او درد له السه ژړل وويل

 
 

 

 

  ٢٦٥ | زه مالله یم

  .مالله مې ډېره �پي شوې ده ،مورې -

ويستلو له پاره تر اوسه عمليات د  نه پوهېده چې ډاک{رانو ولې د مرمDمور مې 
   .ک�ې نه يم

  :وروسته يې وويل

  ....زما اتله او زما 2کلې لور -

اتل دومره ژړل او شور يې جوړ ک�ی و چې د روغتون خدمت5ار هغه د روغتون 
  .شپه غايل ته يووړ

. �که چې بهر ډېر کسان ليدل کېدل، يخي الره ورکه وهله پالر �خه ب
. هلته راغيل و له پارهدولتي چارواکي او ايالتي وزيران د همدردۍ ، سياستوال

سل زره روپD  له پارهآن وايل هم هلته و چې پالر ته مې يې زما د درملنې 
زموږ په �ولنه کې که يو �وک م� شوی وي او دولتي چارواکي يې . وې ورک�ې

کورنD يې د غرور احساس کوي خو پالر مې تر اوسه پرېشانه ، کورنD ته رايش
�که چې دوی زما ، فکر يې کاوه چې دا �ول کسان مې م�ينې ته انتظار دي. و

  .ک�ی هې� اقدام نه و له پارهد ساتنې 

خو پالر سمدالسه بند ، اتل �لويزيون چاالن ک�، وروسته يې چې کله ډوډۍ خوړه
کله چې پالر بهر شو . الره چې پر ما د حملې خربونه ووينيوس يې نه . ک�

 مور مې په ډېرې. چينلونو زما تصويرونه 2ودل �ولو. مر�ې بېرته چاالن ک�
  :عاجزۍ وويل

  مالله، زما مالله،بېچاره زما  -

  .مر�ې هم يو �ای وررسه ويل

هلته . ينيمه شپه ډ�روال جنيد پالر ته وويل چې له کو�ې بهر خربې وررسه وک� 
  :يې ورته وويل

  .د ماللې رس پ�سوب ک�ی ضياءالدينه -

 وروسته ډاک{ر ورته وييل و چې حالت يې 2ه نه. پالر مې يې په مطلب پوه نه شو
ډ�روال . بيا مې هم وينې قD کولې. دی او هره لحظه کېدای يش بېهوشه يش
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ل دا �. �ل له پاره امر وک� چې د ماغزو عکس مې واخيل درېيمجنيد د 
  .پ�سوب ک�ی سونو 2ودله چې د ماغزو برخې مې خطرناکعک

  :وويل رپال 

  .ما خو فکر کاوه چې مرمD يې ماغزو ته نه ده رسېدلې -

يو هjوکی مات شوی او �و�ې يې ماغزو ته ، ډ�روال جنيد ورته ترشيح ک�ه
هغه بايد د رس د کاسې يوه برخه . ک�یماغزو پ�سوب له امله يې ننوتلې دي چې 

له دې پرته به فشار د زغم وړ ، ک�ې وای �و ماغزه کايف چاپېريال ولريجراحي 
  :ډ�روال وويل. نه وي

که عمليات يې نه ک�و ژوندۍ نه پاتې . يات ک�ولمهمدا اوس بايد هغه ع -
  .نه غواړم په راتلونکي کې پ�ې�نه شې چې ولې دې دا کار ونه ک�. کېMي

او ډېر خطرناک ورته 2کارېدل  ونه و د رس د کاسې پورته کول پالر ته د زغم وړ 
  :په ناهيلD يې وپو2تل

  ژوندۍ به پاتې يش؟ -

  .په دې وخت کې پالر يو �ه زړه پيداک�ی و

خو مرشانو يې مخالفت وک� او نورو هم ويل چې ، ډ�روال جنيد زړور هوډ ک�ی و
الر پ. دا هغه هوډ و چې زما ژوند يې ساته. بايد بهر ته يوړل شم له پارهد عمليات 

له د عمليات اجازه ورک�ه او جنيد هم وویل چې ډاک{ر ممتاز به هم د مرستې 
. سونه يې ل�زېدلپالر مې چې کله د رضايت پا�ه السليک کوله ال . وغواړي را پاره

کېدای يش ستاسې ناروغ «: ه تور او سپ� رن� ليکل شوي وپه دې پا�ه کې پ
  ».ژوندی پاتې نه يش

مور او پالر مې د عمليات له . نيمه بجه پيل ک�لعمليات يې د شپې په يوه 
زه له هغې پرته ژوند . خدايه ته مالله وساتې«: پالر مې ويل. کو�ې بهر ناست و

  ».ما ډېر ژوند ک�ی. خدايه زما ژوند واخله هغې ته يې ورک�ه. نه شم کوالی

  :نا�اپه مور وويل

  .به زموږ لور بېرته راک�ي )ج(یخدا -
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  .ه ک� او په الس کې نيولی قرآنکريم يې په ساعتونو تالوت ک�يې مخ دېوال ت بيا

  :مر�ې ويل

دا ډاډمنه وه . دعا وک�ي�وک نه و ليديل چې ستا د مور په �ېر  هې� کلهما  -
  .به يې د دعاوو �واب ورک�ي )ج(چې خدای

دا چې نه بايد زه يې د نجونو د . پالر هcه کوله چې د تېر په اړه فکر ونه ک�ي
  . بارزې ته هcولې وایحقوقو م

کي¬ ککرۍ د ډ�روال جنيد مې له آتو �خه تر لسو سانتي مرتو پورې د رس 
معدې  بيا يې د. کايف �ای ولري له پارهلوری جراحي ک� چې ماغزه د پ�سوب 

چې د هjوکي  له پارهد دې  .�¦ې ک� �ایکي¥ې خوا تر پوستکي الندې  له
زما  دوی. يې د ننه وساته�و�ه سامله ساتل شوې وي په دې سوري کې 

ب مې نه چې د ماغزو پ�سو  ،له دې يې اندې�نه لرله، ترايکوتومي عمليات وک�ل
عمليات د پن]و ساعتونو په شاوخوا کې . نييسو  د تنفس د هوا د رات� مخه

  .وخت ونيو

د مور له دعا�انو رسه رسه مې پالر فکر کاوه چې نوي په سلو کې بهر انتظار 
، وډېر غمجن و  مل5ري او پلويان�ينې د پالر . خرب هيله لريخلک زما د مرګ د 

  . پالر داسې احساسوله چې نور خلک مې په شهرت نيت بدوي

  :پالر د عمليات له کو�ې بهر والړ و چې يو نرس ور نژدې شو او پو2تنه يې وک�ه

  تاسې د ماللې پالر ياست؟ -

  .وررسه ننه ويستبيا يې هغه د ننه يوې کو�ې ته 

  .ويل فکر مې کاوه چې راته وايي چې موږ يې ژوند بچ نه ک�ای شوپالر 

  :خو هغه وویل

  .وينې ته اړتيا لرو يو کس بايد د وينې بانک ته الړ يش -

يو مل5ری په وينه د ده په �ای يې . م شو خو بيا هم پرېشانه وپالر يو �ه آرا
  .پسې الړ

الر ته يې وويل چې پ. د سهار پن]ه نيمي بجې وې چې حراجان له کو�ې ووتل
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زموږ په فرهن� . د رس يوه برخه يې جراحي ک�ې او په خې{ه کې يې ساتلې ده
پالر ترې . کې ډاک{ران خپل کار ناروغانو او يا د هغې خپلوانو ته نه ترشيح کوي

  :وپو2تل

  دا چې لور مې ژوندۍ پاتې کېMي؟. يوه بې منطقه پو2تنه کوم -

  :ډ�روال جنید �واب ورک�

موږ خپل کار وک� د رس يوه . دوه خامخا �لور نه کېMي هکې دوه جمعپه طب  -
  .برخه مو عمليات ک�ه اوس به انتظار وباسو

  :پالر بيا وپو2تل

  دا هjوکی �ه کوئ او �ه به پرې وک�ئ؟. زه يوه بله احمقانه پو2تنه هم لرم -

  :دا �ل ډاک{ر ممتاز �واب ورک�

  .ډېر آسانه کار دی، �ای ږدوتر دريو مياشتو پورې يې بېرته په خپل  -

له ايالت  .ما مې مT 2ورولی و. ل شولپه سبا سهار خوشاله خربونه واورېد
دوی وويل چې جنيد او ممتاز . �خه درې تک�ه ډاک{ران زما معاينې ته راغلل

خو اوس بايد ناروغ بېهوش ک�ي �که چې هو2ياري ، عمليات په 2ه تو�ه ک�ی
  .و يې فشار رايشيې د دې المل کېMي چې په ماغز 

طالبانو يوه اعالميه ، په داسې حال کې چې زه د مرګ او ژوند په حال کې وم
دوی وييل و چې . خپره ک�ې وه او زما د ويشتلو مسوليت يې په غاړه اخيستی و

د پاکستان د . حمله يې د زده ک�و د بندېدو پر خالف زما د مبارزې له امله نه وه
وک�ه او هر �وک  دا حمله موږ«: ن هللا احسان وويلطالبانو د تحريک وياند احسا

ماللې د بې دينD په ، چې زموږ په وړاندې خربې وک�ي همداسې به ووژل يش
هغه �وانه وه خو د پ�تنو په سيمو . خربې کولې له همدې امله وويشتل شوه اړه

په طالبانو پسې يې ، مالله لويديn پلوې ده. کې يې لويديn فرهن� دود کاوه
  ».و یعزيز ويليې ې کولې او ولسمرش اوباما ته خرب 

کله مې چې يو کال وړاندې د سولې  .ر مې پوهېده چې د دوی مطلب �ه وپال 
ډېرې مرکې مې وک�ې چې په يوه کې مې يې بايد د خپلې ، ډالD واخيسته
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� ، هلته مې خان عبدالغفار خان. خو2ې وړ سياستوالو نومونه اخيستي وای
�که چې د يوه تورپوستي �وان په . مرش بارک اوباما و�اکلنظ¦ بو�و او ولس

تو�ه يې د يوې له ستونزې ډکې کورنD رسه رسه وکوالی شول چې خپلو هيلو ته 
په ، خو امريکا د پاکستان د خلکو په نظر د دوی د بې پيلو�ه الوتکو. ورسېMي

  .کې د پ{و حملو او ر�ونj ډېوېس له امله بې باوره شوې وه هېواددې 

د طالبانو يوه وياند وویل چې دوه مياشتې مخکې فضل هللا په يوه غونjه کې د 
�وک چې د دولت پلوي او زموږ په ضد «: هغه وييل و. دې حملې امر ورک�ی و

ده » .تاسې به ووينئ چې نور مهم کسان به هم قربا� يش. وي وبه وژل يش
ون]ي د رسک په اړه زما او د 2و زياته ک�ه چې د دوو سواتيانو په وسيله يې 

يې هم د پوليسو له پوستې رسه نژدې  له پارهمعلومات �ول ک�ي او د حملې 
  .�ای �اکلی چې و2يي موږ په هر �ای کې حمله کوی شو

نا�اپه �ول کسان په ، وو تېر شوي  هپه سبا ورځ چې له عمليات مې �و ساعت
ج�ال  مرشځ په دې وخت کې د پو . منjو شول او خپل يونيفورمونه يې منظمول

  :او پالر ته يې وويل راغئکيا� 

  .خلک تاسې او ستاسې لور ته دعا کوي -

ياتو کې سوات ته لم کال کې د طالبانو په ضد عم ۲۰۰۹ه کله چې کيا� پ
، زه ډېره خوشاله يم«: په هغې جلسه کې مې وويل. ما خربې وررسه وک�ې، ئراغ

  ».ونيسئاوس بايد يوازې فضل هللا . تاسې لوی کار وک�

 ئراغوروسته ج�ال کيا� زما لور ته ، په تاالر کې �ولو 2ه راغالست ورته ووايه
  .او په رس مې يې د يوه پالر په �ېر الس تېر ک�

په دې وخت کې يې ، خالصه ترشيح ک�ه وډ�روال جنید ج�ال ته د عمليات
ي تر�و په بهر ته ولېM له پارهد 2ې کتنې  ډ�روال ته وويل چې تصويرونه يې بايد

له دې کتنو �خه وروسته د احت�يل ناروغيو د خپرېدو . دقيقه تو�ه معاينه يش
خو وروسته ډېر کسان . له امله زما د کT �ن� ته هېچاته هم د راتلو اجازه نه وه

اطالعاتو وزير چې د په طالبانو نيوکه کوونکی او د ، راغلل لکه عمران خان
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زموږ د  همدا رازاو  ميان افتخار حس� ،ل شوطالبانو له السه يې يو زوی هم ووژ 
ايالت وزیر حیدر هو° چې تر دې وړاندې مې په یوه پرو�رام کې مرکه هم 

هو° خلکو ته . خو هې� يوه هم ونه کوالی شول د ننه رايش. وررسه ک�ې وه
  :وويل

هغه بايد ډېر نور کارونه هم . �ول ډاډه اوسئ چې مالله به ژوندۍ پاتې کېMي -
  .ه ک�يتررس 

د ماسپ�� درې بجې وې چې په هليکوپرت کې له راولپنjۍ نه دوه برتانوي 
 بېرمېن5همرينولjز چې د  ډاک{ر جاوېد کيا� او ډاک{ر فيونا. ورسېدل ډاک{ران را

چې د ينې د پيوند  له پارهرسه د مرستې له ډاک{رانو پوځ  دو او و له روغتون �خه 
له �کان زموږ هېواد . وږ ته رالېMل شوي زده ک�ي دې روغتون  کولو عمليه ور

له هرو اوو پاکستا� ماشومانو يو ، پر زده ک�و رسبېره، ورکوونکو احصايو ډک دی
اخته کېMي او ډېری ) هپيتايت(يې د پېچکاريو د ناپاکو Êبو له امله په زې�ي يا 

ج�ال کيا� د دې . يې د ينې د ناروغيو له امله خپل ژوند له السه ورکوي
ډاک{رانو يې برتانوي له . الس په کار شوی و له پارهونزو د له من]ه وړلو ست

چې په ما  په هغې سبا، غو2تنه ک�ې وه مخکې تر دې چې هېواد ته يې الړ يش
کله چې هغوی له . خرب ورک�يج�ال ته د خپل پرمخت� په اړه ، حمله کېMي

يو ، ونه رو2انه ديپه کو�ه کې يې دوه �لويزيون، ج�ال رسه په خربو بوخت دي
په اردو ژبه سيمه ييز �لويزيون او بل هم په ان5لييس ژبه سکای نيوز �لويزيون 

  .چې زما د حملې راپور يې ورکاوه

له ډاک{ر رسه له تخلص پرته بله کومه خپلوي نه لرله خو يو بل يې  مرشد پوځ 
ورونو له له همدې امله ډاک{ر ته ج�ال وويل چې د دې �jو وډو راپ. 2ه پېژندل

ېستان ته تر تلو مخکې لله ډاک{ر يې غو2تنه وک�ه چې ان5، امله اندې�نه لري
ډاک{ر جاوېد چې د ملکې اليزابېت په روغتون کې د بې�نيو پې�و . بايد ما و�وري

روغتون کې  بېرمېن5همچې په يې سالکار دی غو2تنه يې ومنله خو ډاک{ر فیونا 
دوی د پې�ور په  .�ان رسه راوستې وهد ماشومانو د کتنې متخصصه ده هم له 
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�ېدلې يوه ممنوعه سيمه �ر  له پارهاړه 2ه احساس نه الره �که چې د بهرنيانو 
مبارزه  له پاره و چې ما د نجونو د زده ک�و د حق اورېديلخو کله يې چې ، ده

�که پوهېدل چې دوی خپله ډېر . وو نو زما مرستې ته په ډېره مينه راغيل  کوله
ي چې په يوه 2ه 2وون]ي کې يې زده ک�ې ک�ې وې او توانېديل و نېکمرغه د

  .چې 2ه ډاک{ران يش

د دوی له راتلو خوشاله نه و تر دې چې چارواکي ډ�روال جنید او د روغتون 
ان5رېز ډاک{ران د . ډاک{ر جاوېد ورته �ر�نده ک�ه چې دوی چا رالېMيل دي

يې د اوبو يو نل د السونو  لوم�ی. وو  موقعيت �خه ناخوښروغتون له رشايطو او 
وروسته ډاک{ر فيونا . خالص ک� خو په نل کې اوبه نه وې را له پارهد مين]لو 

پو2تنه يې وک�ه چې د . ته يې �ه وويل ددست5اوې وکتلې او ډاک{ر جاوې
دوه «: ئراغ�واب . يې د وينې فشار �ه وخت اخيستی دی له پارهوروستي �ل 
  »ساعته مخکې

ډي (د ا چې وينې فشار بايد ژر ژر واخيستل يش او بله دډاک{ر وويل چې د 
  . هو سطحه مې ډېره �ي{ه ) کسايj کاربنا

خو  چې د جراحD عمليات په 2ه تو�ه شوي ديهغه ډاک{ر جاوېد ته وويل 
د ماغزو له جراحD . جوړېدل له عمليات وروسته د مراقبت له امله پرمخت� کوي

ډي اکسايj (�ارنه ويش او د ناروغ د وروسته اړينه ده چې د ناروغ په تنفس 
ډاک{ر جاوېد ويل په الوتکه کې پرواز له خطره . سطحه بايد متوسطه وي) کاربن

يوازې کوالی شئ د وړ وسايلو په وسيله دا کار تررسه ک�ئ او که چېرې ، ډک دی
وروسته . کاروینه يش په 2ه تو�ه  یاه ولري بيا يې هم دو روغتون دا دست5
له پې�ور �خه الړل �که چې په دې 2ار کې له کې ليکوپرت دوی په همغه ه

  .تيارې وروسته ژوند خطرناک و

د کورنيو چارو وزير رح�ن ملک يو له هغو کسانو �خه و چې ليدو ته مې راغلی 
هغې ماته له �انه رسه يو پاسپورټ هم . و خو د ننه راتلو اجازه نه وه ورک�ل شوې

په هغې شپه د پوځ شپه . وه خو ډېر پرېشانه وپالر مې مننه ترې ک�ې . راوړی و
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دا د ماللې «: بیا وايي. مور ته ورکوي زما پاسپورټ د تلو په وخت کېغايل ته 
بیا په » .دی له پارهبهر او که د جنت  هخو نه پوهېMم چې له هېواد. پاسپورټ دی

نه پوهېدل چې زما کيسه ، وو دوی په روغتون کې د ننه . سل5يو سل5يو ژاړي
  .له هېواد �خه بهر غو2تم له پارهولې ن�ۍ اورېدلې ده او خلکو د درملنې �

يوه اړيکه له . ب وايهوضعيت مې خراب شوی و او پالر اوس �ليفون ته لM �وا
کريم د کورنD له  ارفېماشومې عنابغه د د کمپيو�ر په برخه کې �خه  پنجاب

نهه کلنD کې د هغه په . خوا وه چې په �ولنو کې مې خربې وررسه ک�ې وې
کسبي نجلD په تو�ه د مايکروسافT له  ېنې په برخه کې د �وانو پرو�رام جوړ 

د سيليکون درې ته  له پارهخوا تاييد شوې وه او له بېل �ې{س رسه يې د کتنې 
خو د همدې کال په جنوري کې هغه د زړه د حملې له امله له سختې  .رابللې وه

له ما �خه يو کال مرشه  اوه شپاړس کلنه هغ. رسېدلې وه ناروغD وروسته په حق
راته ووايئ چې «: پالر مې چيغې ک�ې، کله چې د هغې کورنD اړيکه ونيوله. وه

  » .پرته �ن5ه ژوند کوی يشلور يو پالر له خپلې 

  .بيا يې په زوره زوره وژړل
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  ناپېژانده لور ته سفر

  

شنبې په سهار پالر باندې وشوه او د پنج  حمله را�د سې شنبې په ماسپ�
کلی بايد د جنازې مراسمو ته ، ماما ته يې وويلفائز چې محمد  دومره ناهيلی و

مخ او بدن مې . کوونکې وې د ژوند ن�ې مې ناهيلې. زه بېهو2ه وم. تیار يش
  .وملې مې نژدې وې له کاره ولوېMيسMي او ک، پ�سېديل

ي کو�ې په منn کې پالر مې وروسته وويل کله يې چې زه د هغې وړې شيشه ي
تر هغې �ايه . ستله نلونو او دست5اوو رسه پيوسته ليدم سخت وېرې پسې اخي

: پالر له �انه رسه فکر کاوه. زه د ډاک{ر له نظره ژوندۍ نه يم، چې دی پوهېده
  ».مرګ يې ډېر وختي دی، دا تر اوسه پن]ه لس کلنه ده«

يزمحمد ماما مې ورته ويل فا. مور مې تر اوسه هم دعاوې ويلې او لM ويده کېده
ورت هغه دوولس آیتونه چې د مور مې د دې س .وواييډېر د حج سورت بايد چې 
پالر ته يې ويل داسې . تالوت کولد بې پايه قدرت په اړه دي پرلپسې  )ج(یخدا

  .خو نه پوهېده چې �ه ډول به جوړېMم جوړه شماحساسوي چې زه به 

  :پالر بيا هم پو2تنه ترې وک�ه، ئراغکله چې ډ�روال جنید زما کتنې ته 

  ژوندۍ به پاتې يش؟ -

  :ډاکرت پو2تنه ترې وک�ه

  ا�ان لرئ؟ )ج(تاسې په خدای -



 
 
 

 

  ٢٧٤ | زه مالله یم

  :پالر مې وويل

  .هوکې -

سپار2تنه يې . ډ�روال جنيد داسې 2کارېده چې ژوره قلبي عقيده او باور لري
  .ب راک�يرسه و اوسو �که چې هغه به زموږ د دعاوو �وا )ج(دا وه چې له خدای

نظامي متخصص دوه د �ان�5و حاالتو د پنجشنبې په شپه له اسالم آباد �خه 
ج�ال کيا� هغوی د دوو ان5رېزو ډاک{رانو د راپور په بنسT . ډاک{ران راغلل

ماغزه به مې رضر پيداک�ي او ، پاتې شم له پارهچې که په پې�ور کې د درملنې 
اکD د نه مراعات له امله به ژوندۍ يا هم کېدای يش د پالنې د �رن5وايل او پ

  .پې�ور ته رالېMيل و، پاتې نه شم

د شپې ، د روغتون کارکوونکو د ان5رېزو ډاک{رانو هې� سپار2تنې عميل نه ک�ې
ډلې  د پنجشنبې په سهار د متخصصينو د. يت خطرناک شومهال مې وضع

د «: يې و رسطبيب اسلم له ډاک{ر فيونا رسه اړيکه نيولې وه ورته وييلمسئول 
  ».ماللې وضعيت خطرناک دی

په داسې تو�ه ، په بدن کې مې د نننD غو�ې په نوم کوم �ه پراختيا موندلې وه
د وينې فشار مې ډېر 2کته و او د وينې تېزاب ، مې نه �و�ې کېدېچې وينې 

نژدې وې چې کوملې مې له کاره ، ادرار مې نه شوای کوی. ډېر شوي ومې 
، هوايي ډ�ر ته الړ يش له پارهته د تلو  بېرمېن5همغو2تل ډاک{ر فيونا . ولوېMي

په دې وخت کې زما په اړه بې ، بکسونه او کايل يې هم په هوايي ډ�ر کې و
ان دوه نور نرس له پارهزما د مرستې . کېMي بېرته پ�ې�نه، خربونه اوري هخوند

  .ته نه �ي بېرمېن5هم هم وررسه مل5ري کېMي او

او پالر ته مې يې وویل چې بايد د  ورسېد  پې�ور ته رانبې په ماسپ��د پنجش
، ې تر �ولو بهرته �ان5ه لريچې د �ان�5ې پالنمې نظامي روغتون ته  راولپنjۍ
هغه نه پوهېده چې دومره �پي ماشومه �ن5ه تر بل روغتون پورې . ولېMدوي

 خو ډاک{ر فیونا ډاډ ورک� چې دا ډول کار يې په �لونو ک�ی بايد چې، يويس
  :پالر پو2تنه ترې وک�ه چې کومه هيله شته. اندې�نه ونه ک�ي
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  .که هيله نه وای زه بېرته نه راتلم -

  .پالر ويل په هغې ساعت توانېدلی و چې د خپلو او2کو مخه ونييس

وروسته مې مور پالر . په هغې ورځ يوې نرسې زما په سرت�و کې �ا�کي واچول
  :ته وویل

که چېرې هيله نه وای نو نرسې يې په ، خربه سمه ده ډاک{ر فيوناد ، �ورهورته و  -
  .سرت�و کې �ا�کې نه اچول

ډاک{ر . شازيه له دريو �پي نجونو �خه يوه وه چې همدې روغتون ته يې راوړې وه
فيونا هغه هم کتلې وه او پالر ته يې وييل و چې هغه هم 2ه ده او هیله يې ترې 

  .ماللې رسه مرسته وک�يله ک�ې وه چې 

په . هوايي ډ�ر ته ورسېدو په امبوالنس کې چې امنيتي کنjک هم رارسه وموږ 
ډاک{ر فیونا لM . ساعت او پن]ه لس دقيقې وخت ونيو هليکوپرت کې پرواز يو

و رسه بوخته وه او پالر ويل ره د بېالبېلو تجهيزاتو او وسایلهغه �وله ال ، کېناسته
دل چې دا په دې کار �و کاله کې. داسې �ر�ندېده چې وررسه په ج�5ه ده

 په �ای کول او د �ای واروغو هلکاند نکې يې دنده  ان5لېستانپه . بوخته وه
خو هې� کله هم په داسې . هک� د دوی درملنه يې �ان5ه کې پالنې په �ان�5ې 

  . ډېر خطرناک و له پارهپې�ور د لويديزوالو . يوه حالت کې واقع شوې نه وه

پام يې شوی و ، یې په �و�ل کې پل{نه ک�ې وه دې وروسته له دې چې زما په اړه
که چېرې «: بيا وروسته ډاک{ر فيونا وويل. چې دا يوه ډېره غ¦معمويل پې�ه ده

م�ه مه ک�ه  )ج(که خدایيا هم پې�ه شوې وای زه يې سپکوw او  هتاسې ته هر 
  ».کېدمبلل مور وژونکې  تېرېسه د پاکستان دبه شوې وای زه 

په امبوالنس کې يوه بل ، ۍ کې له هليکوپ{ر 2کته شووې په راولپن�jن5ه چ
د رس د دوی «: پالر په اندې�نه کې و ويل يې. نظامي روغتون ته ولېMدول شوو

خو ډاک{ر فيونا ډاډ ورک� چې په �ول پاکستان » �ه ډول کوالی يش؟�پ درملنه 
ر د دوی تجهيزات ډې. 2ه وسايل لري له پارهکې دا روغتون د �ان�5ې درملنې 

د دوی د  .ډاک{رانو يې په ان5لېستان کې زده ک�ه ک�ې ده، پرمختليل دي
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روغتون نرسان هم هلته شته و او د دې روغتون نرسانو ته يې په  بېرمېن5هم
  . �ان�5ې تو�ه د رس د رضرونو په اړه الرې 2ودلې وې

يو کنjک رستېرو يې ساتنه کوله آن چې . روغتون په �وليزه تو�ه محارصه شوی و
ډاک{رانو ، هېچا د ننوتلو اجازه نه لرله. ه بامونو يې هم وسله والو مورچل نيولی وپ

د ناروغانو يوازې د لوم�ۍ درجې خپلوانو د لیدو ، بايد چې يونيفورم اغوستی وای
آن چې يو کس يې زما په کورنD . حق الره او �ول تر امنيتي �ارنې الندې و

  .پسې ک�ی و او دوی به يې هر �ای �ارل

پام کوه چې له دوی �خه يې �ينې د «: پالر مې وارخطا و او ماما مې ورته وويل
  ».امنيت پT کسان دي

مبايلونه �ن5ه . په شپه غايل کې رستېرو زما کورنD ته درې کو�ې ورک�ې وې
خو �ن5ه چې ، چې دوی ويل د امنيتي ستونزو له امله يې ترې اخيستي و

آن کله به . ه د پالر له مرکې وېرېدل2کارېده حقیقت دا و چې له ور�پا�و رس 
چې مور او پالر خوړن]ي ته تلل هم به يو کس له دوی رسه و هېچا هلته د راتلو 

آن کله چې لوم�ی وزير زما پو2تنې ته راغلی و د راتلو اجازه يې نه . اجازه نه لرله
کې خو د دريو تېرو کلونو په به¦ ، امنيتي تداب¦ يې ح¦انوونکي و. وه ورک�ې

لکه ، طالبانو په ډېرو مهمو نظامي جوړ2تونو چې په پياوړې تو�ه يې ساتنه کېده
يرغل يې د کامرې د هوايي �واک په اډه  او د مهران د سمندري ډلې په اډه

  .ک�ی و

چې  و پالر ته مې ويل شوي. هره لحظه د دې امکان و چې طالبان حمله وک�ي
په اندې�نه کې و �که چې تر هغې  آن په ورو�و به مې هم حملې وک�ي پالر ډېر

ه کې و خو وروسته يې هغه هم راولپنjۍ ته مېن5ور وخته هم خوشال په 
  .راووست

ان{رنيT شته و خو يو زړه سوانده  په شپه غايل کې يې نه کمپيو�ر الره او نه هم
هر �ه به چې زموږ د  چې زموږ کورنD ته �اکل شوی و او مهربان پخوونکی

هغه دوی ته وييل چې دا ورته د وياړ وړ ده چې د . رته راوړل يېکورنD په کار و و 
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د دوی هې� خوړو ته زړه نه کېده خو هغه به دوی . دوی کورنD ته خواړه برابروي
او ډول ډول ، اړ کول چې فر� پخولو او تيارولو رسهد خوندورو خوراکونو په 

  .دي نيم�5ي داسې احساسوله چې له ما پرته خو دوی، ش¦يني وخوري

زموږ د حملې د  له پارهيوه ورځ وه چې پالر مې د لوم�ي �ل  د همغې ور�و
داسې 2کارېده چې �ولې ن�ۍ ته . وو پې�ې په اړه د ن�يوالو غرب�ونونه لوستي 

بېکاره او «يو  ونو رسمنيش بان کي مون دغه عملد مل5رو ملت. يې �کان ورک�ی و
، نفرت لرل، بېزاره کېدل«: بيا هغه دباما ولسمرش او . بللی وآواز » نفرت زېMوونکی

خو په پاکستان کې �ينې غرب�ونونه  .په کلمو رسه ترشيح ک� ».فاجع او دردناک
د ، 2ودلې وم» سولې Åونه«په داسې حال کې چې �ينو مقالو زه د . مثبت نه و

ليکونکو پو2تنې دا وې چې آيا په ما په ر2تيا هم حمله شوې  �ينو وېبالګ
ې راپسې ليکل شوې وې په �ان�5ې تو �ه په اردو ور�پا�و کې ډېرې کيس. کنه

د ډاک{ر راحلې . دوی ليکيل و چې ما د نارينه و په لويو ږيرو نيوکه ک�ې وه
زه يې د ، قايض په نوم د ج�عت اسالمي ډلې غ�ې زما په ضد خربې کولې

يکايي له امر«امریکا السپو�ې بللم او د ريچارډ هالربوک تر �ن� يې زما تصوير 
  .2ودلې وه» هم نظريرسه نظامي مامورينو 

مور مې يوازې په پ�تو ژبه خربې کوی يش . ډاک{ر فيونا لویه مرسته رارسه وک�ه
خو ډاک{ر فیونا به چې کله زما له کو�ې ، نو له همدې امله يې په ژبه نه پوهېده

  .وتله د السونو په پورته کولو به يې ورته ويل چې اوس 2ه ده

هغه به په پوره . وهې کورنD ته مې پيغام لېMونکې ازې زما ډاک{ره بلکهغه نه يو 
صرب د کورنD د غ�و تر �ن� کېناسته او بيا به يې له پالر غو2تل چې دا هر�ه 

پالر به مې د ح¦انD تر �ن� خوشاله و �که چې زموږ . مې مور ته �ر�ند ک�ي
 Mي چې يوې بې سوادپه هېواد کې ډېر لMوع 2]ې ته موض هډاک{ران پيداکې

د ن�ۍ له بېالبېلو برخو �خه زما کورنD  له پارهزما د وړيا درملنې . ک�ي ترشيح
روغتون زما د وړيا  پرمختليلد امريکا د جان هاپکينز تر �ولو . ته پیغام رسېده

پان5ه وال شخص چې �و په �ېر د سناتور جان کري . درملنې وړانديز ک�ی و
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چې د  یکا د وليس جر�ې غ� ېل �يفورډز د امري�ابر، �له پاکستان ته راغلی و
په ، ډزو ل5ېدلی او سخت �پي شوی و ايرېزونا په ايالت کې د رس په برخه کې په

د مرستې نور وړانديزونه له . �jون ډېرو پان5ه والو د مرستې وړانديز ک�ی و
  .وو عر� متحده اماراتو او ان5ليس �خه ، آملان، سین5اپور

. �ول تصميمونه پوځ نيول. و پالر رسه مشوره نه کولههېچا مې هم له مور ا
دا الزمه ده چې له هېواده بهر يې . ج�ال کيا� له ډاک{ر جاوېد �خه وپو2تل

ډاک{ر جاوېد . ولېMدوو که نه؟ د پوځ مرش ډېر وخت په همدې موضوع بوخت و
ته د  هغه نظر هر سياستوال. خربې کولې وايي دوی به شپM ساعته زما په اړه

هيله من و چې په يوې . ا د م�ينې په پايلو 2ه پوهېدهکې زم رسياست په ډ�
خو نژدې خلک يې . سيايس هوک�ې رسه په طالبانو هر اړخيز عمليات وک�ي

پالر يې يو عادي رستېری و او په �وانD کې . وايي چې هغه ډېر زړه سواندی دی
ورنD مرشۍ لې آته کسيزې کپه داسې حال کې وفات شوی و چې کيا� د خپ

کله چې ج�ال کيا� د . ده بايد دکورنD پالنه ک�ې وای. ته يوازې پاتې کېMي
خوړو او �ای د 2ه ، د عادي رستېرو د زده ک�ې په لوم�ي قدم کې، پوځ مرش شو

  .شو الس په کار له پارهوايل 

الس او ، ډاک{ر فيونا ويل چې کېدای يش زه له فلج ډوله ستونزې رسه مخ شم
نو له دې امله پرمختللو وسايلو ته اړتيا وه چې . سم کار ونه ک�ي D2 پ�ه مې

که غواړئ چې درملنه يې سمه پايله «: هغه سپار2تنه وک�ه. پاکستان نه لرل
  ».ئه بهر يې ولېMولري له هېواد

ج�ال کيا� امريکا ته زما له وړلو رسه مخالف و �که چې له ر�ونj ډېوېس 
په اسامه بن الدن حمله او د �و اکستان کې وروسته د امريکا له خوا په پ

ډاک{ر جاوېد په . ړيکې ترين5لې ک�ې وېاکستا� رستېرو وژلو يې تر منn اپ
 )iii(او �الس5و )ii(د ادينربو همدا رازاو  )i(ت اورموند س{ريTلندن کې د �رې

                                                           
(i)

 Great Ormond Street 
(ii)

 Edinburgh 
(iii)

 Glasgow 
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ولې يې «: ج�ال کيا� ترې وپو2تل. تخصيص روغتونونه وړانديز ک�ي و
  »غتون کې درملنه ونه يش؟ستاسې په خپل رو 

د افغانستان او عراق د �پيانو په روغتون کې د ملکې اليزابيت  بېرمېن5همپه 
خپل رييس له  دجاوې. دغه روغتون له 2ار �خه بهر و. درملنه پېژندل شوی و

خو وروسته یې ، اړيکه ونيوه هغه هم سمدالسه هوک�ه وک�ه رسه )i(کوين بال5ر
  ».فکر نه کاوه چې روغتون ته به �ه مسوليت ولري لههې� کیوه هم موږ «: وويل

د يوې بهرنD په تو�ه زما وړل يو �ه ستونزمن و او ته د ملکې اليزابيت روغتون 
له بلې خوا . بال5ر هم �ان د ان5رېز او پاکستان د حکومتونو تر منn بوخت وليد

شوی و  رسه له دې چې زما وضعيت يو �ه 2ه. مو ورو ورو وخت له السه ورکاوه
  .خو بايد چې تر دوه اویا ساعتونو پورې يې رسولې وای

ډاک{ر جاوېد وړانديز وک� چې له . ډاک{ران زما د لېMد له ستونزې رسه مخ شوي و
سلطنتي هوايي �واک �خه کار واخلو �که چې هغوی هر وخت افغان �پي 

{ر کيا� ډاکج�ال . خو ج�ال کيا� له دې کار رسه مخالف و .رستېري وړي
ورته ويې ويل چې نه غواړي هې� ، خپل کور ته وغو2ت له پارهجاوېد د خربو 

�که چې تر دې وړاندې هم زما په اړه . نظامي �واک په دې کار کې 2کېل يش
چې زه د يس آی اې ماموره يم او يا  وخلکو وييل و ، ډېرې اوازې خپرې شوې وې

وځ مرش نه غو2تل چې له همدې امله د پ، هم دې ته ورته کيسې اورېدل کېدې
. ډاک{ر جاوېدپه ستونزو کې �¦ و. دا ډول د دروغو اوازې نورې هم پياوړې يش

حکومت د مرستې وړانديز ک�ی و چې د پاکستان د دولت له خوا  ان5لېستاند 
خو زموږ دولت له دې وېره لرله نه چې خپل باور له . يوه غو2تنليک ته اړتيا وه

  .السه ورک�ي

ې په دې وخت کې د متحده عر� اماراتو حاکم صحنې ته را له نېکه مرغه چ
هغوی خپله جېT الوتکه چې په منn کې يې يو روغتون الره وړانديز . وړاندې شو

  .ک�ه

                                                           
(i)

 Kevin Bolger 
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مه د دوشنبې په ورځ د لوم�ي  ۱۵وروسته تصميم ونيول شو چې زه د اکتوبر په 
  .پاکستان له خاورې بهر شم د له پاره�ل 

. اوه چې که هر هېواد ته وړل کېMم دوی به هم رارسه ويپالر او مور مې فکر ک
د يکشنبې په ورځ له ماسپ�� وروسته مې . مور او ورو�و مې پاسپور�ونه نه لرل

پالر ته وویل شول چې سبا سهار مې ان5لېستان ته وړي چې له مور او ورو�و پرته 
اسپور�ونه و چې د هغوی پو هغه وييل . مې يوازې پالر کوالی يش رارسه الړ يش

کومه ستونزه لري او د امنيتي داليلو له امله به مې د تلو خرب آن خپلې کورنD ته 
  .هم نه ورکوي

شوای کوالی له هغې �خه داسې يوه يې نه  مور ته هر �ه ويلپالر به مې 
  .موضوع پ{ه ک�ي

مور مې هم له ماما فايز محمد رسه . موضوع ترشيح ک�هيې مور ته په ډېر خپ5ان 
که چېرې هغه «: هغه مې د مور امنيت ته ډېر پرېشانه و ويې ويل. وک�ېخربې 

ه کې پاتې يش له هرې پې�ې رسه مخ مېن5ور له خپلو دوو وړو زامنو رسه په 
  ».کېدای يش

  :پالر مې ډ�روال ته وويل

زه هغوی يوازې پرې�ودی . هغوی ډېر پرېشانه دي، ما مې کورنD ته خرب ورک� -
  .نه شم

�که چې زه یوه ماشومه وم او نه مې ، يې ستونزې المل کېدهدا موضوع د لو
، شوای کوالی په يوازې تو�ه له هېواد �خه بهر الړه شم نو له همدې امله جنيد

هcه وک�ه پالر ته قناعت ورک�ي تر�و له مارسه الړ  ډاک{ر جاوېد او ډاک{ر فيونا
  :خو پالر خپل تصميم نيولی و او ډاک{ر جاوېد ته يې وويل. يش

نه شم کوالی مېرمن او زامن . لور مې په امنيت کې ده او يوه امن هېواد ته �ي -
. ک�ي )ج(د لور ساتنه مې خدای .مې دلته يوازې پرېMدم هغوی په خطر کې دي

  . زه يو پالر يم زامن مې هم د لور په اندازه راته �ران دي

ويص تو�ه ډاک{ر جاوېد مې له پالر �خه غو2تنه وک�ه چې له ده رسه په خص
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  .خربې وک�ي

  :جاوېد وپو2تل

  آيا ډاډه يې چې ستا دليل يوازې همدا دی؟ -

چې پالر د کوم چا د فشار له امله دې تصميم ته اړ يش هغه غو2تل باوري 
  .شوی نه وي

  :پالر �واب ورک�

  .پرېMدمنه يوازې هغوی به مېرمنې مې وويل چې  -

ه وويل چې لور به یې په بشپ� ډاک{ر يې په اوږه الس کې�ود او په ډاډ يې ورت
  :وو پالر هم ورته وييل . امنيت کې وي

  آيا دا يوه معجزه نه ده کله چې مالله وويشتل شوه تاسې دلته راغلئ؟

  :ډاک{ر جاوېد �واب ورک�

لوم�ی ستونزه او بيا يې حل لوم�ی موږ ته  )ج(دا زما عقيده ده چې خدای -
  .رالېMي

د سفر  ان5لېستانيک ک�ه چې ډاک{ر فیونا به وروسته مې پالر رضايت پا�ه السل
پالر چې هغه ته پا�ه ورک�ه السونه يې . رسپرسته ويد ماللې په وخت کې 

  :ل�زېدل ويې ويل

  . هیله کوم په لور مې پام وک�ئ. ډاک{ر فیونا هغه په تاسې سپارم -

 د شپې يوولس بجې وې چې. رسه وک�ه وروسته مې مور او پالر خدای په آما� را
ما خربې نه شوای . په پاکستان کې وليدم له پارههغوی زه د وروستي �ل 

يوازې ساه مې وه چې هغوی يې ډاډه کول چې زه ، سرت�ې مې ت�لې وې، کوالی
پالر هcه کوله چې هغه آرامه ک�ي �که پالر ، مور ژړل. تر اوسه هم ژوندۍ يم

دوی په لوم�يو  وختونه چېهغه �ول . پوهېده چې نور له �واښ رسه مخ نه يم
آته دا چې دا چې راتلونکي �لورويشت ساعتونه خطرناک دي او ، کې راکول

ساعتونه له ډېر خطر رسه مخ او ک�کېچن دي او راتلونکي دوه اويا  راتلونکي
  .له کومې پې�ې پرته تېر شوي و. ساعتونه ډېر مهم دي
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وه چې  کورنD مې ډاډه. پ�سوب کم شوی او وينې مې هم 2ه والی موندلی و
  .زما پالنه وک�يپه 2ه تو�ه ډاک{ر فیونا او ډاک{ر جاوېد به 

  .کله مې چې کورنD خپلو کو�و ته الړل له سرت�و مې خوب وت�تېد

له ډ�رواالنو �خه يو و چې تر دې وړاندې يې . له نيمې شپې لM وروسته غM وشو
چې بايد هغه مې پالر ته وويل . ته الړ يش ان5لېستانپالر هcولی و له مارسه 

  .هم ونه لېMي هې� کلهته رارسه الړ يش کنه دوی به يې  ان5لېستان

  :پالر �واب ورک�

هم کورنD  هې� کلهولې مو راويÌ ک�م؟ زه مې . تاسې ته مې وويل چې نه �م -
  .يوازې نه پرېMدم

  :ورته ويې ويل. بيا هم يوه مامور پالر ته غM وک� چې خربې وررسه وک�ي

که تاسې وررسه نه وئ . است بايد چې وررسه الړ شئتاسې د هغې پالر ي -
  .روغتون به یې ونه مني

  :پالر بيا هم ورته تکرار ک�ه

�و ور�ې وروسته چې کارونه سم ک�م له کورنD . ما مې خپل تصميم نيولی -
  .رسه مې ور�م

  :وروسته ډ�روال وویل

  .را�ئ روغتون ته الړ شو چې �و نور سندونه هم السليک ک�و -

مور ته يې ، نه يې غو2تل يوازې وررسه الړ يش. شپه وه پالر هم وېرېدهنيمه 
پالر په دې وخت کې دومره په اندې�نه کې و چې . وویل چې وررسه الړه يش

د يونس سورت آيتونه  .پرلپسې يې د قرآن کريم �و ايتونه تر ژبه الندې تکرارول
. يو کب تېروي ېد کيسې په �ېر چې په سمندر ک )ع(کې د يونسچې په انجيل 

له خوا هغه وخت لوستل کېMی چې دی د کب په خې{ه  )ع(همدا آيتونه د يونس
  .کې دی

له دغه آيت موږ ته ډاډ راکوي چې که موږ ا�ان ولرو نو د ډېرو سختو ستونزو 
  .هم حل الره شته پاره
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ډ�روال پالر ته وویل چې ان5لیستان ته زما د وړلو ، کله چې روغتون ته ورسېدل
د داسې کسانو ، دا �ول پT کارونه. �و نور سندونه هم بايد السليک ک�ي پارهله 

پالر او کورنD مې يې له ، له خوا چې يونيفورم يې اغوستی او هر �ای والړ دي
  .وېرې رسه مخ ک�ي و

پالر مې نه غو2تل چې له . کله چې مور او پالر شپه غايل ته تليل ډېر پرېشانه و
دوی ، وي�اډی زما وروستی یاد به د 2وون]ي بس . ه شمالړ  بې وزلهکورنD پرته 

  . دوی هېره ک�ې يم ،داسې فکر وک�مزه چې  له دې امله پرېشانه و نه

د اکتوبر په پن]ه لسمه د سهار په پن]و بجو يې زه د پوځ تر امنيت الندې هوايي 
 رستېري په بامونو والړ او د، رسکونه يې د خلکو په مخ ت�يل و. ډ�ر ته يوړم

ماته بيا . د عر� اماراتو الوتکه زموږ په انتظار والړه وه. رسکونو په غاړو �ر�ېدل
په دې الوتکه کې يو دوه . وه وروسته وویل شول چې الوتکه د ننه ډېره 2ايسته

د دې روغتون . روغتون و پاړس لوم�ی درجه چوکD او يو وړوکیش، تخت نفري
  .ی ډاک{ر وکار کوونکي �و اروپايي نرسان او يو آملان

او کوالی مې شول له دې 2کلو منظرو درېغی چې هغه وخت بېهو2ه نه وای 
د ابوظبD په لور حرکت وک�  له پارهالوتکې د سون توکو . مې خوند اخیستی وای

  .په لوري الړه بېرمېن5هماو بيا وروسته د 

ډېر دوی فکر کاوه چې پاسپور�ونه به . پالر او مور مې په شپه غايل کې انتظار و
خو هې� خربه يې . ته رايش بېرمېن5همبه ژر ورته تيار ک�ي او په �و ور�و کې 

آن چې کوم مبايل يا کمپيو�ر يې هم نه لرل چې زما له حالت �خه . وانه ورېده
  .خرب يش

  .دا انتظار نه ختمېدونکی و
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  پن�م �پرکی

  

  دويم ژوند

  

  وطن زما زه د وطن يم

  همرم خوشاله � له پارهکه د وطن 

  

  بېرمېنBهم

  

له کور �خه . د اکتوبر شپاړسم له ويشتل کېدو يوه اونD وروسته په هوښ راغلم
ت�ل  ک�ۍ مې په غاړه کې يوه له پارهد سا ک�لو  .مې په زر�ونو میله لرې وم

د عکس اخيستو له شعبې ، شوې وه له همدې امله مې خربې نه شوای کوالی
  .ره په هوښ راغلم�ان5ې ته وړw چې پو  �ان�5ې پالنېيې د 

  ».شکر خدايه چې ژوندۍ يم«: ويل ومې راغئلوم�ی فکر مې چې ذهن ته 

. خو دومره پوهېدم چې په خپل هېواد کې نه يم، پوهېدم نه چې چېرته يم
ما خربې وررسه کولې خو دا چې په . نرسانو او ډاک{رانو په ان5لييس خربې کولې

مې هر �ه  کي¥ې سرت�ې. اورېدهبنده وه هېچا مې هم غM نه  ک�ۍغاړه کې مې 
په . دوه خولې او �لور سرت�ې لرلې، دا چې هر چا دوه پوزې ل2ود  دوه �و�

  : چې والړېدې دا ې مې ډېرې پو2تنې راذهن ک

  زه چېرته يم؟«

  دلته چا راوستې يم؟

  پالر او مور مې چېرته دي؟

  .ډېره ح¦انه وم» آيا پالر مې ژوندی دی؟
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هغه ويل چې زما د هغې ، ډاک{ر جاوېد رارسه والړ و، کله چې زه په هوښ راغلم
هغه له . وخت رس�ردانه سرت�ې او وېرېدلی حالت به هې� کله هم هېر نه ک�ي

يو نوی ژوند  )ج(يوازې دومره پوهېدم چې خدای. لېما رسه په اردو ژبه خربې کو 
الس مې يې ونيو راته ، يې په رس و یيوې 2ايسته 2]ې چې �کر . راک�ی دی

  :ې ويلوي

  .السالم عليکم -

 ويې ويل. ه يې تالوت ک�لاو د قران کريم آيتون وروسته يې په اردو ژبه دعا وويله
نا�اپه بې ارادې ويده ، 2ه غM يې الره او ډېره روانه غMېده. ريحانه نومېMي چې
  .شوم

پام مې شو چې په يوه عجيبه ش� رن5ه کو�ه کې چې ، بله ورځ چې بيداره شوم
د ملکې . پرته يم، يې نه لرله او ډېر رو2انه �راغونه په کې ل5ېدلهې� ک�کی 

ې مېن5ور د ، هر �ه پاک 2کارېدل. کو�ه وه اليزابت د روغتون د �ان�5ې پالنې
  .ود روغتون په �ېر نه و 

. خو په سمه تو�ه مې �ه نه شوای ليکلی. يوه نرس يوه کتابچه او يو قلم راک�
مې وليکم خو حروف مې سم نه شوای  غو2تل مې د پالر د �لیفون شمېره

. يوه پا�ه راته راوړه چې تورو ته اشاره وک�م ډاک{ر جاوېد د الفبا تورو. یکللی
نرس راته وويل چې په . و) هېواد(او ) پالر(لوم�ي تورې مې چې وليکل 

. د ن�ۍ په کوم �ای کې دی بېرمېن5همکې يم خو زه نه پوهېدم چې  بېرمېن5هم
په اصل . پوه شوم چې په ان5ليس کې يمنقشه راته و2وده  خو وروسته يې يوه

آن په خپل نوم نه . نرسانو �ه راته ونه ويل. کې نه پوهېدم چې �ه پېÌ شوي و
  آيا تر اوسه هم مالله وم؟، پوهېدم

له کي¬ غوږ مې وينه . درد وم چې د تسک� �ابلې{و هم درد نه کراراوه دومره رس
نرسانو پو2تنه رانه کوله او ويل يې چې . تلل او راتللډاک{ران او نرسان . روانه وه

هېچا نه راته ويل چې �ه پېÌ شوي دي . هو په تو�ه دوه �له سرت�ې ورپومد 
داسې مې احساسوله چې د مخ کي¬ لوری مې . او دې روغتون ته چا راوړې يم
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. یمې ډاک{رانو او نرسانو ته نه شوای کتال  له پارهد ډېر مهال . سم کار نه کوي
له همدې . د خولې ژامې مې سم کار نه کاوه، کي¬ غوږ مې خربې نه اورېدې

  .امله مې هر چاته اشاره کوله چې 2ي لور ته مې ودرېMي

وروسته د فيونا په نوم يوه زړه سواندې ډاک{ره راغله او ماته يې يوه سپينه د خرس 
م کېMدم او بيا هغه راته ويل چې بايد په نان]که جنید نو  .�ېرې نان]که راک�هد 

زه نه پوهېدم چې جنيد �وک و له همدې . يې د دې نوم دلیل راته توضيح ک�
يوه لپاره �رين ليکلو او دې د . نوم و�اکه» ليال«امله مې خپلې نان]کې ته 

پالر » پالر مې ولې نشته؟«: زما لوم�ۍ دوې پو2تنې دا وې. کتابچه راته راوړه
  »مې �وک ورکوي؟ مې پيسې نه لري د دې درملنې پيسې

  :هغه �واب راک�

  .ل�5ت ته اندې�نه مه کوه. پالر دې په پاکستان کې دی -

. هر �وک به چې راتلل همدا پو2تنې مې ترې کولې خو د �ولو �واب همدا و
نه پوهېدم چې �ه پې�ه شوې وه او په هېچا مې هم . خو قناعت مې نه و ک�ی

تر �ن� نشته دی؟ فکر مې کاوه  که پالر مې جوړ وي نو ولې مې.باور نه کاوه
ې مېن5ور چې پالر او مور مې نه پوهېMي چې زه چېرته يم او کېدای يش چې د 

آن دا باور مې هم نه الره . پسې رس�ردانه وي په رسکونو او کو�و کې به په ما
په لوم�يو ور�و کې مې ذهن په خيالونو کې . چې مور او پالر به مې ژوندي وي

او �و  ې تصويرونه تېرېدل چې زه په يوه کو�ه کې پرته يمتر سرت�و م .ډوب و
و او پو2تنه يې و داسې ډېر تصويرونه چې د شمېر وړ نه ، کسان مې تر �ن� دي

  پالر مې چېرته دی؟، کوله چې

آيا هغه �ول . له �انه رسه مې فکر کاوه زه ويشتل شوې يم خو باور مې نه کاوه
  خوب و که خاطره؟

د ډالD پيسې د 2وون]ي ل�5تونه او . وع هم ډېره �وروwد پيسو موض همدا راز
هر وخت به مې چې ډاک{ران له . په شن5له کې د يوې Åرې �مکې اخيستل و

مالله يې ، مالله پيسې نه لري«: يو بل رسه په خربو ليدل فکر مې کاوه چې وايي
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وخت له ډاک{رانو �خه يو د لهستان و چې هر » .پيسې نه لري له پارهد درملنې 
ه �که دی ه چې هغه د روغتون مالک دی او خپما فکر کاو . به خپه 2کارېده

له همدې امله مې يوه نرس ته . چې زه مې د درملنې ل�5ت نه شم ورکوالی
  »ولې خپه يې؟«: اشاره وک�ه چې کاغذ راته راوړي پرې ومې ليکل

  :�واب يې راک�

  .خپه نه يم -

  »ورکوي؟ زما د درملنې ل�5ت �وک«: بيا مې وليکل

  :ويې ویل

  .ستاسې دولت يې ورکوي. اندې�نه مه کوه -

  .له دې وروسته به يې چې هر وخت وليدم خوشاله به و

له �انه ، د يوې حل الرې په هcه کې يم له پارهزه هر وخت د هرې ستونزې 
رسه مې فکر کاوه چې کېدای يش وکوالی شم د روغتون معلومات خونې ته الړه 

 :بيا مې له �انه رسه وويل. ه مې له مور او پالر رسه خربې وک�مشم او له هغه �اي
ته خو پيسې نه لرې چې اړيکه ونيسې او آن دا چې د خپل هېواد کوډ هم نه «

وروسته يې په پيسو يو مبايل واخلم ، بايد له دې �ايه بهر الړه شم کار وک�م. لرې
چې �ول يو �ای ژوند هغه وخت بيا کوالی شو . او له پالر رسه مې اړيکه ونيسم

  ».وک�و

j� فکر مې کاوه ډاک{ر فيونا چې کومه . وډ فکرونه مې په ذهن کې �ر�ېدل
. لري او بيا يې په يوه سپ� خرس بدله ک�ې وهرن� نان]که راته اخيستې ش� 

رسه له » هغه ش� خرس يا نان]که چېرته ده؟«: هر وخت به مې پو2تنه کوله
ش� رن� د . ه نان]که نه وهچې دلته هې� شندې چې هر �ل به يې راته ويل 

  .د خونې و خو ما تر اوسه ويل چې يوه شنه ناوکD مې لرله �ان�5ې پالنې

هغې به ډېرې آراموونکو دعاوې ويلې او . يوازې �ه چې ډاډ يې راکاوه ريحانه وه
  . ما به مې شونjو ته حرکت ورکاوه چې آم� ووايم

ه هغې وخت نه چې اجازه يې راک�ه د �لويزیون به هر وخت غلی و پرته ل
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خو . ا خپرونه خو2ه وهه کې مې هم دمېن5ور په ، خپرونه و�ورم» مسرتچيف«
وروسته پوه شوم چې هېچا اجازه نه لرله چې کو�ې ته . اوس هر �ه بدل شوي و

  .مې ور�پا�ه راوړي او يا هم ماته �ه ووايي

دی نه وي له همدې امله له �انه رسه مې فکر کاوه چې کېدای يش پالر مې ژون
په دې وخت کې ډاک{ر فيونا د تېرې اونD يوه پاکستانD ور�پا�ه . ډېره وېرېدم

په هغې کې مې د پالر تصوير چاپ شوی و چې له ج�ال کيا� رسه ، راته راوړه
د خربو په حال کې و او وړاندې يوه مېرمن چې �کرۍ يې په رس و او د ورور تر 

  »!دا مې مور ده«: يکلومې ل. �ن� مې ناسته وه

  :ويې ويل. وته و په هغې ورځ ډاک{ر جاوېد له خپل موبايل رسه رانن

  .مور او پالر رسه دې خربې وک�م غواړم له -

  .سرت�ې مې له ح¦انتيا نه و�لېدې

  :ويې ويل. هغه غوسه ناک 2کارېده خو ډېر مهربانه و

  .مبايل درکوم ته بايد ډېره قوي وې، يوازې ژاړې به نه -

  .خربې يې وررسه وک�ې بيا يې مبايل ماته راک�، شمېره يې ډايل ک�ه

  .وه خربې مې نه شوای کوالی ک�ۍدا چې په غاړه کې مې يوه . د پالر غM مې و

د مخ له امله مې خندلی نه شوای خو په ، د غM په اورېدو يې ډېره خوشاله شوم
، ته آرام وک�ه. ژر را�م ډېر«: ويې ویل پالر مې قول راک�. زړه کې ډېره خوشاله وم

اته وويل چې ډاک{ر جاوېد ر وروسته يې » .تر دوو ور�و پورې به تاته در ورسېMم
دا اړيکه . ډاک{ر له ما �خه غو2تل چې پياوړې وم. سپار2تنه ک�ې چې ونه ژاړم

مور مې په . ډېره لنjه وه �که چې مور او پالر مې نه غو2تل زه ست�ې شم
  .�ليفون کې دعا راته وک�ه

ما تر اوسه فکر کاوه چې له ما رسه د دوی د نه رات� دلیل دا و چې زما د 
له همدې امله تر اوسه ، له �انه رسه مې ويل، یې پيسې نه لرلې له پارهدرملنې 

چې  ههغه �مک. په پاکستان کې دي چې زموږ �مکه او 2وون]ي وپلوري
مو په اجاره  2وون]يپه دې هم پوهېدم چې کور او اخيستې مو وه ډېره لM وه او 
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  .نو هغه به �ه خرڅ ک�ي وای؟ کېدای شوای له بjايو به يې پور غو2ت، نيويل و

  

***  

له هغې �ليفو� اړيکې وروسته مې هم مور او پالر پوره نه و ډاډه شوي �که  
وډ خربونه به  چا چې له دوی رسه خربې کولې �j. چې دوی زما غM وانه ورېده

. و قوماندان وعملياتل�کر غالم قمر د سوات د نظامي يو هم رس . يې ورته رسول
موږ ډېر خوشاله يو . له ان5رېزانو مې 2ه خربونه اورېديل«: پالر ته يې وييل و

دوی اوس زه د �ول هېواد » زموږ لور«و و هغه وييل » .چې زموږ لور جوړه شوې ده
  .لور بللم

کوي او په  ج�ال مې پالر ته ويل چې دوی اوس په �ول سوات کې پل{نه
دوی پوهېMي چا چې  زياته ک�ې يې وه. رسحدونو کې هم په هغوی پسې �ر�ي

دوه ويشت کسيزه ډله وه چې دوه مياشتې د طالبانو ، په ما ډزې ک�ې وې
  .مخکې يې د پالر په مل5ري زاهد خان هم حمله ک�ې وه

  .پالر مې هې� هم نه و ورته وييل خو ډېر پرېشانه و

وړاندې وييل و چې د سوات سيمه يې له طالبانو �خه �که چې دوی ډېر وخت 
اوس همدا ج�ال ورته وايي چې دوه ويشت کسه طالبانو �ه کم . پاکه ک�ې ده

پوځ وييل و چې په زاهد خان د يوې  همدا راز. دوه مياشتې هلته تېرې ک�ې وې
خو اوس یې ويل چا چې په زاهد خان . کورنD شخ�ې له امله ډزې شوې وې

: پالر مې غو2تل ورته ووايي. وې په مالله يې هم حمله ک�ې وهډزې ک�ې 
په دې هم . تاسې پوهېدئ چې طالبان دوه مياشتې په سوات کې �ر�ېدل«

خو پوهېده » پوهېدئ چې غواړي زما لور ووژ� خو بيا مو يې هم مخه ونه نيوه؟
  .چې دا پو2تنې کول به هې� �{ه ونه لري

رسه له  هغه مې پالر ته وويل.ه نه وې رسېدلېد ج�ال خربې تر اوسه هم پای ت
پالر ډېر پرېشانه ، خو په ليدلو کې ستونزه لري دې چې مالله په هوښ راغلې

ره معلومات لري او زه يې نه شوی و له �انه رسه يې فکر کاوه چې �ن5ه هغه دوم
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  لرم؟

خپلې هغه وخت يې د . هغه اندې�من و چې زه به په پوره تو�ه ړنده شوې وم
، پالره«: ه چې په تياره کې قدم ږدي او له پالره پو2تياو تصور ک اړهرانې لور په �

  »زه چېرته يم؟

رسه له دې ، دغه خربونه دومره دردناک و چې نه يې غو2تل مور ته يې ووايي
په دې وخت کې . نه يش کوالی له مور �خه کومه خربه پ{ه ک�ي هې� کلهچې 

زه به ، زه داسې �ه منلی نه شم«: ېرسه خربې ک�ې و  )ج(يې له خپل خدای
خو دا چې دی په هغې وخت کې دري » .يوه سرت�ه ورک�مخپله هغې ته 

په . ک�ي کنهار ې لرله چې سرت�ه به يې ماته کار اندې�نه ي، �لوي�ت کلن و
د بلې ور�ې په سهار يې د پولیسو له يوه امنيتي . هغې شپه يې خوب نه و ک�ی

يفون يې ورک�ي چې له ډ�روال جنيد رسه اړيکه �ل، هيله ک�ې وه مامور �خه
اورېديل مې دي چې مالله «: وپالر مې هغه ته په خپ5ان رسه وييل و . ونييس

  ».�ه نه يش ليدی

که هغه کوالی يش وليکي او ولويل نو �ن5ه ليدی نه يش؟ «: هغه �واب ورک�
  ».يې ستاسې په اړه و ياد2تډاک{ر فيونا راته وويل چې لوم�ی 

. دا چې يوازې مې ليدای شوای آن چې يوه هنداره مې هم غو2تې وهخو نه 
�که چې غو2تل » هنداره«: وو هغه وخت مې په هغې وړه کتابچه کې ليکيل 

نرسانو يوه سپينه وړه هنداره راته راوړه چې تر اوسه . مې مخ او وې�تان مې ووينم
ې�تان مې چې هغه اوږده و . کله مې چې �ان وليد ډېره ووېرېدم. مې ساتلې ده

و او و د ډول ډول جوړولو له امله به يې په ساعتونو هندارې ته والړه وم ورک شوي 
وې�تان «: په کتابچه کې مې وليکل. د رس په کي¥ه خوا مې آن يو وې�ته هم نه و

خو . راباندې لنj ک�ي دي وداسې فکر مې کاوه چې طالبان» .مې لنj شوي دي
مخ مې هم په پخوا� . وپرې ک�ي باندې را په اصل کې پاکستا� ډاک{رانو

وي او له کي¥ې  ه خوا له من]ه وړېې يو چطبيعي ډول نه و داسې و لکه چا يې 
مې �ای په �ای يتر اوسه مې توري او کل. سرت�ې رسه مې يو �پ 2کارېده
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  »ماته �ه پېÌ شوي دي؟«: هغه وخت مې وليکل. ليکلې

ه چې د �راغونو په ل5ېدو رسه مې �ک» .�راغونه م�ه ک�ئ«: مې وليکل همدا راز
  .رس دويم �يل شدید درد پيداک�

  .وروسته ډاک{ر فيونا وويل چې ماته يوه بده پې�ه شوې

  »په ما ډزې شوې دي؟ پالر مې �ن5ه دی؟«: ورته ومې ليکل

. باندې شوې دي کې ډزې را�اډي هغې �واب راک� چې د 2وون]ي په بس 
د چې  زياته يې ک�ه، م مرمD ل5ېدلې ديويل يې چې په دوو نورو خورل¥و مې ه

راته ترشيح يې ک�ه چې مرمD مې له کي¥ې سرت�ې . نه پېژ� نومونهدوه نورو 
رسه چې �پ يې تر اوسه 2کاري ننوتلې وه او بيا مې په اوږو کې وړاندې تللې 

دغې مرمD کوالی شول چې سرت�ه مې له من]ه يويس او يا مې هم ماغزو . وه
کوم احساس . واقعيت کې له دې پې�ې زما نجات يوه معجزه وهپه . ته الړه يش

يوازې په دې خپه وم چې تر . مې نه الره �که چې اوس خو دا پې�ه شوې وه
هغه خربې چې . حملې مخکې مې وخت نه و پيداک�ی چې خربې وررسه وک�م

ې ډزې هغه کس چ. دوی ته مې بايد ک�ې وای اوس به يې هې� وانه وري
د غچ په اړه مې هې� ، ه ذهن کې بد فکر نه الرهې په اړه مې يې پراباندې ک�ې و 

  ل چې سوات او خپل کور ته الړه شميوازې زړه مې غو2ت. فکر نه کاوه

له هغې وروسته مې په ذهن کې ډول ډول فکرونه و�ر�ېدل خو نه مې شوای 
د ډزو کيسه چې زما په ياد وه په بشپ�ه . کوالی خیال او حقیقت رسه بېل ک�م

زه مې له پالر رسه په يوه . تو�ه يې له هغه �ه رسه توپ¦ الره چې پېÌ شوي و
بل �اډي کې چې د �ل په نوم نجلD په �jون �و نورې نجونې هم رارسه وې 

. چې تورې جامې يې اغوستې وې چې نا�اپه دوه طالبان راپيداشول. ناست و
مD يې زما په بدن له دوو �خه يې يوه زما په لور وسله ونيوه چې يوه وړه مر 

  .په دې خيال کې مې په پالر هم ډزې وشوې. ون�ته

j� ي وروسته هر �هMپرته يم، وډ کې Tهلته ډېر خلک ، زه د ناروغانو په يوه ک
په پای کې هغه . سرت�ې مې د پالر په ل{ه پسې رس�ردانه دي، ليدل کېMي
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ورو خيالونو په ن .کوی پيداکوم او هcه کوم خربې وررسه وک�م خو خربې نه شم
د چينې بازار چې ، کې به په نورو �ايونو وم لکه په اسالم آباد کې د جناح بازار

آن يو �ل مې خوب ليده چې ډاک{ر هم د . هلته نا�اپه ډزې راباندې کېMي
  .طالبانو له ډلې �خه وي

�وک به . زړه مې غو2تل چې په دې پې�و پوهه شم، کله به چې په هوښ راتلم
خو ډاک{رې فيونا ، يې نه لرله چې خپل موبايل هم د ننه راوړي چې راتلل اجازه

کله . �که چې هغه د بې�نيو حاالتو ډاک{ره وه به هر وخت خپل آيفون وررسه راووړ
خو ، به چې هغې آيفون کې�ود غو2تل به مې په �و�ل کې خپل نوم وپل{م

ی توري سخته وه �که چې د سرت�و د ليد د ستونزې له امله مې نه شوای کوال 
غو2تل مې برې�ناليک مې خالص ک�م خو پT نوم مې يې په ياد نه . سم وليکم

  .و

کله چې . په پن]مه ورځ مې خربې ک�ای شوای خو غM مې د پخوا په �ېر نه و
  :هغې ته مې وویل. ريحانه راغله له اسالمي اړخه مو د حملې په اړه خربې وک�ې

  هغوی په ما ډزې وک�ې؟ -

  :هغې �واب راک�

دې  �وکل�ن باور نه يش کوی چې يو د ن�ۍ هې� مس. هوکې همداسې ده -
. مور مې وايي کېدای يش هغوی مسل�ن نه وي. داسې جنايت وک�ای يش

دوی داسې کسان دي چې �انونو ته مسل�نان وايي خو عملونه يې اسالمي نه 
  .دي

�ه ډول  داليلو له امله �ولې پې�ېموږ د دې په اړه چې د بېالبېلو او مشخصو 
بله دا چې زده ک�ه نه يوازې د نارينه و بلکې د 2]و حق هم رامنn ته کېMي او 

ما د يوې مسل�نې نجلD په تو�ه د خپلو زده ک�و د حق په . خربې وک�ې، دی
  . اړه خربې وک�ې

****  

�ن5ه چې په خربو کولو وتوانېدم د ډاک{ر جاوېد په �ليفون مې له مور او پالر 
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دې ته په اندې�نه کې وم چې غM به مې بل ډول اورېدل . رسه خربې وک�ې
  :له همدې امله مې له پالره وپو2تل. کېMي

  غM مې بدل شوی دی؟

  :�واب يې راک�

  ډېره خو په عذاب نه يې؟. نه د پخوا په �ېر دی او نور به هم 2ه يش -

  :ومې ويل

  .2ه يم خو د رس درد مې دومره سخت دی چې نور يې زغمی نه شم -

فکر کوم هغه زما د رس له درد �خه په لوی درد اخته  .مې ډېر پرېشانه شو پالر
  درد مې 2ه شوی دی کنه؟ په �ولو اړيکو کې به يې پو2تنه کوله چې آيا رس. شو

زړه مې نه . له هغې وروسته به مې يوازې ورته ويل چې حالت مې 2ه دی
�ه وخت  غو2تل هغه ناآرام يش يوازې دا پو2تنه مې ترې کوله چې دوی

  را�ي؟

نه وو تر دې وخته يې د راولپنjۍ په روغتون کې يوه اونD تېره ک�ې وه او له دې 
مور مې دومره ناهيلې شوې وه . ته به �ه وخت لېMل کېMي بېرمېن5همخرب چې 

 وکه تر سبا پورې د تلو خرب رانه ک�ي زه د خوړ «: چې پالر ته مې يې وييل و
  ».اعتصاب کوم

هغه . نيتي مامور ته ورغلی او هغه ته يې دا خربه ک�ې وهوروسته مې پالر ام
و چې اسالم آباد ته به يې د سفر کارونه و مامور وېرېدلی و او پالر ته يې وييل 

  .برابر ک�ي او هلته به هر�ه ورته ترتيب ک�ل يش

تل به . ته يوه لويه 2]ه يې«: ورته ويې ويل راغئکله مې چې پالر بېرته مور ته 
خو ته د شکايت په ک�لو تر موږ 2ه  ه زه او مالله 2ه مبارزين يومې فکر کاو 

  ».پوهېMې

 له پارههو�ل ته چې د پارملان د غ�و » د کشم¦ کور«دوی په اسالم آباد کې 
، تر اوسه هم تر سختو امنيتي تدب¦ونو الندې و. �ان�5ی شوی دی ولېMل شول

نه چې  ،تر �ن� ناست و آن که به مې پالر سل�نD ته هم تلو يو پولیس به يې
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  .سل�ن يې غاړه �پي ک�ي

هر . ېک� ډېرې خربې و مو اوس يې د دوی �ليفونونه هم ورک�ي له يو بل رسه 
بيا . له پالر رسه اړيکه نيوله د هغې مبايل به بوخت و وخت به چې ډاک{ر جاوېد

فکر يې وک� چې ، ډاک{ر جاوېد ح¦ان شو، مې د مور يوولس رقمي شمېره ورک�ه
  .فظه مې 2ه کار کويحا

دوی نه پوهېدل چې ولې . خو مور او پالر مې تر اوسه په ستونزو کې ژوند کاوه
ډاک{ر جاوېد هم نه پوهېده چې ولې . ته لېMل شوي نه دي بېرمېن5همتر اوسه 

کله چې هغوی وويل چې دوی هم د دې انتظار په .تر اوسه هغوی راغيل نه دي
يوه بيا يې دوی ته ډاډ ورک� چې ستونزه پوځ نه جاوېد اړيکه ون، المل نه پوهېMي

  .ده جوړه ک�ې ستونزه په دولت کې ده

 بېرمېن5همد کورنيو چارو وزير رح�ن ملک هیله لرله چې له دوی رسه يو �ای 
همدا المل شوی و . ته رايش �و په روغتون کې يو �j مطبوعا° کنفرانس ولري

2تل ډاډه يش چې موږ به د غو  همدا رازهغه . چې د دوی سفر و�نjول يش
ستان له دولت �خه د سيايس پناه غو2تنه نه کوو �که چې دا به يې د لېان5

په پای کې يې په �ر�نده پو2تنه ترې وک�ه . تر �ولو لوی رشم وي له پارهدولت 
ډېره د ملنjو وړ وه �که چې مور مې تر . ي او کنهچې آيا داسې کوم هوډ لر 

د داسې يوې موضوع په اړه  هې� کلهاو پالر مې هم  اوسه سيايس پناه نه پېژنده
  . فکر نه و ک�ی

هلته يې له سونيا ، کله مې چې کورنD د کشم¦ په کور کې �ای په �ای شول
هغه نجلD چې د خوشال 2وون]ي . شهيد رسه چې د شيذې مور وه کتيل و

چې هغې فکر ک�ی و . نجونو ته يې د اسالم آباد د سفر امکانات برابر ک�ي و
ته راغيل خو کله چې پوه شوې وه چې دوی تر اوسه  ان5لېستاندوی له مارسه 

دوی ته ويل شوي و چې د . په پاکستان کې انتظار دي ح¦انه شوې وه
  . لور ته هې� �کT نشته بېرمېن5هم

. سونيا دوی ته جامې راوړې وې �که چې دوی هر �ه په سوات کې پرې�ي و
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ړيکه يې وررسه اپالره . فون شمېره پالر ته راوړې وهبيا يې د زرداري د دفرت د �لي
په همدې شپه زرداري دوی ته زن� . ی واو زرداري ته يې پيغام پرې� نيولې وه

د هغو  سونيا. وهي او د هر �ه ض�نت ورته کوي چې ورته برابر به يې ک�ي
زه په 2ه تو�ه «: وو کلونو په اړه خربې وک�ې چې په زندان کې وه وييل يې 

  ».هېMم چې له اوالد �خه بېلتون �ومره سخت ويپو 

کې وي  بېرمېن5همورې به په تر دوو ور�و پد دې په اورېدو رسه مې چې دوی به 
  :پالر ته مې وويل. ترې وک�هيوازې يوه هيله 

که سوات ته نه شې تالی خ¦ دی نور . د 2وون]ي بکس مې دررسه راوړه«
زړه مې غو2تل بيا » .ې آزموينې پيلېMيد مارچ په مياشت ک. کتابونه راته واخله

تر �ولو ډېر مې غو2تل فزيک مې راوړي �که چې د . لوم�ۍ درجه واخلمهم 
  .بايد چې شمېرې يې �رېن ک�م، دې کتاب درسونه تر نورو يو �ه سخت دي

  .فکر مې کاوه چې د نوومرب په میاشت کې به خپل کور ته الړ شو

له دوی پرته راته هغه لس ور�ې د سلو . ونيود مور او پالر راتلو لس ور�ې وخت 
، سم خوب ور�ې او شپې ډېرې ست�ې کوونکې وې. ور�و په اندازه اوږدې شوې

کاوه چې  اد کو�ې ساعت ته به مې کتل د وخت تېرېدو ډاډ ر . راتهنه مې هم 
  .سهار وختي وي�ېدم له پارهد لوم�ي �ل  په ژوند کې. ژوندۍ يم

خوبه  اوو بجو کله به چې نرسان راتلل له سهار پههره ورځ په حقیقت کې به 
د روغتون کارکوونکي او . نرسانو او مېرمن فيونا به لوبې رارسه کولې. وي�ېدم

او رسطبيب جويل  )i(په �ان�5ې تو�ه آ�ا چودري، نرسان پر ما ډېر مهربانه و
د پاکستان مې . چې تر�ن� به مې کېناستل او الس به مې يې نيوه )ii(ترييس

د ډالD په �ېر ډاک{ر فيونا ته  له پارهيوازې يو �کرۍ الره چې ډ�روال جنيد زما 
  .او جامې يې راته اخيستې وېوو وروسته دوی پلورن]ي ته تليل . ورک�ی و

 ود لنj دوی. �ه ډول جامې اغوندي سواتD پېغلهدوی نه پوهېدل چې يوه نوې 

                                                           
(i)

 Yma Choudhury 
(ii)

 Julie Tracy 
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  .للغکcوړو رسه کو�ې ته راډکو او جرابو له ، ود خوب جام، ونوپتلون، ونوکميس

  . البته چې زما خ� رن� خو2ېده» کوم رن� دې خو2ېMي؟«: آ�ا پو2تنه وک�ه

د اصالً مې خو  چې ډوډۍ مې نه خوړهله و راته اندې�نه کبه له دې امله دوی 
. له دې هم وېرېدم چې حالل دي کنه. نه خو2ېدل دوی د روغتون خواړه

  : نرسانو پو2تنه رانه وک�ه

  ول خواړه دې خو2ېMي؟�ه ډ -

  :�واب مې ورک�

  .سور ک�ی چرګ -

آن چې يوه ورځ يې ، آی� به هره غرمه سور ک�ی چرګ او کچالو راته اخيستل
  .خپله خواړه راته پاخه ک�ل

لوم�ی فلم مې چې . ¦ راووړېيو ډي وي ډي فل له پارهتېري هغوی زما د ساعت 
نجلD کيسه وه  )i(مذهبه کد يوې س، و» د بېکهم په �ېر يې شوټ ک�ه«وليد 

ناخو2و فرهن5ي دودونو رسه يې مبارزه کوله او له فو�بال رسه يې  وچې له خپل
په دې فلم کې چې کله نجونو په نيمه لو�و �انونو د فو�بال لوبه کوله . مينه وه

له هغې وروسته به .ورته ح¦انه شوم له نرسانو مې هیله وک�ه چې بند يې ک�ي
کي¥ې . فلمونه مې وکتل) رشک(د خرش پرش . نه راته راوړلو� فلمو کار�هغوی 

له همدې امله به مې د فلم کتلو په ، سرت�ې مې تر اوسه هم سم �ه نه ليدل
په هغه کې به يې هر وخت مالوچ ، تلهراله کي¬ غوږ مې وينه ، وخت کې پ{وله

  :پو2تنه وک�ه الس په خې{ه اې�ی و له يوه نرسيوه ورځ مې چې . اې�ودل

  وتيل �ه شی دي؟ دا را -

  .معده مې لويه او کلکه شوې وه خو په دليل يې نه پوهېدم

  :�واب يې راک�

  .د رس د کاسې يوه برخه دې ده -

  .ډېره ووېرېدم

                                                           
)i(  د هند په دينونو کې د شا4رد په معنی دیسيک  
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السونو او پ�و . دويم �يل و�ر�ېدم له پارهد لوم�ي �ل ، وروستهد خربو له پيل 
سمه تو�ه يې حرکت پرته له 2ي الس �خه مې چې په ، مې هې� ستونزه نه لرله

�ر�ېدای ه له همدې امله په الره �که چې مرمD مې ورمېM ته ننوتې و ، نه کاوه
داسې مې احساسوله ، په سختD اخيستللوم�ي قدمونه مې دومره . نه شوی

ډاک{رانو ويل چې 2ه به شم يوازې مې . چې سل کيلومرته منjه مې ک�ې ده
  .کار پيل ک�ي فزيوتراپي ته اړتيا لرله چې عضلې مې بېرته

فيونا الکساندر هغې راته وویل چې د روغتون د ، راغئیوه ورځ يو بل فيونا 
فکر  هې� کلهډېره راته په زړه پورې وه �که چې . مطبوعا° �ان5ې مسول دی
�و . روغتون دې يوه مطبوعا° �ان5ه ولريکوم نه شم کوالی چې د سوات 

نه پوهېدم چې �ومره تر پورې چې د مطبوعا° �ان5ي مسول نه و راغلی 
  .پاملرنې الندې يم

و او و ته �و خپاره شوي  بېرمېن5همد پاکستان د پرې�ودو تصويرونه او دا چې 
زموږ د رارسېدو رسه . دی بېرمېن5همD هم ژر پوهېدلې وې چې مطلب مو رسن

د سکای نيوز هليکوپرت ډېر ژر د روغتون په رس دورې وهي د جاپان او سم 
j� خربياالن روغتون ته ون له �ولې ن�ۍ �خه دوه سوه او پن]وس اس{راليا په

 )i(پوسT بېرمېن5همفیونا الکساندر د خربيالD شل کلنه تجربه لرله او د . را�ي
رسه له دې هغه په 2ه تو�ه پوهېدو چې هغوی ته �ه ډول خرب  .اېjې{ر هم و

روغتون زما له هغې وروسته به . ورسوي او روغتون ته د دوی د راتلو مخه ونييس
  .په اړه خربونه د رسنيو او خربياالنو په واک کې ورکول

، ديپلوماتان، دولتي وزيران، وو انتظار  له پارهډېر شخصيتونه له مارسه د کتنې 
. هم راغلی و له 2ار �خه د لوی رهرب استازی )ii(سياستوال او آن د کنرتبري

  .ډېرو يې د 2ايسته �لونو �ېjۍ راته راوړې وې

. ونو او د لوبو د سامانونو يوه ډکه کcوړه راته راوړهفيونا الکساندر د کارډ يوه ورځ

                                                           
(i)

  Birmingham Post 
(ii)

  Canterbury .د ان�لیستان په جنوب ختيزه برخه، د کنت په ولسوال% کې يو �ار دی   
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فکر مې کاوه چې دا ډالD به مسل�نانو د لوی اخرت له امله رالېMلې وي خو کله 
مې يې چې د رالېMلو نې{ې وليدې چې د ډېر مخکې وخت دي پوه شوم چې تر 

البېلو هېوادونو �خه وې چې دا ډالD د ن�ۍ له بې. اخرت پورې هې� اړه نه لري
زه ډېره . ماته يې د روغتيا هيله کوله چې ډېری يې د زده کوونکو له خوا وې

  :ح¦انه وم او فیونا په خندا وويل

  !تر اوسه دې �ول نه دي ليديل -

ونه نه کارډهغه وويل چې تر اوسه يې ډېرې کcوړې او د آتو زرو په شاوخوا کې 
يوه يې آن » د ماللې روغتون بېرمېن5هم«: کلې وهچې ډېرو يې پته لي .دي کتيل

په دې پته » بېرمېن5هم، هغې نجلD ته چې حمله پرې شوې وه«: داسې ليکيل و
و لکه زه و ډېرو هم د لورولD وړانديزونه ک�ي . وو رسېديل  هم تر روغتون پورې را

  .چې کورنD نه لرم او آن يوه خو له مارسه د واده وړانديز هم ک�ی و

ويل چې له �ولې ن�ۍ �خه په میليونونو ماشومانو له ما �خه مالت�  ريحانې
  .وروسته مې پام شو چې زما ژوند خلکو ساتلی و. 2ودلی او دعا يې راته ک�ې ده

ډېر کارتنه ش¦يني او ډول ډول نان]کې په . خلکو نورې ډالD هم رالېMلې وې
  .ډاليو کې 2کارېدې

له خوا  )ii(بو�و او بخت آور )i(زامنو بالول تر �ولو قېمتي ډالD د � نظ¦ بو�و د
هغه وخت مې . راته لېMلې وودوه �کري د خپلې مور د ډاليو په منn کې يې . وې

وروسته . يې شالونه پوزې ته نژدې ک�ل چې د بې نظ¦ې بوی په کې حس ک�م
پيداک� چې دا ماته تر �ولو بهرتينه ، وې�ته يو تور اوږدت�ل شوی په يوه کو° مې 

  .الD 2کاره شوهډ

  .هغه وخت پوه شوم چې طالبانو پر دې حملې رسه زما مبارزه ن�يواله ک�ې وه

لوم�يو قدمونو اخيستو ته  له پارهپه داسې حال کې چې په تخت د نوې ن�ۍ 
او د  )iii(د مل5رو ملتونو د 2وونې او روزنې استازی �ورډن براون، انتظار وم

                                                           
(i)

  Bilawal 
(ii)

  Bakhtawar 
(iii)

  Gordon Brown  
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په شعار رسه يوه بيانيه صادره ک�ه » الله يمزه م«ان5لېستان پخوا� لوم�ي وزير د 
م کال پورې به هې� شا�رد هم له 2وون]ي �خه نه بې برخې  ۲۰۱۵چې تر 

رس زموږ د وروستي وايل  همدا رازد فلم د لوبغاړو او ، وزيرانو، د دولت. کېMي
و دا چې و هغې ليکيل . ولېMل شول له خوا پيغامونه را )i(اوالف کرويه مرشې لور

رسه له دې چې بابا يې په پ�تو  .تو ليکلی او لوستلی نه يش رشمېMيپه پ�
لوبغاړې انجيال جويل له خوا رالېMل آن چې يو پيغام زما د خو2ې . خربې کولې

  . ې ته ووايممنيبزړه مې غو2تل چې دا �ول . شوی و

  .خو هغه وخت نه پوهېدم چې بيا به کور ته الړه نه شم

  

   

                                                           
(i)

 Sir Olaf Caroe 
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  وه ېموسکا يې ترې غال ک� 

  

د �ان�5ې پالنې له �ان5ې ، په لور پرواز وک� بېرمېن5همکله مې چې کورنD د 
هغې کو�ې . �خه د �لورمې کو�ې پن]لسمې او نولسمې برخې ته ولېMل شوم

. ووينم ان5لېستاند لوم�ي �ل لپاره  ک�کD يې لرلې او کوالی مې شول چې �و
رسه ، ارا� او مرطوبې وېمنظرې ب» نو غرونه چېرته دي؟«: له �انه مې وپو2تل

زه تر هغې وخته نه . کېدای يش پT شوي وي، له دې مې له �انه رسه فکر وک�
له کو�ې او کور پرته �ه نه ليدل . �مکه لM ملر لري ان5لېستان پوهېدم چې د

هر . وو هم رسه ورته  هچې د �ولو رن5ون د رسو خ�تو يو ډول جوړ کورونه. کېMي
  . �ه آرام او منظم 2کارېدل

مرسته يې رارسه وک�ه چې ، کورنD مې په الرو ده، ډاک{ر جاوېد راته وویل
د دې شپاړسو ور�و په به¦ کې له هغه وخته چې په . زه ډېره ح¦انه وم. ک�ېنم

، ه کې مې له خپل کور رسه خدای په آما� وک�همېن5ور ډزو وويشتل شوم او په 
داسې مې . ميله مې سفر ک�ی وپه �لورو روغتونونو کې بسرت شوم او په زر�ونو 

وروسته ور خالص شو او آشنا غM . احساسوله چې شپاړس کلونه تېر شوي دي
  »!شDيپ�رانې زما « هاو » !جا�«: مې تر غوږو شو

  .دوی زما السونه مچو کول، وو دوی له هوکې خپ

په دې �ول . ډېرې او2کې مې تويې ک�ې، د دوی مخه مې نه شوای نيوالی
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  .وغتون کې يوازې وم يو �ا�کی او2کې مې نه وې بهېدلېوخت کې چې په ر 

احساسوله مې . پالر او مور مې هم ژړل. یخو اوس مې يې مخه نه شوای نيول
 ماللې ډېر«: ورو�و مې راته ويل. مې ک�ل �ه پسې چې ډېره رس�ردانه وم پيدا

 کله چې خوشال. م نان]کو ته واو2تخو ډېر ژر يې پا» .درپسې خپه شوي و
  .ل په لپ{اپ کې مې لوبې وک�ي بيا مې شخ�ه وررسه پيل شوهغو2ت

دوی په ، وو دوی هم اوږده سفر ست�ي ک�ي . مور او پالر ته مې ډېره ح¦انه وم
د سپينو وې�تو تارونه مې يې په رس ، دې لM موده کې ډېر مرشان 2کارېدل

شانه د دوی په حالت پوهېدم چې په داسې حال کې زما په ليدلو ډېر پرې. لیدل
د ډاک{ر جاوېد له . هcه يې کولهد خپلې پرېشانD د پ{ېدو رسه له دې چې  .وو 

نجلD چې غواړئ ووينئ  کومه«: وی ته داسې خرب ورک�ی وراتلو مخکې يې د
  ».تر اوسه پورې نوي په سلو کې جوړه نه ده. لس په سلو کې بېرته جوړه شوې

ې امله مې موسکا نه خو دوی نه پوهېدل چې نيم مخ مې کار نه کوي له همد
او  ونيم وې�تان مې تويې شوي و ، کي¥ه سرت�ه مې پ�سېدلې وه. شوای کوالی

رسه له دې کله مې ، لکه 2کته چې کش شوې وي، خوله مې يوې خواته کMه وه
مې له يوه غوږ �خه هې�  همدا راز. ډېره کMه 2کارېده، چې غو2تل موسکه شم

ماشوم چې  وکیړ کولې داسې لکه يو و ژبه مې خربې د ماشومانو په، نه اورېدل
  .خربې کوي

د . کورنD ته مې يې د پوهنتون د محصلينو په يوه شپه غايل کې �ای ورک�
�که چې ، روغتون مسولينو فکر وک� چې په روغتون کې به ژوند ورته سخت وي

ژر به د خربياالنو له خوا محارصه يش او دوی غو2تل چې له ما �خه د ريکوري 
کورنD مې پرته له هغې جامو چې . و شېبو کې ساتنه وک�يپه دې حساس

اغوستې يې وې او د شيذې مور سونيا ورته اخيستې وې نور �ه له �انه رسه نه 
�که په نهم د اکتوبر کله چې دوی سوات پرې�ود نه پوهېدل چې بیا به ، لرل

  .کور ته رايش او کنه

تر دې وړاندې زه هر . ړلد ماشومانو په �ېر يې ژ، کله چې شپه غايل ته الړل
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زما «: پالر به مې هر چا ته په وياړ ويل. وخت خوشاله وم او ژوندی زړه مې الره
: اوس يې په عاجزۍ رسه مور ته وويل» .آس�� موسکا او زما آس�� موسکاوې

د دې له شونjو يې . تللی ههغه 2کلې �ېره او هغه �لېدونکی مخ له من]«
. هغوی يې خندا ترې غال ک�ې ده، ېر بې رحمه ديطالبان ډ .خندا اخيستې ده
بېرته نه هې� کله هم او خوشايل ورکوی شو خو خندا ن�ۍ يو کس ته �رده 

  ».ورکول کېMي

هغه وخت ډاک{ران ډاډه نه و او . دا ستونزه مې د مخ د عصبي رشتې له امله وه
مور ته مې . په خپله جوړه يش کېدای يش، ویل يې که رضر يې لیدلی وي

ورکوله که مخ مې بېرته په پخوا� حالت نه وي هم يې په کيسه کې نه  ېتسل
زه هغه �وک وم چې تل به مې خپلې ظاهرې �ېرې او د وې�تانو ډول ته . يم

خو کله چې �وک له مرګ رسه الس او �رېوان وي هر�ه . ارز2ت ورکاوه
   :هغه وخت مې ورته وويل. بدلېMي

زه تر اوسه . ونه رپوی شمهم ندی شم او سرت�ې آن که ونه خ. ماته مهمه نه ده -
  .مې ژوند بېرته راته وبا2ه )ج(تر �ولو مهم دا دي چې خدای! يم خپله يم مالله

نو بيا به مې چې مور هر وخت روغتون ته راتله خندل به مې يا به مې هcه کوله 
 د يوې رسچپه هندارې په. يوه پT خپ5ان به مې د مور �ېره پ{وله .موسکه شم

  .هر �ل به مې چې خندل د مور په �ېره کې به مې پرېشا� 2کارېده، �ېر وه

هر وخت به مې د مور په سرت�و کې دا . هغه وخت به مې پالر مور ته کتل
ن�ۍ ته  يې چېکومه نجلD » مالله ولې داسې شوې ده؟«: پو2تنه لوستل کېده

ورځ مې پالر ترې  يوه. و موسکا خوره وهشونj ړې وه او پن]ه لس کاله يې پهراو
  :وپو2تل

  آیا دا زما �ناه ده؟. تورپېکD ستا نظر �ه دی؟ حقیقت ووايه

  :هغې �واب ورک�

هغې د خپل حق . تا مالله نه ده هcولې چې غال وک�ي او يا �وک ووژ�، نه -
  .مبارزه وک�ه له پاره
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کې هر �ل زما موسکا  ر مې پرېشانه و چې که په راتلونکيرسه له دې چې پال 
په سوات کې ، يوازې دا بدلون مې نه و ک�ی. ني دا حمله به ور په ياد کېMيوي

خو اوس  به مې ژړل له پارهچې د هرې وړې موضوع  وم دومره حساسه ومچې 
  .نه کاوهشکايت له ډېر درد رسه هم مې کې به  بېرمېن5همپه 

له مې �لور ور�ې وروسته ک. روغتون به نورو کسانو ته د راتلو اجازه نه ورکوله
هغوی له دريو . چې کورنD راورسېده يوه ډله سياستوال روغتون ته راغلل

د پاکستان د کورنيو چارو ، هېوادونو �خه چې له مارسه يې مرسته ک�ې وه راغلل
تحده او د عر� م وېليام هې� د برتانيې د بهرنيو چارو وزير، وزير رح�ن ملک

 دوی اجازه نه لرله چې له ما. وو  زايد اماراتو د بهرنيو چارو وزير شيخ عبدهللا بن
  .رسه له دې چې له پالر او ډاک{رانو رسه يې کتيل و .رسه وويني

پالر له دوی رسه له کتنې وروسته پرېشانه 2کارېده �که چې رح�ن ملک ورته 
�که دا  ».ماللې ته وواياست چې خپل ملت ته يوه مسکا وک�ي«: ووييل و 

  .ه الرهمې يې نوس يوازينی کار و چې 

رح�ن ملک پالر ته ترشيح ک�ې وه چې ويشتونکی د عطاءهللا خان په نوم يو 
و کې نيول کېMي او بيا له عملياته پم کال  ۲۰۰۹ب و چې په سوات کې د طال

رسنيو راپور 2وده چې هغه د د . دريو مياشتو بند وروسته يې بېرته خوشې کوي
مالک ادعا وک�ه . ه ک�ه ک�ې وهب په پوهنتون کې د فزیک په برخه کې زدېجهانز

هغه ويل چې د عطاءهللا . چې په افغانستان کې د حملې نقشه پرو�رام شوې وه
يې يو ميليون ډالره جايزه اې�ې ده او پالر ته يې قول ورک�ی و چې  له پارهد رس 

  .هغه به خامخا پیداک�ي

چې د  وکومو کسان، و�د بې نظیر بو ، �که چې تر اوسه يې، موږ باور ونه ک�
ج�ال ضياء د الوتکې په راغور�ولو کې الس الره او همدارن5ه زموږ د لوم�� 

  .و نيويلو هم نه  لوم�ي وزير لیاقت عيل خان وژونکي

ډريور عث�ن  بې وزلهزموږ ، وو پر ما له حملې وروسته يې يوزاې دوه کسان نيويل 
ه يې �واب �ليفون ت او د 2وون]ي مايل چې د عث�ن بهايي جان بهايي جان
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مايل کس له �و ور�و بند وروسته . ورک�ی و او له دې پې�ې يې خرب ک�ی و
هم له پوليسو رسه دی �که چې خو عث�ن بهايي جان تر اوسه خوشې شو 

کله مې . کېدای يش د حمله کوونکي په پېژندلو کې له دوی رسه مرسته وک�ي
 له پارهيې د �ه  بهايي جانعث�ن . چې دا خرب واورېد ډېره پرېشانه شوم

  نيولی؟ ولې يې عطاء هللا تر اوسه نه دی نيويل؟

لسمه چې يوه مياشت او يوه ورځ له دې په د مل5رو ملتونو سازمان د نوومرب 
دې موضوع ته مې ډېر پام ونه . په نوم ونوموله» ماللې ورځ«ور�ې وروسته ده د 

کې الره او ک� �که چې له دې يوه ورځ وروسته مې يو سخت عمليات په مخ 
روغتون . مې عمليات وک�ي له پاره�اکل شوې وه چې د مخ اړوند عصبي رشتې 

و ورته و دې عمليات په اړه يې �ه نه  به خربياالنو ته تازه خربونه ورکول خو د
  .�که چې له دې بايد �وک نه وای خرب شوي، وييل

ارډ خونې ته يوړم چې دغه جراحي د ريچ عمليات د نوومرب په يوولسمه يې
هغې ماته ترشيح ک�ه چې دغې عصبي . ايروین� په نوم يو ډاک{ر تررسه ک�ې وه

رې�ې د مخ په يوه خوا امر کاوه او کي¥ه سرت�ه مې يې پ{ه او لو�ه کوله او پوزه 
�ې مې يې پورته کولې او په پای کې مې و پورتنD ور ، مې يې حرکت ته برابروله

د دې عصبي رې�ې رغول دومره . د هغې په وسيله کوالی شول موسکا هم وک�م
ډاک{ر لوم�ی زما غوږ له . چې آته ساعته او دېرش دقيقې وخت يې ونيو وسخت و 

چې د کي¬ غوږ پردې  پوه شوی واو  و هر ډول �پ او هjوکي له �و�و پاک ک�ی
چې د  يې د مخ عصبي رې�ې له شقيقه هjوکي �خه بيا .مې ژوبلې شوې دي

او د هjوکو �و�ې چې زما ژامه يې له حرکته  ېرس کاسې ته ننوزي پسې واخيست
وروسته پوه شو چې دوه سانتي مرته عصبي رې�ه په . غور�ولې وه پورته ک�ې

  .بشپ�ه تو�ه له من]ه تللې وه

. له دې چې درې مياشتې وخت يې ونيورسه ، عمليات په 2ه تو�ه تررسه شول
 وماته يې ویيل و . يورو ورو په حرکت پيل وک�  د مخ کي¥ه خواپه دې رسه به مې 

  .چې هندارې ته مخامخ مخ ته ورزش ورک�م
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2اغيل ايروين� وويل چې له شپMو مياشتو وروسته به عصبي رې�ه دويم �يل په 
خو ډېر ژر . به هم د پخوا په �ېر نه وي هې� کلهرسه له دې چې  .کار پيل وک�ي

ېدو رسه مې او همدارن5ه د اونيو په تېر ېرپولمې و سرت�ې وک�ه او مې موسکا 
  .مور او پالر په مخ کې نوي حرکتونه لیدل

. رسه له دې چې مخ زما و خو مور او پالر مې له ما �خه ډېر خوشاله کېدل
په تېرو شلو کلونو کې د مخ د د روغتون چې وروسته 2اغيل اېروين� وويل 

شوې اتيا په سلو کې 2ه  په دې وخت کې، عصبي رې�و دا تر �ولو 2ه پايله وه
  .وم

اوز « د .مطالعه وک�مبېرته مې کوالی شوی ، درد هم ورک شو ورو ورو مې د رس
چې �ورډن براون راته رالېMلی  پيل ک�همې مطالعه کتاب » ح¦انوونکي جادو�ر

د دورو° کيسه وه چې له هcو رسه يې �ه ډول کور ته تلو او د بې زړه زمري . و
  .جذب ک�متريو و چې زه يې �انته او اوسپنيز س�ي په �ېر 

هغه بايد له ډېرو خنjونو �خه تېر يش تر�و خپل مقصد ته ورسېMي او زه فکر 
يش ستاسې په مخ کې  یکېدا، کله چې وغواړئ خپلې موخې ته ورسېMئ کوم

زه د . خنjونه شته وي خو حقیقت دا دی چې بايد له ناهيلD پرته ادامه ورک�ئ
هغه . يې پالر ته هم وک�ه دې کتاب له مطالعې دومره اغېزمنه وم چې کيسه مې

ډېر خوشاله و �که پوهېده چې حافظه مې کار کوي يو �ه يادوی شم او په 
  .نو حافظه مې په 2ه تو�ه کار کوي، جزياتو يې بېرته ترشيح کوی شم

�که چې دوی ته مې ، زه پوهېدم چې مور او پالر مې حافظې ته اندې�نه لري
مې د خپلو مل5رو نومونه  همدا راز وويل چې د حملې وخت مې په ياد نه دی او

  :يوه ورځ مې پالر پو2تنه وک�ه. هېر ک�ي و

  ماللې کوالی شې پ�تو �پې راته ووايې؟ -

  :دا �په ورته وويله

سې مطلب به د هغې د ستا، که خپل سفر د يوه مار له لکD �خه پیل ک�ئ -
  .ه ن�ۍ ويرس له زهرو ډک
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چې په لوم�يو کې يې له ملېشو  ت د پاکستان چارواکو ته اشاره ک�يدغه بي
�خه �{ه واخيسته خو اوس په هغې �ا کې چې خپله يې ژور ک�ی و لوېديل 

  .دي

  :وروسته مې وويل

  .له رسه وليکم ه �پهزه غواړم چې يو  -

زموږ د سيمې د سل کلن حکمت يوه برخه ده او نه بايد چې هغه بدل  �پېدغه 
  .ک�و

  کوم شعر؟ -

  :�واب مې ورک�

  :دغه �په -

  که له زملو نه پوره نه شوه

  �رانه وطنه جينکD به دې �{ينه

  

  : خو زما زړه غواړي چې داسې يش

  که له زملو نه شوه که نه شوه

  �رانه وطنه جينکD به دې �{ينه

  

  .پالر وخندل او د تل په �ېر يې دا کیسه بيا هم راته ترشيح ک�ه

*** 

کاوه چې پ�ې او السونه  په لوبغايل کې مې له يوه فيزيوتراپیست رسه �رين
  .مې بېرته په 2ه تو�ه حرکت وک�ي

  .له روغتون �خه ووتم له پارهد ډسمرب په شپMمه د لوم�ي �ل 

هغه يو پرو�رام راته جوړ ک�ی و چې ، و چې په طبيعت مينه يمو آ�ا ته مې وييل 
 بوتانيکال ب¬ ته چې له روغتون رسه بېرمېن5همدوه تنه کارکوونکي زه او مور مې 

دا . هغوی مې پالر ته اجازه ور نه ک�ه چې له موږ رسه الړ يش. نژدې دی الړ شو
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رسه . چې پالر په رسنيو کې ډېر 2کاره شوی و نو کېدای يش �وک يې وپېژ�
او په  ان5لېستانبهر ته ووتم چې  له پارهله دې ډېره خوشاله وم او د لوم�ي �ل 

  .مې وليدل بېرمېن5هم�ان�5ې تو�ه 

رسه نژدې نه بلکې د �اډي په ک�کD  لهچې بايد په �اډي کې  وشوي و ماته ويل 
په اصل کې  .ننداره وک�مهېواد  ينو  دې زړه مې غو2تل د .منn کې کېنم
  .ې له امله وساتند �اډي په منn کېناستل زما د  چېمتوجه نه شوم 

 د خپلې سيمې يادونو ته، کله چې باغ ته ننوتم او �ول بو�ي او ونې مې وليدې
  ».يو هم لروبل دغه . دغه بو�ی په سوات کې هم شته«: مې ويل. الړم

  .زه د خپلې درې په بو�و ډېره وياړم

خو ما عجيب . يوه معمولی ورځ وه له پارهعجيبه 2کارېده چې د نورو ليدونکو 
  . مور مې ډېره ح¦انه وه، کله چې سفر پای ته ورسېد، احساس الره

  .ته ننوتو چاي او خوندور کيک مو وخوړل هوا دومره س�ه وه چې يوې کايف

يې له مارسه روغتون . راغئعيل زرداري زما ليدنې ته  آصفدوه ور�ې وروسته 
خو پالر مې نه شوای ، �که چې د خربياالنو �¥ه �و�ه کېدهپه کتنه خوښ نه و 

ې دا چې زموږ ولسمرش و بلکې اعالن يې ز ازرداري نه يو  .رد ک�ي دا کتنهکوالی 
ې دولت به زما د درملنې �ول ل�5تونه ورک�ي چې دوه ويشت زره پونjه ک�ی و چ

يو کور هم اجاره  له پارهکې زما د کورنD  بېرمېن5همپه  همدا رازدوی . کېMي
دغه ليدنه د ډسمرب په آ�ه د شنبې په ورځ وه او د جيمز بانj فلم ته . ک�ی و
  .ورته وه

فکر کاوه چې ولسمرش زرداري به دوی ، وو بهر ډېر شمېر خربياالن راغونj شوي 
خو دوی زه چې يوه خولD مې په رس وه په يوه . په روغتون کې له مارسه وويني

. لوی ارغوا� رن5ه کT کې د کارکوونکو د رات� په دروازه د دفرت په لور يوړم
وروسته په . خربياالن او عکاسان مې ليدی شوای خو دوی هې� پوه هم نه شول

 تر دې چې زرداري او کسان يې په دوو �اډيو کې را. مدفرت کې انتظار شو 
کسان نور هم وررسه  لس. هغوی يې د شا له دروازې �خه ننه ويستل، ورسېدل
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د دفاع وزير او په لندن کې د پاکستان کمېش� چې له ، د کار کوونکو رييس، وو 
  . يستی وفيونا وروسته مې يې د مور او پالر تر راتلو پورې زما مسوليت په غاړه اخ

خو وروسته ونهه �وري ډاک{رانو په لوم�يو کې هغه ته ترشيح ک�ې وه چې زما مخ 
دوی ماته . راغئې رسه چې �و کاله له ما مرشه وه آصفهغه له خپلې وړې لور 

په واقعيت کې دا يو ، الس يې زما په رس کې�ود. هو  ې�ېjۍ راوړ  د �لونو يوه
دې�من و �که چې ما له پوست پرته �ه خو پالر مې ان. زموږ له دودونو �خه دی

نه لرل او هې� هjوکي مې د ماغزو ساتنه نه کوله او د رس هغه برخه مې تر 
ر تر �ن� کېناست ويې ويل موږ وروسته مو ولسمرش د پال . �کري الندې پ{ه وه

  .وستلې ده ته را ان5لېستان2ه چانس لرو چې مالله مو  ډېر

  :ويې ویل

اوس دويم . ېده خو په دې اندازه نه لکه اوس چې دهپه پاکستان کې هم جوړ  -
  .�يل خندلی يش

ش� ته وویل چې پالر ته مې د 2وونې او روزنې يوه بوختيا 2اغيل زرداري کمې
 ه ک�ي او همدارن5ه يې هوډ وک� يوپيداک�ي چې وکوالی يش خپل عايد تر الس

و ته يې اړتيا کې پناه اخیست ان5لېستانډيپلوماتيک پاسپورټ هم ورک�ي چې په 
پالر مې د آرامD احساس وک� �که چې د ل�5ت په اړه يې ډېره . نه يش پيدا

و مشاور يې يش او دا خربه هم و �ورډن براون هم ترې غو2تي  .اندې�نه لرله
د 2اغيل زرداري له . ولسمرش ومنله ويل يې کوالی يش دواړه دندې تررسه ک�ي

يوه عجيبه نجلD او د «: وپېژندوجلسې وروسته يې موږ رسنيو ته دا ډول ور 
  »پاکستان عزت

هم په پاکستان کې تر اوسه داسې کسان و چې زما په اړه يې سم تر اوسه هم 
، رسه له دې چې پالر مې هcه کوله دا موضوع رانه پ{ه ک�ي. فکر نه کاوه

موږ يا هم او  نهچې په ما ډزې شوې وې که  شک الرهپوهېدم چې �ينو کسانو 
  .صحنه جوړه ک�ه له پارهژوند کولو  په بهر کې د

�که چې د جنوري په لوم�يو ، خوشالوونکی و له پارهم کال پيل زما  ۲۰۱۳د 
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مې کوالی شول له  له پارهکې له روغتون �خه رخصت شوم او د دويم �ل 
کې يو ډېر  بېرمېن5همش� په د پاکستان کمې. يو �ای ژوند وک�م کورنD رسه مې

. زموږ اپار�ان په لسم پوړ کې و .�ان راته په اجاره ک�ی و2ايسته او موډرن اپار 
ل چې په دويم پوړ کې �که چې موږ د زلزلې په کا، ما به رس د مور په رس اې�ود

پالر مې . هم په اپار�ان کې ژوند نه کوو هې� کلهو چې بيا به و اوسېدو وييل 
زه په دې لېفT کې « : وو وېرېدلې وه ویيل يې  رسه رسېدوپه دانD ته و ویل مور 
  ».م�ه کېMم

ورو�ه مې له  .له دې امله چې بيا مو له يو بل رسه ژوند کاوه ډېره خوشاله وم
رسه له دې چې نوي . و چې يو �ه خپه 2کارېدلو لرې يې 2وون]ي او مل5رو 

کله به چې واوره اورېده او د لويو هندارو ، سوړ ژمی و. ژوند اتل ح¦ان ک�ی و
ې د مېن5ور زړه به مو غو2تل چې د ، ه مو يې ننداره کولهلرونکو ک�کيو �خه ب

ې ته را2کته کېMي په السونو د واورې دانې چې �مک کور په �ېر مو بهر ووزو او
 بهر وتلو چې بد� �واک مې لوړ يش له پارهکله به د �ر�ېدو . ونيسو کې

  .ست�ې کېدم خوبيا به هم ډېره ژر

چې  وهکايف  شيشه يي دېوالونو لرونکې د کوستا په نوم يوه د سيمه کېهغې  په
هلته به نارينه او 2]ې داسې له يو بل رسه نژدې کېناستل چې په سوات کې د 

اپار�ان په يوه مشهوره کو�ه براډ س{ريT کې و . فکر هم نه کېده�ه داسې 
رسه له دې . چې نوموړې کو�ه له پلورن]يو او د شپې له کلبونو �خه ډکه وه

کله به مې . و رسه مينه نه لرم خو بيا هم دې پلورن]يو ته تلمچې زه له اخيستل
ې لنj شلوار اغوستی و از داسې 2]ې ليدلې چې په ساړه ژمي کې به يې يو 

مور مې ډېره . پ�ې به يې لو�ې وې او د لوړو �وکو بو�ونه به يې په پ�و و
  :ح¦انه وه له پالره يې غو2تنه وک�ه

  .دلته ژوند نه شم کوالیزه ، هیله کوم ما دوبD ته بوزه -

موږ ته يې خرب راک�ی و چې د اونD په رخصتيو کې په براوټ س{ريT کې تر 
  . پاتې نه شو �که چې کېدای يش خطرناک وي هناوخت
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 �ه ډول شونې ده چې د اوسېدلو د پخوانD سيمې په پرتله دې خطرناک وي؟
پالر ته مې ونه ویل آيا د هغې �ای د خلکو رسونه طالبانو له تنې بېلول؟ مور او 

خو هر وخت به چې کوم کس د آسيا خلکو ته ورته و او رانژدې به شو ترې 
  .فکر مې کاوه چې �ولو تر کاليو الندې يوه تپانچه پ{ه ک�ې. دم بهوېرې

ه کې له خپلو دوستانو مېن5ور په اونD کې به مې يو �ل د سکايف له الرې په 
. زما په ياد يوه چوکD تشه پرېMديدوی ويل چې تر اوسه هم ، رسه خربې کولې

په دې ورځ په ما حمله زموږ 2وونکي د پاکستان د مطالعې د آزموينې پا�ه چې 
�ول5ي ته راوړې وه او ما پوره Åرې اخيستې وې خو دا چې په نورو  .وشوه

اوس د ملکه نور . آزموينو کې مې برخه اخيستې نه وه ملکه نور اول Åره شوې وه
  .n سيايل وهې تر منمنيباو 

  :ملکه نور راته وويل

  .له تا پرته سيايل بې خونده ده -

  .خو تر اوسه مې د جراحي کارونه پای ته نه و رسېديل، هره ورځ پياوړې کېدم

ډاک{ران مې د اورېدو . د رس د کوپ�ۍ يوه برخه مې تر اوسه په معده کې پرته وه
په �¥ه ، پاره بهر وتلم کله به چې د پيل ت� له. واندې�نه کې و په ستونزې ته 

  .�و�ه کې به مې د مور او پالر خربې نه اورېدې

 Dه د يکشنبې په ورځ د يوې بلې جراح�د ملکې  له پارهد فربوري په دو
لوم�ی . په نوم يوه 2]ه جراحه وه دا �ل د انون وايT. وغتون ته الړماليزابيت ر 

يې هوډ وک� چې  وروسته .وويست را یې له معدې �خه د رس د کوپ�ۍ هjوکي
 .رسه مخ يش�واښ  مکرو� کېدو لهکېنMدي �که کېدای د يې په خپل �ای 

هغه يو کرانيوپالرستيتيتانيوم تررسه ک� او د تيتانيوم يوه پا�ه يې چې قالب ک�ې 
  .وه زما په رس کې کې�وده

2اغيل ايروين� چې زما د عصبې رې�ې جراحي ، وم چې د عمليات په کو�ه کې
هغه د . مې يې د يوې الرې وړانديز وک� له پارهکي¬ غوږ د پردې  يې ک�ې وه د

رس او غوږ تر �ن� کې�وده او  ديوه وړه الک{رونيکي دست5اه حلزو� کرلو په نوم 
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  .ماته يې وويل چې له يوې مياشتې وروسته به مې غوږونه جوړ يش

خو له  په کو�ه کې وم او درې عملياته مې وک�ل عملياته د تتقريباً پن]ه ساع
له �و اونیو وروسته کله چې د غوږ . پن]و ور�و وروسته مې بېرته کورنD ته الړم

کي¬ غوږ مې د لوم�ي �ل له پاره خربې ، تر �ن� مې يې يوه آله ل5ېدلې وه
  .په لوم�يو کې غMونه ډېر عجيبه و خو ورو ورو سم شول. واورېدې

هغه موږ ته يو فوق  .�ومره لوی ذات دی )ج(موږ انسانان نه پوهېMو چې خدای
شونjې او ژبه چې په هغې رسه  .العاده مغز او له مينې ډک زړه راک�ی دی

دوې سرت�ې چې د . کوالی شو خربې وک�و او خپل احساسات پرې بيان ک�و
ې چې د هغې په وسيله د ژوند په دوې پ� .و2کالوې او رن5ونه پرې وين ن�ۍ

هغې په يوه پوزه چې د  .ر کويکا له پارهدوه السونه چې زموږ  .رسک ت� کوو
 .دوه غوږونه چې د عشق خربې پرې اورو .وو حس کژوند 2ه بوی د واسطه 
 خو نه پوهېMي چې د بدن په هر غ�ي کې يې �ومره قدرت پروت دی هېcوک

  .هغه وخت پوهېMي چې يو يې له السه ورک�ي

ه چې �خه د دې زحمت ویستونکو ډاک{رانو له امل )ج(زه مې له خپل لوی خدای
چې زه يې دې دنيا ته  له پارهيې هcې وک�ې او د دې  له پارهزما د بيا جوړېدو 

�ينې انسانان سمه الره �اکي او �ينې يې بيا بې الرې  .مننه کوم رالېMلې يم
د ، ماغزو مې پ�سوب پيداک�. �پي ک�مپه وسيله مرمD د يوې يوه انسان . Mيکې

لوري عصبي رې�و ته مې يې رضر د مخ د کي¬  .اورېدو حس يې رانه واخيست
دعا وک�ه او ډاک{رانو مې  له پارهوروسته په ميليونونو انسانانو زما د نجات . ورساوه

هيله مې يوازې دا وه چې له خلکو رسه مرسته . زه 2ه نجلD وم. بدن بېرته راک�
رسه راز او  )ج(تل به مې له خدای. ونه و  له پارهوک�م چې دا د ډالD او يا پيسو 

هيله کوم په دې الره کې . زړه مې غواړي له خلکو رسه مرسته وک�م«: ياز کاوهن
  ».مې يوازې مه پرېMده

يو طالب په يوه ون �اډي کې په دريو نجونو �ولD اوروي خو يوه يې هم نه م�ه 
زما  .زما روغتيا يوه معجزه بويلخلک ، داسې کیسه عجيبه 2کاري. کېMي
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د اتالنتيک ولز له کالج ، بدن ل5ېدلې وې مل5رې شازيې چې دوه مرمD يې پر
 له پارهرسه له دې هغه هم د زده ک�و . �خه يې د زده ک�ې يو بورس تر السه ک�

زه پوهېMم چې . هم داسې هيله لرم له پارهزه د کاينات . ان5لیستان ته راغلې وه
ما خلکو ز . رم چې دا زما دويم ژوند دیاو ان5ې. وساتلو ه مرګ �خهموږ ل )ج(خدای

او اوس زه يوزاې د يوه دليل له امله ژوندۍ پاتې شوې  دعا وک�ه له پارهد ساتنې 
  . �{ه واخلم له پارهيم او غواړم له دې ژوند �خه د خلکو د خدمت 

له �ان رسه فکر کوي ، کله چې خلک د هغې مرميو او پې�و په اړه خربې کوي
او زه » .وا ترور شوههغه نجلD چې د طالبانو له خ«: چې دا د ماللې کيسه ده

  .اسوم چې دا دې زما د ژوند کیسه ويهم داسې نه احس هې� کله
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  وروست� خربې

  

  يو کتاب او يو قلم، يو ماشوم يو (وونکی

  

  م کال ا�سT ۲۰۱۳د  هام5بېرمېن

هر �ای په . د مارچ په مياشت کې له هغه اپار�ان �خه يوه کرايي کور ته الړو
رتنونه چې �ول له کارډونو او صمي�نه ليکونو �خه رن5ه کاغذونو پو2ل شوي کا

په يوه کو�ه کې يوه پيانو اې�ې وه چې زموږ د يوه هم زده  .ليدل کېدل وو ډک
مور په دېوالونو او چتونو د يونا� خدايانو او حکاکي شوو پر2تو له ليدو . نه وه

  .ناخو2ه 2کارېده

شاته ، پنيزه دروازه يې لرلهيوه برې�نايي اوس، کور مو ډېر لوی او تش 2کارېده
 Tيې يو لوی چمن الره له پارهيې يو لوی باغ و چې ډېرې ونې او زموږ د کرک .

کو�و کې له �وډيانو يې هې� بام نه الره او هې� يو ماشوم په  له پارهخو د لوبو 
آن �اونjيان هم نه ليدل کېMي چې زموږ کور ، رسه نه ليدل کېده) کاغذ پرانونو(

�و په پور وريجي په پور يويس او يا هم له دوی �خه  �ا2ت هيو د ته رايش او
موږ د �ن� له کوره يوازې يو دېوال وا�ن لرو خو دا وا�ن د �و . چر�ان راوړو

  .ميله په ډول 2کاري

په باغ کې قدم وهي ، يې په رس دی یبهر �ورم مور مې وينم چې �کر کله چې 
چې تر شونjو الندې کومه سندره داسې 2کارېده . ته دانه ورکوي الوتونکواو 

  : کېدای يش همغه د خو2ې وړ �په يې وي، هم وايي

  د باغ کوترې مو مه وژنه

  ه يوه م�ه ک�ې نورې نه را�ي مينهک

  

او2کو يې په سرت�و کې ک�ۍ جوړه ، پې پاتې خواړه الوتونکو ته ورکويهغه د ش 
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 او وريجېپاره د غرمې او شپې له ، اوس هم د پخوا په �ېر ډوډۍ خورو. ک�ې
خو هر وخت به . غو2ه د سهار په چای کې مو د چر�ې هD5 او يا هم شات وي

زه پوهېMم د . خوړو کې ارصاف نه خو2وي همور مې پ. يو �خه خواړه پاتې کېدل
دې هغه ماشومان په ياد را�ي چې په کور کې به مو ډوډۍ ورکوله چې 

  .�ه ډول ژوند کوي 2وون]ي ته وږي الړ نه يش او فکر يې کاوه چې اوس

ه کې به چې هر وخت له 2وون]ي راغلو کور به مو له مېلمنو ډک و مېن5ور په 
شور او له وړاندې به هر وخت د يوې آرامې او دې اوس مې باور نه را�ي چې تر 

دلته . ک�وو �و د 2وون]ي کورنD دنده ، و�خه د تشې ور�ې په هيله و �وږ 
زه مې په کو�ه کې . او الوتونکو غM ويوازې د خوشال د ايکس او باکس لوبې 

  .مو استم او په يوه لوبه به بوخته يوازې کېن

مور به مې هې� . مور او پالر مې د لوږې په واقعي معنی پوهېدل، وو موږ بjای نه 
يوه ورځ يوه زړه 2]ه چې وږې او تMې وه . وخت �وک له دروازې ناهييل نه لېMل

هغه دومره . ډوډۍ يې ورک�ه، ه کور ته راوستهمور هغ. زموږ د کور دروازې ته راغله
  :خوشاله شوه چې ويې ويل

هر �ای . الصه وهله �ولو کورونو مې خ¦ وغو2ت خو يوازې ستاسې دروازه خ -
  .وخت د کور دروازه مه بندوه ې�مو ه )ج(چې اوسېMئ خدای

هغه ډېره اجت�عي 2]ه ده . زه پوهېMم چې مور مې له یوازېتوب ست�ې شوې ده
اوس يې هر . په ماسپ�� کې زموږ کور ته راتلې �اونjيو 2]ې به هر وخت د

. خربې کويپه پاکستان کې يې له خورل¥و رسه  اوکې وي  وخت �ليفون په الس
په ان5لييس خربې نه  غې ته ژوند ډېر سخت دی �که چېکې ه په دې 2ار

�وک بايد يو ، کور مو ډېر امکانات لري خو دې ته �ول عجيبه 2کاري. يش کوی
  .د کاليو د ماش� او �لويزیون د کارولو چل راو2يي، موږ ته د �از د منقل

په رس  د پالرما به  .ه پخلن]ي کې مرسته نه وررسه ک�يد پخوا په �ېر مې پالر پ
  :رس اې�ود ورته ويل به مې

 رخربې کوئ خو د کور �ول کارونه مو تاسې د 2]و د حقوقو په اړه ، پالره -
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  .کوي

د مور زړه مې . 5ه نه پوهېدو چې په بسونو او کتارونو کې �ن5ه سفر وک�وهمدارن
له کله مو چې د ماما زوی شاه زموږ کور . د چينې په بازار کې پسې تن� شوی و

  .ه وهخوشالورته ډېره  مور راغئته 

دې به ، په کې وړله له پارهيو �اډی الره او مور به يې د سودا اخيستو  د ماما زوی
له دوستانو او �اونjيانو رسه خربې  له پارهد سودا د اخيستلو  کوالینه شوای 

  .وک�ي

هغه په دې شپو ور�و کې په ، مور ژر درېMي، کله چې په لوړ غM رسه ور بندېMي
ډېری وخت او2کې تويوي او ما په غېMه کې نييس  همدا راز. واړه غM هم وېرېMي

  ».مالله ژوندۍ ده«: بيا وايي

  .خپل ډېر واړه ماشوم په �ېر چلند کويرسه د  اوس له ما

کله مې چې وې�تان د مخ يوه لور ته اړوم هغه . پوهېMم چې پالر مې هم ژاړي
مې ډېری وخت د رس �پ ويني او او2کې تويوي او کله چې د نيمې ور�ې له 

آرامي ، خوب �خه پا�ېMي او په باغ کې يې د اوالدونو د ساعتېرۍ آواز اوري
هغه پوهېMي چې خلک وايي . غM تر ما پورې اړه لري احساسوي �که چې يو

پې�ې ډېرې سختې  دا له پارهد ده . چې حمله پرې وشوهمالمتي يې د پالر وه 
2وون]ی يې چې له هې� ، په سوات کې یې د شلو کلونو زحمت پرې�ی و. وې

2وونکو  ۷۰زده کوونکو او  �۱۲۰۰خه يې جوړ ک� خو اوس د دريو ودانيو او 
هلک په تو�ه د تور او سپ� غره تر  بې وزلهزه پوهېMم چې هغه د يوه  .لرونکی و

  :هغه وايي. �ن� په هغې لرې پرتو کليو کې په خپلو �ولو ک�يو کارونو وياړ کاوه

يې دې په کلونو زيار  له پارهداسې دي لکه يوه ونه دې اې�ي وي او د ودې  -
  .ي الندې يې ک�ېنېلMه دومره حق خو لرې چې تر سيور  لM تر، ويستلی وي

هيلې يې دا وې چې په سوات کې يو لوی 2وون]ی ولري او په هېواد کې سوله 
پالر د خپلو کارونو او په سوات کې له خلکو رسه د . او ولسواکي �ين5ه وي

. يو �ان�5ی درناوی او اجت�عي �ای ترالسه ک�ی و په سيمه کېله امله مرستې 



 
 
 

 

  ٣١٦ | زه مالله یم

له هېواده بهر ژوند وک�ي او کله چې خلک يې هم دا فکر نه کاوه چې  هې� کله
کله هم . ته الړ شو ډېر پرېشانه کېMي ان5لېستانوايي چې موږ خپله غو2تل 

. وايي چې موږ په هېواد کې له بې کوره �خه په بهر کې په بې کوره بدل شوو
  :پالر به ويل. زموږ زړه به هر �ه ته آن د هغې بدبويه اوبو به¦ ته هم تن� کېده

و خ له پاره د وروستي �ل، پوهېدای چې له داسې پې�ې رسه به مخ کېMوکه  -
په �ېر کله يې چې له مکې معظمې �خه  )ص(د پيغمرب. به مو تر شا کتيل و

اوس د سوات �ينې . مدينې منورې ته هجرت کاوه �و �له يې تر شا وکتل
کيسې داسې دي لکه چې په کتاب کې مو د يوې ډېرې لرې سيمې کيسې 

  .لې وياورېد 

چې اوس خلک زما په  ده ته عجيبه ده. پالر ډېری وخت په ويناوو کې تېروي
زه يې تل د هغه د لور په نوم پېژندم او اوس . خاطر غواړي چې خربې يې واوري

له هغه وخت چې هغه زما د ډالD د ترالسه کولو . هغه زما د پالر په تو�ه پېژ�
موږ په خاوره کې ډېری کسان د زامنو له ز «: فرانسې ته الړ خلکو ته يې وويل پاره

  ».کېMمامله پېژندل کېMي خو زه يوازينی پالر يم چې د لور له امله پېژندل 

ش� دغه جامې ، ه وره ��ېدلیم زما د خوب د کو�ې پيونيفور  يو نوی 2ايسته
هې� زده کوونکی فکر نه کوي چې د زده . دي له پارهاو د 2وون]ي لري رن� 

د . چې د 2وون]ي ودانD به يې ورته والوزوي ووژل يش او يا دا ک�و له امله به
کې  بېرمېن5همه ومره 2ه شوې وم چې کوالی مې شول پاپرېل په مياشت کې د

، دا هم عجيبه وه چې له وېرې پرته 2وون]ي ته الړه شم. 2وون]ي ته الړه شم
ه مې يوې ه کې مې لرله او له کوره د وتلو په وخت کې بمېن5ور هغه وېره چې په 

  .او بلې خواته کتل نه چې کوم طالب مې مخې ته ودرېMي

ډېری درسونه يې زموږ د 2وون]ي په �ېر دي خو 2وونکي د . 2ه 2وون]ی دی
په . رپاينT او کمپيو�ر �خه کار اخيلتورې تختې او سپ� تباش¦ په �ای له پاو 

د ، ه�، موسيقي، دې 2وون]ي کې ډول ډول درسونه ورکول کېMي لکه
ده را ز اقتصاد او موږ ته په دې �ول5ي کې پخلی هم  یکورن، کمپيو�ر درسونه
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زړه مې غواړي چې د نيو�ن او د هغه د . تر اوسه هم په فزيک مينه يم. کوي
  .اسايس اصولو چې �وله ن�ۍ �{ه ور�خه اخيل ډېر �ه زده ک�م

تيا ده اوس ډېر وخت ته اړ . خو زه مې هم د مور په �ېر د يوازېتوب احساس کوم
رسه بل  نجونې هم له ماچې د پخوا په �ېر مل5رې پيداک�م او د دې 2وون]ي 

د دې 2وون]ي نجونې ما د نجونو » هغه مالله ده«: دوی ووايي. ډول چلند وک�ي
]ي کې يوازې زه مالله هغه په خوشال 2وون. د حقوقو د مدافعې په تو�ه پېژ�

. يې هر�ه نقايش ک�ي پارهح له او د ترشې نجلD وم چې کيسې به مې ويلې
فکر کوم . زن5نو اې�ود هغې نجلD چې هر وخت به يې رس د ورور او يا دوست په

، ډېره مينه ناکه، کيسه ويونکې، نابغه، چې هر �ول5ی به يوه د 2و اخالقو
هم نه  هېcوکخو دلته مې تر اوسه . نجلD ولري او يوه بدنامه، رشمناکه، 2کلې

  .پېژندل

ې ته منيب�ولې ، کيسې ورته وک�م هم نه لرم چې خپلې کهېcو دا چې دلته 
په «: زه هر وخت لوم�ی ترې پو2تم. ساتم او بيا يې په سکايف کې ورته وايم

ې په وروستيو ډېرو آزموينو کې 2ې نومرې منيب» 2وون]ي کې �ه کيسې دي؟
�ول5يوال مې تر اوسه هم زما په ياد يوه چوکD تشه پرېMدي او زما . اخيستې وې

  .نوم يې پرې ليکلی

د هلکانو په 2وون]ي کې 2اغيل امجد زما لوی تصوير د ننوتو په ديوال بند 
  .دی وايي هره ورځ چې 2وون]ي ته ننوزي �و دقیقې زما تصوير ته �وري، ک�ی

د کورونو له  کو�ې. ې ته کيسې کوممنيبپه اړه  کې مې د ژوند ان5لېستانپه 
لکه په پاکستان کې چې هر�ه منظمې دي داسې نه  ې اورديف رسه سم

و او د خاورو او تيMو يو کور به د يوې ما�D تر �ن� هم جوړېدای و نامنظم 
2کيل او قوي کورونه چې د زلزلې او سېالب په وړاندې هم مقاومت لري . شوای

مې ډېر  ان5لېستانهغې ته وايم چې . هې� هوار بام نه لري له پارهخو د لوبو 
پوليسو ته درناوی لري او ، قوان� مراعاتوييې خو2ېMي �که چې �ول خلک 

نوم مرش د پوځ د ، د هېواد هر مسوليت د دولت په غاړه دی. هر �ه منظم دي
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2]ې په کارونو بوختې دي چې په سوات کې مو . زده کولو ته د چا اړتيا نشته
2]ې کوالی يش پوليسو او يا هم امنيتي �واک کې . يې فکر نه شوای ک�ای

لوی رشکتونه اداره کوي او هر ډول يې چې زړه وي همغسې  لوی دوی وي
  .جامې اغوندي

دارې ته ورځ چې هن هره خو بيا هم فکر نه کومډېر اوس پر ما د حملې په اړه 
، زه پوهېMم چې هې� کله به هم د پخوا په �ېر نه وم. يش درېMم نا�اپه راپه ياد

¥ه سرت�ه مې ډېر �له کوم کي کله چې خربې، اصالً سرت�ې سمې نه شم رپولی
د پالر مل5ري هدايت هللا هغه ته وييل و چې بايد په سرت�ه . ېMيپ{ ېMي اوخالص

  .مې ووياړم �که چې دا 2کال يې د قربا� ورکولو له امله ده

خو د عطاءهللا خان په نوم  باندې ک�ې وه تر اوسه �ر�نده نه وه چې حمله چا را
پوليسو تر اوسه نه و پيداک�ی خو ويل . يو کس زما د ويشتلو مسوليت اخيستی و

  .يې چې د نيولو په حال کې يې دي او غواړي له ما رسه مرکه وک�ي

په ياد ک�م خو کله  رسه له دې چې په 2ه تو�ه مې نه شوای کوالی هغه ورځ را
تر �ولو . بې انتظاره تو�ه د هغې شېبو تصويرونه و�ر�يذهن کې په مې په کله 

 ارچ په مياشت کې د م. وو چې موږ په ابوظبي کې کې وه  ده خاطره په جوالیب
هغه وخت چې غو2تل مو سعودي  .د تلو په وخت کې دا کیسه وشوهحج ته 

يوه پلورن]ي ته د حج د له مور رسه مې . الړ شو له پارهعربستان ته د عمرې 
په  یما غو2تل يوازې يو �کر . الړم له پارهمراسمو د �ان�5ې چادري د اخيستلو 

چادري په رس خامخا  ک�م �که چې �اکل شوې نه ده چې يوه 2]ه دې رس
کله چې په پلورن]ي کې روانه وم په خپله شاوخوا کې مې ډېر کسان . ک�ي

دم رسه له دې رېډېره سخته ووې .پر ما حمله کويفکر مې وک� چې دوی . ولیدل
سرت�و تا يو �ل مرګ په ، ماللې: چې چيغې مې ونه ک�ې له �ان رسه مې وويل

وېرېMې هدف ته دې  که و! اتله اوسه! مه وېرېMه. دا دې دويم ژوند دی. لیدلی
  .رسېدی نه شې

 )ج(ته و�ورو هره هیله چې ولرو هللاموږ باور لرو کله چې لوم�ی �ل کعبې رشيفې 
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کې د سولې د راتلو او نجونو د خپل هېواد هغه وخت مې په . به يې پوره ک�ي
چې نورو  خو کله. ې شوېه او له سرت�و مې او2کې رواندعا وک�  له پارهزده ک�ې 

د ژوند �ای ته الړم ح¦انه  )ص(ونو لکه د مکې د2تې او د پيغمربسپېcلو �اي
. �که چې هلته ډېرې تشې بالتD او ډېرې خ]لې په �مکه پرتې وې، شوم

هغه حديث يې  )ص(بې پروايي کوله او د رسول هللا خلکو د تاريخ په ساتنه کې
  .�ی و چې پاکي د ا�ان يوه برخه دههېر ک

د اجاره شوي کور د کېناستلو په کو�ه . ژوند مې په بشپ�ه تو�ه بدل شوی دی
او ، اي{اليا، فرانسې، اسپانيا، امريکا، هندوستان، کې مو د ن�ۍ له بېالبېلو برخو

زه يې د نوبل د سولې ن�يوالې ډالD ته . اس{راليا د هېوادونو ډالD ليدلی کېMي
هغه . تر �ولو کرشه نومانده وم له پارهپه اصل کې زه د دې جايزې . ولې يمنوم

د نه ستاينې وړ خوشايل مې ، وخت مې چې په 2وون]ي کې ډالD تر السه ک�ه
  .مې هcه ک�ې وه خو دې ډاليو توپ¦ الره له پارهلرله �که چې د هغې 

يادوي چې تر اوسه هم په  ماته يوازې دا را .زه د دې ډاليو له امله ډېره مننه کوم
زده ک�و حق  نجونو او هلکانو له پاره د دچې د خپل هدف د ترالسه کولو له پاره 

زړه مې نه غو2تل چې خلک مې د . ډېر کارونه الزم دي چې تررسه يې ک�م دی
هغې نجلD په نوم وپېژ� چې طالبانو حمله پرې ک�ې بلکې د هغې نجلD په 

یې مبارزه ک�ې وه او ژوند به مې  له پارهه کولو نوم چې د زده ک�و د حق د ترالس
  .د دې هدف د ترالسه کولو له پاره وقف ک�م

نيویارک ته د مل5رو ملتونو په اداره کې د وينا له پاره سفر په شپاړسمه کليزه مې 
 هلته د ن�ۍ ډېرو لويو مرشانو وينا ک�ېچې وم  ناستهپه يوه داسې تاالر کې . وک�

  .2کارېده خو پوهېدم چې غواړم �ه ووايمراته  وېروونکې وې،

  ».ماللې دا ستا له پاره يوه موکه ده«: هغه وخت مې له �انه رسه وويل

خو فکر مې کاوه چې هلته په ، وو يوازې �لور سوه کسان زما چاپېره ناست 
زما خربې يوازې د مل5رو ملتونو سازمان له پاره نه وې . مليونونو کسان شته دي

زړه مې . کسانو له پاره وې چې کوالی يش په ن�ۍ اغېزه ولري بلکې د �ولو هغو
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هغه ماشومان چې ، وزلD کې ژوند کوي بېپه هغه کسان چې  غو2تل چې �ول
له ترورېزم �خه �ورېMي او د زده ک�و له حق �خه یې بې کار کوي او هغه چې 

زړه د ماشومان  هيله مې لرله خربې مې .برخې ک�ي دي هم زما خربې واوري
  .او د خپلو حقوقو له پاره ودرېMي ولو لپاره واورييداکپ

په رس ک� او د ن�ۍ له پاسه يوه خ� کميس  دد بې نظ¦ بو�و يو سپ� �کرۍ مې 
د وړيا  له پارهله مرشانو �خه مې هيله وک�ه چې د ن�ۍ د �ولو نجونو او هلکانو 

  . زده ک�و آسانتيا برابره ک�ي

نه او کتابونه په السونو کې واخلو �که چې را�ئ خپل قلمو «: وروسته مې وويل
  ».يو کتاب او يو قلم ن�ۍ بدلوی يش، يو ماشوم .زموږ تر �ولو پياوړې وسله ده

په واقعيت کې نه پوهېدو چې دا خربې به �ه ډول وې تر دې چې د حارضينو 
مور مې او2کې تويولې او پالر ويل چې بې کچې خوشاله . له خوا تشويق شوم

  .شوی دی

په . هغه ورځ يوه بله پې�ه هم وشوه او مور مې په لوم�ي �ل کامرې ته ودرېدهپه 
، وو داسې حال کې چې د ژوند ډېر کلونه يې له عکس او کامرې پT تېر ک�ي 

  .دې ته داسې يو کار ډېر سخت 2کارېده

  :په سبا ورځ په هو�ل کې د سهار د چای خوړلو په وخت اتل وویل

  ره شوې؟ �ه دې ک�ي دي؟ته ولې دومره مشهو ، ماللې -

هغه د آزادۍ د پارک د مجسمو او مرکزي  و�ول وخت چې په نيويارک کې و 
  .وک�ی ح¦ان نندارې پارک 

له دې خربو وروسته مې د ن�ۍ له �وټ �وټ �خه ډېر پيغامونه تر السه ک�ل 
له �و پيغامونو ، خو خپل هېواد مې غلی و چې زما د مالت� له پاره يې رالېMيل و

هغوی په . يل وشبکو کې ليک چې پاکستانيو ورو�و او خويندو مې په �ولنيزو پرته
: يوه يې ویيل و. محکومه ک�ې وم» د شهرت له پاره د يوې پېغلې �ه«دې جمله 

هغه بالخره هغه �ه ته ورسېده چې . 2وون]ی هېر ک�ئ، هېواد مو هېر ک�ئ«
  ».په بهر کې په زړه پورې ژوند، غو2تل يې
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ې ماته ارز2ت نه لري او پوهېMم چې خلک د دې له پاره دا ډول په واقعيت ک
سیاستوالو او چارواکو هې� کله هم په خپلو ژمنو ، خربې کوي چې زموږ مرشانو

د ترورېستانو بې . عمل نه دی ک�ی او د پاکستان وضعيت ورځ په ورځ خرابېده
مې غواړي  خو زړه خلک اوس په يو بل باور نه لري. پايه حملو خلک وېرويل دي

ووايم چې زه له خلکو �خه هې� ډول مالت� نه غواړم بلکې دا ترې غواړم چې د 
  .سولې او هلکانو د زده ک�و لپاره هcه وک�ي

د عدنان رشيد په نوم ، تر �ولو عجيب ليک چې له خربو وروسته مې تر السه ک�
. دلی ود طالبانو د يوه قوماندان و چې په نژدې وختونو کې له زندان �خه ت�تې
 ۲۰۰۳هغه تر دې وړاندې د پاکستان په هوايي �واک کې په کار بوخت و او له 

د له من]ه وړلو په چې د ولسمرش بندي شوی و ې خوا په دې تور م کال را په د
هغه ليکيل چې طالبانو زه د زده ک�و د خنjونو په وړاندې د مبارزې . هcه کې و

ه چې د طالبانو په ضد مې چې يو له امله نه وم ويشتلې بلکې دوی ادعا ک�ل
اسالمي دولت يې جوړولو خربې ک�ې وې چې له همدې امله دوی حمله 

و او دا چې  یهغه ليکيل چې زما د ويشتلو په خرب ح¦ان شو . راباندې ک�ې وه
ليکيل يې و چې که . پرېشانه وهم ماته يې له ويشتلو مخکې خرب نه و راک�ی 

رس ک�م او ديني مدرسې ته الړه شم دوی به مې  چادري په، پاکستان ته الړه شم
  .وب�ي

دا نو �وک «: خو له �انه رسه مې فکر وک�. خربياالنو رانه وغو2تل �واب ورک�م
، دا زما ژوند دی. طالبان ماته امر نه يش ک�ی» دی چې ماته داسې �ه ليکي؟

اره خو محمد حنيف په يوه مقاله کې اش. خپله کوالی شم د ژوند ډول مې و�اکم
د طالبانو د ليک مثبت اړخ دا و چې خلکو دعوه ک�له زه ويشتل شوې نه  ک�ې

  .په داسې حال کې چې دوی د دې حملې مسوليت هم په غاړه واخيست، يم

هر وخت مې پالر ته وايم زړه مې کېMي کور ته مې ، زه پوهېMم پاکستان ته به �م
يا » .ه خالصه شوې نه دهتر اوسه دې درملن، نه جا�«: الړه شم هغه پلمې ل{وي

ته بايد ډېر �ه زده ک�ې چې خپلې موخې ته ، دلته 2ه 2وون]ي شته دي«هم 
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  ».ورسېMې

او د پوهې په وسلې  زه غواړم هر �ه په 2ه تو�ه زده ک�م. د پالر خربه سمه ده
په ډېر د خپلې موخې لپاره مې هغه وخت کوالی شم . رسه �ان مجهز ک�م

  .قدرت رسه مبارزه وک�م

نه . �خه ده وون ورځ موږ �ول پوهېMو چې زده ک�ه د انسان له لوم�نيو اړتيان
اسالم وايي �ول . يوازې په لويديز کې بلکې اسالم هم برش ته دا حق ورک�ی دی

، په قرآن کريم کې ليکل شوي دي. هلکان او نجونې بايد 2وون]ي ته الړې يش
. السه کولو کې هcه وک�وله موږ �خه غواړي چې د علم او پوهې په تر  )ج(خدای

هغه له موږ �خه غواړي پوه شو آس�ن ولې ش� دی او يا هم د ستورو او 
په �وله ن�ۍ ، په دې پوهېMم چې دا يوه لویه مبارزه ده. اقيانوسونو په اړه پوه شو

 ۳۲ونه ماشومان 2وون]يو ته نه �ي چې دوه دېرش يميل ۵۷کې اووه پن]وس 
ېوادونو �خه دی چې ه مرغه پاکستان يو له هغو هله بد. ونه يې نجونې دييميل

ونه ماشومان 2وون]يو ته نه يمیل ۵،۱ .د زده ک�و وضعيت ډېر په کې خراب دی
رسه له دې چې زموږ په اسايس قانون کې ليکل شوي دي چې �ول ، �ي

ليونو په شاوخوا لويان مو بې زده ک�و يم ۵۰د . ماشومان د زده ک�و حق لري
ه پر درې برخه 2]ې دي چې له ډلې �خه يې يوه زما خپله د دې ډلې دو ، دي

  .مور ده

د مارچ په مياشت . Mيتر اوسه ډېرې نجونې وژل کېMي او 2وون]ي الوزول کې
د 2وون]ي د ډاليو . 2وون]ي چې موږ ورغيل و حمله شوې هغه په کراچي دکې 

دې حمله  په .ورکولو په وخت کې يې د لوبو د ډ�ر له لوري يو بم ور غور�ولی و
زده  کې د 2وون]ي مدير عبدالرشيد وژل شوی او له آتو �خه تر لسو کلونو پورې

ويې . له �نj پرته يې وژړل، کله چې دا خرب مور واورېد. وو �پيان شوي  کوونکي
 �خه مو يو وې�ته هم کم يش خو رسزموږ زړه نه غواړي چې د اوالدونو له «: ويل

ک�ي آن چې دوی ته دا هم اهميت نه داسې کسان هم شته چې پر دوی حمله 
حمله د  ېيوه ډېره �کان ورکوونک ».لري چې د حملې قربانيان يې هلکان دي

 
 

 

 

  ٣٢٣ | زه مالله یم

هغه بس چې  يوه �اÅر�ي په، جون په مياشت کې د کو�ې په 2ار کې وشوه
�وارلس يې وژل  .�ت تنه نجونې وړلې چاودنه ک�ې وهېيوه 2وون]ي ته يې �لو

  .ون کې په �ينو نرسانو ډزې ک�ې وېوروسته يې په روغت. شوې وې

کله ، کله هم بې پيلو�ه الوتکې، يوازې طالبان نه دي چې د ماشومانو ژوند اخيل
داسې وخت هم را�ي چې خپله . ج�5ې او کله هم د لوږې له السه وژل کېMي

همزولې د سوات  دوې زما د جون په مياشت کې. د کورنD له خوا قربا� کېMي
او د  يدوی د خپلې �jا يوه وېjيو چې �کر . ژل شوې وېپه ش�ل �ل5ت کې و

 Tسيمې دوديزې جامې يې اغوستې وې په باران کې ډکه ک�ې او بيا يې ان{رنې
  .ويل کېدل چې ورو�و يې وژلې وې، ته پورته ک�ې وه

ظاهري د له طالبانو �خه اوس سوات تر نورو سيمو يو �ه آرام 2کاري خو 
فضل هللا يې تر . هلته نظامي �واکونه ليدل کېMيپاکونې �لور کاله وروسته هم 

زموږ . تر اوسه په کور کې بندي دی موږ �اډی چلوونکیاو ز  نيولینه دی اوسه 
دره چې يو وخت د سيالنيانو د مېلې �ای و اوس په يوه وېروونکې سيمه بدله 

هو�لونه او د اليس صنايعو پلورن]ي اوس له خلکو تش دي او بيا به ژر . شوې
  .نيان ور نه يشسيال 

د تېر کال راهيسې مې ډېر �ايونه ليديل دي خو تر اوسه مې خپله سيمه راته د 
په اصل کې نه پوهېMم چې هغه �ای به د دويم �ل . ن�ۍ تر �ولو 2کلې ده

کله هم د ام د هغې زړي .خو باور لرم دا کار به هم ويش، لپاره �ه وخت ووينم
م که �وک هغې وايله �انه رسه . کر کومپه اړه چې په باغچه کې مې کرلی و ف

  .ته اوبه ورک�ي په راتلونکي کې به يې هلکان او نجونې مېوه وخوري

يو . فکر کې الړم نن مې �ان ته په هنداره کې وکتل او د يوې لحظې لپاره په
چې يو يا دوه انچه مې قد لوړ ک�ي خو  و�خه غو2تي و  )ج(�ل مې له خدای

له  .دومره چې نور مې �ان اندازه کوی نه شم .ک�م هغه د آس�ن په کچه لوړه
رسه ک�ې وه وفا وک�ه او سل رکعته نفل  )ج(ې امله مې کومه ژمه چې له هللاهمد

  .ملونn مې وک�
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او تل به يې مننه  �وله ورځ خربې وررسه کوم. مينه يم )ج(زه مې په خپل خدای
  .کوم

ړي چې �ول انسانان په زړه مې غوا. ماته لوی مسوليتونه راک�ي دي )ج(خدای
دا . سوله او آرامD کې ژوند وک�ي او �ولې نجونې او هلکان زده ک�ه وک�ای يش

چوکD ک�ېنم او په آرامه مې  هو په �ن� کې مې په يو خورل¥زما حق دی چې د 
ده چې د �ولو انسانانو په شونjو د خوD2  هيله مې دا. خپل کتابونه ووايم

  .موسکا په سرت�و ووينم

  .ن�ۍ مې بدله شوې ده خو خپله مې هې� بدلون نه دی ک�ی. له يمزه مال
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  د سوات او پاکستان مهمې پې0ې

  

د مسل�نانو د لوم�ي هېواد په تو�ه د پاکستان   - م د ا�سT �وارلسمه۱۹۴۷
  .بنسT اې�ودل او د سوات شاهي ايالت له پاکستان رسه يو �ای کېدل

  .�5هد پاکستان او هند لوم�ۍ ج –م ۱۹۴۷

  .مد عيل جناح م�ينهاکستان د بنسT اې�ودونکي محد پ –م ۱۹۴۸

  .د پاکستان د لوم�� لوم�ي وزير لياقت عيل خان ترور –م ۱۹۵۱

  .د پاکستان په لوم�ۍ نظامي کودتا کې ج�ال ایوب واکمن شو –م ۱۹۵۸

  .د پاکستان او هند دو�ه ج�5ه –م ۱۹۶۵

  .ت برخه کېMيسوات د ش�ل لويديز رسحدي ايال –م ۱۹۶۹

  .وشوېۍ ميل �اکنې د پاکستان لوم�  –م ۱۹۷۰

د پاکستان ختيز خپلواک کېMي او ، ه ج�5هدرېيمد پاکستان او هند  –م ۱۹۷۱
  .اوسنی بن5لدېش ترې جوړېMي

  .لياقت عيل د پاکستان د لوم�� لوم�ي وزير په تو�ه �اکل کېMي –م ۱۹۷۱

  .کې واک ته رسېMيج�ال ضياءالحق په يوه نظامي کودتا   -م۱۹۷۷

  .دوالفقار عيل بو�و اعدام شو او په افغانستان شوروي حمله وک�ه –م ۱۹۷۹

پوځ لوړ پوړي افرسان په يوه هوايي پې�ه کې م�ه د او  ج�ال ضياء  -م۱۹۸۸
چې په اسالمي ن�ۍ کې لوم�نD  ې�اکنې وشوې او بې نظ¦ې و�{ل، شول
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  .لوم�ۍ وزيره وه

  .د شوروي �واکونو وتلله افغانستان �خه  –م ۱۹۸۹

  .بې نظ¦ بو�و بې واکه کېMي -م۱۹۹۰

  .نواز رشيف لوم�ی وزير شو –م ۱۹۹۱

او د بې نظ¦ې دويم دولت په ، پوځ نواز رشيف استعفا ته اړ ويست –م ۱۹۹۳
  .کار پيل وک�

  .په کابل کې طالبان واک ته ورسېدل –م ۱۹۹۶

  .بې نظ¦ه دويم �لې بې واکه شوه –م ۱۹۹۶

  .د نواز رشيف دويم دولت په کار پيل وک� –م ۱۹۹۷

  . هندوستان او پاکستان هسته يي آزموينې وک�ې –م ۱۹۹۸

، عيل زرداري په فساد محکوم کېMي آصفبې نظ¦ بو�و او خاوند يې  –م ۱۹۹۹
بې نظ¦ه تبعيد کېMي او زرداري بند ته لېMل کېMي او د يوې کودتا په پايله کې 

  .پروېز مرشف واک ته رسېMي

د  .د القاعده له خوا په ن�يوال سودا�ريز مرکز او پنتا�ون حمله کېMي –م ۲۰۰۱
د طالبانو دولت ړن5ېMي او اسامه بن  .امريکا له لوري په افغانستان Êبار پيلېMي

  .الدن پاکستان ته ت�تي

په  .د پاکستان پوځ په قبايلو کې د طالبانو په ضد عمليات پيلوي –م ۲۰۰۴
  .او د زرداري تبعيد د بې پيلو�ه الوتکو لوم�ۍ حمله پاکستان د امريکا

په ، راډيو جوړولمال په سوات کې د موالنا فضل هللا له خوا د  –م ۲۰۰۵
  .پاکستان کې لويه زلزله چې په پايله کې يې اويا زره کسان ووژل شول

بې نظ¦ بو�و ، په اسالم آباد کې په الل مسجد د پوځ له لوري حمله –م ۲۰۰۷
مرشف خپل �واکونه ، فضل هللا اسالمي محکمې جوړوي، کستان ته را�يبيا پا

  .په پاکستان کې د طالبانو رامنn ته کېدل او د بې نظ¦ې وژل، سوات ته لېMي

  .په �ول سوات کې د طالبانو واک ته رسېدل –م ۲۰۰۷

  .زرداري ولسمرش او مرشف تبعيد کېMي –م ۲۰۰۸

 
 

 

 

  ٣٢٧ | زه مالله یم

کې دې د نجونو �ول 2وون]ي وت�ل  فضل هللا اعالنوي چې په سوات –م ۲۰۰۹
کله چې طالبان سوات تر ، طالبان او د پاکستان دولت د سولې ت�ون کوي، يش

د پاکستان پوځ په سوات  او خپلې ولکې الندې راويل د سولې ت�ون لغو کېMي
  .کې د طالبانو په ضد عمليات پيلوي

ه نفوذ �خه د پاکستان دولت وايي چې سوات يې د طالبانو ل –م جوالی ۲۰۰۹
  .پاک ک�ی

زره نور  ۳۳ولسمرش اوباما اعالن کوي چې افغانستان ته  –م ډسمرب ۲۰۰۹
پو�يان هم لېMي چې په افغانستان کې د نا�و �ول رستېري يو سل او �لوې�ت 

  .زره کېMي

  .زره کسانو ژوند واخيست ۲په �ول پاکستان کې سېالب د  –م ۲۰۱۰

بT آباد کې اسامه بن ېپه ا، وژل شود پنجاب وايل سل�ن تاثیر و  –م ۲۰۱۱
  .تان د سولې ميل جايزه ترالسه ک�هماللې د پاکس، الدن ووژل شو

  .په مالله حمله وشوه  -م د اکتوبر نهمه۲۰۱۲

 د طالبانو له .مرشف بيا را�ي خو نيول کېMي –شت م د مې ميا ۳۰۱۳
م�ی وزير �ل لپاره لو  درېيمنواز رشیف د  .تاوتريخوايل رسه رسه �اکنې کېMي

  .کېMي

ماللې د خپلې شپاړسمې زېMد کليزې په ورځ په نيويارک کې مل5رو  –م ۲۰۱۳
  .ملتونو ته په خطاب کې وويل چې �ولو ماشومانو ته د وړيا زده ک�و حق ورک�ي

  

  پای


