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 :د كتاب پېژندنه

  ډال９
  

 محقق، ليكوال،وتلي د ګران هيواد رښتيني بچي 

ته، ) انيعبدالباري جه(شاعر او ژورناليسټ  ژباړن،

ې خپل ژوند يې د خواركۍ پښتو د چوپړ په الر چ

  !كې وقف كړى دى
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  )سريزه(

  د نورو په خوله زموږ د دردونو 

  يو بل انځور
  
د يــوې امريكــايــي ژورناليســتې ســارا چــيس يادښــتونه دي چــې لــه انګرٻــزۍ )) د مٻړانــې جــزا((

  .پښتو ته را اړولي دي) غ"م ولي نوري (وال څخه ځوان ليك
دغه يادښتونه تر كـتابي بڼې وړاندې زياته برخه په ويسا ورځپاڼه كې پرلپسې خپاره شـول چـې 
ډٻر مينه وال او لوستونكي يــې درلودل، ماتـه بـه زيـاتره وختونـه چـې لـه كـوم ځايـه د ورځپـاڼې د نـه 

ــې همدغــه ښــود چــې  لــړۍ تــرې پــاتې شــوې ده، )) مٻړانــې جــزا((د رســٻدو ګيلــې راتلــې يــو jمــل بــه يــ
  .زياترو دوستانو به د پاتې ګڼو د ور رسولو هيله هم كوله

بايد ووايم چې د پښتو متل په مصـداق د خـان لـور پـه نامـه ودٻـږي، زمـوږ پـه ټولنـه كـې دا لـه 
  .پخوا نه دود دى چې د خپلو دردونو كيسې د نورو پر خولو مزه راكوي

ښــايــي زمــوږ د درد، خوښــۍ، ښــادۍ، غــم او انٻګرنــو پــه اړه تــر خپلــو  ســره لــه دې چــې دا نــور 
ډٻــــر لــــږ خبــــر وي، خــــو د نــــورو لــــه خــــولې مــــوږ تــــه د خپلــــو اتلوليــــو، حماســــو، دردونــــو او مــــاتمونو 

له بله پلوه دې ته اړتيا هم . داستانونه ښه رالګٻږي، د ساراچيس دغه يادښتونه هم همدغسې بوله
نور زموږ د ټولنې له رازه څومره خبر دي او مـوږ تـه پـه كـوم نظـر  ده چې موږ پر دې ښه خبر شو چې

  !ګوري، زموږ په منځ كې تٻرو پٻښو ته له كومو سترګيو ګوري؟
په ويسا كې د سارا چيس د يادښتونو د خپرٻـدو پـر مهـال د ډٻـرو سـتاينو تـر څنـګ څـه نيـوكې 

دى راتـه ويـل چـې دا خـو د ملـي  هم كٻدلې، د ساري په توګه زما يوه انډيوال چې د يوه وjيت والي
  مصلحت خ"ف ليكنې دي ولې يــې چاپوئ؟

همدغسـې د ننګرهــار والـي شــيرزي هـم چٻرتــه داســې ګيلـه كــړې وه چـې اوس پــه مـا پســې ويســا 
  !!ورځپاڼې را اخيستې ده

زه بايد دا وضاحت وكړم چې نه د ويسا د چلوونكي او مسوول مـدير پـه توګـه زمـا دا موخـه وه 
زه پـه ژونـد كـې لـه ښـاغلي شـيرزي . سې راواخلم او نه د دې اثر د ژباړن ښاغلي نوري چې په شيرزي پ

ســـره چٻرتـــه مخـــامخ شـــوى نـــه يـــم، خـــو د كنـــدهار او ننګرهـــار پـــه ودانـــۍ او بيارغونـــه كـــې يـــــې هڅـــې 
ستايم، په دې تور فسادي دوران كې دا هم غنيمت بولم، البته دى زمـا ايـډيال هـم نـه دى، خـو د 

ثـارو ژبـاړه او خپـراوى زه خپلـې ټـولنې تـه سـتره اړتيـا بـولم چـې )) مٻړانې سزا((
ٓ
او دې ته د ورته هغـو ا

ثارو كې به حقايق څومره وي 
ٓ
بهرني ژورناليستان او ليكواjن يــې زموږ د هٻواد په اړه ليكي، په دې ا
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ا او څومره به نور اهداف او موخې لري دا بٻله خبره ده، خو افغان ولس بايد پر دې خبر وي چې د
بهرنيان چې نـن زمـوږ د چـارواكيو او مسـوولينو شـاو خـوا تـه ګرځـي، دوى زمـوږ د ټـولنې، ژوندانـه او 
بٻ"بٻلو پٻښـو پـه بـاب څـه انګٻرنـې او نظريـات لـري، څـه قضـاوت كـوي او زمـوږ د ولـس پـه مـنځ كـې 

  پٻښو ته له كومو زاويو ګوري؟
ورساوه، كه ښـاغلى شـيرزي  د ساراچيس د يادښتونو په ژباړه ښاغلي نوري لوى خدمت سرته

او يا نور څوك د دې اثر لـه منځپـانګې سـره موافـق نـه وي همدغـه يـــې وخـت دى چـې حقـايق رالـوڅ 
كړي، خو كه همدغسې چوپ پاتې شي، سـبا تـه بـه زمـوږ ولـس همدغـه يادښـتونه د حقـايقو پـه توګـه 

  .مني
ام او مقبـول دى، دغه كـتاب په داسې اسلوب ليكل شوى چې نن په لويديزو ټولنو كې ډٻر ع

ښــاغلي نـــوري تـــر ډٻـــره حـــده پـــه خـــوږه او پســـته ژبــه پښـــتو تـــه را اړولـــى چـــې د ژبـــې لـــه روانـــۍ ســـره د 
مفــاهيمو ښــه حــق ادا شــوى دى، زه يــــې ژبــاړن تــه اوږد عمــر او د j ښــو خــدمتونو دعــا كــوم او درانــه 

او داسـتاني انــداز  ښـكلي اثـر لوســتلو تـه رابـولم چــې پٻښـې لـه كيســه يـز)) مٻړانـې جــزا((لوسـتونكي د 
  .سره پسې غزٻږي او لوستونكي له ځانه سره كشوي

  په درنښت
  محمد زبير شفيقي

  لمريز كال ۱۳۸۶مه  ۲۷د لړم 
  د پروان مٻنې دوهمه برخه
  د ويسا ورځپاڼې دفتر
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 د ژباړن خبري
 The(م كال په اكـټوبر مياشت كي  د امريكا په متحـده ايـاjتو كـي يـو نانـدريز كـتـاب۲۰۰۶د 

Punishment of Virtue په نوم خپور شو، چي د ډٻرو رسنيو او سياسي كړيـو پـام ) امر بالمعروف
ســـارا چـــٻس يـــوه امريكـــايــي وتلـــې ژورناليســـته ده، چـــي لـــه نيشـــنل پبليـــك . يـــــې ځـــان تـــه اړولـــى دى

ــې د  (National Public Radio)راډيــو م كــال پــورې پــه بالكــان، الجريــا، ۲۰۰۲ -۱۹۹۷ســره يــ
نومـــوړي افغانســـتان تـــه د . ســـتان كـــي د خبريـــالي پـــه توګـــه دنـــده تـــر ســـره كـــړې دهكوســـوو او افغان

ر.پــي.اين(
ٓ
لـه خـوا هغـه وخـت راغلـه چـي  د طالبـانو  واكمنـي يـوازي د دوى تـر مركـز يعنـې كنـدهار ) ا

  . پوري محدوده پاته وه
وړې له دي هيواد او خلكو سره د دې اشنايــي، ميني او د امريكا د متحـده ايـاjتو اشـغال نومـ

ـــه كـــړي او دغـــه  ـــرده پورت ـــي ډرامـــې څخـــه پ ـــه دغـــه روان ـــه افغانســـتان كـــي ل ـــر څـــو پ ـــه ت دې تـــه وهڅول
ټوټه هيواد د يوې ژورناليستي او مرستندويــي په توګه سره يـو مـوټى كـړي، خـو كلـه چـي يـــې د _ټوټه

ر.پـي.اين(م كال په وروستيو كي ۲۰۰۲
ٓ
  .راډيو پرٻښوده بيا يــې هم افغانستان هٻر نه كړ) ا

افغانـان  (Afghan for Civil Society (ACS)وروسـته يـــې لـه يـوې غيردولتـي ټـولني  تر دې
سره كار پيل كړ، چي د ولسمشر كرزي د مشر ورور قيوم كرزي له خوا بسـپنه   )د مدني ټولني لپاره

په دې ټولنه كي يــې دنـده مخـورو قـومي مشـرانو او حكـومتي چـارواكو تـه د پـام وړ ټكـي . وركول كٻده
  .ته كول وور په ګو

سارا د ولسمشر كرزي  د كورنۍ په ګډون د طالبانو په مركز كندهار كي د ډٻرو قومي مشرانو، 
امريكايــي اردو، ډيپلوماټانو او افغـان حكومـت كـي لـه لـوړ پوړيـو كسـانو سـره خـورا نـژدې پاتـه شـوې 

نوونكــو رازونــو همــدا jمــل دى چــي نومــوړې پــه افغانســتان كــي لــه هغــو خــورا  ډٻــرو پټــو او زړه بوږ . ده
  .څخه خبره او عيني شاهده ده، چي عام ولس ترې ډٻر لږ خبر دى

د يو افغان په كور كي د ژوند تٻرولو وروسته يــې افغان كلتـور او سياسـت زده كـړ او خـورا ډٻـر 
ــې د افغانســتان د  ــاريخ پــر څٻړنــه تٻــر كــړى دى، چــي پــه څــه ډول بــه غيــورو ) افســانوي(وخــت يــ ت

  .نو له بهرنيو يرغلګرو سره مقاومت كاوهافغانانو په تشو jسو
ــي د كنــدهاريو نارينــه وو جــامې او صــدرۍ اغونــدي او پټــو پــر اوږو  غلــې ســارا روانــه پښــتو وايــ

ٓ
ا

  .كوي، چې له همدې كبله يــې له ځايــي اوسٻدونكو سره توپير نه كٻږي 
، پـه خـورا حسـاس وخـت كـي رامنځتـه شـوى دى) امر باالمعروف او نهي عن المنكـر(همدا اثر

غلې سارا چٻس په افغانستان كي د امريكـا پـر غلطـي تګـ"ري، توپكسـاjرۍ، د پاكسـتان 
ٓ
چي پكې ا

ږغٻږي، چـي څنګـه پر مداخلې، اداري فساد، قبايلي مشرانو تر منځ اخت"فونو او نورو هغو  شيانو 
بٻرتـه _ چې د طالبانو له لوري لـه واكـه ګوښـه كـړل شـوي وو _هغه پخواني ځواكمن قبايلي مشران 

 .واك ته ورسٻدل او پر افغان مظلوم او بٻچاره ولس د وژونكي تندر په څٻر را نازل شول
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كي هـم بايد وويل شي چې په دغه لوي او بې شرمانه جرم كي خپله د امريكا پوځ او نور چاروا
  .شامل دي

ليكواله په دغه اثر كي له افغانانو سره خپله بې كچـي مينـه ښـيــي، چـي د احساسـاتو يـــې بايـد 
غلې په افغانستان كې د خپل ژونـد پـه دوران كـې زمـا لـه انـده كلـه. درناوي وشي

ٓ
كلـه افغانـانو _دې ا

دي كبلـه ويـ"ى او په ځانګړې توګه كندهاريانو ته د ګـټي پر ځاي زيـان هـم رسـولى دى، چـې لـه همـ
  .شو چي ليكواله په كندهار كي د ځينو خاصو كړيو او يا كسانو په انحصار كې پاته شوې ده

كـتاب داستاني شكل لري چـي مثبـت رول لوبـوونكي يـــې ملـي څٻـره محمـد اكـرم خـاكرٻزوال، 
 منفي رول يــې د درانه والي صاحب شـٻرزي پـر. نامتو مجاهد م" نقيب اخند او احمد ولي كرزي دى

ى(دا په كندهار كي د . غاړه اچولى دى
ٓ
ر.سـي.ا

ٓ
د وژل كٻـدو لـه كبلـه ) ريكـارډو(د كـاركوونكي ) سـي.ا

. شٻرزي ته دومره په غوسه ده، چې كه يــې سړي ويني وركړي څاڅكى به يــې هم مځكي ته پرٻنږدي
نوموړې ښاغلې شٻرزى پاكستان ته په جاسوسي كولو هم تورنوي او م"متـوي يـــې، چـي ولـي يـــې پـه 

پــه . jيــت كــي د علمــاوو د شــورا مشــر مولــوي صــاحب فيــاض او ملــي څٻــره خــاكرٻزوال ووژل شــولو
څـو واره لـوړ پوړيـو كسـانو او غونـډو تـه وينـاوي هـم كـړي _همدې اړه يــې په متحده اياjتو كي پـه څـو

  .دي
پـــه دوران كـــي تـــر پينځـــوس زيـــات ) ښـــاغلي اســـدهللا خالـــد(خـــو حـــال دا چـــي د اوســـني والـــي 

څلور امريكايــي سرتٻري وژل شـوي او پـه سـلګونو ځانمرګـه بريدونـه تـر سـره شـوي دي،  كاناډايــي او
څو ولسوالۍ د طالبانو jس ته ولوٻدې، د كمينونو، ملي پوليسـو، ملـي پـوځ، ملكـي وګړيـو، دينـي 

ـــورو داســـي ورانكـــارو _عالمـــانو او قـــومي مشـــرانو مـــرګ ژوبلـــه، ورانـــۍ رامنځتـــه كوونكـــو راكـټونـــو او ن
مګـر مـوږ تـر اوسـه د دې كومـه مقالـه يـا مركـه د ! ٻر خو j تر اوسه چا ته نـه دى معلـومفعاليتونو شم

  .دغه والي پر ضد نه ليدلې، نه لوستلې او نه هم اورٻدلې ده
له والي صاحب شٻرزي سره د دي شخصي دښمني تر دې حـده رسـٻدلې ده، چـي ټـولي پـولي 

. شخصيت سپكاوى يـــې هـم كـړى دىحتى د ملي څٻرې حاجي لطيف شٻرزي د . يــې ماتي كړي دي
په داسې حال كې چې د افغانستان د اساسي قانون لـه مخـي بايـد د ټولـو ملـي څٻـرو درنـاوي وشـي، 
چي له همدې كبله كه افغانان وغواړي ليكواله د محاكمې مٻز ته هم راكشوjي شي، تر څـو د دغـه 

  .جرم له كبله له ټول افغان ولس څخه بخښنه په وغواړي 
ٻله دي چي كوم ثبوت وړاندي كړي پر ښاغلي شٻرزي تـور لګـوي چـي پـه كنـدهار كـي ليكواله ب

يــې بيا رغونه نه ده كړې او كه يــې كړې هـم ده نـو يـوازي يـــې تـر خپلـو قوميـانو پـوري محـدوده سـاتلې 
زه وايــم هــر يــو دي غښــتلى شــي د خپلــو قوميــانو پــه ســيمه كــي دي د بيــا رغــوني چــاري تــر ســره . ده

كي د ده پـه شـان نـور لـوي قومانـدانان هـم شـته خـو هغـوي نـه خپلـو قوميـانو او نـه كړي، په كندهار 
د دي خبري د رد لپاره بايد . هم عام ولس ته د بيا رغونې په اړخ كې كوم پام وړ كار تر سره كړى دى

ووايو چـي د كنـدهار ښـار ټـول سـړكونه قيـر كـول، د كنـدهار پوهنتـون ودانـۍ، د عـالي دارالمعلمـين 
غـــا زيـــارت، ميـــاه نـــور محمـــد  ودانـــۍ، د

ٓ
كنـــدهار د ټولـــو ليســـو ودانـــۍ، بابـــا صـــاحب زيـــارت، شـــاه ا

خنـــد صـــاحب زيـــارت، شـــٻر ُســـرخ زيـــارت، ذاكـــر شـــريف زيـــارت، حـــاجي لطيـــف 
ٓ
صـــاحب زيـــارت، ا
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شٻرزي زيـارت او پـارك، غـازي پـارك، بـاغ ُپـل پـارك، اوګاتـا دوه jرې، د كنـدهار د جشـن سـيمه، د 
مريــت ودانــۍ، منــډيګك مــاڼۍ، نــارنج مــاڼۍ، د كنــدهار كنــدهار پــه ورزشــي لوبغــالي كــ

ٓ
ي د ســپورټ ا

وjيت مقام ودانـۍ بيـا رغونـه او د داسـي نـورو زيـاتو عـام المنفعـه تاسيسـاتو بيارغونـه چـي هـره پـروژه 
يا دغه ټول كارونه يــې د بيـارغوني پـر كـارونو نـه حسـابٻږي او كـه يـــې دا 

ٓ
ميليونه ډالره ارزښت لري، ا

  .و ته تر سره كړي ديهر څه خپلو قوميان
حـال دا چـي ولسمشـر كـرزى شـٻرزي تـه د بيــارغوني بيلـډوزر وايـــي، چـي ليكوالـه يـــې پـه خپــل 

باد كـي دى، هلتـه خـو بـه يـــې كـوم . دغه اثر كي هم يادونه كوي
ٓ
اوس خو شٻرزى صاحب په ج"ل ا

 وران ښــار يــــې لــه كبلــه اوس د ســي"نيانو پــه مركــز ګرځــولى
ً
پــه . دى همقــومي نــه وي چــي هغــه نســبتا

داسي حال كي چي تـر د ده وړانـدي پـه جـ"ل ابـاد كـي بـل والـي هـم موجـود و، چـې پـه دې اړخ كـې 
يــې هٻڅ پام وړ ګامونه نه دي اوچت كړي او همدارنګه په كندهار كي چي د ښاغلي شٻرزي د وخت 
كومي پروژې رواني وې، هغه د ده له تګ سره سمدستي ودرٻدې، چې پـه داسـې حـال كـې بـه نـو د 

  !ورو پرمختيايــي پروژو د پيل څه هيله وشي؟ن
موږ افغانان د تاريخ په اوږدو كـي دا تجربـه لـرو، چـې هـر كلـه د كـار سـړي راپكښـي پيـدا شـوي 

مـــوږ خپـــل اتـــ"ن پٻژنـــو او پـــه دې اړه د بهرنيـــانو مهربـــانيو او .دي پـــه مختلفـــو نومونـــو مـــو ټكـــولي دي
  .jرښوونو ته كومه اړتيا نه لرو 

عمــت قــدر تــر زوال وروســته معلــومٻږي، خــو كلــه چــې شــٻرزى صــاحب پــه لكــه چــي وايــــي د ن
كندهار كي و هٻچـا تـه يـــې قـدر نـه معلومٻـده خـو اوس هـر څـوك پـوهٻږي، چـي  څنګـه سـړي يـــې لـه 
jسه وركړى دى، خو بيا هم ډٻـر خـوښ يـو چـي هغـه زمـوږ د ګـران هيـواد د يـو بـل كـونج پـه ودانولـو 

  .بوخت دى
څپركــي لــري، چــي پــه دغــو څپركــو كــي يــــې  څلــور زمــوږ د  ۳۴او پــاڼي  ۳۶۳دغــه اثــر ټــول ټــال 

هغوي مو ځكه ونه ژپاړل چي موږ د خپل تاريخ په اړه په خپـل . هيواد تاريخ ته ځانګړي شوي دي
هغـــه دا، چــې ليكــوالي پــه پـــوره _ چـــې بايــد وويــل شــي_قلــم خــورا ډٻــر كـتابونــه لـــرو، خــو يــو شــى 
پدي اثر كـي د هغـو ټكـو د ژبـاړي څخـه تيـر شـوي . ى دىايماندارۍ سره د افغانستان تاريخ بيان كړ 

يو چي ملي څيرو ته سـپكاوي پكـي شـوي دي او نـور چـي هـر څـه پـه كـتـاب كـي وه همـدا اوس يـــي پـه 
  .خپلو jسونو كي ګوري 

بايــد يادونــه وكــړم چــې دغــه كـتــاب يــو ځــل د ويســا ورځپــاڼي لــه jري پــه سلســله واره توګــه د 
  . شوى دىپه نوم هم خپور ) ميړاني جزا(

د دې كـتاب له خپراوي څخه مي په لندن كي خپل نژدي ملګري مارك خبر كړم او راته راويــې 
كه په كـتاب كي كومي غلطۍ وي نو له درنو لوستونكو څخـه پـه ډٻـر ادب . چي مننه ترې كوم. لٻږئ 

خپلـه بنـده تـر : (هيله كوم، چي راته پـه ګوتـه يـــې كـړي او پـه اړه يـــې بخښـنه راتـه وكـړي، ځكـه وايـــي
  !).وسه پړ دى

  !نور نو دا تاسو او دا هم كـتاب، هيله من يم چې د استفادې وړ مو وګرځي
  په سپٻڅلې مينه، ادب او درنښت
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  بريد ىځانمرګ        

 )2005جون (

  
jرې څخه د كندهار  يــېهرات له لو -د كندهار ىد خاكريز سړك چې اوس جغل اندازي شو

  .ښار غرب لوري ته د ارغنداب په شنه سيمه د شمال په خوا كې ج" كٻږي 
پوښل  ې چې خټين ديوالونه پر به  ېهغه مٻوه لرونكې ون ې نو ډٻر   ،ئكه تاسو مخ ته وjړ ش

 ې در  ېتر يو څه مزل وروسته دا سړك په شمال غرب لوري كې د هغ. ئږدٻتر شا پرشوي دي 
  .پكې پاتې دي ېنښان ېږي چې تر اوسه د روسي يرغلګرو د تشدد نښيته لو ې غيږ 

او بلې  ې يــې مړ  ې دل او پر سراشار ٻچې څراغونه يــې لګ اوو موږ په يو داسې كاروان كې سفر ك
په كوم كې چې د  کاويكپ موټرونو يو تور واګون موټر بدرګه د پوليسو ټول شنو او سپينو پ. ېكٻد

زه څو ساعته وړاندې ياد شوي موټر ته وروختم او د . زوال جسد پروت وٻجنرال محمد اكرم خاكر
  .ناستمٻزوال جسد ته نژدې كښٻيو څه وخت لپاره د خاكر

وه چې له نوموړي څخه ني خو دا زما لپاره ډٻره ګرانه ٻافغانان له خپلو مړو سره  نژدې نه كښ
دا راته  ېوهل ۍژړا له كبله يــې سلګ ې د اكرم ورور چې د ډٻر  .، ستا انډيوالىدا د. لرې و اوسم

  .وويل او د خاكريزوال له مخ څخه يــې توس لرې كړ او دده مخ يــې راښكاره كړ
خر څه jمل شو چې د

ٓ
  يــې وواژه؟ ىا
د اكرم ورور كوربه . ټر ته ور پورته كړيو تور واګون مو ى وروسته موږ د نوموړي مړ  ېڅو دقيق 

به يــې  ېړيو شملګمشرانو كراركرار ژړل او د خپلو پ يلويتوب كاوه، خواشينو ساتونكو او غښتلو قب
، په برنډه كې د خلكو و د پوليسو افسرانو چې پوليسي يونيفورمونه يــې په تن و . ېسترګو ته نيولې و

  . ځاى پيدا كړي  ېاستتر څو د ځان لپاره د ن ېليكې سره پورې وهل
يو بل كس د غرمې . هيو ګلدان ته يــې نژدې كٻښودل هچې د يخي كونده ورسره و اندوه كس

موړ او هر  ى ږغ نوموړ  يشينونكواد ډوډۍ په اړه خبرې كولې چې غرمه بايد څه وخورو، خو يوه خ
ه ډٻر ارمان و پ ىدلٻد اكرم خواشيني ورور چې پر كور يــې د غم ټغر غوړ . ركړلٻڅه يــې ورڅخه ه

  . لګياو ياو له ځان سره په پس پس و و  ييــې د اسمان په لور د هللا دربار ته نيول هژړل او jسون
د موټر د چت لخوا مې .اكرم هلته يوازې و، زه هم وروسته ورغلم او ور سره كښيناستم 

ه  او تر دٻزوال يوازې ښكارٻخاكر. هشن هوا يــې هم  ګرمولٻنډکچې د موټر د اير  هاحساسول يګرم
زه  ،وو  و د خورا ښه قد او اندام څښتن ىژوند ى كله چې نوموړ . معلومٻده ىتوس jندې ډٻر كوچن
  .له ځان څخه لرې كړم ىواليي  يوازپـاڅنژدې كښيناستم  چې دا نا  هكبله ډٻر  ېدده څنګ ته له د
  :بريد و ىدا يو ځان مرګ

بريدونه ځانمرګي . دلٻه له jسه ولودا هغه څه و چې د اكرم د نامه له اورٻدلو سره مې هر څ
په  ۍ نړ  د نوم په اورٻدو سره يــې ديــې سخته ځپلې،  ۍ ړ ٻده ده او دا پيپد ۍ ړ ٻشتمې پيچې د يوو 
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دا ځانمرګى بريد په كندهار كې . او ډار جال غوړيږي  ې ر ٻد وپه سړي باندې هر ګوټ كې سمدjسه 
د بازار په منځ كې په خټو سره ودان مسجد  ىدغه لرغون. زما تر ټولو خوښ مسجد كې تر سره شو

  .چې څلور جګ منارونه يــې د اسمان پر لور ختلي دي ىشو
وويل، چې دا بريد د يو  هدٻو كې ږغيپه راډ ېد كندهار والي  چې په ډډ اواز او ماشوم غوند

 ېده زياته كړه چې نښ. jسه كړي ديتر عرب لخوا تر سره شو، چې موږ  يــې په اړه  اسناد هم 
چې يو ځوان هلك چې د پوليسو يونيفورم يــې په تن و غوښتل يــې د خاكريزوال  يداسې ښيــ ېنښان

لږ ساعت  jسونو مچولو ته ور ټيټ شي چې په همدې مهال كې يــې ځان وچووه،خو كله چې 
زيون له jرې په مسجد كې د قربانيانو وضعيت وښودل شو حالت ډٻر يلوټوروسته خلكو ته د 

 ې دلي غړي هر ٻد بدن سوځ ې،، د ماتو ښيښو ټوټېدل كٻدٻاور  ۍسلګخواته   ې هر . خراب و
  .و يو وحشت خپور  چې هرې خوا ته پراته وو  ښتانو له املهٻو، د كالو او وو  هخواته خوار 

 ى ښه كې تر شلو زياتو كسانو خپل ژوند له jسه وركړ ٻډاكـټر وويل چې په پ يوروسته يوه طب
ه سم ه و ې رسنيو ته وركړ  شمٻره  هوموړي ډاكـټر چې كومن. او په درجنونو نور ژوبل شوي دي ىد

په كار واچوي تر څو  ې jرې چار  ې ر يپه افغانستان كې د ريښتيا معلومولو لپاره بايد سړى ډ. هنه و
سره هيڅ  ېپيښ ې و چې د عرب نوم له دغو خبر  ېحقيقت ځان ته معلوم كړي، خو موږ په د

  .رد كړي واى ېدغه ګنګوس ېړي د، خو اوس ددې وخت نه و چې سوري سمون نه خ
دلو  ٻرٻو، د كندهار ښار هغه سړك چې موږ پكې ت ىدلٻوخت رارس ېدنٻاوس زموږ د خوځ

يو خټين كلي ته  ې چې موږ  پر باندې  هغه دوړن سړك رپ. خلكو څخه ډك وله     زموږ د هركلي لپارهزموږ د هركلي لپارهزموږ د هركلي لپارهزموږ د هركلي لپاره
دو پرمهال ٻرٻاروان د تټول خلك زموږ د ك. اوو ك ى، خلكو په jسونو ښورولو  زموږ هركلو روان و 

دو ٻچپ لوري ته په ګرځ.  و او موږ ته به يــې كـتلو ته وjړ  ې او بلې غاړ  ېچوپه خوله د سړك يو
  . سره موږ د ارغنداب له سيمې څخه ووتلو

، په خپله سيمه ېو ېړۍ يــې تړلګسان يــې په تن  او پيمکچې لوى يــې م" نقيب او كسانو 
زه د كاروان په منځ كې . jرې په اوږدو كې كـتارونه جوړكړي وو زموږ د بدرګه كولو لپاره د  ېيــكې 

كٻدل، هر موټر چې به له م" نقيب څخه  يچې مې بهر وكـتل ټول خلك تلولي تلول ۍوم، تر كړك
او د افغانستان له جنوب  ىد ىم"نقيب چې يو تكړه جنګيال.  او، ده به jس ورته ښور هدٻرٻت

دي د jس په ښورلو يــې له هغو ټپونو څخه درد حسوي،  په وتلو اړ كړې  ې لښكر  ې څخه يــې سر 
  .وو چې د نوموړي پر اوږو پروت 

  . قوماندان و ىله سرو لښكرو سره د جګړې په ټوله موده كې اكرم دده يو وتل
دل او موږ يــې د شا لخوا بدرګه ٻدو سره سمدستي دوى هم په موټرونو كې سپرٻرٻزموږ له ت

تر سفر وروسته مو يوه چې جغل ورباندې اچول شوى و  ،وه سړكد غرونو په منځ كې پر ي. كولو
و، اموږ خپل موټر په يوه ګوښه كې ودر . و ىدا له خټو څخه جوړ يو كل هطبعي منظره  ولٻدل

د ښوونځي دغه خاورين . و و ښودل شوي ٻد ښوونځي د باندې ديوال ته ا چوکۍمٻز او  ىيوكوچن
او د سر له پاسه د  ېو ې اوار ) توشكې(ته يــې كوربچې و او شاوخوا ىرش كړاى شوفپه غاليو  ىغول
  . ېو ېلپاره خيمې ځوړنده شو يد مخنيو يګرم
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ستلو لپاره اشاره وكړه، زه هم تر غاليو انٻد اكرم ورور لرې په يوه كونج كې ما ته د كښ
ازې رول هم ډٻر ګران و، ځكه چې زه هلته يوٻورواوښتم او ورغلم، خو هلته زما لپاره يوه دقيقه ت

ښود او هغې دروازې ته نژدې كښيناستم، چې خلك به دغه ځاى ته ٻما دغه ځاى سمدستي پر. وم
ده، چې ويل يــې په jره كې ناسته ٻما د اكرم د ورور تر شونډو jندې هغه خبره واور .  راننوتل ې پر 

، ېدلٻګبه يــې پر ما سترګې ل ى پوهٻدم ځكه، چې هر څوك به دلته راته نو لومړ  ې يــې چې زه هم پر 
  .دليٻخو دا داسې وخت و چې ما بايد هيڅ نه واى اور 

ښځه وم او هغه هم  ۍنيپه جنازو كې ګډون نه كوي خو زه دلته يواز ېپه افغانستان كې ښځ
ما هغو غښتلو . و ښتان پټ كړي و ٻشال مې د سر و يو او په خامك ىپطلون اغوست يما خاك. ۍبهرن

نور نو دا د كندهار ښار نه و، دا د . اوو دوو نفرو كار كخلكو ته كـتل چې په يوازې سر به يــې د  
  !ىپر سر تر ټولو محافظه كاره كل ۍز ولسوالي وه، په محافظه كاره هيواد كې د يوې غونډٻخاكر

وه، له همدې امله  ېدا يوه معجزه وه چې ما ته په دغو مراسمو كې د ګډون اجازه راكړل شو
  .ه وكړهمې د اكرم له ورور څخه په ټيټ ږغ منن

، چې پر كوربچو  کاوو ، خلكو كوښښ هد ښوونځي انګړ وار په وار له خلكو څخه ډكٻد
زه بٻرته خپل كونج ته راستنه شوم، د اكرم ملګري شاوخوا . باندې د ځان لپاره ځاى پيدا كړي 

  .راباندې راغونډ شول چې په هغوى كې يو تجار او د سپين بولدك امنيه قوماندان هم شامل و
ګارډ او موټر چلوونكي ور وبلل يدو لږ وروسته د اكرم ورور، د اكرم باډٻخبرو تر پيل زموږ د

د . و چې دغه چاودنه پكې رامنځ ته شوه ىچې په همدې سهار يــې اكرم هغه مسجد ته رسول
و او سترګې يــې كښته و  يپوليسو په جامه كې يو ځوان چې زموږ په دايره كې يــې زنګنونه لګول

  :بيان كړ ېحال دا س ىسترګو ليدلد خپلو  ېاچولې و
او  دٻوت، بٻرته چسپ راوګرځيته پور  ې بلې غاړ  ېيو نفر له مسجد څخه را ووت، د سړك هغ

ځاى داو چې تر  ۍد حيران. همسجد ته يــې وكـتل چې په همدې مهال كې چاودنه رامنځ ته شو
و بيا د اكرم ورور ما هغه هلك ته وكـتل ا. كس له نظره غيب شو ى سمدستي وروسته نوموړ  ېچاودن

ياد مې دي چې موږ يو څه وخوړل ځكه چې دا يو . ته چې پوه شوم چې موږ بايد يو څه وخورو
وركړي، كه څه هم د  ىدا د افغانانو كلتور دى، چې خپلو مٻلمنو ته ډوډۍ او چا. مجبوريت و

  . دوى كوچنيان وږي پاتې كٻږي 
چې ولې يــې له ځان سره د برٻښنا  ،ودې امله خپل ځان م"متاله ياد مې دي چې يو كس 

 ېچې د ګازو د ډبو په  لګولو سره توره شپه رڼا شو ياد مې دي،. لپاره د جنراتور د راوړلو فكر ونكړ
په ياد مې دي، د اكرم ورور چې jسي څراغ يــې په jس كې و موږ يوه خاورين كور ته بدرګه . وه

جوړ  ې تر   هنوچې د خوب لپاره كـټ كٻدل،په دغه سراى كې هر چٻرې وچ واښه تر سترګو . كولو
 ېرخانٻز. رخانه وه چې چت يــې له و چو وښو څخه ډك وٻپه همدې سراى كې يوه ز. و شوي و 
  .څخه په امان وي يپه وخت كې له ګرم ۍلپاره جوړوي چې د مرګونې ګرم ېددافغانان 

 و سره و اوسم و ه دوى له زناند ډٻرو خلكو ماته خپلو كورونو ته د تګ بلنه راكړه تر څو 
په شان د اكرم په هغو  ې، خو زه د يوې بې كسېده شوويو سره نه واى ه و زه بايد له نارينځکه 
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يا  ىوم چې زما او اكرم تر منځ به سخته مناقشه روانه وه، دوى به د چا ېښتنګارډانو پسې يباډ
  .ته په ډٻر درناوي  راننوتل ېانګورو راوړلو په خاطرخون
وزو كومه خبره خو ٻپوښتل، كه ددې پرځاى تازه هوا او د ستورو رڼا ته  پرما له دوى څخه و

  به نه وي؟
موږ يوازې نه يو، له موږ سره يو سوداګر دى، د اكرم : زما ملګرو په خوش طبعي سره وويل

چې زما په  ىافسر د ىيو پلټونك ېڅانګ ياو مخلص دوست  او د كابل د پوليسو د جنايــ کيو چاب
سه به يــې داسې يده ويل چې دا يو ځانمرګى بريد و او دا ك. همٻشه  خنډونه جوړولوړاندې به يــې 

 .ىغار شو ىنوموړي ويل چې د مسجد فرش نه د. چې له ځانمرګي بريد سره يــې جوړه كړي  هكول
افسر زياته كړه چې هغه ځاى په بشپړه توګه اوار . ز كې هم خلكو ته كولېٻده همدا خبرې په خاكر

چې څوك يــې مخالف واقع نه شي او ددې هيڅ  اول كې به يــې كوښښ هم كو، په همدې حا
هغه عسكر چې زموږ په دايره كې .  وي ىبم ايښودل شو  ېرش كې دفامكان نشته چې په هغه 

يد په نظر وكـتل، ما هم د ئاو بيا يــې ماته د تا ې ، د نوموړي خبرې رد كړ و و  ييــې زنګنونه لګول
  .يد وكړئعسكر تا

  .افسر ډٻر شرمنده كړ ىپلټونكپه دې سره مو 
ګارډانو په يباډ. هيله كبله ما پر هغه ټوله شپه لعنت وا ۍد هغه د نه صداقت او بې كـفايت

دوى د خپلو ځانونو لپاره د . همدې خاورين كور كې له وښو څخه د كـټونو په جوړولو پيل وكړ
) زى و پ( يټايــيا لپاره يوه چيو څه هاخوا ته يــې زم. ونه جوړ كړليدروازې مخې ته د خوب لپاره ځا

خوب ونكړ او  سمپه همدې شپه هيچا . وار كړلهو او د پنبو كوربچه او بالښت يــې پري اوغوړ 
سبا به هم له نن ورځې څخه كوم . ټوله خواشيني نه شي لرې كوjى ي يوازې ښه راغلې هم د سړ 

  .په شان به ډٻره خواشينونكې وي ېاو د نن ورځ ي توپير ونه لر  ى ځانګړ 
ا په اسمان كې رڼو ستورو ته كـتل چې ځل وبل كٻدل او كهكشان ته چې په اسمان كې م

زه نوره ارامه  . ما خپل تلتك  د يخنۍ له كبله  تر ځان jندې كړ. و ىپه شان غزيدل ېلكه د وريځ
ما يوه ژوره ساه . وي هخپر فضا ماتم  اور د وير ٻچې سبا به هم د نن په څ اووم خو فكر مې ك

  .نن خو د همٻش لپاره راڅخه ج" كٻږي   :ځان سره مې وويل لهاو  هواخيستل
او پلمٻټو  ې او ورسره پتنوس د بور  تر موز  ىيو نفر را ږغ كړ، كه ګورم يو كس چې د چا

، د ساتونكو پر و موږ ټول سره يو ځاى شو . ىو سره راغياو څلورو ډوډ ې"سونو، قاچوغيقنداني، ګ
 ېچې ويــ ې ي پر سر پورته كړ يــچا ې ما خوږ . واسترخوان وغوړ ناستو وروسته مو دٻتنګاچه تر كښ

تر . ره شپه مې څه نه و خوړليٻكړه خو ت حسمې په ټول بدن كې  يلم،  د چايو دغه ګرموسوځ
  دې وروسته بايد موږ روان شوي واى 

موږ د . و پر هغه دوړن سړك پر پښو روان و  ېنيځينې خلك په خپلو موټرونو كې تلل او ځ
  . كريم هم زما څنګ ته ناست و ى ته غلي كښيناستلو او زما وفادار ملګر  بغل ېيوې تپـ

او خپل  ېو ې كړ  ې جوړ  ېد، ټولو خلكو د لمانځه لپاره كرښٻد لمانځه وخت راورس ې د جناز 
 ېپه سيمه كې نژدې كوم ديوال نه و، يوازې اسمان، باد او جګ. و و  ييــې مخ ته غوړول پټوګان
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اكرم په  ورځې په پيښه كې د ې ه پراته و، چې د تير نجسدو ې ر زموږ مخ ته د.  ېدٻښكار ۍغونډ
  . ژندلٻو، چې هغه نور دوه يــې ما نه پو كسه وژل شوي  ې شمول در 

  ).ژباړن ( و رونو و ٻد اكرم د ور  نهدا نور دوه جسدو
و، يو ټوكر چې په  ىد اكرم توس هم بدل شو. ايښودل شوي وو  کـټونودوى پر تور رنګه 

  .و ىاوار شو و سپيڅلي قران كريم اياتونه ليكل شوي و  دپرې رنګه تار  يط"يــ
له كبله به يــې ټوكران د پكې په شان پر  ۍګرم ې ، د ډٻر ېكړي و ې خلكو هر ځاى ليكې جوړ 

موږ ته د يو څو مهمو كسانو د . راته ىله امله له جسدونو څخه هم بو ېتودوخ ې د ډٻر . ځان وهل
د كورنيو نه ، ى وكسانو كې نه ولسمشر كرز  واتلونكپه ر . راتګ په خاطر د انتظار كولو وويل شول

 ىچارواك ي، نه كوم امريكايــىچارواك ى ، نه له كابل څخه كوم لوړ پوړ علي احمد ج"لي چارو وزير
او نه هم هغه ژورنالستان چې له  هچې اكرم به د ستونزو په له منځه وړلو كې ډٻره مرسته ورسره كول

 شريفخو په راتلونكو كسانو كې يوازې د ده قومٻان او د مزار  اكرم سره به يــې همٻشه مركې كولې،
او  يدل، چې په هغوى كې تنګ سترګٻرسو له  مزار شريف  څخه ټول خلك سهار را. خلك و

اكرم له   دوى ټولو. و ازبكان ، پاړسي ژبې تاجكان او د شمال پښتانه و  يښتان لرونكٻشكٻدلي و
چې ده په دغه جنجالي او ويشل شوي وjيت كې  هكول مننهد راوستلو له امله سولې  ېڅخه د هغ
 ىكسان سره يو ځاى كړل او د هغوى تر منځ يــې يووال بٻلاكرم په سيمه كې ټول بٻ". راوستې وه
  .ټينګ كړ

ډٻره حيرانه وم چې ايا  ېپه راتلونكو كسانو كې د كندهار والي ګل اغا شٻرزي هم و، زه په د
  . وي ېا بده شود شٻرزي به هم په دغه مړينه خو

. په كندهار كې د شٻرزي په مخ كې خنډ يوازې اكرم و او ده غوښتل هغه له مخې لرې كړي 
چې خپل قاتل  ىخو اوس موږ څنګه كوjى شو چې هغه دلته ومنو؟ دا د افغانانو څنګه كلتور د

  . ته په خپل كور كې پناه وركوي او د هغه احترام كوي
وركړ چې څه  ما ځواب. او اشاره يــې راته وكړه چې چپه شهيو نفر په غوسه ماته را ږغ كړ 

دي؟ بل نفر د لمانځه اشاره راته وكړه چې چپ شه موږ لمونځ كوو، زه ډٻره خجله شوم او ځان 
مې د نارينه و له كـتار څخه راوويست، ځكه چې د ښځي ګډون د جمعې په لمانځه كې د نورو 

نو ځكه دغه نفر پر ما په تونده لهجه او   دغه لمونځ نه قبلوي، ىلمونځ فاسدوي او خدا
ښوده او په يو تور خالي موټر كې كښيناستم، چې په ٻما هغه ځاى پر. ېوهل ې سپكوونكې توګه نار 

  .دهٻه ټپله ښكاريموټر كې د وينو يوه لو
دم، دا هغه مهال و چې د اكرم جسد د ښخٻدو په حال ٻرته راوګرځيتر لمانځه وروسته زه ب 
. ېايښودل ېدل په اكرم پسې يــې خښتٻښكار ېاو بنا غوند اوو سانو  ډٻر سخت كار كدوو ك. كې و

، كله چې دوى د خښتو ايښودل پاى ته ورسول هه  خښته مې وركړ يزه هم وروړاندې شوم او يوه لو
د قبر تر . په ور اچولو پيل وكړ ې يو ځوان هلك چې بٻلچه يــې په jس كې وه قبر ته د خاور 

او خوندي ساتلو كې  ود قبر په منظمولترې وږ د كاڼو په ټولو پيل وكړ تر څو وروسته م بشپړٻدو
  .استفاده وكړو 
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له كـفن نه خ"صې شوې (ښكۍيندل او هغه رييو كس د قبر په سر او پاى كې سوري وك
دا كار هم تر سره شو، . تړل شوى و ې زوال جسد پر ٻچې د خاكر ېوغوړول ې يــې پر ) اوږدې ريتاړې 

 ىچې اكرم يــې د تل لپاره له موږ څخه  ج" كړ، ما د ده له قبر څخه يو كاڼ ه ه واوس نو هغه شٻب
  .  اوراواخيست او په خپل جيب كې مې واچ

كابل كې د  ېوړاندې پ"زمٻن ېاشتيمه دو ى نوموړ . كلن و ۴۶زوال ٻجنرال محمد اكرم خاكر
 ېزيات نفوذ او مٻنچې په كندهاري ولس كې د خورا  و، امنيه قوماندان په توګه ټاكل شوى

  .څښتن و
زما ډٻر  ى نوموړ . اكرم د افغانستان په چارواكو كې چې ما ورسره پيژندل تر ټولو وړ كس و

ږم چې د نوموړي قاتلين به پيداكړم كه نه، خو  پوره او تر وروستۍ ٻزه نه پوه. نژدې دوست و
  .شٻبې به خپل كوښښ وكړم

  .قسم پوره كوښښ به وكړم ىپه خدا
  .ښه كې  چا jس درلود او چانهٻكړم چې په دغه پښكاره به 
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  كړه كوونكو شېبو انځورولېد پر

    )2001د نويمو كلونو څخه تر (
  

مي"دي كال د جون پر لومړۍ نٻټه ووژل شو، زه په كندهار كې  ۲۰۰۵كله چې اكرم د
باندې تٻرې تر همدې مهاله مې په كندهار كې څلور كاله تٻر شوي و، چې ډٻرې ناخوالې را. اوسٻدم

  . شوې اوځينې مهمې پيښې مې وليدلې
نٻشنل پبلك راډيود  (National Public Radio)م كال په وروستيو كې  ۲۰۰۱زه دلته د 

زما راتګ تصادفي و، خو نصيب په سړى نورې كانې كوي داسې چې زه . خبريالې په توګه را ولٻږلم
  . يــې تر ډٻره وخته پورې دلته پاته كړم

ما د . دې مې خپل ماښامني ګيراكان د نٻشنل راډٻو په اورٻدونكو بدل شولڅو كاله وړان
  . كوچو په يو دوكان كې كار كاو تر هغه وروسته مې د ژورناليزم په ښوونځي كې داخله واخيستله

ښه معتبره راډٻو وه، چې د ملكي خلكو لكه تاسې او يا تاسو ته ورته  هار يوه ملكي_پـي_ِان
دا د ټولنې لپاره د خبرونو تر ټولو ښه او غوره سرچٻنه وه چې تر . چلٻدلهكسانو په مالي لګښت 

خو كله چې ما دوكان كاو، حتى دا تصور مې j نه شواى كوjى چې . ټولو ژر ما ځان پكې پيدا كړ
يوه ورځ به زما ږغ تر دغه بكس راووزي، خو تر ګرٻډ ښوونځي وروسته مې خپله jر د ژورناليزم پر 

  . كړه لور ور سيخه
. ار لپاره خبرونه برابرول_پـي_د نوي يموكلونو په وروستيو كې مې له پاريس څخه د ان

تردې وروسته بالكان ته وjړم، له هغه ځايه مې د ځپل شويو خلكو په اړه خبرونه چمتو كول چې 
له هغه ځايه مې په . د ړنګ شوي كمونيستي وحشي زاړه پالو څخه يــې د خ"صون هڅې كولې

خو كله چې هغه شخړه په . د جنګي جنايتونو د محاكمې خبرونه تر نړيوالو ورسولهاګ كې 
م كال كې پاى ته ورسٻده، ما يو ځل بيا خپل ځان په پاريس كې پيدا كړ چې له هغه ځايه  ۲۰۰۰

تر دې وروسته د ليونۍ غوا كٻسې وې چې د هغه لپاره زه س" . مې د خوړو په اړه راپورونه برابرول
له دې ټولو سره سره چې بيا هم دې نړۍ ته ځيره شوم نړۍ پر بل لوري روانه . م وjړمخانې ته ه

له ما سره دا فكروچې ولې خلك د عدالت، ښوونې او روزنې، ښه ګاونډيتوب، خوشحاله ژوند . وه
او د انساني كرامت د ساتلو لپاره هڅې نه كوي ددې پر ځاى چې د ځان غوښتنې عنصر غښتلى 

داسې ښكارٻده لكه امريكا اواروپا چې ډٻراساسي شيان .  ا ټول برعكس روان وو كړي، خو اوس د
  . همدا و چې د سپټمبر د يوولسمې پيښي نړۍ سره ولړځوله. تر شا پرٻږدي

  . دا هغه څه وو چې ما يــې فكر كاو
كله چې زه هم د هغو . د نورو په شان ما ته هم دا پٻښه د ډٻرو غمٻزو پيل ښكارٻده

سانو په ليكه كې ودرٻدم چې دغه لوى بلډينګونه څنګه يو په بل پسې را نسكور شول ميليونونو ك
او خلكو يــې په ډٻره بې وسۍ او خواشينۍ سره د هغوى ننداره كوله، نو دا راته څرګنده شوه چې 



 

 

 15 غالم ولي نوري: ژباړن سارا چيس: ليكواله

دا يوه له هغو لحظو څخه وه چې زموږ د پٻړۍ برخليك يــې وټاکه . موږ يوه نوي پړاو ته ور دا خليږو 
د سپټمبر يوولسمه پر ما هم . ه پړاو وو، چې تاريخ يــې بايد يو بٻل لوري ته سوق كړى واىاو هغ

كې د ) نوټرډم كـتيډرال(ما خپل ځان د پٻړيو زوړ د فرانسې د ملي پوليسو په مركز . بې اغٻزې نه وه
ا او ما بايد له هغه ځاى څخه راپور وركړى واى، خو د ډٻرې ژړ .مراسمو په تر سره كولو كې وموند

وٻرې له امله مې له بدن څخه دا  شيمه  وتلې وه چې زه دي خپلې اوښكې پاكې كړم او مٻكرافون 
  .مې را اوچت كړم

زه د فرانسې له خلكو څخه زياته مننه كوم چې هغوى زموږ سره خپل ملګريتوب او 
وو، تر ورځو د امريكا د سفارت مخې ته وjړ _د دوى نر او ښځې به په ورځو. خواخوږي و ښوده

په همدغو ورځو كې به د فرانسې د نر او ښځو تر . څو د امريكا له خلكو سره خپله همدردي وښيــي
  . منځ همدا مسئله مطرح وه او خلكو به د امريكا په اړه فكر كاوو 

دا شايد . دا ټكان ممكن د امريكا متحده اياjت راويښ كړي او موږ په يو څه كولو اړ باسي
د انساني . مجبور كړي چې موږ يــې j پخوا د تر سره كولو خبر ور كړى وموږ په هغه څه كولو 

ارزښتونو قهرمان، په حكومتونوكې يو مثال او د خلكو روزونكي اوس د ځان د خ"صون لپاره هلې 
  .ځلې كولې

د خلكو په . كه هر څه و د سپټمبر يوولسمې پٻښې ته غبرګون ښودل پر ما بې اغٻزې نه و
دوى به يو تر بل برٻښناليكونه سره تبادله . كاپه اړه نويو پوښتنو ځاى موندلى وذهنونو كې د امري

كول، بيا به يــې خپلو ملګرو ته په لوړ اواز لوستل او له نابلدو كسانو سره به همٻشه په همدې اړه 
: خو د دې ټولو پايله دا راووته چې نړۍ اوس پر دوه ب"كه سره وٻشل كٻداى شي. بحثونه روان وو 

يوه اړخ ته يــې غرب او بل اړخ ته يــې اس"م چې په ناڅاپـي توګه را څرګند شو او هغه خاليګاه  چې
  . يــې ډكه كړه چې د شوروي اتحاد لخوا تشه پاته شوې وه

دا زما لپاره څرګنده وه چې د القاعدې د پ"ن جوړوونكو هدف يوازې د دغو دوو ودانيو 
وو برخو ووٻشي او د تمدنونو تر منځ ټكر رامنځته نړول نه و، بلكې دوى كوښښ كاو چې نړۍ پر د

  .كړي 
  .زموږ مشرانو هم هغوى ته د ځواب وركولو لپاره لستوڼي راپورته كړي وو 

  ما فكر كاو، چې ايا دغه يــې تر ټولو سمه jر ده؟
  ايا موږ ښه كار كوو؟

  ايا  دغه يــې تر ټولو ښه jر ده؟
زه . د تمدنونو تر منځ پر ټكر هم باور نه لرم زه خو فكر نه كوم چې دابه يــې سمه jر وي، زه

پدې باور يم چې د نړۍ په هر ګوټ كې چې انسانان ژوند كوي، يو شانته هيلې او ارزوګانې لرې او 
نو په كار ده چې هغوى په اصلي لوري . د ټولو انسانانوتر منځ اساسي ارزښتونه سره شريك دي

  .اداره شي
لفون وكړ، هغه ته مې وويل كه چٻرې تاسو ماته اړتيا ار مسئول ته ټي_پـي_ ما زما د ان

خو باjخره ده زه د پاكستان . زه هم غواړم خپله برخه ترسره كړم. لرئ، نو زه له تاسو سره يم
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دا په ټول پاكستان كې تر ټولو محافظه . دا هغه ځاى و چې ما غوښت. دكوټې ښار ته را واستولم
م كال كې طالبان را پورته  ۱۹۹۴له همدې كوټي څخه په  .كار ښار او د طالبانو اصلي مركز دى

شول، د كندهار شا وخوا سيمې يــې ونيولې او بيا يــې اس"م په خپله خوښه د خپلې راډٻكالي 
له طالبانو سره يو . څو كاله وروسته اسامه افغانستان ته راغى. نظريــې د خپرولو لپاره ترجمه كړ

طالبانو . ستان د نيولو لپاره مالي او نظامي مرستې برابرولېځاى شو او طالبانو ته به يــې د افغان
دغه مٻلمه ته په افغانستان كې يو خوندي جنت برابر كړ او له همدې ځايه اسامه خپل د القاعدې 

طالبانو له شمالي ټلوالې څخه د . كندهارد طالبانو او القاعدې په مركز بدل شو. جال پياوړى كړ
نو له همدې . او هغوى يــې د هيواد په شمال كې يوه كونج ته ټٻل وهل هيواد زياتره سيمې ونيولې

  . امله د سپټمبر له يوولسمې وروسته د امريكا ډٻر بمونه پر شمال واورٻدل
د خلكو لپاره دا ډٻره حيرانونكې وه چې ژورناليستان له شمال څخه داسې راپورونه مخابره 

لى وايــي او هغوى خپل ازادي بخښونكي بولي، كوي چې ځايــي خلك امريكايانو ته خورا تود هرك
خو په جنوب کې بيا د جګړې تر پيلٻدو وروسته امريکايــي پ"ن جوړوونكو غوښتل چې دلته هم 

دوى دلته هم د شمالي ټلوالې په شان ځايــي جنګياليو ته اړتيا لرله . همداسې يوه سناريو پلې كړي 
  .تر څو د امريکايــي بمباريو م"تړ وكړي 

وب كې د داسې يوې ډلې پيداكول ګران كار و، ځكه چې دا ځاى د القاعدې او خو په جن
  . طالبانو مركز و

يو شى بايد له ياده و نه باسو چې كندهار د افغانستان لومړنى مركز و او اوس هم د 
  .افغانستان د م"د تير حثيت لري 

وم  چې ايا په داسې   زه په دي فكر كې. م كال په وروستيو كې راورسٻدم ۲۰۰۱زه كوټې ته د 
  يو ځاى كې به د امريكايــي ژورناليستې لپاره ژوند كول اسانه وي؟ 

ستونزه يوازې دا نه وه چې موږ په يو دغسې چاپٻريال كې ژوند كاوو، بلكې راپور لٻږنه خپل 
  . هيواد ته او بيا په هغوى منل ډٻر  سخت كار و
  . دا زما په مسلك كې تر ټولو سخته موده وه

زما . يوه ملګري د هغو نظريو يو لست راښكاره كړ چې د هغه د مشر له خوا  رد شوى وو زما 
جايزې ګـټونكى و، شكايت راته وكړ چې دغه كسان د هر راپور ) Pulitzer(ملګرى چې دپولٻټزر 
دوى j وړاندې مسائل په ګوته كړي دي چې موږ بايد د هغه مطابق راپورونه . منلو ته نه دي تيار

ان يوې وياندي را ته وويل چې ما ته j له وړاندې په ليكلي ډول ويل شوي _ان_د سي. و چمتو كړ 
  . چې د ملكي وګړو د مرګ ژوبلې عكاسي به نه كوې

سي ادم _بي_م كال د نومبر په نيمايــي كې مې د كوټې په سرينا هوټل كې د بي ۲۰۰۱د 
مٻز په سوك وواهه تر څو خپل  بروكس په ياد دى چې د كابل تر نيولو وروسته يــې خپل د ماربل
  . مشر پدې راضي كړي چې كندهار j تر اوسه نه دى تسليم شوى

  . ار راډٻو د نورو ارګانونو په شان له سانسور څخه خ"صه وه_پـي_خو ان
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ما يو راپور ور ولٻږه چې په هغه كې د ملكي وګړو د مرګ ژوبلې يادونه شوې وه چې په هغه 
په هغه راپور كې ما له افغان . ب پيدا كړ او زما مشر هم زما څخه م"تړ كاوسره زما راپور ډٻر كره تو

مهاجرو سره مركه كړې وه، ما به هره ورځ له افغان مهاجرو سره مركې كولې، د هغوى ټولو زړونه 
هغوى . په هيواد د چاودنو، بمونو او مرګ ژوبلې څخه j د څو لسيزو را په دې خوا بد شوي وو 

هغوى ټول . د ورانۍ اصلي jمل بلل او د ټولو په سترګو كې وٻره له ورايه ښكارٻدله بمونه د هيواد
  . په رواني ستونزو اخته وو او د راتلونكې لپاره يــې هيڅ هيله نه لرله

. كه څه هم د امريكا بمونه ډٻر دقيق و، خو بيا به يــې هم ملكي وګړو ته مرګ ژوبله اړوله
. هيواد د بمباريو د درولو لپاره د لوى څښتن نوم شفٻع كاوو  هغوى به ولسمشر بوش ته د دوى پر

  . د هغوى دغه زارۍ تمثيل نه بلكې واقعيت و
دغې جګړې ډٻرې بدې . دا ډٻره مهمه وه چې امريكايان ددغې جګړې په رواني اغٻزو پوه شي

نور هم  په همدې سره د ايډيالوژيكي غورځنګونو لكه القاعده ايډيال. رواني اغٻزې لرjى شواى
  .غښتلى كٻده

همدا ډول به ما د راپور جوړونې لپاره په كوټه كې له روغتونونو څخه ليدنه كوله چې په 
  .هغوى كې زيات شمٻر ناروغان ماشومان وو 

له همدې امله مې د خپل راپور د پيل لپاره يو كوچنى و ټاكه، په همدې وخت كې ډاكـټران 
وى كار ما ته د دې زمينه برابره كړه چې د هغه اواز د ددغه هلك د كـتلو لپاره را روان و، د هغ

دغه ماشوم ډٻر بد ژوبل شوى و، زه په دې ډٻره حيرانه وم چې هغه له . راډٻو لپاره ثبت كړم
په داسې حالت كې دا زما لپاره ډٻره بده . كندهار څخه تر كوټي پورې څنګه ژوندى رارسٻدلى دى

  . وه چې خپل ځان سانسور كړم
تر همدې ټپ لوړ يــې يو بل لوى . م" وكـتله چې د ژور ټپ له امله يــې ور ګنډلې وه ما د هغه

زما دغه راپور ته د اورٻدونكو عكسل العمل د سپكاوي او رټنې تر كچې . زخم  هم په م" كې درلود
  . پورې ورسٻد

 يوه وويل، د ډٻرې خوابدۍ له امله مې موټر د سړك غاړې ته ودراو، نژدې و چې استفراق 
وکړم، خو له دې ټولو شيانو سره سره زما مشر ما ته څه و نه ويل، خو د كابل او كندهار تر 

تر دې . رانسكورٻدلو وروسته مې غوښتل چې واشنګـټن ته د سيمې په اړه سم راپورونه وركړم
سي ادم بروكس په سرينا هوټل كې د _بي_وروسته زه هم په هغه برخليك اخته شوم چې د بي

  . ا اخته شوى و او هغه مٻز ورته ډباوو خپل مشر لخو
ار د رهبرۍ يوه لوړ پوړي كس چې زه هغه ته په ډٻر احترام قايله وم، په برٻښنا _پـي_د ان

نوموړي زه له دې امله غندلم چې . ليك كې ما ته وليكل چې زه نور ستا په كار باور نه شم كوjى
زياته كړې وه، كله چې كندهار j نه و  ته خو بٻخي د طالبانو په شان راپورونه چمتو كوې، ده

ده ليكلي . تسليم شوى او ادم بروكس د هغې سيمې كوم انځور وړاندې كاو، ډٻر د ستاينې وړ دى
دا هغه وخت و چې طالبانو . و چې په راپور كې ستا ټولو سرچينو د اسامه د كسانوسره تړاو درلود
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په همدې راپور كې ما د . ځې او شپـې لمانځلېواك خپلو سياjنو ته بايللى و او هغوى د خوښۍ ور 
  . jرې له يو ډرٻور سره مركه كړې وه چې له كندهار څخه يــې پاكستان ته انار بار كړي وو 

په داسې حال كې چې د افغانستان په اسمان كې پر طالبانو او اسامه اور بل وي، نو ايا په 
  ي او كه به كليوال هم ور سره وي؟ دغه حالت كې به يوازې په طالبانو پورې تړلي كسان تښت

  ايا امريكايانو ته د طالبانو او اسامه تر منځ توپير نه و؟
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  كندهار ته روانېدل

 )2001نومبر (كندهار ته روانېدل 
  

  . ضابط اكرم له پوليسو اكاډمۍ څخه د بريدمن په رتبه فارغ شو
په دې ورځو کې . ها خوا و په كويټه کې د هغه كور زما د اوسٻدلو له ځاى څخه څو سړکه
دغه لوى ښار چې افغان . دلته داسې شور ماشور و لكه ټوله نړۍ چې پاكستان ته راغلې وي

ددغو افغان مهاجرو . مهاجرو پر سر اخيستى دى، له څو كالو را په دې خوا اكرم هم دلته مٻشت و
مفلس و، د هغه مٻرمن، اكرم ډير . په منځ د افغانستان راتلونکى ولسمشر كرزي هم ژوند تيروي

. لور او زوى د افغانستان په خاكرٻز کې و، ده دومره څه نه لرل، چې هغوى ته يــې ور واستوى
كله چې طالبان  د كندهار تر دروازو ورسٻدل، اكرم د خپلې قبيلې له مشر م"نقيب سره مخالفت 

  . وكړ
كندهار دروازې  م كال د دوبي په وروستيو کې م"نقيب د طالبانو پر مخ د ۱۹۹۴د 
  .اكرم ددې كار مخالفت وكړ او په همدې سره د الكوزو د مشرانو مجلس څپانده شو. پرانيستې

په . اكرم او ملګرو يــې د طالبانو سره په هلمند کې مقاومت وكړ، خو هلته يــې هم ماته وخوړه
وjړ،  هلته د  اكرم د شمال پر لور . همدې سره نو اكرم د خپل پلرني ټاټوبي جنوب څخه پيراره شو
تر هغه وروسته اكرم ايران او بيا . طالبانو د مخالفې ډلې له افسانوي مشر مسعود سره يو ځاى شو

  . د پاكستان پښتون ميشتې سيمې كوٻټې ته وjړ
دا وخت د طالبانو د . د اكرم لپاره هم د سپټمبر يوولسمه د ټوپك د بيا را اوچتولو پي"مه وه

  . ه ورايه ښكاريدهغورځنګ زوال هر چا ته ل
ى_د سي. د امريكا حكومت ډير چټك و

ٓ
اې ايجنټان j له وړاندې د پيسو له بکسونو _ا

سره په شمالي افغانستان کې ځاى پر ځاى شوى و، تر څو د ځان لپاره ايت"فيان راونيسي او نور 
  . غړي يــې د جنوب لپاره د پاكستان كوٻټې ته رالٻږل شوي و

کې چې د طالبانو د جلب مهم مركز و، د طالبانو تر څنګ د  د كوټې پښتون اباد سيمه
  .بشري ادارو مشران، پخوانۍ سياسي څٻرې او مقاومت كوونکي لكه اكرم ټول يوځاى اوسٻدل

د سپټمبر تر يوولسمې وروسته امريكايانو دغې سيمې ته پام واړاوه او په  خلكو پسې به 
  . ځان ته ملگري پيدا کولګرځٻدل، او د طالبانو د ماتولو لپاره به يــې 

ددغه مقاومت لپاره دوه ډير پياوړي كانديدان ډير ژر را څرګند شول، چې يو يــې هم حامد 
ز كاله تر كمونيستي كودتا  ۱۹۷۰د کرزي پ"ر د افغانستان په ط"يــي دوره کې يعنې له . كرزى و

، چې په دوه نوييم كال کې دويم کانديد ګل اغا شٻرزى و. وړاندې د افغانستان د ملي شورا وياند و
  . د كندهار والي او د اكرم په هديره کې را څرګند شو
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امريكايــي پ"ن جوړوونكو دواړو ته زرغون څراغ روښانه كړ، چې له دې څخه  يــې موخه له 
داسې چې كرزى بايد د افغانستان داخل . طالبانو څخه د دوى د مهم مركز كندهار jندې كول و

هار په  شمال کې يــې خپل ملګري راټول كړي واى او له هغه ځاى څخه يــې د ته تللى واى، د كند
  . طالبانو پر ضد د كندهار پر لور حركت كړى واى

ګل اغا شٻرزي هم بايد خپل جنګيالي را ټول كړي واى او له جنوب څخه مخ د كندهار ښار 
  . پر خوا ور روان شوى واى

ريكايــي بمباريو د يوې يا دوې ورځې وروسته خبره دا تر ام. لومړى كرزي اكرم كور ته ور وباله
كرزي او اكرم دده د كور په دويم پوړ کې په يوه خوندي ځاى کې مجلس درلود، كرزي اكرم ته . ده

  . وويل، چې موږ افغانستان ته ځو، نو ته بايد خپل جنګيالي سره منظم كړې 
كبله هر قوماندان  په افغانستان کې هر څوك خپل ځان ته شخصي اردو لري، له همدې

كرزي اكرم ته درې سوه زره پاكستانۍ روپـۍ وركړې او ور ته ويــې ويل، . خپل ملګري راغونډ كړل
چې دغه روپـۍ له هغو قوماندانانو سره شريکې كړه، چې له موږ سره ملګري کٻږي او نورې خبرې 

  . به وروسته سره كوو 
وه، خو ناڅاپه كرزى د اكرم له اكرم هم خپل ټول توان د همدې كار لپاره په كار واچا

وروسته شٻرزى اكرم ته راغى او له هغه . اكرم پرتش ډاګ پاتې شو. خبرولو پرته افغانستان ته وjړ
كله چې شٻرزى له طالبانو مخکې . څخه يــې مرسته وغوښته، خو د اكرم پر هغه باندې باور نه راته

  . ځ ته شوې وېد كندهار والي و، نو د دوى تر منځ ځنې بې باورۍ رامن
  . شٻرزي هغه ته ډٻر ډاډ ور كړ او اكرم هم شٻرزي ته د وعدې نه ماتولو په وړاندي چلنج وركړ

دلته د تٻرايستلو هيڅ مسئله نشته، امريكايانو د همدې كار د تر سره : شٻرزي ورته وويل
ې يوازې كندهار دوى دا هم را ته وويل، چ. كولو لپاره له ما سره د يو مىليون ډالرو وعده كړې ده

  .ته ستاسو موټر حركت كوjى شي، نور  به پر هر موټر بم وغورځول شي
اكرم ما ته وويل چې ددغو خبرو په جريان کې يو ښايسته امريكايــى ځوان هم ناست و او 
ښکلې كندهارۍ خامکي جامې يــې اغوستې وې، دغه امريكايــي زموږ په مجلس کې هيڅ مداخله نه 

ته  ژورناليست را معرفي كړ او راته ويــې ويل، چې دا زما د ګاونډي انډيوال شٻرزي هغه ما . كوله
  . دى

ى_اكرم ويل چې له همدې څخه زه و پوهٻدم چې دا د سي
ٓ
اكرم هم دا يوه . اې مامور دى_ا
  .موقع بلله او د طالبانو د نسكورولو چانس يــې له jسه نه وركاوه

ور دانګلي و، خو يوازې شٻرزى په ښار کې  كرزي j وړاندې د طالبانو په وړاندې سنګر ته
  . پاتې و، اكرم هم له شٻرزي سره تړون jسليك كړ

يو مسلکي سرتيرى، چې له حربي پوهنتون څخه فارغ شوى وي او د روسانو او طالبانو په 
ده هم سمدستي  د جنګ ! وړاندې د جگړې پخه تجربه ولري، نو څنګه به موقع له jسه وركوي؟

موږ له شٻرزي څخه د عملياتو د جزئياتو په اړه و پوښتل چې څوك به موږ ته . كړې  موزې په پښو
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ډوډۍ راكوي، ټپيان به مو څوك پاكستان ته لٻږدوي، پيسې به څوك راته برابروي او څه ډول 
  وسلې به لرو؟

  .شيرزي په دې اړه موږ ته ډير څه ونه ويل
د سټيټ . ې اس"م اباد ته سفر وكړد اكرم په ياد دي چې په دغو ورځو کې شٻرزي دوه ځل

ډيپارټمينټ يوه افسر ما ته وويل، چې د پاكستان د استخباراتي شبكې افسرانو شٻرزى  په اس"م 
اباد کې زموږ سفارت ته راوست او هغه يــې د طالبانو ضد د يوه سرسختي قوماندان په څٻر را 

  . وپيژانده
ټې ته نه وم رارسيدلې، شٻرزي  jس انجلس مه  چې زه j كو ۲۳ز كال د اكـتوبر پر  ۲۰۰۱د 

همدا شان ده خبريال ټايلر . ټايمز ته ويلي و چې زه د طالبانو په وړاندې پنځه زره جنګيالي لرم
مارشال ته ويلي و، چې موږ تيار يو چې كندهار ته وjړ شو، هلته واكمن شيطانان رانسكور كړو او 

  . ې هم تياري لري دې كار ته زموږ كسان دننه په افغانستان ک
شٻرزي له اكرم سره قسم كړى و، چې دى په افغانستان کې د هيڅ ډول چوكۍ غوښتونکى 

زه غواړم خپله ملي دنده تر سره كړم او د : ده ويلي و. نه دى او ددې لپاره هيڅ هيله نه هم كوي
ه وه تٻره شوې، ددغه راپور له خپراوي څخه يوه اونۍ j ن. افغانستان په بيارغوني کې برخه واخلم

باjخره مې سرچٻنه پيدا كړه، دا ځل د معلوماتو . چې ما ددغه راپور په اړه څٻړنې پيل كړې 
  . تر دې وخته پورې j ماله اكرم سره نه و پٻژندلي. سرچٻنه اكرم نه و

په لومړيو ورځو کې زما سرچينه يو جنګيالى و، چې د چمن سرحدي ښار ګوټي په يوه 
ددغه نفر نوم محمد انور و، دى هم له شٻرزي سره په دغو عملياتو . پيدا كړ ټيلفون خونه کې مې

کې د يوې وړې ډلې مشر و، ما پر هغه باندې د يو څو روپيو د ساتلو باور وكړ، چې په همدې سره 
ده دا وښودله چې زما يو ښه ملګرى دى، پر دې مې هيڅ باور نه راته، چې دى . زما انډيوال شو
كومه دوكه وكړي، خو يو وخت چې پوه شوم هغه زما تر پښو jندې داسې څاه دې  له ما سره 

  . کٻندلې وه چې ما يــې هيڅ تصور نه شواى كوjى
يوه مياشت وروسته ما په همدې اړه له محمد انور څخه د اصلي کٻسې پوښتنه وكړه، چې 

  تاسو څنګه كندهار ته روان شوئ؟
موخه د شٻرزي په كور کې غونډه سره وكړه،  موږ د طالبانو د رانسكورولو په: ده وويل
مه وه، موږ يوازې درې كسان و، درې واړه تشناب ته  ۱۲ز كال د اكـتوبر  ۲۰۰۱ممكن دا به د 

دريو . وjړو، اودسونه مو تازه كړل، شٻرزي قران شريف راواخيست، پوښونه يــې ځنې ايسته كړل
ستۍ سلګى پورې د طالبانو په وړاندې واړو پر قران شريف jسونه كښٻښودل چې موږ به تر ورو

  . جنګيږو او د هغوى تر نسكورولو وروسته به واك لوستو كسانو ته سپارو 
ده وويل چې موږ په قران شريف سوګند وكړ چې د طالبانو تر نسكورٻدو وروسته به وسلې 

په مرسته دوى په دې باور و چې باjخره به د امريكايانو . سپارو او موږ به كورونو ته ستنيږو 
  .افغانستان ددغه خپسکي څخه خ"صيږي او حكومت به د وړ کسانو لخوا اداره کٻږي 
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تر دې وروسته شٻرزي د خپلو ملګرو د اكمال لپاره د پنځو زرو امريكايــي ډالرو په ارزښت 
تر غونډې وروسته شٻرزي محمد انور ته ګواښ وكړ، چې له دې كار څخه . پاكستانۍ روپـۍ وركړې 

  .   حكومت خبر نه كړي د پاكستان 
له څو لسيزو . د افغانستان په چارو کې د پاكستان jسوهنه يوه نه بيليدونکې پديده ده

راهيسې چې په افغانستان کې د جګړې اور بل دى، دا د پاكستان لپاره تر ټولو ښه د ګـټې وټې او 
  .خوشبختي كلونه وو 
و كلونو کې پاكستان  څو مىليونو په دغ. ز كال کې افغانستان jندې كړ۱۹۷۹سرولښكرو په 

شوروي ضد مهاجرو ته سرپنا او داسې نورې اسانتياوې برابرې كړې او هغوى ته به يــې ويل، چې 
  .ددې مرستو په اړه بل چا ته څه مه واياست

ډير افغان شنونکي پدې باور دي چې پاكستان غوښتل ددغې جګړې پايلې پر خپل لوري 
ومت رانسكور او پر ځاى يــې پاكستان پلوه حكومت رامنځ ته وڅرخوي داسې چې روسي پلوه حك

  .كړي 
د . څه چې د پاكستان د حكومت هيلې وې هغه افغانانو د خپلو سرونو په بيه ور پوره كړې 

شوروي د جگړې په لړکې د پاکستان اقتصاد بې شانه وده وكړه او په ګاونډ کې يــې د  -افغانستان
رامنځ ته شو، خو پاكستان پر دې هم بسنه ونه  سيال حكومت پر ځاى، يو دوست حكومت

كړه، ځكه چې پاكستان له هغې لنډمهالې پولې څخه په ويره کې دى، چې څو ځله يــې jنجه د 
دغه لنډمهالې پوله تر يوې پيړۍ وړاندې ټاكل شوې، چې تر اوسه j . جګړې تر بريده رسيدلې ده

  .پاكستان په غير قانوني توګه له ځان سره ساتلې ده
د همدې پولې د ګـټلو لپاره پاكستان په افغانستان کې په زرګونو استخباراتي كسان  د 

كه . محصلينو، مزدوركارو، ډيپلوماتانو او حتى افغان حكومتي چارواکو په منځ کې په کار گومارلي
چٻرې په طالب ضد ټلواله کې پاكستاني جاسوسان موجود واى، نو بيا خو زما د ملګري محمد 

  .غه ويره پر ځاى وه، چې دده او ټول ځواك لپاره د سر په زيان تماميدهانور ه
پاكستان د طالبانو د غورځنګ م"تړ كاوه او محمد انور د پاكستاني استخباراتي شبکې او 

  .اردو د څو كلونو د هغو مرستو شاهد دى چې د طالبانو لپاره به يــې برابرولې
ه پاكستان  طالبانو ته شا اړوي او له طالب ضد مې وروست۱۱نو اوس بيا څنګه د سپټمبر له 

  ټلوالې سره يو ځاى کٻږي؟
د پاكستاني  حكومت دپاليسي دغه بدلون ته ټولو افغانانو د شك او ترديد په سترګه 

محمد انور پدې ډاډه و، كه چٻرې زموږ له دغه پ"ن څخه پاكستاني چارواکي خبر شي، نو .كـتل
  . واچوي زموږ د ټولو ژوند به په خطر کې

انور وايــي چې كله موږ د شيرزي د كور له لوړ منزل څخه راكښته شو، يو لويديزوال ښايسته 
د دندې ونې خاوند ځوان وjړ و او شيرزي هغه موږ ته د ګلف د ځواكونو د استازي په توګه را 

  .شايد دا به هغه كس و چې شيرزي اكرم ته ژورنالىست ور معرفي كړى و. وپيژانده
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يو وختونو کې ددغه كس شته والى د شيرزي په كور کې ددې ښكاروندويــي كوي چې په لومړ
كندهاريانو به ويل، . امريكايانو j له وړاندې له شيرزي سره د ځواكونو په را ټولولو کې مرسته كوله

چې شيرزى له ځان سره هيڅ محلي م"تړ نه لري، خو دا يوازې امريكايــي ډالر دي چې هغه يــې تر 
  .پوري راورساوه دې ځايه

تر دغې غونډې يوه مياشت وروسته د شيرزي يو كس د محمد انور كور ته له يو پيغام سره 
دغه سړي محمد انور ته وويل چې كاروان تيار دى، د شپـې پر يوولس نيمو بجو به په . راغى

و پسې دانور تر خبرولو وروسته نوموړى كس د نورو قوماندانانو په خبرول. ګلستان کې سره گورو
  .روان شو

  . ګلستان د كويټې او چمن تر منځ پر عمومي jرې موقعيت لري 
دغو جنګياليو كوټه د شپـې پر يوولسو بجو د سلو تنو بهرنيو ژورنالىستانو په ګډون پريښوده 

زموږ كاروان د پاكستان د اردو دوو ګاډو رهنمايــي : انور وايــي. او مخ د افغانستان پر لور رهي شول
لو ملګرو ته وويل، تر اوسه موږ په دې هڅه کې و چې له پاكستاني چارواكو څخه ځان ماخپ. كاوه

  . پټ وساتو، خو اوس يــې څنګه كوئ، چې هغوى مو jر ښوونه کوي
دا د ټولو په زړه کې گرځٻدل، چې داسې يو كار د پاكستان له استخباراتي شبكو څخه په پټه 

کې يو درجن نور موټرونه راښكاره شول، چې دا هم د  د jرې په اوږدو. توګه نه شي تر سره کٻداى
. پاكستاني پوځ دغه كاروان له مخ او شا څخه پر كچه jره بدرګه كاوه. شيرزي له كسانو څخه ډك و

د jرې په اوږدو کې به که دغه كاروان كومې سرحدي تاڼې ته ور ورسيد، نو د پاكستاني پوځ په 
  .ښته شوليدلو سره به يــې ځنځير په وړاندې ك

كله چې موږ د افغانستان پولې ته راورسيدو، پاكستاني پوځ خپل موټرونه څنډې ته كړل او 
  . په ريګستان کې مو خپل سفر ته دوام ورکړ. موږ  افغانستان ته راواوښتلو

دا د ژمي موسم و، هوا ډٻره سړه وه او د يخنۍ له امله مې خپلې ګوتې نه شواى : انور وايــي
څه مزل وروسته يو ځاى د اور بلولو لپاره تم شولو، چې تر دې مهاله مو j هيڅ  تر يو. خ"صوjى
  ما ته دا سوچ پىدا شو چې دا څنګه بر يد دى؟. وسله نه لرله

اوس خو پاكستاني چارواکي زموږ په اړه پوره معلومات لري او موږ به ټول jس تړلي ووژل 
رغلم، چې موږ ژمنه كړې وه چې پاكستان به زه د همدې خبرې د سپيناوي لپاره شيرزي ته و . شو

له خپلو فعاليتونو څخه نه خبروو، خو اوس بيا څه پيښ شول چې دا هر څه تر دې مهاله د 
  .هغوى په jرښوونه روان وو 

دا ځكه چې موږ پرته د پاكستاني چارواکو له اجازې له پولې نه شواى را : شيرزي وويل
ل چې له موږ سره امريكايان دي، نو بيا موږ پاكستانيانو ته ما شيرزي ته ووي: دى وايــي. اوښت"ى

  څه اړتيا لرو؟
شيرزي په ځواب کې وويل چې نور بايد پاکستان په دې پوه شي، چې موږ طالب ضد ټلواله 

  .يو او طالبان نور په افغانستان کې ځاى نه لري 
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انور وايــي زه . دهدغه طالب ضد ټلواله په افغانستان کې دننه يوه نښه شوي ځاى ته ورسي
هيڅ نه پوهيدم چې دا ټول څه روان دي او له بله پلوه موږ څنګه كوjى شو بې له وسلو جګړه 

  وكړو؟ 
  ما له شيرزي څخه وپوښتل چې چٻرې به وسلې تر jسه كوو؟: انور وايــي

  .شيرزي په جواب کې وويل چې شايد امريكايان به يــې غم راته وخوري 
ډ وروسته د پاكستان د پولې له خوا څخه يو jرۍ موټر راښكاره انور وايــي چې تر يو څه ځن

په دغه موټر کې . دغه موټر ټول په ترپال پوښلى و چې چلوونکى يــې يو ډير خنده رويه كس و. شو
موږ د وسلو تر ليدلو وروسته ټول . شپږ سوه ك"شىنكوفونه، ماشينګڼې او ګريناډ jنچرونه بار وو 

په دا صبا له شيرزي سره نوي جنګيالي هم يو ځاى شول، چې په هغو  .پر دغو وسلو راغونډ شوو 
  .کې يو هم ضابط اكرم و

تر دې يو نيم كال وروسته مې غوښتل چې دغه راپور نور هم كره كړم، چې په همدې اړه مې 
اكرم د انور خبرې تائيد كړې او زياته يــې كړه، چې په هغې jرۍ کې د . د اكرم نظر هم وغوښت

  .ټوپكونو تر څنګ سل يا شپيته راكـټونه هم بار وشپږ سوو 
ما له شيرزي څخه وپوښتل چې داسې وسلې خو په بازار کې نه پيدا کٻږي نو دا : دى وايــي

  دې له كومه كړې؟
د اكرم له رارسيدو وروسته د وسلو دوهمه جوپه هم . دا امريكايانو راكړې : شيرزي وويل

تر اور . ل چې اور بل كړو، تر څو الوتکې موږ ووينيتر دې وروسته موږ ته وويل شو. راورسيده
هم (MRE)بلونې وروسته الوتكو موږ ته درنې وسلې، مهمات او د امريكايــي پوځيانو تيار خواړه 

  .راوغورځول
په صبايــې د شپـې په تياره کې امريكايــي چورلكو د همدغو جنګياليو د م"تړ لپاره د امريكا د 

  .هم كښته كړلځانګړي پوځ نيم درجن سرتيري 
دغو ځواكونو  د خپلو پٻچلو مخابرو انتنونه پر هغو موټرونو جګ كړل، چې شيرزي د دوى 

په دا صبا دغه طالب ضد ټلواله د كندهار ښار پر لور پر عمومي سړك ور روانه .لپاره تيار كړي و
كو د دوو امريكايــي جيټ الوت. له دې څخه هدف د طالبانو د اكماjتي jرو غوڅول وو . شوه

جنګياليو له پاسه د دوى د ساتنې لپاره الوتنې كولې تر څو  افغان جنګيالي پدې ډاډه كړي چې له 
موږ . دوى څخه پوره م"تړ کٻږي، خو ستونزه داوه، چې ددوى په مخ کې پرته ټوله jر خامه وه

سهار د د . ډير ويريدلو او فكر مو كاوه، چې کٻداى شي هره شيبه د طالبانو په jس ووژل شو
  .لمانځه د ادا كولو لپاره دغه جنګيالي د يو رود پر غاړه تم شول

د ډزو په اوريدلو سره د . په ناڅاپـي توګه مو د اتوماتو وسلو اوازونه  تر غوږو شول: اكرم وايــي
رود په نس کې سرتيري خورا وارخطا شول او سمدستي يــې هلته ځانونه د لويو لويو ډبرو تر شا پټ 

ددغې ناببره . کې ددغو ډزو اواز انعكاس كاوه، چې هر ډز به زر ځله بيرته راغبرګيدهپه غره . كړل
  . د طالبانو يو ګروپ ددوى تر شا و. حملې د مخنيوي لپاره افغان جنګيالي يوازې نه و
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موږ د طالبانو سټ"يټ ټيلفونونه كشف كړي : اكرم وايــي چې امريكايــي سرتيرو راته وويل
امريكايــي سرتيرو وويل  چې په الوتكو کې زموږ ملګري به پر هغوى . لدي، چې دوى يــې تعقيبو

  .بمونه وغورځوي
د ځانګړو پوځونوسرتيرو كوښښ كاوه هغه سرتيري بيرته منظم كړي چې هرې خواته 

  . تښتيدلي وو 
دا يوازې اووه موټرونه و چې هغه هم د امريكايــي الوتكو لخوا له منځه يوړل : اكرم وويل

ان موږ ټول ونيول، چې په صبا شيرزي هغوى ته پيسې وركړې او د خپلو كورونو ژوندي كس. شول
  .د كندهار  شمال ته حامد كرزي هم همداسې وكړل.  پر لور يــي رخصت كړل

په صبا يــې دغه جنګيالي د كندهار او سپين بولدك تر منځ پر غزيدلې لويــې jرې يوه 
نډ نه و، نو له همدې كبله يــې په لوړو ددوى په مخ کې كوم خ. ستراتيژيك كوتل ته ورسيدل

  .غونډيو کې د ځان لپاره مورچلونه وکٻندل
لږ وخت وروسته يو موټر راښكاره شو، په دغه موټر کې يو عرب ناست و، : اكرم زياته كړه

نوموړي پر موږ  د طالبانو ګمان كړى و، خو دى په خپله غلطي هغه مهال وپوهيده، چې كار تر 
تر . سمدستي په نارو وهلو پيل وكړ، خو موږ دى ونيوه او jسونه مو ور وتړل ده. كار تير شوى و

تر  هغې .  دې نيم ساعت وروسته يو بل موټر راښكاره شو، چې په ګوليو مو سورى سورى كړ
  .وروسته مو نو بيا پوره درې اوونۍ په خداى كه د طالب مخ j ليدلى وي

يل چې موږ هيڅ جګړه ونكړه، هر څه امريكايانو ده وو . د انور هم دا ټولې پيښې په ياد وې
تر دې وروسته امريكايانو ځنې اصول وضع كړل، داسې چې سر له اوسه بايد . تر سره كړل

  .هيڅوك بې زموږ  له اجازې يوي خواته هم حركت ونكړي 
د . انور سوګند وكړ، كه به په دغه ټول جريان کې موږ يو كس هم په ټوپك سره وژلى وي

مناقشه هم په ياد ده چې ده د امريكا دځانګړي پوځ له سرتيرو سره  كندهار ته تر رسيدو  انور هغه
  .وروسته كړې وه
امريكايانو په ځواب کې . ما امريكايانو ته وويل چې موږ تاسو كندهار ته راورسولئ: دى وايــي

  ! راته وويل چې داڅه اپلتې وايــې؟ موږ تاسو كندهار ته راورسولئ
تې په توګه دا زما دنده ده، چې حقيقت تر خلكو ورسوم، خو په راډيو کې د يوې ژورنالىس

ر باjخره خپلې  - پـي-ان. دومره وخت نه وي، چې سړى دې  د وضعې پوره انځور وړاندې كړي 
ٓ
ا

زما مشر نه . هغوى هم هغسې راپورونه غوښتل، لكه نورو چې به برابرول. تګ"رې ته بدلون وركړ
حتى هغوى زما شتون پر لومړۍ ليكه  کې هم نه . ې پيښې رادبره كړمغوښتل چې تر بړستنې jند

  .خوښاوه
ز ۲۰۰۱د . په پاى کې زه هم اړه شوم چې د نورو ژورنالىستانو په شان راپورونه چمتو كړم

  .كال په نومبر کې ټولو ژورنالىستانو د ګل اغا د مليشو او طالبانو تر منځ د جګړو راپورونه برابرول
وګه، ما په يوه راپور کې وليكل چې دواړه خواوې د كندهار د لويــې jرې د د بيلګې په ت

كنترول پر سر يو له بل سره په جګړه کې ښکٻلې دي او د jرې په منځ کې هغه ستراتيژيك كوتل 
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ما په راپور کې زياته كړې وه چې دكندهار د شمال له لوري د كندهار پر خوا د . jس په jس کٻږي 
د شيرزي د مليشو هدف دادى چې د حامد كرزي د . ونه خورا  ټكنى حرکت کويحامد کرزي ځواک

پرمختګ لپاره jره پرانيزي، خو دجګړې دغه ډول انځور بالكل غلط و، له دې څخه د امريكايانو 
موږ ډير جنګ وكړ خو په : ګل اغا ماته وويل. موخه داوه، چې ګل اغا خلكو ته لوى وښيــي

  .شوېحقيقت کې هيڅ جګړه نه ده 
  .زه د هغو ټولو ژورناليستانو ستاينه كوم چې هغوى هم زما نظر ته ورته نظر درلود
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   د وروستيو ورځو انځورول

 )2001نومبر (
  

په دغه ټوله موده كې زما ملګري، زه او د سلو په شا وخوا كې زورور كسان په كويټه كې بند 
  .پاتې و

نو سره له جنوب څخه د كندهار د عمومي په داسې حال كې چې اكرم د شيرزي له ځواكو
jرې پر لور خپل پر مختګ ته دوام وركاوه، له سره په يوه وخت کې د كرزي كسان د شمال له 

په jر كې به يــې له قومي مشرانو سره ليدنې كـتنې لرلې، خو . لوري د كندهار ښار پر لور راروان و 
ى(ينا هوټل كې د پاكستان استخباراتي شبكې موږ يعنې بهرنيو ژورنالىستانو بيا د كويټې په سر

ٓ
. ا

ى. ايس
ٓ
  .د جاسوسانو تر سترګو jندې د خوښي شپـې او ورځې سبا كولې) ا

له بله . د بمونو د اوريدلو له كبله  ګڼ شمير افغانان د خپلو كورونو پريښودلو ته اړ  شول
د طالبانو د رژيم د . كړو پلوه  موږ كوښښ كاوه، چې په كندهار كې د روان وضعيت انځور تر jسه 

وروستيو شيبو په اړه مو په ذهن كې ډول ډول انځورونه جوړول خو سړى نه پوهيده، چې ايا دغو 
  شيبو به څه ډول احساس درلود؟

ما هڅه . په كوټه كې د هيواد هيڅ استازى نه و چې څوك دې ورسره په تماس كې شوى واى
ه ځىنې مواد تر jسه كړم، خو زموږ د بد خولي وكړه چې د خپل راپور په هكله له پنتاګون څخ

ر: (ده وويل. مدير له سخت غبرګون سره مخامخ شوم
ٓ
په پينتاګون كې ډير خبرياjن ) ان، پـي، ا

ده زياته كړه چې ستا وظيفه يوازې په كويټه كې د راپورونو چمتو . لري، چې پدې زه هم خبره وم
  .كول دي

ونيوه، چې خپلو كارونو ته په بل ډول د سرحد پر  همدا jمل و چې ما له ځان سره تصميم
له پيښو څخه  امريكايان خبريدل، خو زه نه پوهيدم چې . هغه بله غاړه كندهار كې دوام وركړم

  .ددغو پيښو انځور به زموږ په كور كې څه ډول وړاندې كٻده
چې د نومبر پر دا ډيره د حيرانتيا خبره وه، . همدا jمل و چې ما د كٻسې لپاره هيڅ نه لرل

واشنګـټن په . مه د شمالي ټلوالې په jس د كابل له سقوط سره سم د طالبانو رژيم ونه نړيده۱۱
لومړيو كې j د ماسكو په شان تٻروتنې تر سره كړې، خو په اصل كې ددغو دو تر منځ خورا ډير 

لي كابل ته ور دا ډيره له هيجانه ډكه ورځ وه چې د شمالي ټلوالې پاريدلي جنګيا. توپير شته
ننوتل، ځينو خو ويل چې كندهار به ورسره سم په څليرويشت ساعتونو كې سقوط وكړي خو ما 

  .سمدستي د هغوى دغه اټكل نا سم و باله
د كابل تر سقوط وروسته طالبان د كندهار پر لور رامات شول چې هلته يــې د څه وخت 

م بروكس له كويټې څخه چمن ته پر jره و اد) سي. بي . بي (كله چې زه او د . لپاره مقاومت وكړ
سمدستي حاjت راته څرګند شول چې پر jره مو د مينټ پر ليكلو پيل وكړ، خو تر پولې اوښتل  
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تر دې وړاندې چې . پاكستاني حكومت د ژورنالىستانو لپاره يو قانون وضع كړى و. ګناه ګڼل كٻدل
ټر کې  مو زموږ د ساتني په بهانه يوه پوليس موږ له سرينا هوټل څخه وتلي واى، بايد په خپل مو

د هغه دنده به دانه وه، چې زموږ ساتنه وكړي، بلكې د هغه دنده زموږ د . ته ځاى پريښى واى
  .سفر په اړه معلومات ټولول و

دا هوټل د پاكستاني استخباراتي شبكې غړو پر سر اخيستى و، چې په هغوى كې يــي زيات 
هر ځل چې به موږ  له كوٻټې څخه د دوه نيم ساعته سفر په . مارلي وزموږ د ژباړونكو په توګه ګ

موخه چمن ته روانيدلو نو بايد  ځايــي ادارې ته مو وړانديز كړى واى  او له هغوى څخه مو اجازه تر 
  .jسه كړې واى

پر مكـتوب سر بيره مو بايد  د پاسپورټ  فوټوكاپـي، عكسونه، د ويزې د پاڼو په گډون  د 
ددغو رسمياتو تر پوره كولو او اجازې تر jسه . ما مورينو jسليك له ځان سره لرjى دوو مختلو

ى (كولو وروسته به موږ،  موټر چلوونکي او  ژباړونکي چمن ته په يوه كاروان كې د 
ٓ
ى. ايس . ا

ٓ
د ) ا

له كوٻټې  دغه كاروانونه به كله پر لسو بجو او كله به بيا پر يوولسو بجو.افسرانو تر نظر jندې  تللو
د ټكسي چلوونکو په وينا چې پر پوله تر ټولو ګڼه ګوڼه د سهار د اتو بجو په شا . څخه روانيدل
  .وخوا كې وي

زما له همدې كبله له  ژورناليزم څخه كركه كٻده چې په سفر كې به يــې دغسې محدوديتو نه 
د كابل تر سقوط وروسته .ما خپل ټول كارونه په كوٻټه كې د مهاجرو په منځ كې تر سره كول . لرل

ما باjخره تر درىو اونيو وروسته خپل دغه انتظار پاى ته . بيا هم چمن ته تګ اجازه غوښته
  .مه نيټه سقوط وكړ ۶ز كال د نومبر پر ۲۰۰۱ورساوه، چې وروسته  كندهار د 

ى(ما ددې تابيا هم ونيوله چې د 
ٓ
ى. اٻس.ا

ٓ
چمن .له ايجنټانو څخه څو شپـې ځان پټ كړم) ا

پاكستان سرحدي ښار ګوټى دى چې هلته په يوه دروازه دغه دوه بې نظمه افغانستان او د 
كه به سړي  غوښتل چې له مسافرو سره خبرې وكړي، نو بايد په . پاکستان هيوادونه سره بيليږي 

هر مسافر ته يــې بايد عذر او  زاري كړې واى، چې هغه د يوې گړۍ لپاره . دروازه كې دريدلى واى
كه . د ريدلى واى او د كندهار د وضعيت په اړه مو يو څه معلومات ځنې تر jسه كړي واىدر سره 

به نه دريده نو بيا بايد له ده سره پر څنګ روان شوى واى تر څو مو په رفتار كې يو څه معلومات 
ځنې تر jسه كړي واى، خو كه به دې له  يوه كس سره مركه كوله،  سرحدي پوليسو به څارلې او 

  به يــې غوږ درته نيوه،  يا
خو د نورو سره په توپير د پوليسو افسران له ما سره ډير ښه و، هغوى به د ځوانو هلكانو د 

يو ځل يوه ځوان . ګڼې ګوڼې د تيت او پرك كولو كوښښ كاوه، چې زما پر شا وخوا به راټول وو 
دا كار . نا ګومانه واچاوه هلك په دغې ګڼه ګوڼه كې زما شاته jس راوړ، ما چې ورته وكـتل ده  ځان

د همدې . يــې څو ځله  تر سره كړ چې په دريم ځل مې اخطار وركړ او په څلورم ځل مې  پورې واهه
له  اس"م اباد څخه . شي د مخنيوي لپاره مې تصميم ونيوه، چې د نارينه وو ځايــي جامې واغوندم

ي واخيستل، چې په بازار كې د كوٻټي پر لور تر تګ وړاندې مې په اس"م اباد كې د ښځو كال
  .جوړيږي 
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چمن چې د افغانستان پر . هغه كالي مې په كوٻټه كې د راپور جوړونې پر وخت واغوستل
پرته له بورقې ښځه خو سړى  په  .پوله پروت ښار ګوټى دى يوه ښځه به بې بورقې پكې ونه وينې

وټه كې اغوستل ډير روښانه و، كوم كالي چې ما په ك. دغه ښار كې په تصور كې jنه  شي راوست"ى
كله چې به زه له موټر څخه راكښته كٻدم د سل متره لرې  خلكو نظر به ما ته را اوښت، چې  زما 

  .تر ليدلو وروسته  سمدستي به پر ما راټوليدل
بيا مې فكر وكړ، چې ولې . دغو كالىو د راپور جوړونې پر وخت كې ډير مشك"ت راته پيښول

غربي كالىو  هم له دې كبله ستونزې جوړولې، چې په . و يا مطلق غربي كاليبورقه نه اغوندم ا
  .چمن كې بې له ما څخه  نور غربيان نه و

وروسته مي فكر شو چې ولي د نارينو كالي نه اغوندم چې شايد پدي سره به پر ما خلك د 
كه يــې  ګـټه .  نارينه ګومان وكړي په همدې سره به د خلكو له جنجال څخه يو څه خ"صه شم 

  .ډيره وه يا لږه خو ما بايد د دندې پر وخت  اغوستي واى
ز كال د نومبر په ۲۰۰۱د . د نومبر په دغو ورځو كې به پر پوله هر ډول خلك را اوښتل 

وروستيو كې چې به له كندهار څخه خلك راتلل ويل به يــې چې كندهار j تر اوسه د طالبانو په 
د كندهاريانو په اصط"ح دوى ويل داسې ښكاري . ٻښنې وړ دىjس كې دى، خو حالت ډير د اند

لكه  چې عرب طالبان يعنې د القاعدې غړي ورځې تر بلې په قهر كٻږي او پر ښار خپله مستقيمه 
  .اغيزه او كنترول زياتوي

عربان تر لمر لويدو وروسته په ښار كې د مهمو چٻك پوسټونو كنترول په خپل واك كې 
پر خپلو كوربنو طالبانو اعتبار له jسه وركاوه، ځكه چې په هغوى كې يــې ځينو د عربانو نور . اخلي

يوه موټر چلوونکي راته وويل چې عرب . كندهار د سوله ييزې  تسليمۍ پر سر خبرې مخ ته بيولې
  .اوس د خلكو د جيبونو ت"شي هم اخلي

د القاعده . ول شويو كس چې له سټ"يټ ټىلفون سره نيول شوى و د ښار په منځ كې راوځړ 
غړو به خپل پيكپ موټرونه په خټو لړلي و، چې په همدغو موټرونو كې به د شپـې خوندي تيرولو 

  .لپاره ريګستان ته تلل
  .خو تر اوسه هم j هغوى په ځان غره وو 

د طالبانو د مشرتابه او د كرزي د استازو لخوا . له بله پلوه د كندهار سقوط هم ډير لرې نه و
ښار د سوله ييزې تسليمۍ پر سر خبرې روانې و، چې تر همدې مهاله  طالب ضد ټلوالې د كندهار 

د كندهار ښار تر هرې څنډې پورې رارسيدلې وې چې په دې ټولو پرمختګونو كې امريكايــي بمباريو 
  .خورا مهم رول درلود

. پـي (دا هر څه هغه وخت روان و، چې زه او د محمد انور كسان تر لومړۍ کـتنې وروسته د 
دغه ټول كسان د اڅكزو د قبيلې غړي و، دغه خلک سخت . د تىاره كړكىو شاته كيناستو) او. سي 

  .قسم خواره دي، په درغلۍ كې خورا مشهور دي او پر پوله باندې قاچاق ته ډولونه وهي
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دغه قبيله د يوې نړيوالې پولې دواړو غاړو ته پرته ده چې په ډيرې اسانۍ سره د پاكستان 
ښار ګوټي چمن او د افغانستان سرحدي ښار ګوټي سپين بولدك ته اوښت"ى او را  سرحدي

  .اوښت"ى شي
دوى په بې وفا يــي كې خورا ستر نوم لري او بې له ځانه  بل هيچا ته وفاداره نه شي پاتې 

زه به د محمد انور كور ته ورتللم دهمدې لپاره دوى زما د معلوماتو د تر jسه كولو ښه .كٻداى
  .ٻنه وګرځيدلسرچ

دوى ماته ددوى د قوماندانانو د سټ"يټ ټىلفونونو نمبرونه راكړل، چې هغوى مستقيما د 
كله چې به كومه مهمه پيښه رامنځ ته كٻدله، دوى به زه پـې خبرولم . جګړې په ډګر كې حاضر وو 

  . او يابه ما دوى ته د كويټې له سرينا هوټل څخه  ټىلفون  كاوه
ك د تسليمي پروسه څلىر ويشت ساعته وځنډيدله، همدا دوى زه ترې كله چې د سپين بولد

د محمد انور په وينا، ځينو قبايلي مشرانو ويل چې دا ځل بايد موږ ټول كارونه په سمه . خبره كړم
تيرې څلىرويشت كلنې جګړې افغانستان وران كړى او ډيرو خلكو خپل خوږ ژوند . توګه تر سره كړو 

دغو مشرانو به موږ له . و دا ځل بايد موږ هغه پخوانۍ تٻروتنې تكرار نكړو په كې له jسه وركړ، ن
  . جګړې څخه ويرولو او حوصله به يــې راکوله

زه په خپله ليكنه كې پر يوه شي ټينګار كوم چې پښتانه د روغي جوړي او خبرو ميز  ته د 
  . كيناستو خورا ښه استعداد لري 

و اصلي سر چينه د حامد كرزي تيز سترګى كاكا عزيز په دغه نومبر كې زما د معلوماتو بله ا
هره  ورځ به يوه خدمتګار چې توره . موږ  ژورنالىستان به هره ورځ د كرزي كور ته ورتللو. خان وو 

او ) ممىزو (پګړۍ به يــې تړلې وه، يوې خونې ته رهنمايــي كولو چې هلته به يــې چاى له كشمشو
  .و موږ بهرنيان وو دا دروژې مياشت وه خ. بادامو سره راكول

مابه د نورو بهرنيانو برعكس له  دوى سره روژه ماتى كاوه، ځكه چې ما د ورځې څه نه 
. د كرزي د كورنۍ لپاره دا دفكر كولو خبره نه وه، چې يوه ميلمنه دې د هغوى كره ورشي.  خوړل

غې خبري تر د.  د كرزي كشر ورور احمد ولي به موږ د كندهار  له روان وضعيت څخه خبرولو
غونډې وروسته به  زه د سراى په غولي كې د زړو خلكو مجلس ته ورتلم، چې تسپـې به يــې په ګوتو 

د دې سراى تر څنګ د كاكا عزيز خان كور و، چې زه به . كې اړولې او راډيو ته به يــې غوږ نيولى و
  .هره ورځ د م"قات لپاره ورتلم او نوموړى به په خپل ارام باغ كې ناست و

. مشرانو زه د پښتونولي، عننوي روغې جوړې او د منځګړيتوب له اهميت څخه خبرولمدغو 
  .  په دغه وخت كې  دوه مهم ټكي راته څرګند شول

دغه ښار . يو داچې كندوز د شمالي ټلوالې jس ته ولويد او هلته ټول طالبان بند پاتې شول
  .د افغانستان په شمال كې د تاجكستان پر پوله پروت دى

كندهار كې طالبانو ويره لرله كه دوى واك وسپاري نو ددوى ټول ملګري به په كندوز كې په 
دوى د خپلو ملګرو د خوشې كٻدلو او په خوندي توګه خپلو سيمو ته د ستنولو غوښتنه . ووژل شي

  .كوله، همدې شي دوى په كندهار كې مقاومت كولو ته اړ ايستل
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دوى ته د جګړې په . خت دريځي اونه نرمي وهبله مسئله د القاعده شبكې د عرب غړو س
هغوى يوازى د راډيكاله اس"مي نظر يــې د . ګـټلو كې د نورو افغانانو په شان هيڅ په jس نه ورتلل

د القاعدې عرب غړي او د طالبانو د غورځنګ مشر م"محمد عمر او د . نړيوال كٻدو هڅه كوله
تر وروستۍ سلګۍ پورې د جګړې كولو هوډ  هغه په څنګ كې لږ دده په شان سخت دريزه كسانو

  .درلود
مه طالبانو موږ د خبري غونډې لپاره د افغانستان سرحدي  ۲۰ز كال د نومبر پر ۲۰۰۱د 

  .ښار ګوټي سپين بولدك ته وروبللو
موږ د پخوا په شان په ډيره . دغه سفر زما د خبريالي په ژوند كې تر ټولو غوره تجربه وه

رې څخه سرحد ته دتلو اجازه تر jسه كړه، خو تر ټولو لوىه ستونزه د ويزې سختۍ له پاكستاني ادا
په داسې حال كې چې كابل يوه اوونۍ وړاندې  سقوط كړى و، خو په كويټه كې د طالبانو . وه

  .قونسلګري j فعاله وه او قونسل به هم خلكو ته ويزې وركولې
  لپاره او د څومره وخت لپاره دي؟سړى نه پوهيده، چې دا ويزې د څه لپاره، د كوم ځاى 

. موږ د طالبانو د رژيم په وروستيو شيبو كې سپين بولدك ته د خبري غونډې لپاره روان وو 
دا چندانې مهمه غونډه نه وه، ځكه چې كابل j له وړاندې سقوط كړى و خو موږ كندهار ته د تللو 

نجلس ټايمز اليسا روبين زما . كوښښ كاوه
ٓ
لپاره زيات انتظار و ايسته، د زه منم چې د jس ا

ما بل ډول احساس كاوه، ځينو ويل چې ويزې به . همدې لپاره زه له هغې څخه زياته مننه كوم
  .تاسو ته د طالبانو تر واك jندې سيمو ته لكه كندهار د تگ زمينه برابره كړي 

سره څه خو سړي نه پوهيده، چې د كابل شا وخوا په ازادو شوىو  سيمو كې به له موږ   
تر دې څو ورځې وړاندې څلور ژورنالىستان چې له ج"ل اباد څخه كابل ته روان وو، پر .كٻږي 

كه چٻرې زه د القاعدې . jرې نامعلومو وسله والو له موټر څخه راكښته كړل او وروسته يــې ووژل
و د له زه ډيره نه ويريدم خو بيا مې هم د ممكنه خطرون. پر ځاى واى مابه هم همداسې كړي واى

  . منځه تلو هڅه كوله
ز كال كې  د البانيا جګړه راپه زړه كٻدله، چې د ټلويزىون خبرياjنو به د ۱۹۹۹ماته په 

فور د كرايــې لپاره وركول، چې دعمومي jرو له jرو -باى-امريكايــي ډالر د يوه فور  ۲۵۰ورځې 
ووه ډالره په ځايــي موټر كې وهونكو څخه په امان پاتې شي، خو زه به د كوسوو تر پولې پورې په ا

له ما څخه پرته نور ټول سپاره خندوونكي نارينه وو، دوى به پر jرې ماته البانيايــي ژبه . تلم
راښودله، خو چې كله  وپوهيدل چې زه د موټر چلولو jيسنس لرم، د البانيا په غرونو كې يــې راته 

  .د موټر جلو په jس راكاوه
)NPR (له وړاندې ماته ګوا j ښ كړى، چې كه چٻرې يوازې او يا له اجازې پرته له پولې

نجلس ټايمز سره يو ځاى شوم، .  واوړم، خپلې رسمي اړيکې به راسره پاى ته رسوي
ٓ
زه له jس ا

سهار د  ۱۲افغاني او پاكستاني ټول رسميات تر سره شول باjخره ټول ژورنالىستان د نومبر پر 
ز ما زما د ژباړن او موټر چلوونکي لپاره . ر لور روان شولوكاروان په شكل د افغانستان د پولې پ
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ګڼ شمير كسان پر موږ راټول شوي وو، . هغه تر ټولو بد وخت و چې كله افغانستان ته ور اوښتلو
  .په لغتو يــې وهلو، په ډبرو يــې وٻشتلو او نارې يــې راباندې وهلې

دغو كسانو يــې د شا هنداره  په موږ ټولو كې زموږ د ژٻړ ټكسي حالت ډير خراب و، ځكه چې
زما پر هغه بيچاره موټر چلوونکي ډير زړه سوځٻده، خو ما تر ور اوښتي زيان ډيرې .ور ماته كړه
پخواني دفتر ته ور  (UNHCR)كاروان د ملګرو ملتونو دمهاجرو د عالي كميشنيرۍ .پيسې وركړې 
  . هلته را رسٻدلي وو او نور j له وړاندې ) ان. ان . سي( ،) سي. بي. بي(وګرځيد، چې 

سټ"يټ ديشونه د . خيمې درول شوې وې او د اوبو كارټنونه هرې خوا ته تر سترګو كٻدل
په دغه ځاى كې . جنوب پر خوا عيار شوي وو او نژدې هر ځاى د مچانو بوزارى تر غوږو كٻده

د بسترو لپاره  بريښنا او اوبه نه وي او نه هم د خوب لپاره كومه سرپناچې  تر هر څه وړاندې بايد
  . تر دې وروسته موږ خپل كار كوونكي بازار ته د توسانو اخيستلو لپاره وليږل. ځاى پيدا شوى واى

نجلس ټايمز ټايلر مارشال لومړنى كس و چې له ساتونكي سره يــې بازار ته د تګ 
ٓ
د jس ا

ديښنو له كبله تر دروازې پنځوس متره بهر طالبانو هغه بيرته د امنيتي ان. اجازه تر jسه كړه
تر دې وروسته زه دې پايلې ته ورسيدم چې دا هسې درواغجنه اجازه وه، چې ورسره . راوګرځاوه

سم به  نور ګڼ شمير محلي كسان  زموږ سراى ته را پورته كٻدل، پر موږ به يــې مسخرې كولې او 
لرې کړل، خو تر زموږ دكوربه جنګياليو به د شاوخوا خلک په لرگيو له دې ځايه . توهينولو به يــې

وروسته  . دغو محلي كسانو به موږ ته ځينې شيان ويل. يو څه ځنډ وروسته به هغوى بيرته راغلل
  . موږ دوى ته زموږ كار كوونكي د مركې لپاره ور وليږل

زه خپل ځان ډير په خطر كې احساسوم، هره شپه د خپل ځان دخوندي : يوه ډاكـټر وويل
موږ خو اوس په داسې حالت کې يو لکه چې يوه . و كې ويده كٻږمساتلو په موخه په مختلفو ځايون

ده زياته كړه، چې دى له دغه خطر سره . لسيزه وړاندې د روسانو تر وتلو ورسته راباندې راغلى و
  .سره بيا هم ډير خوشاله دى، ځكه چې په افغانستان كې د ترقي او پرمختګ پړاو راتلونكى دى

په هغه . راغوښتل شوي وو، په دابله ورځ تر سره شولهغه خبري غونډه چې موږ ورته 
طالب وياند چې په انګليسي ژبه . غونډه كې چې هر څه وويل شول، ټول بې معنا او بې ګـټې وو 

كلن ځوان و، چې په غونډه كې يــې يوازې د جنوب پر تاريخي پسمنظر رڼا  ۲۵يــې خبرې كولې  
ښود نو جهادي قوماندانانو په خپل منځي جګړو كله چې روسانو افغانستان پري: ده وويل. واچوله

طالبانو له همدې كبله واك تر jسه كړ، ځكه چې له . كې د خورا ډيرو بې ګناه خلكو وينې وبهولې
  .جنوب څخه بغير د نورو سيمو خلكو هم غوښتل چې په سيمه كې يــې امنيت راشي

شايد له دې كبله چې دا  دا . په غونډه كې چې به مې هرې خواته وكـتل طالبانو به خندل 
په دغه سفر كې زما لپاره تر ټولو ستونزمنه .لومړى ځل و چې دوى يوه ښځه په غونډه كې لىدله

م كال كې په مراكو كې د پيس ۱۹۸۰كله چې ما په . خبره داوه، چې ما به ټوله ورځ روژه نيوله
ه وي پيښه شوې، چې ما دې كورپز لخوا په په رضاكارانه توګه خدمت تر سره كاوه،  نو داسې به ن

  .د ځايــي خلكو د كلتور خ"ف كار كړى وي
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زه يواځينۍ ژورنالىسته وم چې همداكار مې كاوه، همدا jمل و چې د طالبانو له ما سره ډيره 
يوه . نجيب هللا چې زموږ د امنيت مسئول و ماته يــې د روژه ماتي لپاره بلنه راكړه. مينه پيدا شوه

كله چې مې ماښام د يوه ګروپ تر رڼا jندې خپل . قلم د ډالۍ په توګه راكړبل طالب ماته پاركر 
  .تر ټولو ډير  خو بيا اشپزان راباندې مهربانه وو . راپور ليكه، يو طالب راغى يوه ښه مڼه يــې راكړه

دوى له خپلو كورونو څخه را . دغه دوه اشپزان په قوم تاجك او د مزار شريف اوسيدونكي وو 
زه باjخره هغوى تر . و اوس بيا د jرې د بنديدو له كبله كورونو ته نه شو تل"ىتښتٻدلي و، خ

خپلو وزرونو jندې كړم په خپله اشپز خانه كې يــې خپله بستره، توشکې او ځاى راكړ او ټوله شپه 
  .به يــې د تودو چايو ګ"سونه را اړول

ډيرې ستړيا له كبله نوره له  كله چې به د پيشلمي لپاره د طالبانود لوښو شرنګى شو زه به د
  .حركـته لويدلې وم، دې خو بيخي امكان نه درلود چې زه دې را پورته شم او يو څه دې وليكم

ايا دا ډيره د حيرانتيا وړ خبره نه ده چې يوه امريكايــۍ ښځه دې د طالبانوتر وزرو jندې د 
  هغوى د رژيم د ړنګيدو په وخت كې ژوند كوي؟

وې، چې طالبان  موږ كندهار ته بيايــي خو دا هر څه له حقيقت  په وروستۍ ورځ اوازې 
د تيرې ورځې په . څخه ډير لرې وو، خو زما ملګرو ټينګار كاوه چې موږ بايد كندهار ته وjړ شو

خبري غونډه كې وويل شول، چې موږ يوه بله غونډه هم په پ"ن كې لرو خو اوس داسې ښكاريدله 
  .نه غواړي نور بايد موږ له دې ځاى څخه تللي واى چې هغوى دلته نور زموږ اوسيدل

تر هر چا خو بيا د تلويزىون خبرياjن ډيره په غوسه وو، ځكه چې دوى د راپور لپاره په ښار 
په پاى كې دوى طالبانو ته وويل چې يا موږ كندهار ته بوزئ او . كې يوه صحنه هم عكاسي نه كړه

  .دئيامو په سپين بولدك كې يو څو ورځې پريږ 
ما او د jس ټنجلس ټايمز كار كوونكو د خپلو شيانو په ټولولو پيل وكړ، چې په پاي كې موږ  
له دوو طالبانو څخه چې يو يــې د امنيت امر او بل يــې د بهريو چارو د رياست پخوانى مرستيال و 

په  په داسې سختو شرايطو او حالت كې چې زموږ او ددوى هيوادونه. د زړه له كومې مننه وكړه
جګړه بوخت و، موږ  له دې امله چې طالبانو زموږ ښه امنيت وساته، له هغوى نه ډٻر منندوى 

  . ىو
كندهار ته ستاسو تګ ډير خطرناك دى ځكه : د بهرنيو چارو رياست مرستيال راته وويل

چې له وړاندې j څلور ژورنالستان د ج"ل اباد پر jر وژل شوي دي او له بله پلوه ستاسو 
كه ستاسو حكومت تاسو ته په دغسې . عم" زموږ په هيواد كې په جګړه بوخت دى  حكومت

  .خراب امنيتي حالت كې هلته د تګ اجازه در كوي بيا نو تل"ى شئ
ما زما نورو مللګرو ته وويل چې ستاسو ماغزه خراب دي، له چرت وهلو څه نه جوړيږي 

پاتې، خو بياهم خبرىاjنو د افغانستان دننه زموږ لپاره كوټې ته له تګ  نه بله هيڅ jره نه ده 
د اوريدو له قراره  ژورنالستانو به موټر چلوونکو ته زر او حتى پنځه زره . وضعې ته ليواله وو 

  .امريكايــي ډالر كندهار ته د رسولو په بدل كې منل
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. په همدې وخت كې د ديوال شا وخوا ته راټول شوي كسان نور هم پسې قهرجن كٻدل
تيره شپه j طالبانو امنيت . ازې هم وې چې هغوى بيخي زموږ لوټولو ته هڅول شوي وو داسې او

  .ډير سخت كړ، دوى يو تن د امنيت لپاره له راكټ سره وګماره
نجلس ټايمز كار كوونكو خپل موټرونه بار كړل چې وروسته له يوې په زړه پورې 

ٓ
ما او د jس ا

خوا څخه يو تور پوستى سړى راښكاره شو، چې  نندارې سره مخامخ شوو او هغه داچې له يوې
دغه كس له الجزيرې  ټلويزيون سره  كار . ښايــي د سوٻلي مصر او يا د سوډان اوسيدونكى به و

  .كاوه او د سپورټ بٻګ يــې تر شا تړلې وه
تر رارسيدلو وروسته سمدستي ټول طالبان پرې راغونډ شول، تر يو څه ځنډ وروسته موږ ته 

كله چې موږ كيناستلو او ددغې صحنې ننداره . اسو بايد بيرته كوٻټې ته وjړ شئوويل شول چې ت
نجلس ټايمز باوري ژباړن ما ته پټ په غوږ كې وويل چې هغه د القاعدې غړي ته 

ٓ
مو كوله، د jس ا

  .مه ګوره
  ما ټكان وخوړ او  ومې ويل كوم يو دى د القاعدې غړى؟ او چٻرې دى؟

  .دغه تور سړى يا دوم: وپه محتاطانه توګه يــې راته وويلژباړن سترګې كښته واچولې ا
  .دا خو بالكل د تور كارغه په شان ښكاري : ما هغه ته وويل
بالكل همداسې ده، خو دا د القاعدې خورا كلك ملګرى دى او له هغوى سره : ژباړن وويل
  .زياتې مرستې كوي

نو او د نظر د خاوندانو وروسته پيښو كې الجزيرې په پراخه کچه د ژورنالستا ۱۱/۹تر 
غونډې جوړولې، چې دا د امريكا لپاره يوسر خوږى و، خو په پاى کې د امريكا حكومت دې ته اړ 
شو، چې الجزيره و ګواښي او پر نورو خبري ادارو يــې فشار راړ چې د القاعدې د سرچٻنو خبرې 

  . خپرې نکړي 
دا . ورا زيات شهرت موندلى دىپه تيرو څوكلونو كې الجزيرې ټلويزيون په نړيواله کچه خ

يوازنى عربي ازاد خبري چٻنل دى چې په دغه جګړه كې يــې د امريكا jره نه تعقيبول، چې زما په 
فكر دا خورا ګـټور كار و، خو له بله پلوه له دوى سره د طالبانو ښې اړيكې او د دوې له jري د 

  .شكونه را پيدا كولالقاعدې  د ويډيويــي پيغامونو خپريدل پر دوى باندې ځىنې 
ما وروسته زما له موټر چلوونکي څخه وپوښتل چې تا هغه تور جګ سړى وليده، چې د 

  الجزيرې لپاره يــې كار كاوه؟
دغه . ده په  هو جواب راكړ او ويــې ويل چې دى د القاعدې غړى  دى او دلته جهاد كوي

ه وويل چې دغه کس موټر چلوونکي له يوه طالب څخه ددغه كس په اړه وپوښتل، هغه ورت
ستاسو له حويلي څخه بهر په سټ"يټ ټىلفون د طالبانو له مشر م" محمد عمر سره خبرې وكړې 

  .او له هغه څخه يــې زموږ د شړلو اجازه واخيسته
. بي. بي(زه د . تر دې وروسته موږ ته په يو نيم ساعت كې ددغه ځاى د پريښودو امر وشو

ژدې ملګرى جوړ شوى و او هغه څه چې ما واوريدل او ومې ادم بروكس ته ورغلم چې زما ن) سي
ده زما تر خبرو وروسته وويل چې هر څه وي وي به خو زموږ كار يــې را خراب . ليدل ورته ومې ويل
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كسان ډير خواشيني و، هغوى كوښښ كاوه، چې په كويټه كې ) ان. ان. سي(كړ، خو تر هر چا د 
يلفون تماس ونيسي تر څو د هغوى له jري پر دغو طالبانو له پاکستانىو طالبانو سره په سټ"يټ ټ

موږ په هره بيه دلته د پاته .فشار واچوي او موږ ته په سپين بولدك كې د پاتې كٻدو اجازه راكړي 
  .كٻدو لپاره چمتو وو، خو د ټاكلي وخت تر پوره كٻدو وروسته كوم څه په jسه رانه غلل

زموږ موټر د هارن وهلو په داسې حال . لوونکي ته وركړما يو فرانسوي جيبي چاقو زما موټر چ
کې له دروازې راووت چې د طالبانو درې ډك موټرونه زموږ د امنيت لپاره راسره روان شول، چې د 

د امنيت امر نجيب هللا به لكه د رمې سپـى کله . هغو قهرجنو كسانو له ګڼې ګوڼې څخه مو وژغوري 
  .ود کاروان شا او کله هم مخته روان 

دده مخابره په jس كې وه او تر هغه وخته پورې يــې راته كـتل، چې موږ ټول تر پولې  
ز كال د نومبر  ۲۰۰۱زموږ دغه سفر ډير بې خونده و، خو دا د طالبانو د رژيم پاى او د .  واوښتو

  .دريمه اوونۍ وه
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  د طالبانو نسكورېدل

  )2001ډيسمبر (
  

  . لبانو ضد دوه ډلې د كندهار تر څنډو پورې  ورسٻدېد ډسمبر په لومړيو کې د طا
د افغانستان راتلونکي ولسمشر حامد كرزي خپل مركز له كندهار ښار څخه د موټر د مزله پر 

واټن د يو ساعت په شاوخواکې د شمال خوا ته په يوه 
كلي کې جوړ كړ او بله ډله چې مشري يــې د شٻرزي په 

كز د كندهار سوٻل پلو غاړه وه، له خپلو كسانو سره مر 
ته د كندهار او سپين بولدك پر لويه jر  جوړ كړ او پر 
هوايــي ډګر د بريد لپاره يــې د امريكايانو اجازې انتظار 

  .ايسته
د القاعدې عرب غړو هلته خورا كلك مورچلونه 
جوړ كړي و، چې د امريكايانو لخوا به پرلپسې بمبارۍ 

  .پرې كٻدې
قوط لپاره خبرې روانې له بله پلوه د كندهار د س

وې، د همدې خبرو د پر مخ  بٻولو لپاره ولسمشر كرزي 
هغه م"نقيب . د اكرم د قبيلې مشر م"نقيب ټاكلى و

ز كال كې يــې د اكرم له مخالفت سره سره د كندهار د ښار واګي د طالبانو په jس  ۱۹۹۴چې په 
  .ى ايښودل كٻدهكې وركړې، خو اوس بيا دده په jس دغې مسئلې ته د پاى ټك

د سرو لښكرو ضد دغه قوماندان، چې له ټولې حوزې څخه يــې روسان تر ارزګانه پورې د 
تر اوسه هم نوموړى د . سيمې  پرٻښودلو ته اړ ايستل، په كندهار کې د خورا ښه نفوذ خاوند دى

يــي کې کال په نيما 2007بايد وويل شي، چې ښاغلى م"نقيب د .(ټوپكوالو لپاره د سر خوږ ى دى
  ) ژباړن . مړ شو

په داسې يوه هيواد کې چې درواغ د ورځنيو خبرو موډ ګرځٻدلى وي، نو م"نقيب هم ځنې 
  .په امان نه دى

نوموړي به هغه . يو وخت چې زه كله له امريكا څخه راغلم، ده ته مې يو جٻبي چاقو وركړ
ې هغه چاقو خپل زوى ته يو وخت يــ. چاقو د الماسو په شان ساته او jس په jس به يــې ګرځاوه

ور ښكاره كړ او ورته ويــې ويل، كله چې زه امريكا ته تللې وم، په ټولو مغازو کې مې وكـتل، 
  !باjخره مې دغه چاقو پكې خوښ كړ او وامې خىست
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ز كال کې دده د ملګرو پر موټر راكـټي بريد وشو، چې پكې سپاره ټول ديارلس  ۱۹۹۲په 
رمو كسانو ته له دې كبله له سزا ورکولو تٻر شو، چې ويل يــې زه نوموړى مج. جنګيالي  ووژل شول

  . زه نور مسلمانان نه شم وژjى: ده خپلو قهرجنو پلويانو ته وويل. اوس نوى له حج څخه راغلى يم
ز كال د نومبر وروستي معلومات نور هم كره كړم، له هغه سره مې  ۲۰۰۱ددې لپاره چې د 

  .اړه دده نظر هم واورمليدل اړين وبلل، تر څو په دې 
: ده وويل. نوموړى يو نيم كال وروسته د هغه څه له امله چې تر سره كړي يــې و ډٻر خوښ و

كله چې كرزى  افغانستان ته راداخل شو، دوه ورځې وروسته يــې ما ته د يوه كس په jس يو 
پلو قوميانو مركز له هغې وروسته م"نقيب د كندهار ښار پرٻښود او د خ. سټ"يټ ټىلفون را وليږه

ارغنداب چې كندهار ته يــې خورا ډٻره طبعي ښك" وربښلې، په منځ کې يــې د . ارغنداب ته وjړ
ډول مٻوو _د رود دواړو غاړو ته د خټينو دٻوالونو تر شا د ډول. شنو اوبو رود تٻر شوى دى

دا ځاى د د جهاد په دوران کې . ښايسته باغونه د يوه وحشي ځنګله په څير تر سترګو کٻږي 
د كرزي يوه نفر : ده وويل. م"نقيب مركز و او له همدې ځاى څخه روسانو د ناسور خم واخيست

  .هغه وويل چې کرزى غواړي له تاسو سره خبرې وکړي . ما ته ارغنداب ته يو سټ"يټ ټيلفون راوړ 
ته څه شي ته اړتيا لرې، پيسې كه وسلې؟ ما ور : ما کرزي ته ټيلفون وكړ، هغه راته وويل

  .دواړو ته: وويل
دى وايــي چې ما به . له همدې وخت څخه به دغو دوو ملګرو هره ورځ په ټيلفون خبرې كولې

ما به كرزي ته ويل چې ها وكه او دا وكه، ځكه چې كرزي جنګي . كرزي ته تاكـتيکي مشورې وركولې
  .تجربه نه لرله

ومړي سرکې له طالبانو څخه د ما په ل. كرزي ما ته وويل چې له م" عمر څخه طالبان ج" كړه
كوچنيو قوماندانانو په بٻلولو پيل وكړ، ځكه دغو كسانو د طالبانو له مشرتابه سره ټينګې اړيکې 

د خبرو دغه لړۍ د هغو خلكو لپاره مخکې تر دې چې له منځه وjړ شي، ډٻره  ښه چاره . نه لرلې
  .وه

ر ولٻږه او دوى دوو د كندهار په يو وخت د طالبانو د دفاع وزير په م"نقيب پسې موټر و 
له حامد سر : په هغه غونډه کې م" نقيب ددفاع وزير ته وويل. ښار کې يو پټ مجلس سره وكړ

  .جنګ مه كوه، كه چٻرې ته تسليم شې، هغه به تاته هيڅ ضرر و نه رسوي
تر يوولسم سپټمبر وروسته په افغانستان کې ايت"في حكومت جوړيږي، چې په هغه کې به 

د نومبر په وروستيو کې د م" نقيب قوميانو پر . د طالبانو جګپوړي چارواکې هم ګډون ولري 
  .طالبانو د بريد لپاره د خوښۍ اتڼونه كول

م"نقيب د طالبانو مشر ته يو استازى له ليك سره ور ولٻږه، په ليك کې ليكل شوي و، چې 
  .به ستا پر ضد را پور ته شي په دا دوو ورځو کې بايد تسليم شې، كه نه نوټول ارغنداب

دا د طالبانو لپاره يو جدي ګواښ و، ځكه چې د م"نقيب قوميانو تر اوسه په جنګ کې ما 
  . ته نه وه منلې
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ز كال کې م" نقيب د اكرم له مخالفت سره سره  ۱۹۹۶دا يو منل شوى حقيقت دى چې په 
ه، ده خپلو قوميانو ته د جنګ د نه كولو بيا هم طالبانو ته د كندهار د ښار د نيولو موقع برابره كړ 

  . امر وكړ
ز كال د ډسمبر پر  ۲۰۰۱د م" نقيب ضرب اjجل تر يوې بلې غونډې پورې وغزٻد، چې د 

  .پنځمه تر سره كٻده
طالب چارواكو ما ته وويل که  ته موږ ته په نور وخت راكولو راضي نه شې، : م" نقيب وايــي

  .و يــې كه نو jس دې خ"ص  هر څه چې كوي،
تاسو غواړئ چې موږ د اور په لمبو کې وسوځوئ؟ زموږ كورونه را وران : م"نقيب ورته وويل

  كړئ؟
كه داسې نه وي، نو بيا ولې تاسو په مزار، كابل او كندوز کې جګړه نه كوئ؟ يوه اوونۍ 

ب کې طالب په ځوا. وړاندې طالبانو دغه ښارونه  د امريكا ملګرو يانې شمالي ټلوالې ته پر يښي و
م" نقيب هغوى ته وويل چې زه خپله . چارواكو له كرزي سره د مستقيمې ليدنې غوښتنه وكړه

هغه مهال كرزى نوى د افغانستان د . كرزى يم او كرزى زه يم، زما خبره دده او دده خبره زما ده
كولو لپاره  دى د كندهار ښار د مسئلې د يوې خواته. لنډمهالې ادارې د مشر په توګه ټاكل شوى و

  .له امريكا يــي مشاورينو سره په پ"ن جوړونه بوخت و او له ځاىي مشرانو سره به يــې ليدنې كولې
له كرزي سره مخور كسان به د طالبانو له رهبرۍ سره په جدي خبرو لګيا و او كله كله خو به 

 له م"محمد عمر سره هم پر سټ"يټ ټيلفون خبرې كولې
ً
  . يــې مستقيما

ب په كور کې ناست كسان پدې راځي شول چې له كرزي سره نٻغ په نٻغه خبرې د م" نقي
  .وكړي 

د کرزي قرار ګاه د ښار د شمال طرف ته د نيم ساعت د موټر د مزل په واټن سره لرې 
  .موقعيت درلود پراته و

د م" نقيب دا هم په ياد و چې د طالبانو دغو مشرانو له ما څخه د كرزي د ټيلفون د شمٻرې 
هغوى څو ځلې نمبر هم داير كړ، خو د خرابې ليکې له امله له هغه سره په خبرو . وښتنه وكړهغ

تردغې غونډې څو ساعته وړاندې د افغانستان نوى ولسمشر د مرګ تر پولې . كولو بريالي نه شول
  .بچ كړ) ج(رسٻدلى و، خو خداى 

يكايــي سپٻشتل فورس او امريكايــي الوتکې د كرزي پر قرارګاه بم و غورځاوه، چې درې امر
ژوبل . مړه شوي كسان ټول د كرزي ملګري او دده د قبيلې غړي و. شل تنه افغانان يــې ووژل

كسان په خورا ناوړه حالت کې پراته وو، په ژوبلو شويو كسانو کې د يوه نوم قاسم و، چې په پٻښه 
قاسم . چې هغه ووژني کې يــې خپل دواړه jسونه بايللي و، نوموړي له خپلو ملګرو څخه  وغوښتل

په ريګستان کې د امريكايــي سمندري ځواكونو اډې ته وليږدول شو، چې هلته يــې تر تداوي 
  .jندې ساه وركړه

په هغه وخت کې چې طالبانو د كرزي نمبر دايراوه، د كرزي پر قرار ګاه باندې تندر را شيوه 
  . ر روانه شوهدغه ډله د م"نقيب په مشرۍ د كرزي د قرار ګاه پر لو . شوى و
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د غونډې په وخت کې زه په كويټه کې وم، خو ډٻره وٻرٻدم، داسې نه چې د امريكا د بمونو 
  .ماشه پر دغه پ"وي چې د طالبانو جګپوړي چارواکې پكې موجود و راكښٻكښل شي
كله چې موږ هلته : م" نقيب په دغه يولس ساعته غونډه کې خپل دريځ وساته، دى وايــي

كرزي نه غوښتل چې له دغو كسانو سره خبرې وكړي، . مخ او غاړه پانسمان شوي وورغلو، دكرزي 
  .يوازې م"نقيب له كرزي سره خبرې كوjى شواى

ما كرزي ته وويل چې ته بايد هغوى ته ووايــې، كه چٻري موږ د كندهار پر : م"نقيب وايــي
  .بد ښكاره شو سړکو کې جګړه وكړو، نو ډٻرې وينې به و بهيږي، موږ او تاسو به ډٻر

باjخره كرزى د هغوى سره كٻناست او د طالبانو مشرانو ته يــې وويل چې كندهار م"نقيب 
  . ته تسليم كړي 

كله چې موږ كندهار ته را ورسٻدو، هغوى خپل نظر بدل كړى و او ويل يــې : م" نقيب وايــي
بيا له كرزي سره  د دوهم ځل لپاره همدغه پ"وي. چې موږ غواړو صبا بيا له كرزي سره ووينو

وليدل او له كرزي څخه يــې د كندهار د ورسپارلو لپاره دوه ورځې وخت وغوښت، خو كله چې موږ 
موږ دوې ورځي : ښار ته راورسٻدو، طالبان يو ځل بيا پر خپله خبره ونه درٻدل، هغوى وويل

ته په سټ"يټ کې په دغه شپه طالبانو ما . انتظار نه شو كوjى، موږ سبا تاسو ته ښار در پرٻږدو
خو ما اماده ګي نه لرله، د ښار د كنټرول لپاره پوره نفر راسره نه و، . وويل چې موږ باj روانيږو 

  .يوازي څلوٻښت يا پنځوس كسان موجود و، هغوى مې په ښار کې سره وپاشل، خو دا بس نه و
حالت ته كله چې طالبانو د شپـې په تياره کې ښار پرٻښود، نو په ښار کې وضعيت هغه 
دوى د . وګرځٻد، چې څو ورځې مخکې يــې افغان مهاجرو ما ته په پاكستان کې اټكل كړى و

طالبانو د رژيم د پاى څخه خورا په وٻره کې و، دوي ويره لرله، چې د دوه نوي يم كال پيښې به 
  .بيا تكرار شي

  :د ښار د عمومي روغتون يو ډاكـټر د هغه وخت پيښې داسې بيا نوي
او طالب ټپيان چې په امريكايــي بمباريو کې د كندهار په هوايــي ډګر کې ژوبل  څو سوه عرب

  .د بسترو د نشتوالي له امله هغوى په وينو لژنده پر ځمكه پراته و. شوي و روغتون ته راوړل شول
د دغه ډاكـټر په وينا، موږ په همدغسې حالت کې د دوى تداوي كوله، حالت ډٻر خراب و، 

  .وروستۍ شپه وه، ښار يــې پرىښوده او واك يــې م"نقيب ته سپاره ځكه چې داد طالبانو
پخوا چې به موټرونه راښكاره . ډاكـټر په ډٻريخ او توره تىاره کې د ټپيانو په پالنه بوخت و

شول، ټپيان به يــې راوړل، خو دا ځل داسې نه و، د القاعدې ګڼ شمٻر پيكپ موټرونه روغتون 
ې وهلې چې زموږ مريضان چٻرې دي، هغوى ټول القاعده او ته راغلل، هغوى پر ډاكـټرانو نار 

  .طالب ټپيان په نيمه پانسمانونو او اې وي ټوبونوکې ج" كړل
تر څه ځنډ وروسته د القاعدې عرب غړو لخوا ګڼ شمير پيكپ موټرونه راښكاره شول او 

  .هغوى ټول ژوبل كسان په خورا بد حالت کې له كندهار ښار څخه و ايستل
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له هغوى څخه څلوٻښت نارينه ډٻر سخت . ويل چې دا ټول موټرونه د عربانو وډاكـټر و 
ژوبل د يوه اسټراليايــي په ګډون پاتې شول چې هغوى بيا په روغتون کې له امريكايانو سره په 

  . جګړه کې  ووژل شول
نعمت هللا چې دبادامو د يو كندهاري سوداګر زوى دى او په دغو ورځو کې يــې له خپل پ"ر 

زموږ له : ه د وچې مٻوې په ماركٻټ کې كاركاوه، د خپلو سترګو ليدلى حال داسې راته بيان كړسر 
په دغه سراى کې  ګڼ شمٻر مستريان وركشاپونه . ماركٻټ سره نژدې د ميخانيك يو لوى سراى دى

لري، دلته طالبانو ډٻر موټرونه د جوړولو لپاره راوستلي و چې ناڅاپه وسله وال كسان راښكاره 
  . شول، ټول موټرونه يــې سره راغونډ كړل

تر دې وروسته يوه بله ډله راغلل، هغوى لومړنۍ ډله له همدې ځاى څخه وشړله خو 
ما فكر كاوه، چې . لومړۍ ډله بىا راغله او د موټرونو پر سر  له دوهم ګروپ سره په جګړه شول

  .موږ يو ځل بيا د كورنۍ جګړې په درشل کې يو
ه د بادامو دغه بازار درې ورځې له دې كبله تړلى و چې په ښار کې د سپټمبر وروست ۱۱تر 

  .خپل سريو ټغر اوار وو 
كله چې امريكايــي بمونو د طالبانو . دغسي حالت په كابل کې درې اوونۍ مخکې تير شوى و

لىکې دړې وړې كړې، د شمال ټلواله افغان پ"زمينې كابل ته ور ننوته او تر څو ورځو پورې په ښار 
دې ته ورته يعنې يو كال وروسته د بغداد تر سقوط وروسته هلته هم . چور او تاjن روان و کې

  . حالت همدا شان و
كه چٻرې ضابط اكرم هلته . په كندهار کې د واك سپارلو چارې په سمه توګه تر سره نه شوې

له ګل اغا سره  خو اكرم د ښار د باندې. وای، شايد كندهار يــې  له چور او تاjن څخه ژغورلى واى
  .په هوايــي ډګر کې و
دا د . زه د ګل اغا تر څنګ  وjړوم چې د هغه سټ"يټ ټيلفون ته زنګ راغى: اكرم وويل

ولسمشر كرزي ټيلفون و، چې شيرزي ته يــې وويل، ته د هوايــي ډګر مسئول او م" نقيب د 
معلومه وه، چې ټول په كندهار کې واك سره ويشل شوى و او د هر يوه برخه  .كندهار والي دى

  .عيني شاهدان د همدې خبرې په تائيد سر ښوروي
. حقيقت دادى چې طالبانو واك م" نقيب ته وسپاره: د چمن يوه ځوان جنګيالي ماته وويل

ټولو طالبانو به يو ځل : نعمت هللا د بادامو سوداګر خپل د سترګو ليدلى حال داسې راته بىان کړ
  . ا به يــې ده ته وسلې ور سپارلېله م" نقيب سره ليدل او بي

دا الكوزي وه چې كندهار يــې له . زما اڅكزي ملګرى محمد انور هم  همدا خبره تائيدوي
بي بي سي وويل چې م"  .طالبانو څخه پاك كړ او ولسمشر كرزي هم كندهار م" نقيب ته وركړ
  .نقيب د طالبانو د تسليمي او د وjيت واك په jس کې اخيستل منلي دي

  .دا هغه څه و چې بايد تر سره شوي واى خو هغه څه وشول چې بايد نه واى شوي
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  د كندهار الر

 )2001ډيسمبر  11(
  

  .زه ډيره حيرانه وم چي دا جمله څول ځله د كندهار په اړه وويل شول
  .ددي څخه څلور ورځي تيري شوي دي خو زه اوس هلته ور روانه يم

پر لور روانه وم چي د شا هنداره يــي ماته شوي وه او بيرته  زه په يو ژړ ټكسي كي د كندهار
  .يــي سره پتليس كړي وو 

  .ما زما ډرايور او ژباړن  پدي راضي كړل چي زما سره كندهار ته وjړ شي
دا ځل ما ويزي ته اړتيا نه لرل ځكه چي زه د يوه اڅكزي سره پر موټر سايكل پر خامه jري 

  .تر سرحد واوښتم
اوښتلو پر مهال زما موټر سايكل چلوونكي د پولي يوه ساتونكي ته د روغبړ د پولي څخه د 

  .لپاره jس وروغځوي او هغه هم jس ورته را اوږد كړي  په همدي سره موږ تر پولي اخوا واوښتو
زه بيرته د خپلو ملګرو سره يو ځاي شوم چي د عمومي سړك پر سر يــي په ټكسي كي زما 

  .انتظار ايستي
  .تم ځاي د محمد انور د اڅكزو په يو بارك كي وو زموږ لومړي 

هغوي ماته د يو ځوان جنګيالي په اړه چي فدا نوميدي معلومات راكړل هغه زموږ د امنيت 
  .مسول او په قبايلي چارو كي د يوره نفوذ خاوند و

اوس موږ  د حركت په حال كي و او فدا د موټر د مخ په سيټ كي كښيناستي او ك"شينكوف 
  .زنګنونو په منځ كي نيولي و او همدا شان يــي د بغل د هنداري څخه د شاه ننداره كوليــي د 

ما غوښتل چي دده سره په رفتار كي مركه وكړم خو د خراب سړك له كبله دده ږغ سم نه 
  .ثبت كيدي
د ږغ د خراب كيفيت له كبله مي فكر كوي چي دا  ريكارډينګ به د استفادي وړ نه وي كه  

  .هم ددي كار څخه ستړي نه شوم وم نه  خو بيا 
ما ده ته خپل مايك نور هم ورنژدي كړي چي د هغه تر خولي دا جمله راووتل چي ويل يــي 

  .موږ ښار په زور ونيوي
هغه د كندهار هوايــي ډګر ته نژدي د شګو يوي تپـي ته اشاره وكړل چي موږ له همدي ځاي 

  .څخه د كندهار پر لور روان شو
ځي وړاندي يوي طالب ضد ټلوالي د ګل اغا په مشرۍ د كندهار پر ښار ده وويل چي دري ور 

دوي هلته د القاعده عرب غړو او طالبانو پر ضد نه وه ورروان بلكي هغوي څو ورځي . يرغل وكړي 
  .وړاندي ښار خوشي كړي و ځكه چي جنګ نور ختم شوي وو 
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و ځكه چي ممكن هغوي ته  فدا وويل چي دا كار  د شيرزي د پلويانو لپاره ډير په زړه پوري 
  .په دغه اړ و دوړ كي يو څه په jس ورغلي واي

  .شيرزي د كرزي د امر څخه سر وغړوي او د وjيت كنترول يــي د ځان حق بلي
  .دي وايــي زه پوهيدم چي دا ډير بد كار دي 

سه تر او.زه پدي ډاډاه يم چي دا پيښه به د نوي افغانستان پر راتلونكي ډيره بده اغيزه ولري 
فدا په صحنه كي حاضر و نو .چي به ما كوم معلومات تر jسه كول  هغه  د دريم jس معلومات وو 

  . ځكه ما دي د معلوماتو شريكولو ته هڅوي
ده وويل ولسمشر شيرزي ته وويل چي تاسو د كندهار ښار بهر په هوايــي ډګر كي پاته شي 

  .خو موږ دده امر ته غاړه كښينښودل
هلته په سلګونو موټران . هار ددغه اشغال په اړه سم انځور تر jسه كړمما غوښتل چي د كند

  .تر سترګو كيدل چي د جنګياليو به ډك وو 
دغو جنګياليو به د موټر پټي خ"صي كړي وي، په داسي حال كي چي پټووان به يــي تر سر 

اي به يــي د راكټ د بيرغه پر ځ. تړلي و په مريميو به بار و او پښي به يــي هم تر موټر راځړولي وي
  .مرمي په پيپ اغوستي وي او بيا به يــي پر موټر درولي وي
  .موږ ته ښار ته د  ورتګ لپاره هيجا بلنه نه وه راكړي 

  ما ور څخه  وپوښتل امريكايانو پدي اړه څه ويل او هغوي پر دغه مهال  چيري وو؟
ايــي سپيشل فورس موږ د ده وويل چي موږ ته امريكايانو د ښار د نيولو امر راكړي او  امريك

  .م"تړ لپاره موږ بدرګه كولو
  ))دا هغه څه و چي تر اوسه j د خلكو څخه پټ ساتل شوي وو (( 

  .فدا زياته كړل  چي موږ ته ټولي مشوري امريكايانو راكولي
خو دا څنګه امكان لري چي ښار دي وختي j د طالب ضد ټوالي له خوا چي مشري يــي 

يــي يــي د يو بل  امريكا سپيشل فورس  ګروپ لخوا كيږي او بيا د حامد كرزي كوي او رهنما
  سپيشل فورس هغه بل ګروپ خپل افغان ملګرو ته د ښار د نيولو امر ور كوي؟

كرزي خپل كسان مخكي j ښار ته د م" نقيب سره د ښار د ساتلو لپاره استولي و شيرزي ، 
ه هوايــي ډګر كي و چي كرزي شيرزي ته ټليفون اكرم ، فدا او محمد انور j د كندهار ښار د باندي پ

  .وكړي چي تاسو بايد په هوايــي ډګر پاته شي
زه پدي ډيره حيرانه يم  په داسي حال كي چي  ښار j دوړاندي د طالب او القاعده ضد 
ټلواتلي امريكا پلوه ځواكونو jس ته لويدلي دي نو بيا ولي امريكايــي مشاورينو شيرزي د كرزي نا 

  ته وهڅوي؟فرماني 
زما او د فدا مركه پر همدي ځاي پاي ته ورسيدل د ځان سره مي وويل چي پدي اړه به نور 

  .معلومات وروسته راټولوم
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يو شي چي پدي اړه زما په فكر كي راګرځيدي هغه دا چي  طالبانو په ډير ډار سره واك 
فغانستان كي تر سره پريښودي پدي سره امريكايان ډاډه وه چي هر څه يــي زړه غواړي هغه په ا

  .كوjي شي
په همدي وخت كي د كندهار ښار راښكاره شو په ښار كي ټوله سړكونه كنډ او كپر و او ډيري 

  .ودانۍ د امريكايــي بمباريو له كبله نړيدلي وي
پسي ګرځيدو ماته پر پوله د اڅكزو په بارك كي وويل شول چي ستاسو  (Mayuria)موږ د 

  .ته ويملګري محمد انور به هم هل
موټر كي سپور و ) ايس ، يو ، وي(موږ موټر يو بغل ته ودروي كه ګورو  محمد انور چي په 

ده دليري څخه پر ما ږغ  وكړي سارا، ده تر روغبړ وروسته زما هغه نور ملګري موټر . راښكاره شو
  .ته پورته كړل  او زه ده په خپل موټر كي تر خپل څنګ كښينولم

محمد انور د اتيايمو كلونو يو جنګيالي دي چي . تصميم نه درلودي   نور نو ما د فيصلي كولو
زموږ جنګياليو يعني د انور كسانو .سرو سترګو يــي د ډيرو چرسو څكولو له كبله الغي پيدا كړي وي

په اصل كي خو موږ د . ټولو د طالبانو غوندي پكړي او جامي لرلي خو په اصل كي موږ پوليس وو 
  .تر دي مهاله زما او د هغه تر منځ پيژندګلوي نه وه شوي. كويضابط اكرم لپاره كار 

نور نو موږ بايد يوڅه بيړه كړي واي ځكه چي لمر پر لويدو و او دا د روژي مباركه مياشت و 
  .ځكه چي موږ د سپيدو راهيسي هيڅ نه و خوړلي

نو په خونه د ميلم.موږ د محمد انور د يو قريب كور ته ورسيدو چي په يوه تنګه كوڅه كي وو 
. كي زموږ د ښه راغلي لپاره نارينه وjړ و، خونه په قيمتي مزاري او هراتيو غاليو پرش كړل شوي و

  .ددي ډول  خونو سره چي زه د مراكو په پيس قورپ كي وم ډيره بلده شوي وم
 j  پر دغو غاليو يو پ"سټيكي سترخوان اوار و چي  خواړه پر ايښودل شوي و خو تر اوسه

  .ه د خوراك اجازه نه و ځكه چي موږ بايد اذان ته انتظار ايستلي وايموږ ت
زما د محمد انور يو سپين ږيري اكا په ياد دي چي د هغه و مخ  ته چاپه زوره د ساه كښلو 

  .جرائت هم نه شو كوjي
  .اكا د كورني مشر و او بايد درناوي يــي شوي واي

څنګ د يو بل سراي په دويم منزل كي تر دي وروسته محمد انور ماته د همدي سراي تر 
په هغه سراي كي يو كس و چي بايد ماته يــي چاي را جوش كړي واي او . شخصي خو نه راكړل 

  .دسراي د ساتني دنده ور دغاړي وو 
ساعت ته چي مي وكـتل د كندهار په وخت د ماښام اوه بجي وي چي د واشنګـټن د سهار د 

پنځه ساعته وخت درلود چي  دا ټول شيان  مي په څلور ما يوازي .لسو بجو سره يــي سمون درلود
  .نيم دقيقه ييز راپور كي انځور كړي واي 

خو د نن راپورمي د امريكا د پاليسي په .خو ځيني وختونه به ما ډير اوږده خبرونه ور استول
  .اړه و چي څنګه امريكايــي سرتيرو ځايــي جنګيالي د ښار د نيولو لپاره بدرګه كول
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ي ډيسك عيار كړي او هغه تيپ مي چ"نه كړي چي د jري په اوږدو كي مي ثبت ما خپل مين
  .كړي و او په خپل لپ ټپ كمپيوټر كي مي څلور ساعته وروسته راپور چمتو كړي 

هغه كس چي ماته يــي چاي تيارولي هم بيده شوي و ما د باندي پر بام د سټ"يټ ډيش 
  .كاسه ودرول

ټولي خبري راغلي وي چي ما دده څخه د jري په اوږدو كي  زما په راپور كي د ځوان فدا هغه
داسي چي څنګه امريكايــي سرتيرو يو ټوپكساjر د كندهار نيولو ته وهڅوي او بيا . ثبت كړي وي

  .يــي د وjيت تر مقام پوري بدرګه كړي 
تر څو د كندهار ښار د كرزي د واكه وباسي په داسي حال كي چي كرزي هم دغه ښار ته د 

دغه .  ما دغه سكريپټ واشنګـټن ته د سټ"يټ د jري ايمل كړل. كايانو لخوا  بدرګه شوي وو امري
راپور مي زموږ نوي مسول چلوونكي ته ور واستوي او دي مي له دي څخه خبري كړي چي زه 

په داسي حال كي چي د خبرونو په خونه كي ټوله نړي راغونډه شوي و پر .  افغانستان ته ورسيدم
  .دا د ټوپكساjر كلمه سمه ونه لګيدل  هغه باندي

ده  هغه  راپور زموږ نړيوال سړي خور مسول  ته ور واستوي چي د هغه څخه موږ ټول 
  .بيريدلو او درناوي به مو يــي كوي

دغه سړي خور ددغه راپور په لوستلو سره د ډيره قهره څخه  ليوني شوي و چي زما او دده تر 
  .خبري هم پر وشويمنځ په سټ"يټ ټليفون كي سختي 

ده وويل چي دا ستا راپور ډير بي معني دي په اصل كي ده هغسي راپور غوښتي چي 
واشنګـټن پوسټ د م" عمر د كور په اړه برابر كړي و چي د هغه د ميليمه اسامه بن jدن په پيسو 

  .يــي جوړ كړي وو 
و او د زه پدي باور يم چي هر څوك پوهيږي چي هغوي څومره خطرناك او مضر خلك 

تر ټولو مهمه دا وه چي په امريكايــي حساسيتونو بايد څوك .هغوي پراخيدل يو لوي ګواښښ وو 
  .پوه شوي واي د طالبانو په اړه راپورونه او ګذارشونه جوړول خو د پنځه كاله مخكي كار وو 

زه پدي باور يم چي په اوسنيو حاjتو كي ددغسي موضوګانو په اړه معلومات برابرول ډير 
  .ن و ځكه چي اوس موږ يو نوي پړاو ته ورداخل شوي وو اړي

زما په نظر ددغو شيانو سمول يوازي دانه چي د امريكا او افغانستان لپاره ډير مهم و بلكي 
  .د ټولي نړي لپاره يــي خورا حياتي ارزښت درلود

نړي موږ ته ګوري چي دوي خپلي چاري په څه ډول په افغانستان كي د طالبانو تر ړنګيدو 
  .وروسته پر مخ بيا يــي تر څو خلك د تمدن د ټكر څخه وساتي

  .زموږ مسول چلوونكي د فدا خبري زما د راپور څخه پري كړي وي
  .زه پدي ونه توانيدم چي د افغانستان انځور د طالبانو تر ماتي وروسته خلكو ته انځور كړم

  .خو هغه كار زه اوس تر سره كوم
  

  :يادونه
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(Mayuria)  ژباړن (باندي زه په كندهار كي كوم ځاي نه پيژنم په دغه نامه.(  
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  ښار په زوره نيول

 )2001ډيسمبر (
  
  . ددې كٻسي روښانتيا زما لپاره ډٻر وخت ونيو

د همدې موضوع د روښانتيا لپاره ما بايد له ټولو دخيلو اړخونو سره كـتلي واى تر څو 
  .واقعيت راته په ډاګه شي

  .نو وپوهٻدمزه باjخره په ټولو شيا
كله چې محمد انور د كندهار په پوليسو كې خپله دنده پريښودله نو زما او دده تر منځ 

د طالبانو تر ماتې وروسته ما يو بل اڅكزى له ځان سره . دوستي j همغسي پر خپل حال پاتې وه
  .ملګرى كړ تر څو تر پولې اخوا مې د انور تر كور پورې ور ورسوي

كرزي او شٻرزي ته خو . وال نظرونه مې j له وړاندې معلوم كړي ود م"نقيب او خاكرٻز 
  .دومره نژدې شوې وم چې هر وخت مې زړه شوى واى له هغوى سره مې ليدjى شواى

يو اصلي كريكـټر چې زما لپاره يــې ليدل ګران و هغه د امريكا د ځانګړو قواوو ډګروال ډيوٻډ 
  .فوكس و

  . ه كې دده  كليدي رول تائيدويټول دخيل افغان اړخونه په دغه مسئل
ددې څخه مې مقصد دا و چې ځان ته معلومه كړم چې ايا دا رښتيا امريکايــي سرتٻري وو 

  چې شٻرزى يــې په زور د ښار نيولو ته هڅاو؟
له دې څخه هر څه په ډاګه كٻږي چې ولسمشر كرزي شٻرزى ته په هوايــې ډګر كې د پاتې 

ر ښار ختيځ پلو ته د موټر د نيم ساعت د مزل په واټن كې هوايــې ډګر د كندها. كٻدو امر کړى و
  .پروت دى

دغه هوايــې ډګر د امريكايانو لخوا جوړ شوى دى، خو په اتيايمو كلونو كې د روسانو لخوا 
  .نور پراخ شو تر څو د كليوالو سيمو د بمباريو او پر پاكستان د بريد لپاره ګـټه ځنې واخلي

م كال كې اسامه بن jدن ته بلنه وركړه تر ۱۹۹۶د عمر په كله چې د طالبانو مشر م" محم
څو له ده سره په كندهار كې و اوسي، نو هغه د خپل ځان او د القاعدې شبكې د نورو مهمو غړو 

  . لپاره هلته خورا ټينګ كورونه جوړ كړل
د  د القاعدې د سرسختو غړو لپاره د طالبانو د واكمنۍ په وروستۍ ورځ دا په افغانستان كې

د ډ سمبر په لومړيو كې امريکايــي جيټ الوتكو پر دغه هوايــې . القاعدې د مقاومت وروستى ډګر و
  .ډګر بمباري پيل كړه

له همدې كبله هوايــې ډګر ته نژدې د پرتو كليو اوسٻدونكو خپل كورونه پريښودل او نژدې 
خو  بيا خپل پناه ځاى د ځينو له دوستانو او خپلوانو سره واړول او ځينو . كليو ته يــې پناه يوړه

  .پولې په هغه بله غاړه پاكستان كې برابر كړ
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همدا دوى و . د شٻرزي په كسانو كې زما خبروونكى محمد انور  او د هغه د اڅكزو ډله وه
چې زه يــې د هوايــې ډګر پر سر د شٻرزي د كسانو او القاعدې ډلې ترمنځ د جګړې له واقعيت څخه 

  .خبره كړم
اكستان پر پوله وم او هلته مې د باردارو موټرو له چلوونكو سره مركې كولې خو كله چې زه د پ

  .  نو يوه هم د ځمكنۍ جګړې تائيد ونكړ
سر سختو افغانانو ددې هيڅ پروا نه كوله چې شاوخوا كې يــې څه روان دي، دوى خپلو 

اور بل و خو دغو په داسې حال كې چې پر هوايــې ډګر به سور . كارونو ته په عادي توګه دوام وركاوو 
موټر چلوونكو به خپل موټرونه د انارو له كريټونو او او د غنمو له ګونيو ډك د همدې هوايــې اډې 

دوى ويل چې د هوايــې . تر څنګ پر عمومې سړك د پاكستان سرحدي ښار ګوټي چمن ته را رسول
ګڼه ګوڼه وي ډګر دروازې ته مخامخ نوې وسلې ځاى پر ځاى شوي، د پيكپ موټرونو خورا ډٻره  

  .خو هيڅ جګړه نشته
  . همدا د شواهدو تر ټولو ښه منبع كٻداى شي 

زه وروسته وپوهٻدم چې دا د افسانوي شٻرزي د تبليغاتو يوه برخه وه، چې امريكايانو هم 
  .دده په شهرت كې په پټه توګه مرسته كوله

امريكايانو خپل تر هغه وخته پورې چې امريکايــي بمونو ټول هدفونه له منځه نه و وړي، 
  . افغان ملګري هوايــي ډګر ته نژدې jنه ور پرٻښودل
  :د اكرم هغه ټول جريان په دې ډول په ياد و

امريكايانو موږ ته وويل چې سبا موږ او تاسو د هوايــي ډګر لومړي برج ته ورځو، خو زموږ څو 
. را پر شا شوو  موږ بٻرته پله ته. ملګري مخ ته وjړل چې له هغوى څخه درې نفره ووژل شول

امريكايانو پر هغه ځاى باندې څه نور بمونه واچول او بيا يــې موږ ته وويل چې اوس كوjى شئ 
كله چې اكرم د هوايــي ډګر پولې ته ورسٻد، د عام وژنې پر يوه ننداره يــې سترګې . مخ ته وjړ شئ

  . وو داسې چې ګڼ شمٻر عربان  كوټې كوټې له خپلو وسلو سره مړه پراته . ولګٻدې
د اكرم په وينا چې په هغوى كې شپږ  يا اوه يــې ژوبل و، چې هغوى بيا د ګل اغا كسانو پسې 

  .ووژل
څو ورځې مې له عيني شاهدانو څخه داسې راپورونه تر jسه كول چې د مړو زيات شمٻر  
 جسدونه د هوايــي ډګر پر عمومې سړك پراته وو، چې بيا  ملٻشو او د ښار  اوسٻدونكو  هغوى سره

ددغو عربانو هديره د كندهار ښار په شمال كې واقع ده چې زيات شمٻر . ټول او خاورو ته وسپارل
  .زيارت كوونكي لري 

  .تر دې وروسته  اكرم د شٻرزي تر څنګ وjړ و چې شيرزي ته د كرزي زنګ راغى
اكرم د شٻرزي هغه ټولې خبرې اورٻدلې، چې له ولسمشر كرزي سره يــې په توهين امٻزه 

كندهار . زه د كرزي يو امر هم نه منم اونه  زه كرزى او م" نقيب  پٻژنم: شٻرزي وويل. كولې لهجه
  .زما دى زما
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م كال كې زما او دده تر منځ ۲۰۰۴په . ګل اغا اوس هم له خپلې سرغړونې څخه نه دى منكر
  .په يوه مجلس كې نوموړي دا ومنله چې له كرزي سره يــې پر ټيلفون خبرې وكړې 

ما ولسمشر ته وويل چې د م" نقيب الكوزو ته د كندهار واك په jس مه : ه كړهده زيات
. م" نقيب وويل، تر دې وروسته ګل اغا خپل پروپاګند پيل كړ . ته بايد دا غلطي ونكړې . وركوه

ده زياته كړه، چې شٻرزي وويل، م"نقيب د طالبانو ملګرى يم او الكوزو طالبان پټ كړي دي او 
  .ر پولې يــې اړولې ديد پاكستان ت

. ګل اغا ته د يوه هر كاره افغانى اjصله امريکايــي خالد پښتون لخوا مشورې وركول كٻدې
نوموړي خپل اواز د منل شوې بي . هغه ددغه مهمې موضوع لپاره د مٻډيا كمپاين په jره اچولى و

په بي بي سي راډيو كې  زما د ملګرو په وينا چې شٻرزي . بي سي راډيو له jرې تر خلكو پورې رساو
  .وويل چې م" نقيب د طالبانو غړى دى، دده او طالبانو تر منځ توپير نشته

  :محمد انور وويل، شٻرزي امريكايانو ته هم همداسې وويل
هغه به له طالبانو . م" نقيب به له تاسو  سره د طالبانو په ښكار كولو كې مرسته ونه كړي 

په هغه وخت كې زه په . د شٻرزي دغه مركه ما وانه ورٻدله.سره ستاسو په خ"ف مرسته وكړي 
چمن كې د يو اڅكزي په كور كې د مٻلمه په توګه اوسٻدم تر څو افغانستان ته د ننوتلو jره پيدا 

ما د هغې مركې په اړه ډٻر څه واوريدل، دا د ټولو افغان مهاجرو خبره ده چې ويل يــې، . كړم
  . وم او يم به او په دې كې بل څه نه ځايٻږي  شٻرزي وويل چې زه د كندهار والي

ر(كوم راپور چې ما  
ٓ
ته ورلٻږلى و، په هغه كې مې د كندهار د ښار د كنټرول پر سر ) ان پـي ا

ولسمشر كرزي ګواښ وكړ كه دده م" تړي خپلمنځۍ ستونزې حل . د شخړې يادونه كړې وه
ولسمشر اكرم ته ټيلفون وكړ چې په همدغه حساس حالت كې .  نكړي، نو دى به استعفا وركړي 

م" نقيب اكرم ته وويل، . هوايــي ډګر پرٻږدي او په كندهار ښار كې له م" نقيب سره يو ځاى شي
. اوضاع سمه نه ده له همدې كبله بايد يو څو ورځې انتظار وباسو چې حالت په كوم لوري خوځي

  . راورسيدهشٻرزى په دا سبا په ډٻره اسانۍ سره د وjيت تر ودانۍ پورې 
  .  دا هغه څه و چې شٻرزى په زور سره ښار ته ننوت

ځوان فدا راته وويل، كله چې موږ د ښار پر لور حركت وكړ ټول جنګيالي ګوته پر ماشه او 
زما په ملګرو كې محمد انور لومړنى كس و چې . خپل ټوپكان يــې د موټرو تر كړكٻو بهر را ايستلي وو 

ومات راكړل او پر كندهار ښار باندې يــې د شٻرزي د يرغل او په ماته يــې په همدې اړه مهم معل
دده په ياد دي چې امريكايانو شٻرزى د وjيت . همدې اړه يــې د امريكايانو له رول څخه خبره كړم

  .  شپږ والوتكو په هوا كې د دوى ساتنه كوله. تر ودانۍ پورې بدرګه كاو
ته ننوت امريكايانو سمدستي نوي  يوه افغان مهاجر راته وويل، كله چې شٻرزى ښار

  .امريکايــي نظامي خواړه هم وركول  MREsددې تر څنګ يــې . ټوپكونه ورته توزيع كړل
دغه كس چې په نوموړي جريان كې حاضر و ويل يــې چې د نويو ټوپكونو كونداغونه د لرګي 

  .پر ځاى پ"ستيكي وو 
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ده وويل چې شٻرزى . ښيښودلهتر يو څه ځنډ وروسته مې همدغه پوښتنه د اكرم مخ ته ك  
همدا دليل و چې له ده سره چا جګړه ونكړه، ځكه هيچا نه . كندهار ته له امريكايانو سره راننوت

م" نقيب ماته وويل چې اوس د جګړې وخت نه دى، . غوښتل چې له امريكايانو سره جګړه وكړي 
هر څوك پوهٻده چې . هكه هغوى په تاپسې يو ګام مخ ته راځي ته يو ګام شاته ځنې وjړ ش

  .امريكايان د شٻرزي تر شا وjړ دي
ما خپلو كسانو ته د جنګ نه كولو امر : دى وايــې. م" نقيب هم د همدې خبرې تائيد وكړ

له همدې كبله زه د ولسمشر كمپ ته ورغلم، هغه راته وويل چې له شٻرزي سره جګړه مه . وكړ
يرغلګرو ته پريښود لكه څنګه چې يــې اوه كاله  په همدې ډول نو م" نقيب كندهار د جنوب. كوئ

. ګل اغا د كندهار په زړه كې سيده د كندهار وjيت  ودانۍ ته ورغى. وړاندې طالبانو ته پرې ايښى و
دغه . دغه لرغونې ودانۍ د افغانستان بنسټ ايښودونكي احمد شاه دراني لخوا جوړه شوې ده

واړه ګنبدې يــې مخامخ سره جوړې شوي دي چې يوه لرغونې ودانۍ دوو سپيڅلو زيارتونو ته چې د
زيارت دى او په هغه بله كې يــې ) ستر احمد شاه بابا(يــې د افغانانو د همدې پ"ر احمد شاه دراني

  .مباركه خرقه پرته ده مخامخ ده) ص(د اس"م د سپيڅلي پيغمبر محمد 
همدا ځاى دده  .همدا دليل و چې دې ځاى د شٻرزي لپاره خورا سمبوليك ارزښت درلود

مركز شو او م"نقيب د م" عمر په كور كې چې د ښار په يوه څنډه كې د ناجو د ونو په منځ كې 
د اته . همدا دليل و چې ددغو كسانو تر منځ تربګني رامنځته شوه. جوړ شوى دى پاتې شو

ي ادعا نه هيچا د كندهار د واكدار . څلويښتو ساعتونو لپاره په كندهار كې حاjت خورا نازك وو 
د ډسمبر په اتمه د دفاع وزير رمسفيلډ واشنګـټن پوسټ ته وويل چې په كندهار كې . شوه كوjى

ده په دې اړه هم معلومات وركړل چې څنګه دده ځواكونو ګل اغا د وjيت  . حاjت ډٻر خراب دي
  . مقام تر ودانۍ پورې ورساوو 
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  ايتالف ټاكنه

)1980 -2001( 
  

كابل ته د كمونيـسټ حكومت د نسبولو لپاره  راوليږل شول كرزي هم كله چي سرو لښكري 
نوموړي  د هغه تنظيم سره كار پيل كړي ،چي . ور سره سمدستي د مقاومت په ليكه كي ودريدي
كرزي ددي پر ځاي چي د جګړي ليكي ته راشي . ميانه روه او مذهبي توندjريتوب يــي نه خوښوي 

نوموړي به د مختلفو ډلو ، . تر كي يــي خپل كار پيل كړي بلكي د جګړي څخه ليري يــي په دف
كرزي د هغو كسانو په . نړيوالو م"تړ كوونكو سره كـتل او د جنګياليو لپاره به يــي مرستي راټولولي

ډله كي راځي چي په لومړي ځل يــي د افغان مقاومت كوونكو سره د امريكا د م"تړ زمينه برابره 
  .كړل

كرزي متواضع خو خورا ښه . رو او افتكارونو نور هم مشهور كړم كال ښه مشو ۲۰۰۱خو د   
ده په خپلو راډيو يــي مركو سره  ،چي د كندهار په شمال كي يــي د طالبانو ضد د خپلو . ژبه لري 

  .مورچو  څخه  كولي ډير پښتانه د راتلونكي تغير په اړه راويښ كړل
لخوا اداره شي ، ښه غوړيدلي ده غوښتل چي هيواد يــي د خپل كلتور له مخي د خپلو خلكو 

اقتصاد ولري او كه وكوjي شي دغه اسماني فرشته پنځه ويشت كلني ويني تويدني ته د پاي ټكي 
  .كښيږدي

كله چي دي د لنډ مهالي اداري مشر وټاكل شو ما ته په پاكستان كي افغان مهاجرينو وويل 
  .ه دي سرهچي كرزي يواځيني كس دي ،چي دافغانانو په وينو يــي jسونه ن

د . م كلونو او د كورنۍ جګړي د پيښو د تكرار څخه خورا په بيره كي وو ۱۹۸۰دغه مهاجر د 
هغو كلونو خاطرو تر اوسه j دوي كړول ،چي د دوي له نظرونو او خبرو څخه سړي له  ورايه په 

  .پوهيدي
امو درياب  م كال په ژمي كي د سرو لښكرواخيري ډله د۱۹۸۹د افغانانو د ميړاني له كبله د 

تر دغي بريا وروسته ټوله جهادي قوماندانان د واك پر سره يو د بل په وړاندي و .څخه واوښتل
دريدل ،چي په نتيجه كي يــي خورا ډيري ويني وبهيدلي چي باjخره يــي طالبانوته د راتګ زمينه 

  .برابره كړل
ريف هم څو ګند مهاجرو ويل دوي خپلو ځانونو ته مذهبي رهبران ويل او دوي په قران ش

  .هغه كارونه چي دوي وكړل سپيان به يــي هم ونكړي . وكړ خو دوي هيڅ مسلمانان نه وو 
د سرو لښكرو تر وتلو روسته چي كومه خ" رامنځ ته شوي وه دغو قوماندانانو دانه ،چي 
يوازي يــي خپل هيواد وال ووژل بلكي هغوي د خپل دين پيروان په ژوندوني په كانټينرونو كي 

  .ولوسوځ



 

 

 51 غالم ولي نوري: ژباړن سارا چيس: ليكواله

دغسي ناوړه كارونه تر اوسه شيطان هم نه . د ساعت تيري لپاره يــي په مړو اتڼونه هم وكړل
دغه ټوله مهاجر د سرولښكرو سره د جګړي پر مهال ځپل . وه كړي لكه دوي چي تر سره كړل

  .شوي وه خو اوس بيا هغوي د راتلونكي جګړي څخه سخت نا ارامه وو 
نيان يــي ملكي وكړي ، ښځي ماشومان او هغه بي وزله دا داسي جګړه وه ،چي لومړني قربا

  .كسان وه ،چي د جګړي د اور څخه د ساتلو توان يــي نه درلود
اوس يعني تر جګړي وروسته دغه ټوله جنګيالي په روحي ناروغي اخته شوي و ،چي په  

كـثره په دغه ناروغي ا. ويل كيږي   Post-traumatic stress disorder(PTSD)انګليسي كي ورته 
هغه جنګيالي يا پوځيان چي هميشه په جګړيز موډ كي وي . زاړه پوځيان يا جنګيالي  اخته كيږي 

  .په پايله كي دغه موډ په جنايــي فعاليتونو اوړي 
د جګړي په دوران كي چي دوي كومه تجربه تر jسه كړي وي په پاي كي يــي هدف دغسي يو 

دا .ناروغي اخته كيږي  (PSTP)كبله په دغه  پخواني جنګيالي اكـثره د مايوسي له. لوري ته ځي
ځكه چي ددوي هدف او ارمان دا وي چي خپل كور ته به سوله  راولي خو ددغسي يو ارمان د نه 

  .تر سره كيدلو وروسته دغسي جنايــي پيښو ته jسه اچوي
د يادوني وړ ده چي يوازي پوه ارواپوهان د مجاهدينو د نوي يمو كلونو وضعيت څيړjي 

ادي افغانان ،چي لس كاله د سرو لښكرو لخوا وځورول شول خو د هغوي تر تګ وروسته ع. شي
  .بيا د خپلو قهرمانانو لخواپه سره اور كي ودرول شول
م كال كي د افغانستان خلك j په هغه ۲۰۰۱حتي تر هغه يوه لسيزه وروسته يعني په 

اندانان دي بيرته واك تر jسه كړي ډيرو افغانانو نه غوښتل ،چي دغه قوم.  ذهني ناروغي اخته وو 
خو ددي ټولو سره سره حامد كرزي ځان . بلكي زياتو افغانانو د هغوي د محاكمه كولو طرفداره وو 

  .نوموړي د يو بيساري او ځانګړي شخصيت څښتن دي. ته ج" ځانګړني لرلي
  : د كمونيسټي حكومت يوه پخواني وزير دده په اړه ماته داسي وويل

  :لي كالو كي  چي پګړي يــي  تړلي وه راغلي او خپل ځان يــي داسي راوپيژنديكرزي په مح
  .زه ستاسو زوي يم. زه د عبدالحق خان زوي يم . زه ستاسو په خاوره كي لوي شوي يم

دا چي ده محلي جامي اغوستي وي او د خلكو په ساده ژبه يــي خبري كولي نو همدا jمل و 
  . دلچي د خلكو  و زړونو ته يــي jر ومون

په يو بل مجلس كي چي ما د عادي كندهاريانو او د اپيمو د كوچنيو سوداګرو سره درلود 
  : دوي د امريكايــي بمباريو په وخت كي د كرزي د راډيو يــي كمپاين په اړه داسي راته وويل

م كال د نومبر په ډارونكي مياشت كي هيچا دا فكر نه كوي ،چي كرزي به موږ د ۲۰۰۱د 
يوه قاچاقبر راته وويل چي دلته عربان يعني  د اسامه كسان تر ځايــي . "صويطالبانو څخه خ
. زموږ حكومت د ځايــي طالبانو په واك كي نه وبلكي د عربانو لخوا يرغمل شوي وو . طالبانو ډير وو 

زموږ هيواد په مطلق . موږ ته اجازه نه و ،چي د دوي په غونډو كي ګډون وكړو خو موږ jنه پوهيدو
ده زياته كړل هغوي غوښتل ،چي موږ ته د منځني ختيځ ژبه . رنيانو لخوا يرغمل شوي وډول د به

  .راواريده كړي او خپله ژبه راڅخه واخلي
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  موږ هيڅ نه پوهيدو ،چي څو سوه هيوادونه زموږ په هيواد كي مداخله كوي؟  
يواد مو خو اوس موږ وپوهيدلو ،چي څونه بهرنيان زموږ په هيواد كي موجود وه او ټوله ه

  .ترهګرو پر سر اخيستي وو 
دغه سوداګر ساده . اوس موږ پوهيږو ،چي په رښتيا زموږ پر هيواد باندي توره شپه خپره وو 

ټوله . سړي نه و ده وويل ،چي په دا تيرو دولسيزو كي پاكستان افغانستان مطلق د ځان كړي وو 
او هيچا فكر نه كوي چي دا ټوله  عربان  د تورو ښيښو په موټرانو كي سپريدل او دونه طالبان وه

  .خو ددي هر څه سره  كرزي هغوي ته عفوه اع"ن كړل. طالبان دي دلي پيدا شوي وي
د هر افغان سره ،چي ما مركه كړي ده هغوي ويل چي كرزي تر هر شي خبرو ته لومړيتوب  

قدرت بايد په دغه قاچاقبر زياته كړل ،چي ده د طالبانو مشر م" عمر ته وويل چي . ور كړي دي
له همدي كبله موږ . سوله ييزه توګه پريږدي نه دا،چي هيواد د ورانۍ په لور كش كړل شي

  .وپوهيدو ،چي كرزي رښتيا هم وړ انسان دي
د خلكو په وينا ،چي . كرزي د خبرو او د مشرانو سره د جرګو د jري كندهار ته را داخل شو

داسي حال كي چي نورو كسانو په ښار كي هري خوا په . نوموړي په جګړه ښار ته نه دي راننوتلي
ته لوټ او تاjن جوړ كړي وخو دوي به ډاريدلو خلكو ته ډاډ وركوي او هغوي به يــي د غلو او داړه 

داسي ښكاريدل لكه دوي چي د نوي افغانستان استازيتوب كوي چي همدا د . مارانو څخه ساتل
  )۱.(خلكو ارمان وو 

رو لښكرو تر وتلودوه نيم كاله وروسته د كندهار كمونيسټ م كال كي يعني د س۱۹۹۲په 
دغه والي د شيرزي قومي او شيرزي يــي د وjيت د تسليمي لپاره د . والي هم له واكه ليري كړل شو

  .وjيت مقام ته وروبلي او د قدرت پر سر يــي د م" نقيب او نورو مهمو مشرانو سره معامله وكړل
چي شيرزي په هغه وخت يعني د كورنۍ جګړي پر مهال  د ډيرو كندهاريانو په ياد دي

د بس ډرايور حيات هللا په وينا ،چي  د هغه واك يوازي د وjيت  د مقام . چنداني ځواك نه درلود
  .تر ودانۍ پوري محدود وو 

په نيوي يمو كلونو كي يعني د مجاهدينو د واكمني پر مهال افغانستان د ياغستان يو ډير ښه 
  .يا هم په هغه وخت په كندهار كي د كابل په شان ويني ونه بهيدليخو ب. مثال و

م كال كي د كمونيسټي حكومت تر نسكوريدو وروسته په اطرافو كي چي په پوره ۱۹۹۲په 
  .ځواك سره پاته و هغه د ګلبدين حكمتيار د كسان وو 

مهال  د سړي جګړي پر. حكمتيار تر ټولو جهادي مشرانو سخت دريزه اس"مي بنيادګر دي
ځينو هيوادونو لكه متحده اياjتو او پاكستان دده سخت دريزي هيره كړي وه او دده پوره م"تړ 

دوي اس"مي سخت دريزي له دي كبله تايدول ،چي د كمونيسټي حكومت پر ضد .يــي كوي
  .مقاومت j سخت شي

. نيسيمتحده اياjتو يوازي پر دي باندي فكر كړي و ،چي څنګه به د شوروي اتحاد مخه 
افغانستان هم د jتينه امريكا په شان د شوروي اتحاد د امپراتوري د غزولو په غرض د جګړي ډګر 

  .وګرځيدي
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.  م كال كي د متحده اياjتو كانګريس د ياغيانو سره په مرسته كي زياتوالي راوستي۱۹۸۰په 
يليون تر دريمي د همدي لسيزي په اوږدو كي واشنګـټن خپلي مرستي په متوسطه توګه د كاله د ب
  .برخي زياتي كړي ،چي دا د امريكا په تاريخ كي تر ټولو ستر عمليات وبلل شول

ټولو جهادي ډلو غوښتل ،چي په مستقيم ډول د متحده اياjتو لخوا حمايه شي خو امريكا 
دغه كار ددي كبله ،چي په افغانستان كي د سرو لښكرو پر وړاندي په جګړه كي  د دوي حضور 

  . شي دغه كار د پاكستان د jري وكړي  پټ وساتل
. د كمونيزم دمخنيوي لپاره امريكايــي چارواكي د نورو خطرونو په ليدلو كي ړانده شوي وو 
  .دوي مذهبي توندjريتوب ته په دي خاطر وده وركړل ،چي د كمونيزم په مخ تر ټولو ښه ع"ج وو 

په هغه . كي پاليسي طرح كولخو په اصل كي د افغانستان ګاونډي پاكستان په افغانستان 
وخت كي نه شوروي اتحاد او نه هم امريكا غوښتل ،چي يو د بل په وړاندي  په مستقيم ډول 

  .راوړاندي شي
نو له همدي كبله ټولي مرستي پاكستان ته وركول كيدي او د پاكستان استخباراتي اداري اي 

  .ركويايس اي دا فيصله كول ،چي چاته مرسته وركوي او يا يــي نه و 
پاكستاني چارواكو په خورا زور سره اس"مي توندjريتوب ته له دي كبله وده وركړل ،چي بيا 

  .وروسته د خپلي سيمه ييزي پراختيا غوښتني په jر كي  استفاده تري وكړي 
يوازي حكمتيار به د نورو ټوله په . امريكايــي مرستي ټولي پر مذهبي توندjريتوب ولګيدي

د حكمتيار ډله تر ټولو جهادي ډلو شتمنه ډله وه په . رستي تر jسه كولي پرتله سم نيمايــي م
  .داسي حل كي ،چي د افغانستان په خلكو كي يــي نفوذ هم نه درلود

  .افغانانو  د پيسو په مقابل كي هم د نوموړي د  نظر پيروي نه كول
نقيب په  م كال كي د حكمتيار كسان ښار ته ننوتل كندهاريانو د م"۱۹۹۲كله چي په 

دا په كندهار كي وروستي . مشري او ضابط اكرم دغه بينادګر ډير ژر د ښار څخه په زور وشړل
البته په كندهار كي د نورو كوچنيو قوماندانانو تر منځ به جګړي كيدلي او يو ) ۲. (منظمه جګړه وو 

  .   و بل ته به يــي غاښونه سره چيچل
په كابل كي تر . بد پيژندلو حيس اخيستي وو د څو كلو رواني جګړي د خلكو څخه د ښه او 

حكومتي خ" وروسته او په كندهار كي د كمزورو قوماندانانو واك ته رسيدل لكه ګل اغا شيرزي 
  .ټوله  د لويو jرو وهلو ته وهڅول

دغه jر د تجارت، . په كندهار كي تر ټولو با ارزښته شي ددغه وjيت څخه تيره شيو jر ده
  . مركزي اسيا او هندوستان په مښلولو كي خورا مهم رول لري  سفر ، د ايران ،

دوي د زردالو ، بادامو، انارو او انګورو . كندهاريان د پيړيو راهيسي په كرهڼه بوخت دي
باغونه لري چي اكـثره يــي دغه ميوي وچي خرڅوي همدا jمل دي چي د كندهاريانو ژوند هم ددغه 

  .سړك سره تړلي دي
يعني علحضرت محمد ظاهر شاه د واكمنۍ پر مهال دوي خپلي ټولي ميوي  د افغانانو د پ"ر
تر دي وړاندي ،چي كله هندوستان د انګريزانو په واك كي و دغو خلكو . هندوستان ته صادرولي
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به خپل مالونه پر حيواناتو برتانوي هند ته ليږدول، چي دا د ځايــي خلكو لپاره خورا ښه روزګار 
  .وو 

مقاومت كوونكو يــي . مهال كندهاريان ددغي jري څخه محروم شول د روسي يرغلګرو پر
پلونه ونړول او پر سړك يــي ددي كبله ماينونه ښخ كړل ،چي روسي قواوي پر دغه سړك د تګ 

روسانو هم په خپل وار سره د ياغيانو د اكماjتي jرو د بندولو په غرض پر . راتګ څخه منع كړي 
  .ونه وكرلدغه jر باندي د پرسونل ضد ماين

د كويټي څخه كندهار او د سهيل لويديځي حوزي دغو پنځو وjيتونو ته يوه خامه jر و ،چي 
  .د كندهار شمال او شرق طرف ته د غونډيو او شلو په منځ كي تيره شوي وو 

م كال كي كمونيسټ پلوه حكومت رانسكور شو دغه سړك د ماين ۱۹۹۲كله چي په 
  . نورو چارو لومړيتوب درلودپاكوونكو موسسو لپاره تر ټولو 

انجينر عبدهللا ،چي د پاكستان د كويټي په ښار كي يــي د ملګرو ملتونو د پرمختيايــي اداري 
UNDP  م كال كي د كندهار دغه عمومي سړك ۱۹۹۲سره كار كوي راته وويل كله ،چي په

  .پرانيستل شو په لومړي ورځ ما سفر پر وكړي 
به توګه د دريو متيرو په اندازه  پاك كړي و ،چي د سړك ماين پاكانو دغه سړك په خورا غري

پر همدي مهال د ارغنداب  د رود د . دواړو غاړو ته يــي په سره رنګ رنګ شوي ډبري ايښي وي
ډكيدو له امله رود ته  نژدي سيمي خورا زيانمني شوي وي او ملګرو ملتونو غوښتل ،چي ددغو 

  . ورانيو مخه ونيسي
موږ د . تر ډوډي وروسته زما ريئس ما ته افغانستان ته د تګ امر وكړي عبدهللا وايــي د غرمي 

شپـي پر اته نيمي بجي د كويټي څخه مخ د پولي پر لور  روان شو ،چي موږ بايد پر پوله د م"نقيب 
د كسانو يو موټر هم د ځان سره بيولي واي تر څو هغوي په افغانستان دننه كي  زموږ امنيت 

  .ساتلي واي
چي موږ د پولي څخه د كندهار پر لور پر دغه نري سړك سفر پيل كړي ،چي يوي  دي زياتوي

تر يو نيم ساعت مزل وروسته مو د موټر . خوا او بلي خوا ته يــي سري ډبري كـتار كړل شوي وي
. باjخره دغه دوه موټران مخ په مخ سره ودريدل. بتي تر سترګو شوي ،چي زموږ پر خوا راروان وو 

وويل ،چي زه ډير بيريږم  په ډير احتياط سره موټر يو بغل ته ودروه خو پام دي  ماخپل ډرايور ته
  .وي چي موټر تر دغه سرو ډبرو تير نه كړي ځكه چي دا سيمه ټوله ماينونه دي

تر دي . لومړي موږ موټر يو طرف ته كړي او بيا وروسته هغه  بل موټر راڅخه تير شو
ډير ټاير تر دغه كښ اوښتي واي نو خامخا به پر ماين  وروسته موږ يو تراكـتور وليدي كه يــي لږ

  .وربرابر شوي واي
دا د كمونيسټي حكومت الوتكي وي .دغه تراكـتور پاكستان ته ميګ جيټ الوتكه ليږدول

چي هغوي به په جګړي كي استفاده تري كول خو اوس دغه الوتكي پرزه پرزه شوي وي او په 
  .ل كيدليپاكستان كي د زړو اوسپنو په بيه خرڅو
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م كال كي دغه سړك پرانيستل شو نو دغه jري د ايران ، مركزي اسيا او  ۱۹۹۲كله چي په  
  .پاكستان په مښلولو كي بيرته خپل پخواني اعتبار تر jسه كړي 

د عبدهللا په وينا د كمونيسټي حكومت تر ړنګيدو وروسته پخواني جهادي قوماندانانو د 
يا سل متره وروسته به  ۵۰تر هر . نځ په سلګونو پاټكونه واچول كندهار او پاكستان د پولي تر م

  .يوه پاټك و ،چي هر يوه ته دي بايد پيسي وركړي واي
په كومه ورځ چي به دغه جنګيالي خپه وه هغوي به لومړي ټوله مسافرين  د نرو او ښځو په 

مړي  د هغوي پر عزت  اكـثره وخت خو به يــي لو. ګډون د موټر څخه راكښته كړل او بيا به يــي ووژل
كه  هر كندهاري وپوښتي نو د هغه وخت د مجاهدينو . تيري هم وكړي او وروسته به يــي بيا ووژل

  .يوه خاطره به درته ووايــي
باچا يو كندهاري سوداګر  دي  په ارغنداب كي خورا ډير باغونه لري، چي له همدي ځاي 

  .صادرول څخه به يــي پاكستان ته د انګورو او انارو ډك موټران
دده په وينا چي موږ بايد هر ځنځير ته يو كريټ انګور او يا انار وركړي واي يوازي د حكمتيار 

  .كسانو چي  سپين بولدك ته نژدي د وت پر غره يــي پوستي لرلي زموږ څخه شيان نه غوښتل 
كريټونو پوري  ۳۵څخه تر  ۲۲هر ځل چي به موږ پر دغه jر تيريدلو زموږ څخه د د 

كريټونو د وركړي وويل شول  ۲۰باچا زياتوي ،چي يو وخت موږ ته پر يوه پاټك د . كيدل اخيستل
 ۲۰يا دري كريټونه بس دي نو دا  ۲زما ملګري دغه جنګيالي ته وويل د خوراك لپاره خو ستاسو 

  داني بيا څه په كوي؟
ا چي دغه جنګيالي زما ملګري دونه د توپك په كنداغونو ووهي ،چي تك شين يــي واړوي م

  .دغه حالت وليدي ژر ژر  مي په پټه خوله كريټونه وركښته كړل
د بس ډرايور حيات هللا څخه دغو ځناورو ددي كبله د پښي ګوتي پري كړي وي ،چي بايد 

خو بيا هم حيات هللا د خداي څخه ددي كبله  ډير . په موټر كي د ناستو كسان پيسي وروښوويــي
   .خوښ و ،چي دي او مسافر يــي ونه وژل

په دغو كسانو كي تر ټولو بد د پوپلزو د قبيلي كسانو و ،چي د حامد كرزي پ"ر او د الكوزو د 
دغو دو  مشرانو ډير ژر پر خپلو كسانو واك د jسه . قبيلي كسان چي م" نقيب ته وفاداره وو 

  .وركړي 
  مشر كرزي به ويل د خداي لپاره دا د سپـي زامن څه كوي؟

كس ته ووايــي ،چي دا ناوړه كار مه كوه هغه ځي او د هغه بلي  م" نقيب به ويل كه ته يو
  .ډلي سره يو ځاي كيږي په داسي حال كي چي يوه ډله تر هغه بلي ښه نه ده

كندهاريان ،چي په دغه اړه خبري كوي نو د دوي نه په ياديږي چي د ګل اغا كسانو دي هم 
  . له همدي كبل يــي شهرت هم ډير لږ ودا چي ده پر عمومي jرو څوك نه لرل . زيات پاټكونه لرل

  .له دي كبله نه چي ده نه غوښتل بلكي په كندهار كي د شيرزي  قبيله ډيره كوچني ده
  .م كال كي ،چي كله طالبان راپيدا شول نو ټوله غله يــي د كندهار څخه وشړل۱۹۹۴په 
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ي الوتكو د م كال په اكـتوبر كي ګل اغا د طالب ضد ټلوالي په مشري د امريكايــ۲۰۰۱خو د 
  .بمباريو تر سيوري jندي يو ځل بيا راڅرګند شو

زما اڅكزي انډيواjنو ،چي د پاكستان پر jره يــي بي شميره پاټكونه لرل تر اوسه j په بي 
  .تقوايــي، وعده خ"في ، د پيسو سره په مينه او په غ" كي د مهارت لرلو له كبله خورا مشهور دي

غه بلي غاړي ته د پښتونخوا عموامي پارټي مشر دي ددي محمود خان اڅكزي چي د پولي ه
كبله پر خپلو قوميانو خندل ،چي هر څوك په موږ كي د ګاونډيانو د پسونو په غ"كولو كي مهارت 

  .ونه لري هغه اڅكزي نه دي
هر هغه څوك ،چي دغه كار په ډير مهارت سره تر سره كړي هغه نور بيا ورته س"مي كوي يا 

  .ايــيورته شاباسي و
  .ګل اغا هم يو وخت وتښتول شو

دغه پوله د اڅكزو لخوا كنترول كيږي له همدي كبل د ګل اغا ځواكونه د پاكستان څخه 
  .افغانستان ته خوندي ننوتل

د پوپلزو قبيلي يو قوماندان ،چي د كرزي غوږ او سترګي دي هم دده سره په دغه ډله كي 
  .ملګري و

 ۱۵د شيرزي كسانو د كندهار د هوايــي ډكر څخه  دي وايــي د كمونيسټي حكومت پر مهال
  .مايله لري او د كندهار ښار په غربي دروازه كي پاټكونه لرل

د دوي په وينا چي كله به دوي د يو كمونيسټ پلوه . دا ټوله پيښي د كندهاريانو په ياد دي
وي او هوا حكومت كوم سرتيري ونيوي په دوي كي يوه كس به تر پښو او بل كس به تر jسو وني

  .ته به يــي وغورځوي
كله چي به هغه سرتيري پر مځكه ومښتي وروسته به يــي بيا ورته وويل چي وسلي دي چيري 

  دي؟ 
  نور وسله والو كسانو به  بيا ورته ويل پيسي دي چيري دي؟

دلته ليكوالي  د شيرزي بايوګرافي راخيستي ده چي داسي چيټيات يــي پسي ويلي دي ) ۱(
  .كلو څخه عاجزه كيږي چي قلم يــي د لي

تر دغي جګړي وروسته دوي لويــي مظمي جګړي په كندهار كي ترسره شوي چي يوه يــي د 
  .م" نقيب او استاد عبدالحلم تر منځ وو 

دويمه لويه جګړه چي په كندهار كي تر سره شول په هغه كي م" نقيب او امير jلي يوي 
  .وا ته وو چي څو اوونۍ يــي دوام درلودخوا ته او استاد عبدالحليم او حاجي سركاتب بلي خ
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  د واليت پر سر شخړه

 )2001ډيسمبر (
  

كله چې ګل اغا شيرزى د كندهار وjيت مقام تر ودانۍ پورې ورسيد،  نو  په پنډه ژبه او ډډ 
  : اواز  يــې په راډيو كې زوږ جوړ كړ

  !كندهار زما و او زما دى، په خداى قسم كه يــې بل څوك راڅخه واخلي
اسې يو كلتور په لرلو سره چې په هغه كې ادب او احترام نورم ګرځيدلى وي، شيرزي دا د د

شيرزي هغوى . هرڅه هٻر کړل او د ولسمشر كرزي او م" نقيب په وړاندې يــې لويه بې اعتنايــي وكړه
  .ته څرګنده كړه، چې د وjيت له مقام څخه يــې څوك نه شي لرې كوjى

  .نه وه منلې خو اوس يــې پر پوله وjړ  وو  م" نقيب، چې تر اوسه يــې ماته
كرزي، چې له ويني تويولو سره يــې حساسيت درلود ده ته د سولې . م" نقيب كرزي ته ورغى

  . او امن امر وكړ
كرزي راته وويل، چې له شيرزي سره جنګ مه كوه او ما هم خپلو كسانو ته : دى زياتوي

  .نګ جګړې وخت تير شوى دىوويل چې له جنګ څخه jس په سر شي او نور د ج
د شيرزي كسانو په ښار كې د م"نقيب د جنګياليو پر  ټولو پوستو يرغل وروړ، د م" نقيب 

  .کسان  يــې په لغتو ووهل، سپكې سپورې يــې ورته وويلې او له خپلو ځايونو څخه يــې وشړل
ز ته د كله چې د كندهار ښار مرك: يوه عيني شاهد د بس چلوونکي حيات هللا راته وويل

شيرزي نفر راغلل زه يــې په اوږو كې د ك"شنكوف په كنداغ ووهلم ، راته ويل يــې، هلته چې د 
  كندهار د هوايــي ډګر په سيمه كې موږ له القاعدې سره جنګيدلو تاسو چٻرې واست؟

هر څوك پوهيږي چې د شيرزي نفرو په هوايــي ډګر كې څومره لږ ه جګړه : حيات هللا زياتوي
  .وكړه

الكوزو ځكه د شيرزي په وړاندې كوم عكس العمل ونه ښود، چې م"نقيب دوى : يدى وايــ
  .د م"نقيب قوميان د خاكريزوال له خوا اداره كيدل. ته د سولې امر كړى وو 

كوم تصميم چې م" نقيب نيولى وو ډير پر : حيات هللا تر يوې لنډې چوپتيا وروسته وويل
  .ځاى وو 

لل، ډٻر ساده و، هر يوه شيرزي يا يــې ترجمانانو كه دوى ته بهرنيان چې کله کندهار ته راغ
  .څوك د طالب په نوم ور پٻژندلي واى، ددوى لپاره هم  تر طالب كم نه و
زه ډير ژر : اكرم وايــي. په همدې  وخت كي د شيرزي سودا هم په همدې تله تلل كيدله

انو د م"تړي په توګه ور پيژندل وپوهيدم، چې د دوى د قبيلې مشر م" نقيب امريكايانو ته د طالب
  .شوى دى
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امريکايانو ته به چې څه شيرزي ويل، هغه به ورته بې له دليله د منلو وړ و، ځكه نو شيرزي 
ستر احمدشاه (د کندهار  وjيت د مقام لرغونې ماڼۍ د افغانانو د پ"ر . په خپله ځان والي وټاكه

  .ه يو ملت بدل كړلپه امر جوړه شوې ده، چې افغانستان يــې پ) بابا
په همدې توګه م" نقيب د طالبانو د يو سترګي رهبر م" عمر په كور كې له واكه لرې پاتې 

دننه په . د م" عمر  كور داسې ښكاري لكه سړى، چې تر زلزلې وروسته سركس ته ورغلى وي. شو
ډيرى منظرې په پر ديوالو يــې . كور كې يو ښايسته مسجد دى، چې د واده د كيك په شان بڼه لري 

د مسجد شاته د نړيدلې ودانۍ خاورې او خځلې ښكاري، چې . غير ماهرانه توګه انځور شوې دي
په همدې ځاى كې م" نقيب او خاكريزوال د كرزي له . په امريكايــي بمباريو كې له منځه تللې ده

و د كلتور تر دې وروسته د مباركۍ مراسم پيل شول، چې دا د پښتن. پلويانو سره يو ځاى شول
  .يوه برخه ده

هغوى په دغو  ورځو كې د خپلې كورنۍ غړو، قبيلوي : پښتانه درې ورځنۍ لويه رخصتي لري 
مشرانو، سرخي"نو او دوستانو ته درناوى وړاندې كوي، ياد شوي مراسم يو ډول مذهبي بڼه هم 

  .لري 
احمد ولي كرزي د ما د پوپلزيو د قبيلې  ډير خلك وليدل، چې د ولسمشر كرزي د كشر ورور 

jس مچولو لپاره كـتار وjړ و، چې پكې ځينو ځوانانو خو j د ژوند زياته برخه ددوى د خدمتګارانو 
  .په توګه تيره كړې وه

د نوموړي قوميان ډله . ما تر اوسه د م" نقيب ميلمستون له خلكو څخه خالي نه دى ليدلى
  .ډله د ده  د درناوي لپاره ځي او  راځي

مه د كندهار ټول اوسيدونكي د م" محمد عمر كور ته راتلل، چې  ۸-۹سمبر په د ډ۲۰۰۱د 
كرزي د يو ځوان جنګيالي طالب . دا نوى بدلون ولمانځي او ولسمشر كرزي ته خپل بيعت وښيــي

په غاړه كې jس اچولى و او نوموړى طالب  يــې هم د احترام لپاره د jسونو  مچولو  ته ور ټيټ 
وسته به هر طالب ته پنځه ډالره وركول كيدل او خپل پلرنيو ټاټوبو  معروف او تر دې  ور . شوى وو 

  .ارغستان ولسواليو او اروزګان وjيت ته ليږل كيدل
درځه چې له شيرزي سره د : كله چې ګڼه ګوڼه څه كمه شوه، كرزي م" نقيب ته وويل

چې شيرزي كرزي ته وjيت پر سر شخړه حل كړو، خو څه چې د خاكريزوال په ياد دي دادي، 
دا كار د افغانانو د كلتور خ"ف هم و، په افغانستان كې .  بلنه وركړه او ده هم ورسره ومنله

شيرزي ته د كرزي ورتګ پدې مانا و چې كرزى دې هر .  مشران كوربه توب كوي او ميلمانه ورځي
  .څه له ګل اغا  سر ومني او  م" نقيب دې له واكه لرې وساتل شي

په دغه : ا له م" نقيب څخه د دغي پيښې  په اړه و پوښتل، هغه داسې راته وويلكله چې م
مجلس كې شيرزى، افغان امريكايــي ژباړن خالد پښتون ،  د امريكا د ځانګړو ځواکونو ډګروال 

  .ډيويډ فوكس او د  سي اي اې د غړو په شمول خپله ولسمشر كرزى هم حاضر وو 
  . ده د كور په يوه تاکاوي كې وکړهما له  م"  نقيب سره دغه مركه د



 

 

 59 غالم ولي نوري: ژباړن سارا چيس: ليكواله

ما ديوال ته څنګ وهلى و او يوه پخواني مجاهد ته مخامخ ناسته وم ، چې يادښتونه يــې 
ده . م" نقيب خپله پګړۍ له سره لرې كړه او ځان ته نژدې يــې پر ديوال ځوړند كړله.  اخيستل

  . زياته كړه په دغه ورځ خالد پښتون د ليوني سپـي په شان غپل
اکريزوال په وينا، پښتون ويل چې تا د القاعدې غړو ته پنا وركړې ده او يوازې ستا په د خ

  .شخصي كور كې د القاعدې شپيته كسان پټ دي
څه شى؟ هغوى څوك دي ميږيه؟ ته پوهيږې ميږيه؟ هغوى ما چٻرې ساتلي : ما ورته وويل 
  دي؟

  . نورو الكوزو هم د القاعدې غړي پټ كړي دي: پښتون وويل
رښتيا هم ؟ هغوى چٻرې دي؟ ته خو يــې  موږ ته  راوښيه؟ په خداى قسم : هغه ته وويل ما

  !که تاسو يو كس هم په ټول ارغنداب كې پيدا كړ،  زما سر راپرې كړئ 
  .پښتون يوازې تورونه لګول، چې هغه هم ټول درواغ و

سر وښوراوه، كله  چې ما ددې ټولو خبرو په اړه له شيرزي څخه وپوښتل نوموړي د  تائيد 
  .خو اوس نوموړى وزير و

موږ دده په دفتر كې مجلس درلود چې په شا وخوا ښايسته چوكيو كې تر نيم درجن زيات 
م  ۱۹۹۲كه چٻرې م" نقيب والي شوى واى نو د :  ما له شيرزي څخه وپوښتل.  مامورين ناست و

نقيب ته د طالب خطاب  كال پيښې به نه واى تكرار شوې؟ او  ترې و مې پوښتل، چې تاسو م"
  كړى و كه نه؟

خالد پښتون همداسې ورته وويل، خالد وويل چې م" نقيب كندهار ! بلې: شيرزي وخندل
ته طالبان راوستل او هغوى ته يــې درې لكه امريكايــي ډالر، نهه موټرونه او ديارلس سوه ميله 

توجه و، چې بايد همداسې شيرزي زياته كړه، چې امريكايان مجلس ته خورا زيات م. وسله وركړه
  .دوى له موږ سره عم" په پريكړو كې ګډون درلود. يــې كړي هم واى

كرزي ته هم د امريكايانو دا نظر . د افغانانو دا عادت دى چې تر  خبرو ډير jسونه غورځوي
  . چې هغوى زما م"تړ کوي، معلوم و

. كال تر سره كيده ز۲۰۰۱د ډسمبر د  ۱۰زه له دغه شخصي مجلس څخه خبره وم، چې پر
تر غونډې يوه ورځ وروسته زما ژباړن په ماپسې راځغستل او راته ويــې ويل، چې ده په راډيو كې 

  واوريدل چې د كندهار شخړه پاى ته ورسيده، 
هغه داسې چې م" نقيب له دې كبله له واكه jس په سر شو چې ويل يــې زه نور سپين 

  .ږيرى يم
ما له ځان سره وويل، چې د افغانانو له وينو سره يو . نه ويسپين ږيرى؟ دا شايد يوه بها 

داسې بريښيده چې شيرزي دې ګواښ كړى وي كه وjيت ورته ورنکړل شي، . ځل بيا خيانت وشو
له همدې كبله به كرزي دا تريخ غوړپ پر  سر پورته .نو دى به د زور له jرې وjيت ورسره وساتي 

  .كړى وي
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نو پوره تفصيل په ډاګه نه شو، خو سړي ته دا جوتيږي، چې كه څه هم د شيرزي دګواښو
شيرزي دې ګواښ كړى وي، چې كه وjيت ورته په رضا ورنكړل شي، نو ښار به په زوره jندې 

په افغانستان كې دداسې پيښو اصلي . له شيرزي څخه د امريكايانو م"تړ هم په همدې مانا و. كړي 
  .جزئيات هميشه پټ ساتل كيږي 

يو ځل بيا پښتونولي خپل رول ادا كړ لكه څنګه چې يــې د تاريخ په اوږدو كې تر  دلته هم
د كرزي او م" نقيب ډلې تر ټولو وړ ډلې وې خو دوى  له هر څه jس په سر شول او . سره كړى دى

په اصل كې دا . كه يــې داسې نه واى كړي، نو په كندهار كې به يو لوى ناورين رامنځته شوى واى
jرۍ پي"مه وهد ټوپكسا .  

زه تر اوسه هم پدې حيرانه يم چې د شيرزي ددغسې په بې شرمانه توګه د واك jسته راوړلو 
  پر مهال به کرزي څه ډول غبرگون ښودلى وي؟

  نوموړي به په دغه پريكنده غونډه كې څه ډول چلند كړى وي؟
  ايا كرزي د خپل ملګري م" نقيب م" تړ وكړ؟ 

  .شر كرزي هيڅ نه ويل، هغه يوازې د امريكايانو ترجماني كولهم" نقيب وويل، چې ولسم
د اكرم په وينا  م"نقيب يوازينى كس و، چې د طالبانو ماتې ته يــي سوله ييزه بڼه ورکوjى 

شيرزى وايــي ، چې زه طالب يم خو ته په دغه ټول جريان خبر : م" نقيب كرزي ته وويل. شواى
  ؟يــې، ته ولې  حقيقت نه په ډاګه كوې

هغوى يوازې د . كرزي ويل داسې ښكاري لكه چې امريكايان  زما خبرې ته غوږ نه نيسي
شيرزى : خو م" نقيب غالمغال جوړ كړ، ويل يــې. شيرزي خبرې اوري خو بيا هم ته لږ صبر وكړه

  .درواغجن دى، دا مازې افواهات دي، ده ولسمشر دې ته اړ كړ چې د امريكايانو ترجماني وكړي 
همدا   چلن تر شا په jندې ډول  . سوړ چلن ماته يو څه حيرانوونكي ښكاري  د كرزي دغه

  .پسمنظر لري 
ز  كال پسرلى به ۱۹۹۴م" نقيب ويل پسرلى و، د كوم پسرلي په اړه چې دى ږغيده ښايــي د 

و، چې د روسانو تر وتلو وروسته د مجاهدينو واك ته په رسيدو سره سمدستي  كندهار د تنظيمي  
هرې خواته ټوپكساjران خپاره و، شيرزى په هغه وخت كې . ا پر څو برخو وويشل شوډلو له خو

م" نقيب د قول اردو قوماندان و ، د كرزي د پوپلزو قبيلې د ښار شرق . هم  د كندهار  والي و
خواته څو پاټكونه لرل، د اڅكزو قبيلې له هوايــي ډګر سره پاټكونه اچولي و، د شمال خوا ته د 

له هرې پنځه متري فاصلې وروسته يو .  ات پر غزيدلې لويــې jرې د بلې قبيلې پاټكونه وكندهار هر 
د م" نقيب كسان په بدو كارونو كې تر ټولو وړاندې و چې بٻچاره كندهار په . پاټك اچول شوى و

  .پوره توګه  تجزيه شوى و
ا د ليدلو لپاره زه په خپل دفتر كې ناست وم، چې كرزى له كويټې څخه زم: م" نقيب وويل

  .  زما دفتر ته راغى
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ددوى مشران به ښار ته راتلل، له خلكو . تر دې څو ورځې وړاندې طالبان را پيدا شوي و
موږ او خلكو ته به يــې ويل چې موږ  نه واك  او نه كومه حكومتي څوكۍ . سره به يــې خبرې كولې

  .غواړو، زموږ هدف يوازې د پاټكونو ليرې كول دي
زه د دوى له دغه كار څخه ډير متاثر شوى وم  او د دوى اكـثره مشران مې : يــيم" نقيب وا

  .هم  پيژندل
ددغو مذهبي : كرزي ماته وويل. په همدغه غونډه كې كرزي د طالبانو خبره رامنځ ته كړه

دوى له حكومتي چارو سره كومه ليوالتيا نه لري، . شاګردانو هدف يوازې د پاټكونو لرې كول دي
  .د له دوى سره مرسته وكړې نو ته باي

هيواد  ټوټه ټوټه شوى دى، چې طالبان به يــې بيرته سره : كرزي وويل: په دې اړه اكرم وايــي
كرزي زياته كړه چې دوى بيرته اعلحضرت راولي، همدا jمل دى، چې دوى د .  متحد كړي 

  .امريكايانو له م"تړ څخه برخمن دي
  .زړه نا زړه و م" نقيب همدغه مهال په تصميم نيولو كې

م"نقىب وايــي، چې له دې زړه نا زړه توب سره سره بيا هم ما كرزي ته ډاډ وركړ، چې له 
  . دوى سره به مرسته كوم

  :همدا كيسه د ولسمشر كرزي په بل ډول په ياد ده
ز كال په همدې اړه خبرې سره  كولې، كرزي راته ۲۰۰۴كله چې ما او كرزي په سپټمبر د 

ت كې زه په كويټه كې وم،  م" نقيب ټيلفون را وكړ، چې كه يو ځل كندهار ته په هغه وخ: وويل
كه په : كرزى وايــي چې م" نقيب راته وويل. زما د ليدلو لپاره راشې، چې څه كار مې درسره دى

كندهار كې ددغه روان ناورين مخه ونه نيول شي، كندهار به نور هم په كنډواله بدل شي، ځكه 
زړو قوماندانانو تر منځ سخته شخړه روانه ده او د دوى سره متحد كول هم  چې د مجاهدينو د
د كرزي د م" نقيب دغه خبره هم ياد وه، كه ته چٻرې وغواړې، چې يو قوماندان . ناشونى كار دى

  .jرې ته راولې هغه له تا نه ځي او له  هغې بلې ډلې سره يو ځاى كيږي 
ډګر په شا وخوا پاټكونو كې خلک پيژنې، هغوى ته ته  هم د هوايــي : م" نقيب زياته كړه

ما هم د م" نقيب پر پله قدم : كرزى وايــي. ووايه، چې د طالبانو له مخالفت څخه jس په سر شي
راځئ چې همداسې . ما وويل دوى ته ووايه، چې له ما سره همدا اوس وويني: كرزى وايــي. كيښود
  .راځئ چې له طالبانو سره مرسته وكړو . وكړو 

  ما له كرزي څخه وپوښتل چې ته م" نقيب  له طالبانو سره مرستې ته وهڅولې؟
  .كرزي وويل ، چې ده ماته ټىلفون وكړ او بيا يــې دا وړانديز راته وكړ

دا هم امكان لري خو بايد ووايو چې ددې خبرې د سپيناوي لپاره ډيرو شواهدو ته ضرورت 
دوى له ملګرو او دكورنۍ له غړو سره خبرې وكړې، ما په همدې اړه له  ډيرو شخصيتونو، د . شته

م" نقيب يو نظامي سړى دى نه سياست مدار . خو د كرزي پر دغې ادعا زه باور نه شم كوjى
  . نوموړى د سياست په اړه ژور فكر j هم نه شي كوjى.
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سي، زما لپاره داهم د منلو وړ نه ده، چې نوموړي دې له ځانه ددغسې يو اتحاد مبتكر و او
كرزى : د كرزي د كويټې په كور كې يوه عيني شاهد راته وويل. خو برعكس كرزى يو سياستمدار دى

د طالبانو د غورځنګ لپاره  يــې له . ز كال په پاكستان كې د امريكا سفارت ته ورغى۱۹۹۴په 
  .امريكايانو څخه مرسته وغوښته

چې دا كرزى و، چې م" )) هم يم شايد زه به غلطه((زه په پوره باور او پوهې سره وي"ي شم 
  .نقيب ته ورغلى و، چې  له طالبانو سره د كندهار په نيولو كې مرسته وكړه
  . دا چې كرزى دې كار ته څه شي هڅولى و، دا هم د پام وړ خبره ده

دا هم شونې ده چې كرزى دې تير ايستل شوى وي، چې خپل ملګري يــې له طالبانو سره 
اى شي كرزي تر دې هم لوړ اټكل كړى وي، هغه داچې طالبان به يــې د يا كيد. مرستې ته رابلل

  .خپل نفوذ خلك بلل
كرزي فكر كاوه،چې طالبان يــې د خپل نفوذ : د كرزي د كورنۍ يوه ساتونكي راته وويل

خلك دي، نو ځكه له دوى سره په مرسته كولو ډير خوشحاله و، خو د طالبانو غورځنګ اص" د 
ى پروژه وهپاكستان د استخبارات

ٓ
ى ايس ا

ٓ
  .ي شبكې ا

د كرزي د شخصي هدفونو تر څنګ به شايد بهرني jملونه هم و، چې كرزى يــې له هغوى 
زه په دې باور نه لرم، چې كرزى دې د طالبانو په شان د . سره په مرستې كولو خوشاله كاوه

د كرزي پټې راډيكاله ايډيالوژي څښتن وي، خو څه چې موږ ته څرګند دي هغه د طالبانو سره 
ددي ټولو . مرستې دي، چې كيداى شي په همدغه شان نورې پټې مرستې به هم ورسره شوې وي

تر شا  ډير نا څرګند jملونه موجود دي، خو څه چې زموږ په ياد دي هغه دا، چې په دغو كلونو 
. jرهكې د امريكا متحدوايالتونو په افغانستان كې د پيښو په وړاندې له ځانه هيڅ خوځښت نه 

  .امريكايانو له دې ټولو پيښو څخه م"تړ كاوه
د ګازو د نل ليكې پر سر د طالبانو او امريكايــي چارواكو تر منځ په نوي يمو كلونو كې  خبرې 

يوازې د ښځو د حقونو داعيانو امريكا . روانې وې او د طالبانو مشرانو به هم امريكا ته سفرونه كول
مې تر پيښې وروسته د خلكو ۱۱خه منع كوله، خو د سپټمبر د د دغه رژيم له رسميت پيژندلو څ

  .ډير لږ څه په ياد وو 
ز كال كې د كندهار د قول اردو په قوماندانۍ كې د كرزي او م" نقيب تر منځ ۱۹۹۴په 

ددغې غونډې پايله داشوه، چې د سرو لښكرو ضد دغه . غونډې يو انق"ب ته jره اواره كړه
سره په يو څه مرسته كولو اړويست، ځكه نو م" نقيب د طالبانو په مخ  قوماندان يــې له طالبانو

. كې ونه دريد او اكرم ته يــې هم امر وكړ، چې خپل پلويان د طالبانو له مخالفت څخه راوګرځوي
د الكوزو قبيله ددغه معصوم، . په همدې دليل د طالبانو ته واك ته د رسيدو jره خ"صه شوه

كي قوماندان لخوا اداره كيده، چې په سوٻل كې يــې تر ټولو زيات ځواك تاكـتيكي او نه ماتيدون
  .درلود

زه يوه لسيزه وروسته دې ته حيرانه يم، چې په دغه ويرجن پسرلي كې به په ريښتىنې توګه 
  .د م" نقيب تصميم څه ډول وو 
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  ما له اكرم څخه وپوښتل، چې تاسو به د طالبانو مخه نيولې واى؟
  .پر څو  برخو ويشل شوى وو دده ځواب مثبت خو 

له همدې امله د شيرزي . له طالبانو سره نورو قوماندانانو تر وروستۍ شٻبې مقاومت وكړ
كسانو، چې د امريكايانو په مخ كې د م" نقيب په اړه څه ويل، سم و او د كندهار ټول خلك په 

  .دې  باندې پوره خبر دي
ر له نيولو څخه منع نه كړل، بلكې د م" نقيب د طالبانو ملګرى و، دوى يــې د كندها

  .كندهار كيلې يــې د هغوى په jس كې وركړې 
ددغې پيښې تر شا، چې كومه پټه رسمي تاريخچه نغښتې ده، هغه دا ده چې م" نقيب دا 

  .هر څه د كرزي په مشورې  سره وكړل
ي اې د ايجنټانو په حضو  2001د 

ٓ
ر كې ز کال په ډسمبر كې په كومه خيمه كې، چې د سي ا

كومه غونډه جوړه شوې وه، كرزى بايد د شيرزي ددې ادعا په وړاندې غلى نه واى پاتې شوى، 
  . بلكې كرزي بايد د خپل متحد م" نقيب ننګه كړې واى

  .په همدغې غونډه كې شيرزى د كندهار د والي په توگه راښكاره شو
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  د كندهار انځور

 )2002جنوري  -2001ډيمسبر (
  

  .ډسمبر كې كندهار ته راورسيدم،كندهار j په همهغه حالت كې پاتې وو كله چې زه په 
يوازې په ښار كې يو څو د تركاري ريړۍ او د تانونو او . ټولې هټۍ، غرفې  او جګۍ تړلې وې،

د . له دغو رخچينو سره ځوان كندهاريان خورا ډيره مينه لري . غمي دارو  رخچينو هټۍ خ"صې وې
  . وه او افغانانو د روژې د مياشتې وتل په نويو كالو سره لمانځل روژې مياشت هم تيره شوې

د اپيمو .  په عمومي توګه راكړه وركړه ډيره وه خو د اپيمو په بازار كې تر ټولو ډيره ګڼه ګوڼه وه
اخيستونکو به د اپيمو د . اخيستونكو به خپل بوټونه كښل او پر غاليو به په هټۍ كې كښناستل

وروسته خپلې ګوتې د هټۍ پر ديوالونو پاكولې،چې له همدې كبله د هټۍ  كيفيت له معلومولو
  .ديوالونو نصواري رنګ اخيستى وو 

په . په پيكپ موټرو كې به يوازې جنګيالي تر سترګو كٻدل، خو د ښار نور سړکونه خالي و
 ښار كې به د شپـې ګرځ بنديز لګيده، چې له دغو چيك پوسټونو څخه د تيريدلو په وخت كې د

كله چې په ښار كې ژوند . شپـې نوم ضروري وو، خو موږ به دغه نوم له محمد انور څخه اخيسته
  . بيرته عادي حالت ته راوګرځيد، ورسره سم يــې ماته په ښار كې د ګرځيدلو لپاره يو ليك راكړ

په ښار كې د بدلون نښه يوازې د موسيقۍ له  هټيونه  ښکارٻده چې مخ ته به يــې دكٻسټونو 
په ښار كې موټرونه او بسان هم وار په وار ډيريدل، چې ډيرو به . يولو لپاره ګڼه ګوڼه جوړه وهد ران

  .يــې کډوال بيرته خپلو كورونو ته راوړل
زما لپاره د بدلون تر ټولو ښه بٻلگه كاغذ بادونه و، چې په ښايسته او رنګين رنگ به په  

ر مهال د كاغذبادونو پر الوزولو بنديز د طالبانو د حكومت پ. اسمان كې پورته او كښته كٻدل
كندهاريانو به كاغذبادونه په هواكې سره جنګول، چې اكـثرو خو به يو د بل د بايللو پر . لګيدلى وو 

اكـثرو دغه كاغذ باد الوزوونكو خو به خپلې مانجې د ښيښو په كوكٻو له دې . سر شرطونه هم وهل
كاغذ بادونو اتڼونه ازادي او د خلكو لپاره ساعت  په هواكې  د. كبله وهلې وې چې شرط ونه بايلي

  .تيري وه، خو زما لپاره د ښې راتلونكې تر ټولو ښه نښه
تر ټوله عجيبه خو بيا د كوچنيو . د اختر په ورځ ټول كندهاريان له نويو كالو سره بهر راووتل
ګو گانې درول په سړکونو كې زان. نجونو زرينې جامې وې چې ټولې به د طاوس په شان ښكاريدې

د ښار په عيدګاه كې د اختر تر لمانځه وروسته .  شوې وې، چې كوچنيان به يــې په هوا كې ګرځول
  .دا د دوى لپاره په شپږو كلونو كې لومړى ځل و چې د اسانو په ټالونو كې به سپريدل
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دوو كسانو به د سو هګيو كـتارونه جوړ . دلويانو لپاره بل ساعت تيرى د هګيو جنګول و
هر يوه چې به لومړى هګۍ پورته كړه او هغه بل كس به هګۍ د سر له خوا پرې ووهله او يا . ړلك

  . خو به دوو كسانو هګۍ د مخې په غاښونو كـتلې او بيا به يــې يو له بل سره جنګولې
زموږ ژورنالىستانو لپاره به اكـثره وخت په دغسې حالت كې موضوع له مهم څخه غير مهم ته 

كندهار له كٻسو ډك و، خو موږ په بې ځايه شيانو . ږ ټولو څخه كٻسې وركې وېله مو . واوښتله
د كرزي  او . ډرامه j له وړاندې تيره شوې وه. باjخره مو د فيچړونو لپاره كٻسې پيدا كړې . بوخت و

د طالبانو د رژيم په . د د طالبانو د مشرانو ليدنه او د واك سپارلو ټول له كٻسو ډك شيان وو 
شپه د القاعدې د ژوبلو غړو له روغتون څخه د القاعدې د نورو غړو لخوا وړل ، له نوي  وروستۍ

ولسمشر سره د مباركې مراسم او دې ته ورته د نورو شيانو د كٻسو جوړولو لپاره خورا ښه مواد 
ا تر دې j بله مهمه مسئله د وjيت په مقام كې غونډه وه چې په هغه كې امريكايانو ګل اغ. برابرول

  .   شيرزى د كندهار د والي په توګه وټاكه، خو دا هر څه د پردې تر شا تر سره وشول
ما زما د تبديلي مياشت هم تيره كړه او ماته ويل شوي و، چې بايد څنګه راپورونه جوړ كړم، 

زما  يوه راپور . خو په څرګند ډول ټوپكساjرانو يو ځل بيا د ښار خامه سړكونه پر سر اخيستي وو 
په هغه راپور كې راغلي و . خپل سړي خور مسئول مدير ته مي وليږه،  ډير يــي په غوسه كړى وچې 

چې د ښار دننه د هغې  طالب ضد ټلوالې لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې كٻږي چې د 
  .امريكايــي ځواكونو او بريتانوي سپيشل فورس لخوا يــې م"تړ كٻږي 

  . واوښتم له همدې كبله زه پر يوه بله لويه شخړه
د امريكا په نظامي اډه كې چې د كندهار هوايــي ډګر كې يــې جوړه كړې وه په خاورو كې د 
ريګو له ګونيو سره د امريكا د سمندري ځواكونو له يوې ډلې سره د بانډار په موخه د هوايــي ډګر 

خ"صې كړې، د هغو د  (MREs)دوى خپلې د خوراكي توكو كڅوڼي . ترمينل ته نژدې تمه شوم
  . تودولو لپاره يــې اوبه ور واچولې او وروسته يــې د ريګو ګونيو ته جګې ودرولې

د سمندري ځواكونو يوه غړي چې د اوهايو د ايالت اوسيدونكى و او شايد دوه ويشت يا در 
ويشت كلن به و ميز زما خوا ته راوګرځاوه او راڅخه يــې وپوښتل چې ته په ښار كې ژوند تيروې؟ 

پوښتنو لړۍ جاري وساتله او ما هم پريښود چې مه يــي كوه هر څه چې وايــي ده په همدې شان د 
  .ودې پوښتي

  .ښه نو ددې ځاى په اړه يو څه راته ووايه
  تر دى ځاى بهر څومره خطر شته؟

. په دغو شپو كې په كندهار كې خورا ګڼه ګوڼه وه، په خلكو كې يو ډول خاموشي خپره وه
هال j غوښتل چې له شته امکاناتو څخه ګـټه پورته كړي خو اوس افغانانو د طالبانو د واكمنۍ پر م

دوى غوښتل چې ماشومان يــې تعليم وكړي، كار اهل  كار او امانت دارو . بيا يو بل بدلون راغلى و
داسې كسان بايد په حكومت كې ځاى ونه لري چې د خلكو جيبونو ته يــې . كسانو ته وسپارل شي

. لپاره را استول شوې ټولې پيسې بايد پر سمو jرو ولګول شيسترګې نيولې وي او د بيارغونې 
  .داسي ونه شي چې هغه پيسې هم د ځورواكو جيبونو ته jر ومومي
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دوى په ښار كې ډير ژر د سړكونو جوړول غواړي او د خپل هيواد بيارغوني ته خورا ليوال 
ځي چې د شوروي تر افغانان غواړي چې يو ځل بيايــې هيواد هغه ط"يــي وخت ته ور وګر . دي

  .اشغال وړاندې يــې درلود
زما د ترياکو له هغو سوداګرو سره بحث په ياد دي چې ما ته يــې د روژه ماتي لپاره بلنه 

دوى به څلورنيمې كٻلو پاك . ما له دوى څخه د دوى د سامانونو د ليدلو غوښتنه وكړه. راكړې وه
يوه ورځ ماخستن تر ډوډۍ . بندوله ترياک په يوه كڅوړه كې اچول او بيا به يــې خوله پسې

  . وروسته د چاى د څښاك پر وخت مو د افغانستان پر راتلونكي وضعيت خبرې پيل كړې 
دابه ډير د خوښۍ ځاى وي، چې دوى په خپله سيمه كې ښوونځي ولري : يوه قاچاقبر وويل

  .او موږ له بهرنيانو څخه هيله كوو چې زموږ لپاره يو ښوونځى جوړ كړي 
امريكايان نه شي كوjى چې له چورلكې څخه : وى خبرې پرې كړې، ورته ومې ويلما د هغ

كه تاسو غواړئ چې . يو ښه تعليمي سيسټم راوغورځوي لكه څنګه چې دوى بمونه راوغورځول
كه تاسو يو شى پيل . بهرنيان له تاسو سره مرسته وكړي، نو تاسو هم بايد له ځانه نوښت وښىئ

تاسو ولې خپله دغه ښوونځى نه . ه ختمولو كې مرسته درسره وكړي كړئ، كٻداي شي دوى يــې پ
  جوړوئ؟

يوه سوداګر وويل چې زما د شخصي كور . ما غوښتل چې دوى زما خبرې په سمه توګه واوري 
  . پر سر يوه خونه ده زه تيار يم چې هغه د ښوونځي لپاره وركړم

ني نه لرله، بلكې دوى له په كندهار كې ټولو عامو خلكو له امريكايانو سره كومه دښم
. دوى له امريكايانو څخه د هيواد د بيا پر پښو درولو تمه لرله. امريكايانو څخه د مرستې هيله كوله

كار د ناوړو كسانو پر ځاى اهل كسانو ته سپارل، يو داسې قانون رامنځته كول چې د طالبانو تر 
jخره دوى په خپله د كارونو جوګه شي، هغه يو څه نرم وي او خلکو ته داسې زمينه برابرول چې با

  . دا دخلکو سترې غوښتنې وې
  : ما د سمندري ځواكونو دغه غړي ته وويل

  . ستاسو لپاره هيڅ خطر نشته او تاسو وينئ چې اوس د پخوا حالت نه دى
تر دې وړاندې ما د كندهار په . دا خو ډيره په زړه پورې خبره ده: دغه ځوان سمندري وويل

دوى به هره ورځ په دغه اړه موږ ته معلومات راكول، خو ما فكر كاوه، . ځور نه درلوداړه سم ان
  . دوى به په وار وار  ويل چې دا يو جنګي ميشن دى. چې دوى به درواغ وايــي

  ما وويل جنګي؟  د څه شي جنګ؟ 
  ! خو بهر د هيڅ شى د پيښيدو هيله نشي كٻداى

زه فكر كوم لكه چې موږ د هغه لوى .  ويزه فكر كوم چې دوى موږ استعمال: ده وويل
  .  امريكايــي بيرغ په شان چې په خاورو كې جګ شوى دى سمبوليك ارزښت لرو 

  دلته زموږ د راتګ څه اړتيا ده؟ 
د بيلګې په توګه زه غواړم چې همدا اوس د هغه سړك د . زه غواړم رښتيني كارونه ترسره كړم

  . jسونه پر كوچنيانو را چاپير كړمزه غواړم چې خپل . بيارغونې كار پيل كړم
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كه ته هغه سړك جوړ كړې تابه د خپل امنيت لپاره په يوازې سر دومره كار : ما ورته وويل
ما دغه ټوله مركه ثبت كړه . كړى وي، چې هغه په څمڅو كې به يــې په زرګونو كسان ونه شي كړاى

كړ هغې ويل چې دې كې هيڅ شى او په خپل راپور كې مې ځاى كړه، خو زما مشرې هغه راپور رد 
دې زياته كړه، چې سرتيري تل ناراضه وي او دغه سمندري هم يو له . نوي او په زړه پورې نشته

  .هغو څخه دى
كله چې زما مشرې هغه راپور رد كړ، زه ډيره حيرانه وم، چې دغو سمندري ځواكونو ته به د 

  كريسمس  لپاره څه شى ډالى ورکوم ؟ 
سته مې د ژوند يو بل ډول غوره كړ، داسې چې د نارينه وو جامې به مې تر يوې اوونۍ ورو

اغوستې او د نورو ژورنالىستانو په توپير مې د هوټل پر ځاى په اڅكزو پورې اړوند په يوه شخصي 
ما له محمد انور څخه غوښتل، چې زما لپاره د اوسيدلو د كوم ځاى . كور کې ژوند تيرول پيل كړل

ر غرمې وروسته ده زما موټر چلوونکي ته وويل، چې زموږ د كاروان په منځ كې ت.  بند وبست وكړي 
تر يوه پله واوښتو چې تر . ده موږ پر يوه ډبرين سړك د ښار د شمال پر خوا روان كړو . روان شي

تر دې وروسته موږ په چپ لوري يوې هديرې ته . څنګ يــې يوه نانوايــي او يوه د تركاري هټۍ وه
ره د لويديز هغو په شان نه وه،  چې ښكلي قبرونه لري او سرته يــې  دې مجسمې دا هدي. وګرځيدو

  .درول شوې وي
دا لوڅ په كاڼو پوښل شوي قبرونه و، چې سر او پښې به يــې نښانې كړل شوې وې او سر تر 

د ډٻرى قبرونو سرونو ته به بيرغونه هم درول شوي و، چې ډٻرو . پايه به رښكې پرې تاو شوې وې
  . او شنه رنګونه لرل يــې سپين

ددغه کور ټول ديوالونه په اومو خښتو جوړ . تر دغې هديرې سل متره ها خوا زما نوى كور و
لومړى يــې د ميلمنو ځاى و او هغه بلې خوا ته يــې د ښځو . شوي و،  لومړى پوړ يــې زيرخانې وې

  .سراى و، چې له كوټې څخه نه ښكاريده
ول دوه ويشت كسان و، كه مو غوا او هغه دوه موږ دلته له يو درجن كوچنيانو سره ټ

موږ د روانو اوبو پر ځاى دلته شخصي . تركمني پسونه ورسره شمٻرلي واي، بيا خو تر دې j ډيريدو
ما او زما موټر چلوونکي زموږ د كوربه له ځوان ورور . څاه درلوده او ددغه ځاى برٻښنا هم ښه وه

دغه . ويده کٻدو) توشکو(د شپـې د پنبو پر كوربچو موږ به. سره په مىلمستون كې شپـې تيرولې
كوربچې به د ورځې د خونې څلورو خواو ته اوارې شوې وې، چې د شپـې به يــې د خوب د بستر 

  .كار ځنې اخيست
پښتو ډيكشنري  -كمپيوټر ، انګليسي. ما د ميز پر ځاى د كړكۍ له تاخچې څخه كار اخيست

ګـټن ته د سټ"يټ له jرې خپل رپوټونه استول هم هلته او ډيكوډر به مې چې پر هغه به ما واشن
دلته د اوبو څاه ،څو كوردان، تشناب او غسل خانه چې په هغه كې تر لمبيدو وړاندې . ايښودل

زما د نارينه ژباړن له كبله زه په دې . موږ په لرګيو اوبه ګرمولې او هغه بل لوري ته د ښځو سراى و
ددغه کور په ښځو کې کومو چې کوjى . ميرمنو نومونه زده كړم ونه توانيدم چې له دغو وروڼو د

شواى ميلمستون ته راشي او د نارينه وو په شان له کوره بهر وگرځي، يوه كوچنۍ نجلۍ او بله هم 
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يوه نجلۍ چې بلوغ ته په رسيدو وه او تاخچو ته به رسيداى شواى، زما . يوه سپين سرې ښځه وه
ديارلسو كلونو په عمر بيا هغې نه شواى كوjى چې له سراى څخه  د. لپاره سرخوږى جوړ شوې وه

  .بهر ووځي
هغوى . لپاره سره راټوليدل )  قطعه بازي (د شپـې به ټول وروڼه او د كورنۍ پ"ر د ورق بازي 

به خپله ورقه په تاو پر ځمكه ووهله، چې دې ته به يــې ټاپ ويل او ميدان ته پر سمه او ناسمه او 
زما موټر چلوونکي به هم له دوى سره په ورق . لو پر سر به يــې سخت بحث روان ود ګـټلو او بايل

. بازي كې برخه اخيسته او ددوى ځنې ملګري او خپلوان به هم د همدې لوبې  لپاره هلته راتلل
  .مابه هم كله كله ورقې ور سره كولې خو زما ستونزه د پښتو ژبې وه

په افغاني ټولنه كې د كورنۍ . ميلمستون كې خوړله  ښځو به ډوډۍ په كور او نورو ټولو به په
ددغې كورنۍ ځوان ورور به د ډوډۍ خوړو لپاره د . ځوان نارينه غړي تل د نورو خدمت كوي

نورو كوچنيانو به د ډوډۍ لوښي راوړل، چې په . كوټې په منځ كې په اوږدو دسترخوان وغوړاوه
په دې ټولو كې زما تر ټولو خوښ شى اوږدې . وه هغه كې به د چرګ قورمه ، وريجې او اومه تركاري 

دوه يا درې كسان به په كاسه سره شريكان شول او په سپينو پيتلي پيالو كې به . سپينې مولۍ وې
دوى به مستو ته اوبه او نانا ور . شړومبې داسې ايښودل شوې وې، چې د هر چا jس به ور رسيده

زما تروه شيان نه . دې ته به يــې شړومبى ويلواچول او بادرنګ به يــې په كې ميده كړ، هم
خوښيږي او پر دوى به مې خندل، كه چٻرې زه شړومبې وڅښم نو هغه به زما په معده كې جګړه 

  .و چې ما زده كړ)  لغات(جنګ لومړى پښتو وىى. پيل كړي 
د كله چې به له دغه سراى څخه په موټر كې د سپريدلو لپاره راوتلې او يا به د شپـې له مخې 

يوه ورځ مې د . ضرورت د رفع کولو لپاره د باندې راوتلې، نو بايد پر دغو قبرونو تير شوى واى
همدې كورنۍ يو هلك وليد، چې د مړو په هډوكو يــې لوبې كولې زه ډيره حيرانه شوم او سمدستي 

  .مې د ګوركښانو افسانوي كٻسې ذهن ته راغلې
د القاعده شبكې زيات شمير . ديره وهزموږ د هديرې په هغه بله څنډه كې د عربانو ه

پر دغو قبرونو . جنګيالي چې د هوايــي ډګر د نيولو په جګړه كې وژل شوي و، دلته خښ شوي وو 
كندهاريان د عربانو له تكبر او . دا د افغانانو د كلتور يوه ډيره ښه بٻلگه ده. به زياته ګڼه ګوڼه وه

، خو كله چې ووژل شول بيا به يــي زيارت ته ځان ستاينې څخه ډير په تنګ او ورته په غوسه و
زما په ياد دي چې زما د كوربنو خپلوانو د پاکستان له كوټې ښار څخه خپله ناروغه لور د . ورتلل

همدې عربانو د زيارت لپاره راوستې وه، حال دا چې همدغه كورنۍ د طالبانو سخته مخالفه هم 
تيا لپاره دعاوې كولې، خو له بله پلوه شيرزي د دوى به د دغو عرب شهيدانو زيارت ته د روغ. وه

  .   دغو زيارتونو د تړلو هڅې کولې
نذير احمد . د اڅكزو د كلتور له مخې  بايد د كورنۍ ټولو پنځو نارينو غړو كار كړى واى 

زما اڅكزو وروڼو به . مستري و او هغه نورو له مشر نثار احمد سره د غوړو په هټۍ كې كار كاوه
  . دا هټۍ د نثار احمد له كبله خورا مشهوره وه. وى ښه ګـټه وټه لري ويل، چې د
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) چارزانو(كله كله به زه د نثار احمد هټۍ ته ورتلم، زه چې به ورغلم پر ځمكه به پلترۍ 
دغه كبان به له لكۍ، سر او سترګو سره ټول په . ناست و او سمدستي به يــې كبان راته راوړل

ورو وروڼو چاغ او ګردى و، خو كله چې به دغه وروڼه سهار د كار نثار تر ن. غوړيو كې سره شوي و
لپاره په خپل سپين موټر كې سپريدل، نو خپل پټوان به يــې د يخني له كبله پر ځان ټينګ راتاو 

دغو وروڼو هر يوه . كړي و او ما به ونکړاى شواى، چې خپل ځان له عكس اخيستو څخه وژغورم
خو تر پايه زه پدې بريالۍ نه شوم چې معلومه كړم څوك څوك يــې څلور يا پنځه كوچنيان لرل، 

شيان به يــې . په دغو كوچنيانو كې يوه ګ"لۍ وه، چې هر ځاى به زه تلم دا به سمه راپسې وه. دي
راسره وړل ، د jس پريوللو په وخت كې به يــې اوبه را اچولې، چاى به يــې راته اچاوه او كـتابچه 

پله ژبه كې هم تر څو كلمو څه زيات نه و زده، خو شايد دې زه خپله ددې په خ. به يــې راسره وړله
  .مور بللې وم خو زما په ګومان زه ددې لپاره يوه ښه نانزكه وم

. په دوى كې  ساديه ډيره شوخه وه، چې تل به يــې له نورو كوچنيانو سره پنجې لګولې وې
او كله چې به ما ماخستن بهر پر يو بل كوچنى  تواب نوميده چې تل به زما پر كمپيوټر ناست و 

يوه كمپله څنګ اچولي و دى به راغى، زما پر وjړو زنګنونو به كښيناست او په ډير احتياط به يــې 
  . پښې زما پر مخ راكٻښودې

محمد انور زما د پوښتنې لپاره راته، خو  كله كله به يــې له موږ سره په ميلمستون كې شپه 
دده مركز په . ركز ته د نورو معلوماتو د تر jسه كولو لپاره ورتلمهم تيره كړه او زه به هم دده م

ديوالونه يــي نړيدلي او شړيدلي و، روانې اوبه يــې نه . داسې ځاى كې و چې هيڅ د استوګنې وړ نه و
انور او ملګرو يــي بې له قيد او شرطه هر وخت په . لرلې خو پر هر كونج كې وچه ډوډۍ ليدل کيده

په دروازه كې موظفو كسانو به له ما سره داسې چلند کاوه، لكه زه چې . لى كاوهدروازه كې زما هرك
  . د دوى شخصي ملګرې يم او دويم پوړ ته به يــې رهنمايــي كولم

ما د افغانانو هغه كلتور زده كړ، چې كله يوې خونې ته ورننوځې، نو څرنګه روغبړ بايد 
كړى واى، خو ستونزه به هلته وه، چې داسې چې بايد له هر كس سره دې د jس روغبړ . وكړې 

كله به په ناستو كسانو كې يو شناخته او يا دوست راختلى واى، له هغه سره دې بايد د غيږې 
كه به زه د . محمد انور هيڅكله ددې هڅه ونكړه، چې له ما څخه څه پټ كړي . روغبړ كړى واى

خيرن فرشونه اوار، چټلې كوربچې  .ورځې يا د شپـې ورغلم نو دده چټلې خونې ته به رهنمايــي كٻدم
ده كه به پر .  او بالښتونه، پر هر كونج كې د مرميو صندقونه ، ك"شىنكوفونه  او راكـټونه پراته وو 

له دغو خبرو څخه يوه ورځ په هلمند كې د . هرې موضوع خبرې كولې ما پكې د ګډون حق درلود
  . طالبانو پر بې وسلې كولو ږغيدو

داسې چې . ه داسې مشورې وركولې لكه هغو قاچاقبرانو ته چې مې وركو لېكله كله به ما ده ت
ته بايد خپل دفتر پاك وساتې او خپل كسان د نشه يــي توكو څكولو ته پرينږدې، ځكه چې دا 

محمد انور به په هغه زرغون يونيفورم كې په ډير غرور ګرځيده، . ستاسو عزت ته ډير زيان رسوي
دده نورو انډيواjنو به کميس او پرتوګ اغوستل، د غميو . ړل شوى وچې د امريكايانو لخوا ورك

ځليدونكې رخچٻنې به يــې پر سرولې او پټوان به يــې پر اوږو اچولي وو، خو اوس په كندهار كې يو 
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امنيتي افسرانو . بل ډول جامې مخ پر زياتٻدو وې، چې غربي يونيفورم پكې تر ټولو ښه نمونه وه
اغوستې او وjيتي چارواكو يخنقاقونه اغوستل او نيك ټايــي به يــې اچولې  لكه انور پوليسي جامې

وې او حتى په ښوونځيو كې به ښوونكو هم غربي جامې اغوستې، خو ښوونكو به له ښوونځيو 
  .څخه بهر محلي جامې اغوستې

لپاره پروګرام جوړاوه، چې ناببره زما د ) د مارننګ ايډيشن(يوه ورځ  تر غرمې وروسته مې 
هر . وربنو يو ورور زما خوني ته په بيړه راننوت او د امنيه قوماندان له راتګ څخه يــې خبره كړمك

تر يو څه ځنډ وروسته په تنه غټ . چا يوې او بلې خوا ته د هغه د راتګ د تيارۍ لپاره منډې وهلې
يده چې داسې بريښ. سړى، چې د څلورو يا پنځو ساتونكو له خوا يــې ساتنه كٻده خونې ته راننوت

  . خونې ته دده تر راننوتلو وروسته به په خونه كې بل چا ته د ناستې لپاره ځاى پاتې نه شي
كله چې ګل اغا د . دا د انور مشر و، چې ما يــې په اړه ډير څه اوريدلي و. دا ضابط اكرم و 

نيت وjيت واك تر jسه كړ نو ولسمشر كرزي الكوزو ته د واك د توازن له كبله د وjيت د ام
كله چې . دوى بيا اكرم د خپل استازي په توګه د وjيت امنيه قوماندان وټاكه. چارې ور وسپارلې

اكرم او ملګري يــې كيناستل او په خبرو يــې پيل وكړ نو زه بيرته وjړه شوم او د كمپيوټر د تڼيو د 
سارا : رور راته وويلتر لږ ځنډ وروسته زما د كوربنو يوه و .  ټكولو لپاره خپل كمپيوټر ته كښيناستم

ما ورته  وويل زه اوس مصروفه يم، زما تر . قوماندان صاحب غواړي چې له تاسو سره خبرې وكړي 
د توقع پر خ"ف هغه خاموشي ما ته كړه او په تونده لهجه يــې . وزګاريدو پوري بايد انتظار وباسي

يوازې د يو څو دقيقو  هغه دومره وخت نه لري، دى. ضابط اكرم كوچنى سړى نه دى: راته وويل
  .لپاره تاسو سره خبرې كوي

بهرنيانو ته اجازه نشته، چې په : اكرم وويل. ما خپل كار  بس کړ او هغه ته مې مخ ور واړاوه
ته بايد د خپل شخصي امنيت لپاره د ښار  د منځ  په هوټل كې و . شخصي كور كې ژوند وكړي 

ې بيا دا قانون له كومه شو، چې په شخصي زه ډيره حيرانه شوم، چې په افغانستان ك. اوسې
  كورونو كې د بهرنيانو اوسيدل دې د هغه پر خ"ف وي؟

په هوټل كې ژورنالستانو ته ويل شوي و، چې په دهليز كې ونه ګرځي او له افغانانو سره د 
ې په هوټل كې يوه يا دوې ژورنالستانې اوسيدل. ناروغۍ د اخيستلو له كبله ډيره راشه درشه ونكړي 

زه په دې پوهيدم، چې څنګه خپل امنيت وساتم او . او زه هم د نارينه افغانانو مخ ته نه ګرځيدم
په يوه شخصي كور كې اوسيدل په كلتوري توګه زه د هغې كورنۍ . ځان له خلكو څخه پټ كړم

ژوند ما د اڅكزو د كورنۍ تر چتر jندې . غړې جوړولم او دا زما د امنيت لپاره خورا ګـټور تماميده
له يوې اڅكزۍ كورنۍ سره اوسيدل ما ته تر هغه هوټل چې نور ژورنالىستان پكې اوسيدل . تيراوه

له بله . او د يو څو تنخوا خوړونكو ساتونكو له خوا يــې ساتنه كٻدله، زما د امنيت لپاره ډير ګـټور و
كله . راتګ څارل وو  د دغو پوليسو دنده زموږ د حركاتو او تګ. پلوه دغه ساتونكي د اكرم پلويان وو 

چې موږ په كوٻټه كې و هلته هم موږ بايد کوم ځاى ته تر  تگ وړاندې استخباراتي مامورينو ته يو 
  .      فورم ډک كړى واى
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زه دلته يو پ"ر او پنځه غښتلي وروڼه . زه له دې ځاىه نه ځم! بښنه غواړم: ما اكرم ته وويل
كې خوندي يم او له بله پلوه زه دلته د يو څو ورځو  زه تر هر هوټل ډٻره دلته په خپل كور . لرم

  .لپاره اوسيږم
موږ پدي اړه ډير جر وبحث وكړ، خو په پاى كې هغه وروڼه زما تر څنګ ودريدل او اكرم مو  

  . په دې راضي كړ، چې زه خپله دغه دوره همدلته تيره كړم
. منيه قوماندانۍ كې وليدلتر دې لږ وروسته ما له ده سره د دوهم ځل لپاره دده په دفتر ا

پر دغه مهال هغه د هلمند وjيت . جوړه ورغلو) مايك وار(زه او د ټايمز مجلې ليونى خبريال 
كله چې د اكرم سره د مايك خبرې . ريګستان ته د القاعده شبكې د غړو د پلټلو لپاره روان و

ما : ده وويل. وjړه شمخ"صې شوې، ما اكرم ته وويل كه ستاسو اجازه وي، زه به هم ور سره 
فكر كاوه چې تا افغانستان پريښى؟  ما وويل همداسې ده، خو زه هلته يوازې د يو څو ملګرو د 

زه چې كله . هو لكه طالبان: اكرم وويل. ما وويل ته خورا ډير پګړيوال كسان لرې . ليدلو لپاره ځم
ر اوږو يــې ستوري ټومبل شوي پ. له اكرم سره دده په دفتر كې مخامخ شوم، ډيره حيرانوونكې وه

  .و، ساتونكي ترې چاپير و او په ويروونكې توګه به يــې د لوى ميز له شا څخه هرې خوا ته كـتل
ما واوريدل چې ويل يــې، دا . دده په ليدو ما ته د پارسي شاهانو كٻسې را په زړه شوې

ه شوه، ما ورته وويل تا كله چې زما او دده تر منځ انډيوالي ټينګ. بهرنيان بيخي ډير درواغ وايــي
رښتيا ويل، په هغه ورځ ما درواغ ويل خو تا هم ما ته درواغ وويل، تر دې اوريدلو وروسته يــې په 

  .زوره زوره وخندل
يوه ورځ د جنوري په لومړيو كې . تر دې وروسته ما او ده پوره يو كال سره ونه ليدل

كله چې به ما په . كې لومړى ځل ودا په تيره لسيزه . ښوونځۍ د پرانيستلو په حال كې وې
ميلمستون كې كار كاوه، نو درې نجونې به راتلې، دوى به ويل چې موږ ښوونځي ته ځو او موږ 

لپاره مواد برابرول، فكر مې وكړ، چې ايا ) د ال ټايمز كنسيډر(يوه ورځ چې مې . ښوونځي ته ځو
دستي مې هغه نجونې ښوونځي ته زما دغه كار به مهم وي كه د هغو نجونو ښوونځي ته بيول؟ سم

  .د نوم ثبتولو لپاره راسره بوتلې
. سفر پاى ته په رسيدو و) اين، پـي ، ار( م كال په جنوري كې د ۲۰۰۲تر دې وروسته مې د 

. ما د سفر تاريخ او مهال ويش برابر كړه. ما د بې ځايه كٻدو او يو څه له jسه وركولو احساس كاوه
ريښود، چې زړه مې په ډيرې سختۍ سره پښوته د مخ پر وړاندې تګ په داسې حال كې مې ښار پ

كله چې زه روانيدم نو زما  اڅكزۍ كورنۍ زما په ژٻړ موټر پسې د شا لخوا د پښتني . اجازه وركوله
  .كلتور له مخې اوبه وپاشلې او د ولسمشر كرزي كشر ورور مې په خپله ك" كې پريښود

ين بولدك او په پاكستان كې زما د اڅكزو ملګرو پر خوا زما موټر پر كنډ او كپر سړك د سپ
په هغه بارك كې چې زه په لومړي ځل ورته راغلې وم، له فدا سره يوه ځوان . مزل ته ادامه وركوله

  جنګيالي را څخه وپوښتل، چې ته ژورنالىسته يــې؟
  . هوكې دا زموږ ژورنالىسته ده: ده ځواب وركړ

  . ان پيل شوتر هغه وروسته د مينې دغه داست
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  مدني ټولنه

 )2002اپريل  - جنوري(
  

  نه پوهٻدم چې ايا پاكستاني بٻروكراتان به مې خپل هيواد ته ورپرٻږدي كه نه؟
غوښتل مې د كويټې له jرې كور ته وjړه شم، زما موټر چلوونكي غوښتل چې په چمن كې  

زما لپاره تر ټولو ښه وخت و  دا. تم شي تر څو د وروستي ځل لپاره زه له اڅكزو سره چاى وڅښم
ددې لپاره مې نور انتظار نه شو ايست"ى، موږ  په ژړ ټكسي . چې له ملګرو سره يو ګړى غورې وكړم

  .كې سپاره شوو او پر هغه كنډ او كپر سړك د كويټې پر لور روان شوو 
  .مه نيټه وه ۱۱م كال د جنوري  ۲۰۰۲دا د 

له  ) ار. پـي. اين(مې پرٻښودلو وړاندې زما د ما ته وويل شول چې زه بايد يو ځل تر سي
څه شى چې ماغوښتل هغه د كاكا عزيز خان كرزي سره د . عوضي سره  په هوايــي ډګر كې ووينم

  .ماخوستن د ډوډۍ خوړل و، نوموړى په شاه كاكا سره هم مشهور دى
و پر دغه دروند شخصيت او د تيزو سترګو څښتن دوه مٻاشتي وړاندې د كندهار د تسليمٻد

دا يوه ډٻره ښه شپه وه، دى به پر . وخت زه د پښتنو پر ماي"تو او نظرياتو موافقه كولو وپوهلم
ده د افغانستان په اړه ډٻره وٻره لرله او  . خپل كوچ ناست و او د ډبرو تسبيح به يــې اړولې

  .راتلونكي ټول خطرونه يــې راته په ګوته كړل
ندهار پرٻښود او پ"زمٻنې كابل ته وjړاو  هلته په همدې وخت كې دده وراره حامد كرزي ك

دده ځاى په شاهي دربار كې و او .له زرګونو خوشبينواو وظيفه غوښتونكو خلكو سره يو ځاى شو
  .داسې جامې يــې ځانته غوره كړي چې د ټول افغانستان استازيتوب يــې كاو
دده په وينا چې د . ه لرلهعزيز كاكا افغانستان ته د خيريه ټولنو د راماتٻدلو څخه خورا وير 

ده ويل، دغو ټولو انجيوګانواو خيريه ټولنو د افغانستان . دوى لخوا به ټولې پروژې يرغمل شي
عزيز كاكا زياته كړه چې زه انجيوګانې ډٻرې ښې پٻژنم، . لپاره غاښونه او چاقوګان تيره كړي دي

  .ځكه چې ما په خپله د طالبانو په وخت كې څو انجيوګانې لرلې
زه نوره د تلو په حال كې وم او له دروازې څخه د راوتلو پر وخت مې له ده څخه د وروستي 

نه غواړې چې بيا افغانستان ته راشې او له موږ سره مرسته : ده راته وويل. ځل لپاره مننه وكړه
  .وكړې 

  .ما په هو ځواب وركړ
ږي، هغه دې  ستا د يو څوك  پيدا كړه چې هغه دې بيرته افغانستان ته راولٻ: ده وويل

ما ددې خبرې په اړه ډٻر فكر وكړ او له بله . معاش غم وخوري او موږ به دلته درته پوره واك دركړو 
ما په دې اړه نور انتظار نه شو كوjى او نه مې غوښتل چې . پلوه دا هغه څه و چې مايــې انتظار كاو
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ما د بالكان او افغانستان . شيزموږ دغه ډيموكراسي په تجارت او يا يوازې په يو خيال بدله 
  .وضعيت سره پرتله كړ خو دلته هر څه په بل ډول و او دا مسئله هم تر هغې ډٻره لويه وه

  .دلته مسئله د لويو كلتورونو او ايډيالوژيو وه
  .اس"م او غرب، خو اوس دې دواړو زما په وجود كې ځاى موندلى و 
ما ترده اغٻزناك سياسي مشر نه دى ليدلى،  زما په ژوند كې. حامد كرزى يو عجيب سړى دى 

  .خو ددغه سړى اكا غوښتل چې زه ورسره مرسته وكړم
هلته مې بيرته . زه د خپل كور ته پرځاى چې په پاريس كې و، متحده ايالتونو ته وjړم

  .افغانستان ته د تګ پر jرو چارو پوره دوې مٻاشتې تيرې كړې 
ټيلفون وكړ، نوموړى اوس په كابل كې د يو ټيم سره تريوڅه وخت وروسته عزيز كاكا ما ته 

دغه ماڼۍ د واشنګـټن له سپينې ماڼۍ سره . يو ځاى شوى واو د دربار وضعيت يــې راته تشريح كړ
ده وويل په دغې ماڼۍ كې برٻښنا نشته چې سړى دې د ژمي له وژونكې يخنۍ . پرتله كٻداى شي

ټ او سټ"يټ ډيش خو j پرٻږده چې د خپل څخه ځان پرې وژغوري، ټيلفون، كمپيوټر، انټرني
  .وراره لومړى سفر متحده ايالتونو ته پـې وګورم

. د كرزي ښايسته سټايل، فصاحت او ب"غت په واشنګـټن كې يو طوفان رامنځ ته كړى 
كرزى د خپلو هغو ملي كالو د . ورځپاڼو او مجلو به دى د افريقا له نيلسن منډٻ" سره پرتله كاو

له هم د ډٻرو كسانو په خوله كې و چې د افغانستان د ټولو قومونو استازيتوب يــې اختراع له كب
  .كاو

د عزيز كاكا څرګندونو زه ډٻره حيرانه كړم چې د افغانستان خلك به څنګه دا وران او ويجاړ 
هيواد بيا له سره رغوي؟ افغانستان تر جګړې وړاندې هم له پر مختللو هيوادونو څخه څو پيړۍ 

تر پيښې وروسته زه ډٻره  ۱۱/۹د . و د تٻرو دريولسيزو جګړو هرڅه پر بل مخ اړولي وو شاته و خ
حيرانه وم چې ځينو كسانو لكه د مايكروسافټ بيل ګٻټس j ولې تر اوسه په دې اړه فكر نه دى 

  .كړى چې يو څو كمپيوټرونه واخلي او هلته په افغانستان كې يوه انټرنټي شبكه فعاله كړي 
ما فكر كاو كه . سته د افغانستان ټولې حوزې يو شان د جګړې ښكار شوې وېتر جګړې ورو

چٻرې په رښتيا ملګري ملتونه دلته د څه كولو پ"ن لري، نو دوى بايد تر هر څه لومړى ملكي 
د انجنيرانو يو ټيم بايد د ارتباطي شبكو، برٻښنا اواوبو د سيسټم په اړه پ"نونه . بنسټونه ورغوي
  . يــې له هيوادونو څخه د تمويلولو غوښتنه وكړي  جوړكړي او بيا

د خبرو په پاى كې عزيز خان ماته دده له يوه بل وراره قيوم كرزي سره چې د ولسمشر كرزي 
  .    مشر ورور دى د كار كولو يو وړانديز وكړ

قيوم كرزي او مٻرمنې يــې پٻټريشا څلور كاله وړاندې په بالتيمور كې يوه خيريه ټولنه د 
)ACS( )ددغې ټولنې سره تر ټيلفوني تماس او . په نامه پرانيستله) افغانان د مدني ټولنې لپاره

  .خبرو وروسته، ددې ټولني لخوا زه په افغانستان كې د فيلډ ډايركـټرې په توګه وګمارل شوم
د . جوړه كړو ) اين جي او(هم په دې سره س" شوو چې بايد يوه ) ايوليمن(زه او زما خور 

او امريكا له ملګرتيا څخه داسې ښكارٻده چې په افغانستان كې د څو لسيزو جنګ  افغانستان
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د متحده ايالتونو او اس"مې ټولنې تر منځ چې كوم درځ را پيدا . جګړو ورانۍ غم به وخوړل شي
په افغانستان كې به دا ثابته شي چې دا هر . شوى و اوس بٻخي د تمدنونو د ټكر په درشل كې و

افغانستان يو اس"مې هيواد دى چې په تٻرو دوو لسيزو كې د امريكا له مرستې . و څه پر غلطه و 
  )۱.(څخه دوه ځله په مننه اړ كٻږي 

م كال کې ناټو د متحده ايالتونو په ۱۹۹۹ماته به د كوسوو البانيايان راپه زړه شول چې په 
  . مشرۍ د سربيانو له ظلم څخه خ"ص كړل

كوسوو په پ"زمٻنه كې زرګونو البانيايــي مسلمانانو له د  ۱۲م كال د سپټمبر پر ۲۰۰۱د 
زما د كوسوو يو .  متحده ايالتونو سره د غمرازۍ په خاطر په كوڅو او سړكونو كې ډٻوې لګولې وې

ملګري ماته پاريس ته ټيلفون وكړ، ده ويل چې زما ګڼ شمٻر ملګري تيار  دي چې له امريكايــي 
  .شبكې پر ضد وجنګيږي  سرتٻرو سره اوږه پر اوږه د القاعدې

زه بٻرته افغانستان ته وjړم تر څو له قيوم سره مخامح وګورم او پر ځينو پروژو ورسره خبرې  
په كابل كې د . دفتر بايد د كابل پر ځاى په كندهار كې وي (ACS)ماده ته وويل چې د  . وكړم

دوى به  تر هغه . مو كې كولټولو خيريه ټولنو مركزونه وو، خو كارونه به يــې بيا په لرې پرتو سي
ځايه پورې چې پروژې يــې پكې تطبيق كولې په موټروكې تلل چې دا په خپله يو ستړى كوونكى او 

  .ستونزمن كار و
تر كومه ځايه چې ما د افغانستان تاريخ لوستى دى، د ددوى دغه سلوك په نولسمه پٻړۍ 

غانستان كې د هغوى د ژوند له طرز سره كې د برتانويانو لخوا د افغانستان د اشغال پر وخت په اف
ددغو خيريه ټولنو ټولو كاركوونكو د افغانستان له عادي خلكو څخه بٻل په . مقايسه كٻداى شي

دوى له افغانانو څخه ج" په خوندي كورونو كې اوسٻدل، د . كابل كې د غرب په شان ژوند درلود
لويديزې غذاوې خوړلې، په ځانګړو  دوى به خامې. قدم وهلو پر ځاى به په موټر كې ګرځٻدل

په مٻلمستياوو كې به يــې الكولي . پلورنځيو كې به يــې سودا كوله او تازه ځايــي ډوډۍ به يــې رانيوله
مشروبات څښل چې دا ډول چلند به خپله ددوى پر افغان كار كوونكو هم ډٻره بده اغيزه كوله او 

  .ددوى لپاره به يــې ډٻرې امنيتي ستونزې پيدا كولې
په يوه داسې ټولنه كې چې هلته وچ كلتور حاكم وي، افغانان په خپل هيواد كې داسې 

ددې هر څه  . كارونه ناروا ګڼي او ددوى هيواد ته ددغسې يو فساد راليږدونې سخت مخالفت كوي
  .پايله دا كٻږي چې نوربايد غربيان د دوى له هيواد څخه وايستل شي

ٻداى شي  هغومره بايد ددغه ځاى په اړه خپله زما شخصي هڅې دا وې چې څومره ډٻر ك
پوهه زياته کړم او په وار وار به پر هغې باندې كـتنه كوم كه دا په وjيتي ښارونو كې وي او يا كابل 

كندهار نه يوازې زما لپاره بلكې دا ځاى د . خو زما په زړه كې كندهار يو بٻل ځاى درلود. كې
افغانستان د ټولو واكمنانو پلرنى ټاټوبى دى چې له همدې افغانستان پخوانۍ پ"زمٻنه ده او د 
همدا ډول كندهار د طالبانو اصلي ټاټوبى هم و خو په نوي . كبله  خورا سمبوليك ارزښت لري 

زه په دي باور يم چې كه كندهار شاته . افغانستان كې كندهار هير شوى او تبعيد شوى دى
  . حركت ونكړي  پرٻښودل شي نو افغانستان به هم پر هيڅ لور 
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م كال په پسرلي كې زه د كندهار اوسيدونكې شوم او د ولسمشر كرزي د كشر ورور ۲۰۰۲د 
دى د ولسمشر كرزي استازى او د پوپلزو د قبٻلى مشر . احمد ولي په كور كې مې نوى ژوند پيل كړ

  . ولسمشر كرزى اوس په كابل كې و خو په كندهار كې تر ټولو مهم كس احمد ولي و.  و
په كندهار كې د نوموړي كورد نورو كورونو په شان دوې برخې لرلې چې يوه يــې د كورنۍ د 

د شخصي خبرو او اوسٻدنې لپاره ځاى له وچو . غړو لپاره او هغه بله برخه يــې د مٻلمنو لپاره وه
ګ"نو څخه د څو فوټو په اندازه له عمومي مٻلمستون څخه لرې و چې يوه كوچنۍ د خوب خونه ، 

  .ځى او په لوٻديز سټايل د اوسٻدلو خونه يــې درلودهپخلن
دغه خونه د شخصي خبرو او شخصي مٻلمنو لپاره وه چې تل به پرې پ"سټيكي غوړيدلي 

په دويم . دسترخوان چاى، ګي"سونه، د كشمشو، پيستو او خوراكي توكو لوښي ايښودل شوي وو 
jجور . انو لپار ځانګړې شوې وهپوړ كې پنځه نورې خونې وې چې هره خونه يــې د مختلفو كس

ځينې داسې . دنده لرله چې هره ډله د هغوى د رتبې او سويــې مطابقې خونې ته رهنمايــي كړي 
كسان او ډلې به هم وې چې بايد له نورو خلكو څخه پټ ساتل شوي واى خو ځينې وخت به 

  .ستونزه دا وه چې jجور به د راغلو كسانو له پوره پسمنظر څخه خبر نه و
م كال په پسرلي كې يوه ورځ دده كور له خلكو څخه خالي و، دا څنګه امكان لري ۲۰۰۲د 

  چې احمد ولي دې كور وي او مٻلمستون دې له خلكو څخه خالي وي؟
تر لږ ځنډ وروسته  يوه  ډله كسان چې مشري يــې د كلي يوه مشر كوله سراى ته را ننوتل او  

jس په اشارې سره ويل چې زموږ كلى اكوك"چه  j هم دغه كس د . داحمد ولي پر لور راروان وو 
دغه كلى د كندهار هوايــې ډګر په ګاونډ كې پروت دى او له . هغسې وران او ويجاړ پروت دى

افغانستان څخه د القاعدې د غړو د شړلو په جګړه كې په امريکايــي بمباريو كې سخت زيانمن 
كې لس كورونه او مسجد يــې د بمباريو له  دغه كلى دٻرش خټين كورونه لري چې په هغو.شوى و

ځينو كورنيو له وٻرې پاكستان ته كډه كړې وه او يا خو .كبله په پوره توګه  په خاورو بدل شوي وو 
  .په نژدې كليو كې له خپلو دوستانو سره مٻشت شوي وو 

 احمد ولي په خپله دغه كلي ته د ورانۍ د سروې لپاره سفر وكړ چې د هوايــي ډګر له پاخه
دى له هغه ځاى څخه ډٻر خواشينى . سړك څخه نيم ساعت د موټر د مزل په واټن لرې پروت دى

  . راستون شو او د كليوالو ستونزې يــې ماته بيان كړې 
  . دا خو بٻخي يوه جوړه پروژه وه

ماته سمدستي د كوسوو د كورونو د ورانۍ هغه صحنه  راپه زړه شوه چې سربيانو په  نژادي 
  .ې ماتې پر مهال  كورونه سوځولي او نړولي وو جګړو كې د خپل

زه په دې ډٻره حيرانه وم چې ولې په افغانستان كې د سرپنا موضوع ته جدي پاملرنه  نه 
كٻږي، په داسې حال كې چې ددغه هيواد بې شمٻره مهاجر له كلونو كلونو راهيسې  په نورو 

  .هيوادونو كې په خيمو كې ژوند تٻروي
زه په دې نظر يم، څومره . ونه شايد يو ښه سمبوليك ګام بلل شوى واىد اكو ك"چې بيارغ

به ښه واى چې امريكايــي سرتٻرو په خپل نظامي يونيفورم كې ددغه كلي بيا رغونې ته لستوڼي رابډ 
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زما په ذهن كې هغه سمندري سرتٻري راوګرځيدل چې د كريسمس په ورځ ما ورسره . وهلي واى 
لكو لپاره څومره  ښه پيغام درلودjى واى، چې امريكايان يــې له هغه دې كار به د خ. مركه وكړه

  .څه په بيا رغونه  بوخت ليدلي واى څه چې دوى وران كړي وو 
همدې كار به د ولسمشر بوش هغه اع"ن ته زياته ګـټه رسولې واى، چې د همدې  جګړې د 

په وړاندې نه ده بلكې دا  كمپاين پر مهال يــې د افغانستان خلكو ته کړى و، چې دا جګړه ستاسو
  .جګړه د هغه مجرم رژيم په وړاندې ده چې هلته په واك كې دى

د اكو ك"چې زيات اوسيدونكي بزګران ، د لويو jرو ټكسي ډرايوران او مستريان دي چې 
اكـثرو يــې خپل كورونه د امريکايــي بمباريو له كبله پريښي وو، چې كٻداى شول دې ځاى د اسامه 

كه دوى ته ددغې ورانۍ تاوان چې ددې وروستي رژيم د . اص ارزښت هم نه درلودلپاره كوم خ
بدلون پر مهال ور اوښتى و وركړل شوى واى، ښايــي دوى په دې پوهٻدلي واى چې ددې او هغو 

څومره به ښه واى كه د امريكايــي سرتٻرو بٻلچې . نورو بدلونونو تر منځ خورا ډٻر توپير وجود لري 
  .واى او په بيارغونه كې يــې برخه اخيست"ى اوكولنګان په jس

د افغانستان لپاره د بشري مرستو د راجلبولو په غونډه كې د يوې ادارې مشر پر دې انتقاد 
ده استدjل کاو چې د هرې ادارې . كاوو چې ولې سرتٻري د بيارغونې په كارونو كې برخه اخلي

  . كارونه او وظايف بايد څرګند وي
د خيريه ټولنو لپاره امنيت برابر كړي تر څو هغوى وكوjى شي د خلكو  نظامي ادارې بايد

خو زه بيا په بل نظر وم هغه دا چې تر دو يمې نړيوالې . لپاره خپل كارونه په سمه توګه تر سره كړي 
  جګړې وروسته د اروپا لپاره مارشال پ"ن  وضعه شو نو دلته بيا څه مشكل وو؟

ړى بم راپريوت نو هغوى په لسګونو زره كوسويايــي البانيايان كله چې پر سربيانو د ناټو لوم
د ملګرو ملتونو د مهاجرينو ادارې په خورا بې وسۍ سره . له خپلو كورنو څخه  مقدونيــې ته وشړل

  .  د هغو مهاجرينو د كړاو ننداره كوله
رده مې زه په هغه وخت كې په بروکسيلز كې د ناټو په خبري خونه كې وم او د ټلوٻزيون پر پ

د هغو كوسويايــي البانيايانو د كړاو ننداره كوله چې په مټينو دښتو كې يــې د مقدونيــې پر پوله د 
د ناټو په زرګونو سرتٻري د دوى په څنګ كې اوسٻدل . مقدونيــې د اردو د مهربانۍ لپار اړولي وو 

خو يــې په وس  كه د دوى نور څه په وس نه وه دا. خو يوازې يــې ددې مهاجرو د كړاو ننداره كوله
  .پوره و چې ددغو مهاجرو لپاره د يو كمپ نقشه واچوي

  ولې سرتٻرو له مهاجرينو سره د خيمو په درولو كې مرسته نه كوله؟
ما به په همدې اړه زما ملګرو ژورنالستانو ته چيغې وهلې چې تر يوه چتر jندې به د ټلوٻزون 

ې دا د بشري مرستو چارې وې چې يوازې بايد زه وروسته وپوهٻدم چ. د ليدلو لپاره راټول شوي وو 
د بشري ادارو لخوا تر سره شوې واى، له همدې كبله سرتٻري ددغه كړاو له مخنيوې څخه منع 

  .شوي وو 
خورا جدي وه، همدا jمل و چې موږ له امريکايــي سرتٻرو څخه د مرستې  (ACS)په دي اړه 
غونه به ستاسو اعتبار نور هم پياوړى كړي او د اكو ك"چې بيار : موږ هغوى ته وويل. غوښتنه وكړه



 

 

 78 غالم ولي نوري: ژباړن سارا چيس: ليكواله

د ملكي چارو اداره د امريكا د اردو يوه . تر څنګ به يــې پر امنيتي چارو هم ښه اغيزه وشيندي
برخه ده چې پخپله كارونه نه تر سره كوي، بلكې دوى ملكي قرارداديانو ته قراردادونه وركوي او 

ان كې د امريكا د اردو د ملكي چارو څانګه پر په افغانست. دوى يــې يوازې د كار څارنه كوي
كه .  د عمومې پاليسۍ د لرليد څخه دا بيا يو څه منطقي دليل و. شخصي ملكيتونو پيسې نه لګوي

  .داسې نه واى نو اردو به د هر كلي مشر ته  څاه كيندلې واى او سراى به يــې ورته جوړ كړى واى
څخه استثنا واى ځكه چې دا ټول خلك د  زموږ په نظر اكو ك"چې بايد له دغې پاليسۍ

دا يو عجيب حالت و، موږ چې به ددې كلي په اړه هر . امريكايــي بمباريو له كبله بې كوره شوي وو 
  .څه ورته ويل هيچا به په دې اړه هيڅ اقدام نه كاو

داسې هم نه ښكارٻدل چې واشنګـټن دې تر اوسه دې ته چمتو شوى وي چې د دوى د 
ې چاته كوم زيان اوښتى وى دوى دې د هغوى تاوان وركړي او يا دې يــې بيرته ورته بريد له كبله چ

سره خبرې وكړې چې په  (USAID)موږ په دې اړه د سټٻټ ډيپارټمنټ له يوې څانګې . ورغوي
له هغوى څخه مو هم د نورو په . افغانستان كې د بيارغونې د ټولو چارو مسئوليت ور له غاړې و

  .شان ځواب واورٻده
په اپرٻل كې زه د افغانستان له لنډ سفر څخه بيرته متحده ايالتونو ته راوګرځٻدم او له خپلې 

ځينو ملګرو د مسچٻوسيټ د كنكورډ په  . پر جوړولو كار پيل كړ) اين جي او(سره مې د ) ايو(خور 
ايو . ه راكړهښار كې لكه ماري او ډيويډ كلرك ما ته په  فرسټ پٻريش كليسا كې د وينا كولولپاره بلن

كلركز د اكوك"چې د بيا جوړونې پر . او ما هلته هم د اكو ك"چې د بيارغونې موضوع رابرسٻره كړه
نظريه مين شو او د همدې كار د تر سره كولو لپاره يــې په كنكورډ او نورو كسانو پسې لستوڼي 

ته بسپنه را ټوله لپاره څلوٻښت نفره وټاكل تر څو دغې پروژې  (ACS)كنكورډ د . راپورته كړل
  .كړي 

د لومړني ښوونځي زده كوونكو هم د كنكورډ او اكوك"چې تر شعار jندې مرستې د اكو 
  .ك"چې د كوچنيانو لپاره راټولې كړې 

  .موږ د سولې په jره كې د پله حيثيت لرو : دوى به ويل
ريډ (د  م كال كې۱۷۷۵د كنكورډ پله ماته زموږ هغه مشهوره جګړه راپه زړه كوله چې په 

ښار ګوټي اوسيدونكي هم ) انګلنډ(د پښتون كلتور سره سم د نوي . پر ضد تر سره شوه) كوټس
د كنكورډ ملګرو فيصله وكړه چې دوى به د . ددغه ښار د اداره كولو لپاره انتخابي شوراګاني لرلې

  .اكو ك"چې خلكو ته تحفې او ليكونه ليږي 
كله چې ته راشې  زه او ته به : ده وويل. ن وكړما په كندهار كې احمد ولي كرزي ته ټيلفو

هلته به دغه پروژه كليوالو ته تشريح كړو او هورې به د شورا لپاره . دواړه اكو ك"چې ته سفر وكړو 
  .يوه خونه جوړه كړو چې نوم به يــې كنكورډ وي

ما په كنكورډ كې په يوه ورځ درې ويناوې وكړې چې اخري يــې په فرسټ پٻريش كليسا كې 
د شپـې لخوا دوه سوه كسان زما د ليدلو لپاره راغلل، خو دا هر څه راته داسې ښكارٻدل لكه  . هو

دا هرڅه زما لپاره ډٻر نابلده وه ځكه چې ما فكر نه كاو، چې . يو سياسي كمپاين چې روان وي
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ما دغه ټول كسان حس کوjى شول چې اكـثرو يــې زه شخصا . دومره  خلك دې ماته غوږ ونيسي
كله .راډٻو له وخت څخه يــې پيژندلم او دوى ټول زما له ږغ سره اشنا وو ) ار. پـي . اين (لم  د پٻژند

سارا دا دى دومره كسان تاسو پيژني او مينه در سره : چې ټايلر دغه كسان وليدل راته ويــې ويل
 د جمعې په شپه  پر اوه نيمو بجو چې واوره هم اورٻدله د لينكلن د مسچوسيټس كسان هم. لري 

دا دومره خلك دلته : زه چې خوني ته ورننوتلم په حيراني سره مې وويل. له موږ سره ملګري شول
 ۱۰۰۰۰څه كوي؟ په هغوى کې يوه كس د ګريك كٻر په نامه په كندهار كې زموږ له راډٻو سره 

  .امريكايــي ډالره مرسته وكړه
ه د پاملرنې ټولنه وه او نه دغو خلكو پر موږ ډٻر باور وکړ په داسې حال كې چې نه زموږ  ټولن

داسې  نه و چې دې ټولو كسانو خپلې پيسې په اور كې اچولې، بلكې . هم امريكايــي سور صليب
. موږ هغوى په دې راضي كړي وو چې تاسو ته به ستاسو د پيسو د هرې انې حساب در كول كٻږي 

چې ټول ډونران او دغه ايا په ماكې دومره وړتيا وه . هغوى هم د هرې انې د حساب غوښتنه کوله
كله چې ما ددغو كسانو د راجستر پروسه وليدله، نو زه ډٻره ووٻرٻدم . كسان مې راضي كړي واى

چې څنګه به له دغه پړي څخه ځان خ"صوم؟ ايا موږ په رښتيا سره هم كوjى شو چې د دومره 
  خلكو باور پر خپلو غاړو واخلو؟ 

خه مننه وكړي چې د خپلو بچيو په وينه يــې د نړۍ  متحده اياjت بايد له افغان ولس څ) ۱( 
ستر ځواك، هغه ځواك چې د يوه راكټ د نوم په اورٻدلو سره به يــې ټول غرب له خوبه راويښاو 

  .داسې دړې وړې كړ چې بيا يــې د يو ځاى كٻدو تصور هم نه شي كٻداى
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  بسپنه او تاالن

 )2002سپټمبر  - مي(
  

امريکايــي ډالرو زياتې نغدې ) لس زره( ۱۰۰۰۰سړى نه شي كوjى چې تر  په امريكا كې
  .پيسې له ځان سره ولري 

كه سړى غواړي چې له امريكا څخه تر لسو زرو امريکايــي ډالرو زياتې پيسې د باندې يو سي 
خو په داسې ځاى كې كار كول چٻرې چې د بانك درك . نو بايد له ګمرك څخه اجازه تر jسه كړي 

خو كله چې زه د مۍپه مياشت كې . بيا هم زه له دغو رسمياتو څخه نه ستړې كٻدم نه وي
زره امريکايــي ډالرله ځان سره په پټه توګه افغانستان ته  ۱۸افغانستان ته راتلم نو مې د كنكورډ 

  .راوړل
ژوند تٻرول اسانه و زه بٻرته زما اڅكزۍ كورنۍ ته ورغلم، چې نه يــې تشناب درلود  او نه مې 

د مني په رارسٻدو سره زما كوربنو . ډٻر وخت تٻرولو لپاره هلته شيان ترتيب كوjى شواى د
لخوا څخه زما عوض ) اين، پـي، ار(سټ"يټ ډيش او ټلوٻزون راونيول خو دا هغه مهال و ،چې د 

  .راروان و
تر دې وروسته به هر ماخوستن مٻلمستون له نارينه مليمنونه ډك و ،چې د شا وخوا 

نور نو . انو په شمول به ددوى انډيواjن او دوستان هم د باليوډفلمونو د ليدلو لپاره راتللګاونډي
  .زموږ قطعه بازي ختمه شوې وه

. زماله راته سره سمدستي ضابط اكرم هم خبر شوى و، خو ده داځل رسمي مكـتوب راولٻږه
وسته زه او زما د كور بنو تر دې ور . تر اوسه j ما ته په شخصي كورنۍ كې د اوسٻدلو اجازه نه وه

د دوى دوو تر منځ مجلس . مشر ورور د امنيه قوماندان د ليدلو لپاره دده د فتر پر لور روان شوو 
اكرم زما كوربه ته وويل كه ته غواړې ،چې . بٻخي په شخړه واوښت، چې ما پكې برخه نه اخيستله

  .ر غاړه اخلېدا ستاسو په كور كې و اوسي نو ته به ددې د امنيت مسئوليت پ
زما كوربه اكرم ته وويل، امنيت برابرول د . په افغانستان كې دا خورا لوى مسئوليت دى

داسې .پوليسو وظيفه ده كه ته غواړې، چې موږ ددې امنيت وساتو نو ته بايد موږ ته وسلې راكړې 
ما ته وسلې  نه و، چې زما كوربنو وسلې  نه لرلې خو كله چې موږ بٻرته كور ته راستانه شوو، ده 

  .راښكاره كړې، بلكې دا هسې د يوه او بل د تسليمۍ لپاره يوه بهانه وه
ما كوښښ كاو، چې ددغه وخت په پاى ته رسٻدو سره زما . اكرم موږ ته ضرب اjجل راكړ

  .كوربانه ارام كړم
دى او احمد ولي كرزى . تر دې وروسته يوه ورځ زه زما له نوي مشر قيوم سره مخامخ شوم

د . دوى ډٻر حيران شول، چې زه په دغسې خطرناك ځاى كې څه كوم. فاتحې ته روان وو يوې 
  .نور نو دلته زما د اوسٻدلو پاى رارسٻدلى و. دوى يوه ملګري ورته وويل ،چې دا دلته اوسٻږي 
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دوى په جدي توګه راته وويل، موږ ستا د امنيت مسئول يو، ته نوره دلته نه شې 
له كومې ورځې څخه . سې و، چې دوى زما د ساتنې مسئوليت درلودحقيقت هم همدا. اوسٻدjى

چې ما له قيوم سره كار پيل كړ نو زه هم له هغې ورځې څخه د كرزي د كورنۍ په كسانو كې 
  .وشمٻرل شوم ،چې امنيت مې هم ددوى پر غاړه وو 

كې و د كرزيانو د شهرت ساتلو لپاره ما هم نه غوښتل، چې نوره په دغسې يوخطرناك ځاى 
. تر دې وروسته زه د ښار په يوه څنډه كې يو سراى ته كډه شوم چې لوى غولى يــې درلود. اوسم

چلوله  په دغه سراى كې يــې دفتر و خو اوس دلته درې ) اين، جي، او(كله چې احمد ولي كرزي 
د امريکايــي بمباريو په وخت كې دغه سراى خالي و، خو د ښار د . غواوې هم ساتل كٻدې

و په وخت كې دغه سراى هم چور كړل شو، چې اوس په دغه سراى كې د كرزي د كورنۍ تسليمٻد
  .انجنير عبدهللا مٻشت وو 

د سپانسر پروژو په مكـتوبونو ډكه ده  UNDPاحمد ولي ويل چې دده د خوب خونه ټوله د 
ږ په مو . زه به د شپـې لخوا پر بام ويده كٻدم.چې دا ځاى د كاغذونو په كـثافت دانۍ بدل شوى وو 

ټول كـتابونه او د كرزي  مكـتوبونه مو . هال كې تشناب جوړ كړ او فرشونه مو پكې اوار كړل
په اخير كې مو ډيپو زما د بٻدٻدو . راغونډ، سره ترتيب او په منظم ډول مو په تاخچو كې ووډل

  .لپاره پاك كړ او زه هم له بام  څخه راكښته شوم
د ټيلفون كولو . ټرنيټ خو بٻخي څو پٻړۍ لرې وپه كندهار كې د ټيلفون سيسټم نه واو ان

ته ورتلم او يا به مې له خپل سټ"يټ ټيلفون څخه استفاده )  پـي، سي، او(لپاره به زه په ښار كې 
  .كوله

د بيارغونې د پروژو لپاره زما لومړى سفر اكو ك"چي ته و،چې په امريکايــي بمباريو كې ورانه 
له ما سره داسې مفكوره وه، چې . ډګر ته مخامخ پروت دىدغه كلى د كندهار هوايــې . شوې وه

ددغه كلي كورونه بايد بٻرته ورغول شي، چې په دې اړه مې له هيڅ ستونزې سره د مخامخ كٻدو 
كله چې موږ په هغه كلي كې تم شوو، ددغه كلي يوه اوسيدونكي راته وويل چې په . هيله نه لرله
ددې خبرې د تثبٻت لپاره زه نورو . ناب هم درلودخونې وې، چې هرې يوې تش ۹سراى كې يــې 

كليوالو ته ور وګرځٻدم، چې هغوى يــې هم په سر ښورولو سره تائيد وكړ او يوه بل كليوال وويل، 
  .خونې لرلې ۷چې ما هم په سراى كې 

تر دې وروسته وپوهٻدم، چې هيڅكله به د كلي د اصلي وضعيت په اړه سم انځور تر jسه 
  .نه كړم

كلي اوسيدونكي داحمد ولي كرزي قوميان و چې د پوپلزو د قبٻلې سره يــې تړاو درلود ددغه 
او دى ددې قبٻلې مشر و چې كوjى يــې شول له دوى سره ددغو كورونو په بيا رغونه كې مرسته 

احمد ولي كرزي له دغه كلي څخه ليدنه وكړه، د كليوالو سره يــې ډوډۍ وخوړه او بهرنيو . وكړي 
احمد ولي دوى ته وويل، چې كليوال بايد د . ته يــې ددغه كلي د بيارغونې وړانديز وكړمرستندويانو 

نژدې و، چې دې . جرګې لپاره يوه خونه جوړه كړي، چې دا كار د كلي مشر پر خپله غاړه واخيست
  .پروژې د بمباريو له امله ټول نړيدلي كورونه يو ځل بيارغول شوي واى
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ويو كورونو لپاره نقشه اچوله يو بل مشكل را پيدا شو، هغه كله چې موږ پر مځكه باندې د ن
. د اكو ك"چي وياله د يو لوى كانال څخه راج" شوې ده. دا چې د اكوك"چي اوبه وچې شوې وې

د . م كال زوړ سيسټم دى، چې د ارغنداب له رود څخه سرچينه اخلي۱۹۷۰دغه كانال د 
څخه په امن كې پاتې شوې وې اوس مخ پر وچٻدو وچكالۍ له كبله هغه ونې چې د روسي يرغلګرو 

په كوم ځاى كې چې د ارغنداب له رود څخه د اكوك"چي وياله رابٻليږي هورې يــې دروازه تړل . وې
د اكو ك"چي اوسيدونكو به د څنګ له كلي څخه په پ"سټيكي سطلونو او نورو لوښو كې . شوې وه

  .خپلو كورونو ته اوبه راوړلې
يو څاه و چې په لومړي سر كې موږ فكر كاوو چې دا به پر شخصي ځمكه په دغه كلي كې 

وي، خو وروسته و پوهٻدو چې دا ځاى د هيچا ملكيت نه دى چې اوس نو په دې اړه امريکايــي 
د امريکايــي ځواكونو د ملكي چارو ټيم د سور سري بٻن هسټن لخوا . ځواكونو يو څه كوjى شول

په هغو لومړيو ورځو كې چې موږ يعنې د بشري مرستو . هچې يو هايډرولوجست و اداره كٻد
موسسو بشري كارونه تر سره كول نو تر څنګ به يــې د امريکايــي ځواكونو د ملكي چارو ټيم هم د 

  .باندې راوت،  ښوونځي او څاګان به يــې جوړول
خو د اكوك"چي د خلكو لپاره يــې هيڅ څاه نه وه كٻندلې، دا ځكه چې ددغه كلي خلكو د 

j سي بمبو يوڅه شيان چور كړي وو، نو له همدې كبله يــې له دغه كلي سره د يو څه وخت لپاره
  .خپلې مرستې درولې وې

  څخه د مرستې غوښتنه نه كوو؟ (USAID)ښه نو چې داسې ده نو بيا ولې په همدې اړه له 
ي او په دا د متحده ايالتونو پراختيايــي اداره ده چې د سټيټ ډيپارټمنټ ښۍ اوږه بلل كٻږ 

داسې فكر كٻده چې دغه اداره به د . ټوله نړۍ كې د امريكا ملكي مرستې د دوى لخوا تر سره كٻږي 
بٻليونه ډالره  بوديجه او دوه  ۱۰د كاله  (USAID).افغانستان په بيارغونه كې پوره ونډه واخلي

ريګن په  زره نارينه او ښځينه كار كوونكي لري،چې له دغو څخه نيمى يــې په واشنګـټن كې د
  .ښايسته ودانۍ كې اوسٻږي 

له  (USAID)په كابل كې د امريكا د سفارت د پرانيستنې پر مهال موږ په واشنګـټن كې د 
يوه افسر سره پر دې سختې خبرې وكړې چې كندهار ته بايد د يوې اوونۍ په موخه د ارزونې او 

  .سروې يوه ډله را واستوي
اڅكزو كور ته وروستل، هلته مې له يوې ډلې ښځو  ما د دوى دوه ملګري په هديره كې زما د

دغه تماس خورا  (USAID)زموږ او .  سره معرفي كړل تر څو د ښځو پر لومړيتوبونو  سره وږغٻږو 
 ۷۰۰۰۰دوى وويل چې موږ همدا اوس تيار يو چې تاسو ته . هيله من، دوستانه او له وعدو ډك و 

الولو لپاره دركړو او د مسلكي روزنې د كورسونو ښوونځي امريکايــي ډالر د نوې راډٻو د فع) اويا زره(
  .  هم ښه نظر دى او داسې نور 

خو د اكوك"چي د څاګانو د كيندلو لپاره يــې ځواب د نورو امريکايــي بسپنه وركوونكو په 
  .شان وو 
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ما دوى ته د لسو زرو امريکايــي ډالرو په ارزښت د اكو ك"چي د څاګانو او د اوبو د سيسټم د 
خو د پروپوزل . رغونې لپاره يو رسمي پروپوزل وليكه، چې په دې اړه يــې موږ ته پوره ډاډ هم راكړبيا

  .تر تسليمۍ وروسته موږ د منظوري لپاره خورا ډٻر وخت انتظار وويست
  خلك ولې داسې كوي؟   (USAID)زه ډٻره خواشينې وم چې دا د 

ل هغه كس، چې موږ پروپوزل كله چې مې د هغه پروپوزل په اړه معلومات تر jسه كړ 
نوي كسانو به د زړو . ورسپارلى و، واشنګـټن ته تبديل شوى و او پر ځاى يــې نوي كسان راغلي وو 

كسانو له پروپوزلونو سره هيڅ دلچسپـي نه لرله او كله، چې به دې له نويو كسانو څخه د خپل 
كاپـي در څخه وغوښتله، چې پروپوزل په اړه پوښتنه وكړه نو هغوى به  د هغه پروپوزل يوه بله 

او  (USAID)د . هغه دې بايد په كابل كې د امريكا په سفارت كې تر دوى پورې ور رسولې واى
  .امريكا د سفارت لپاره د طالبانو دحكومت د نسكوريدلو لومړنۍ مٻاشتې خورا ازمايښتي وې

jى شوې، چې هغه د امريكا په ټول رهبري پ"وي كې يوازې يوه تن په افغاني ژبه خبرې كو
دغه كس د تقاعدي په خاطر په افغانستان .  يــې هم دٻرش كال وړاندې په ايران كې زده كړې وه

كې تر شپږو اوونيو پورې پاته شو خو نورو ټولو كار كوونكو به تر دوو يا درې اوونيو زيات وخت په 
ن كاوو دا ځكه چې هرشي به په افغانستان كې په خورا چټكۍ سره بدلو.افغانستان كې نه تيراو

دغسې يو حالت كوjى شواى چې . متحده ايالتونو په افغانستان كې كومه ځانګړې پاليسي نه لرله
  .د هيواد راتلونكې په خطر كې واچوي

د بيارغونې لپاره يــې داسې ستراتيژي چې هدفونه يــې ټاكلي واى نه لرله، تر څو د خلكو په 
د .  تان د وضعيت په اړه له هيچا سره سم انځور نه ود افغانس. ژوند كې يو څرګند بدلون راشي

سفارت كار كوونكو له سيمې سره هيڅ اشنايــې نه لرله، تر څو يو معقول پ"ن  طرح كړي  او په 
  .دې اړه ورته  له واشنګـټن څخه هم كومې jرښوونې نه كٻدلې

ا يرغل په ډٻر بې د امريك. هيچا په دې اړه فكر نه وكړى چې تر طالبانو وروسته به څه كٻږي 
ددې ټولو زيانونو لومړني قربانيان عادي افغانان و، خو دا زيان . باكه او ناڅاپـي توګه تر سره شو

به هغه وخت دوه چنده كٻده چې امريکايــي ځانګړو قواوو او پياده ټوليو به په اطرافو كې عمليات 
  .تر سره كول

ي شي، يا دى كوم شكمن ونيول يوازې اردو ددې فيصله نه كوله، چې كوم كلى دې ت"ش
شي او يا دې ووژل شي، بلكې د امريكا محلي زور واكو ايت"فيانو به هم د دوى د ملګري له حضور 

دغه ټول تصميمونه د جګړې په تاوده ډګر كې نيول كٻدل ،چې بې . څخه ناوړه ګـټه پورته كوله
دغو نظامي افسرانو به د .ودګـټې او خورا لنډ مهاله و، چې زور واكو به هم پكې خپل رول درل

  .اوږدې مودې د سياسي وضعيت هيڅ خيال نه ساته ځكه چې سياست د دوى دنده هم نه وه
هم څه نه شو كوjى، همدا  (USAID)په داسې يو حالت كې چې هيڅ پاليسي نه وي نو 

زې په دغه پروګرام كې يوا. په نامه يو پروګرام پر مخ بٻوه jQUIPمل و چې هغوى يوازې د 
دوى پر داسې پروژو پيسې . ښوونځي، كلينيكونه ، د سړكونو پلونه او د كلو څاګانې رغول كٻدې

دوى ټولو خلكو ته . لګولې چې يو يــې د پيسو كار ژر كٻداى او له بله پلوه ډٻرې څرګندې واى
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ري ويل، كه غواړي چې فنډ تر jسه كړي بايد داسې يوه پروژه ډيزاين كړي چې فزيكي څرګندتيا ول
امريکايــي ډالرو ډٻر نه وي، چې دغه يــې د چارو د تر ) ديرش زره( ۳۰۰۰۰او قيمت يــې بايد تر 
  .سره كولو كريټٻريا وه

ما په هغه . زما لپاره خو دا نظر پر يو ديوال باندې د اهاكو د اوبو د شيندلو په شان وو 
ت د چارواكو تر منځ د غونډه كې برخه لرله، چې د كندهار د قومي مشرانو او د امريكا د سفار 

  .طالبانو تر نسكورٻدلو يو كال وروسته تر سره شوه
په جوjى كې د انګورو . يوه ږيرور سړي په دې سره چې موږ انګور خرڅوو مجلس پرانيست

دغو قومي . خرڅولو لپاره په ارغنداب كې د هر باغ څنګ ته كريټونه او شالۍ تر سترګو كٻدې
وويل، تر دې وړاندې به زموږ موټرونه كابل ته په شپږ ساعتونو كې مشرانو امريکايــي چارواكو ته 

  .رسٻدل
زموږ موټرونو به لومړى مالونه د كندهار په ښار كې كښته كول او بيا به د شپـې لخوا كابل ته 

د كابل ماركٻټ به . روانٻدل، چې دوى بايدهلته ځانونه د ماركٻټ له پرانيستلو مخكې رسولي واى
كابل  زموږ عمومي ماركٻټ دى، چې په هغه وخت كې به . بجې پرانيستل كٻده د سهار پر څلورو

j موږ ددغه ماركٻټ ټولې غوښتنې نه شوې  پوره كوjى،خو اوس زموږ كارګو موټرونه له كندهار 
ساعتونو كې رسيږي چې په داسې يو حالت كې به څوك دې ته چمتو وي چې  ۷۲څخه كابل ته په 

  ؟هلته خپل انګور واستوي
اوس زموږ لپاره يواځينى ماركٻټ پاكستان دى، هلته  موږ بايد اخيستونكو ته عجز او زارۍ 

  .وكړو تر څو هغوى په دې راضي كړو چې انګور راڅخه واخلي
ددغه سړك جوړٻدنه به د ټول جنوب لپاره يو ښه زيرى وي او دا به د ټول جنوب پر 

  .اقتصادي بيارغونه ښه اغيزه وكړي 
خپلې واكمنۍ د استقرار موندنې او پراختيا لپاره د سړكونو جوړونې ته خورا  صفوي شاهانو د

جدي پاملرنه كوله، خو اوس پنځه پٻړۍ وروسته له نړيوالو څخه د افغانستان د بيارغونې پروګرام 
  .ورك وو 

له يوې كار كوونكې څخه وپوښتل چې تاسو ولې دغه سړك نه  (USAID)يو ځل ما د 
  جوړوئ؟ 

كې راته وويل، كه موږ دغه پروژه پيل كړو زموږ ټولې پيسې به همدلته مصرف  دې په ځواب
  .شي ددې تر څنګ نور شيان هم شته چې بايد موږ يــې په افغانستان كې ورغوو 

پروژو ګـټوره  QUIPزه په دې باور يم چې دا تر زر . دا د پيسو لګولو تر ټوله ښه پروژه وه
  .پروژه ده

لكه . دابه د نوي افغانستان د اقتصاد لپاره يو ښه زيرى وي كه چٻرې دغه سړك جوړ شي نو
  .څنګه چې قومې مشرانو وويل دا به د ټول جنوب د اقتصادي زيربٻنايــي لومړۍ خښته وي
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په دې . پاخه سړكونه به په جنوب كې د طالبانو په سخت دريزه ايډيالوژۍ كې نرمي راولي
مخابراتو اسانتياوې برابرې شي ،چې كٻداى شي له  سره به  ليرې پرتو وjيتونوته د ترانسپورټ او

  .همدې كبله د افغانستان د دا تٻرو دوو لسيزو د ورانيو جبران وشي
د ترافيكو ګڼه ګوڼه  به په امنيت كې هم ډٻره مرسته وكړي او د هغو ټوپكساjرانو د بې 

لپاره يــې يو لوى وسلې  كولو په پروسه كې به  هم مرسته وكړي چې د نوي افغانستان د شتون 
  .ګواښ متوجه كړى دى

په ډلو ډلو افغان ځوانان بايد سره راغونډ شي تر څو د افغانستان په بيارغونه كې خپل رول 
  .ضمنا به دا د افغانستان د حكومت او متحده اياjتو اعتبار ته هم ډٻره ګـټه ورسوي. ادا كړي 

يات ارزښت لري، خو د ښوونځيو داسې يوه پروژه د افغانانو لپاره تر نورو زرو پروژو ز
ددغه سړك كار باjخره د طالبانو تر واكمنۍ يو نيم . جوړول يوازې د امريكايانو لپاره ارزښت لري 

په دې سره د . م كال په دوبې كې پيل شو خو دا مهال ډٻر ناوخته شوى و ۲۰۰۳كال وروسته د 
لب ياغيان بيا سره يو ځاى شوي افغان حكومت اعتبار ته ډٻر زيان ورسيد، چې تر دې مهاله طا

دوى به د سړك جوړونې پر كار كوونكو حملې كولې، چې هغوى به يــې وژل يا به يــې يرغمل . وو 
د بيارغونې كار كوونكي اړ وو، چې د . له همدې كبله يو ځل بيا ټوپكوالو ته اړتيا پيدا شوه. نيول

صي كمپنۍ پر سړك د ګزمو كولو يوې امنيتي شخ. خپل امنيت لپاره له ځان سره ساتونكي ولري 
  .لپاره زيات شمٻر كسان وګمارل

تر دې يو كال . زه په دې ډٻره حيرانه وم، چې ولې دغه حياتي پرژه دومره وخت وځنډٻده
ګريګ بوك زما هغه نا . وروسته د سټيټ ډيپارټمنټ يوه كار كوونكي  په دې اړه معلومات راكړل

م كلونو كې په افغانستان كې د  ۲۰۰۳او  ۲۰۰۲ك په ډور بو. ځواب شوي سوال ته ځواب ووايه
(USAID)  ګريګ وويل چې موږ سړكونه نه جوړوو، بلكې دا كار د نړيوال بانك پر غاړه . مشر وو

  .دى
اصول خو . دا عينا هغسې ځواب و، چې مايو وخت په يوه غونډه كې له بوك څخه واوريده

ايالتونو د عمومي پاليسۍ م"تړ بايد د  داسې دي، چې په جنګ ځپلي افغانستان كې د متحدو
(USAID) داسې ادارې لكه . په شمول د ټولو له خوا شوى واى(USAID)  بايد هرڅه ددغې

تر كومه . پاتې شوه د لويو jرو د جوړولو مسئله. پاليسۍ مطابق او په م"تړ تر سره كړي واى
ځايــي  (USAID)ړې، بايد د ځايه، چې ما د سټٻټ ډيپارټمنټ له غړو او نورو سره خبرې وك

مشرانو په دې اړه يوه ښه پاليسي جوړه كړې واى، چې تصميم به يــې هم ددوى په jس كې واى، 
  .چې خورا ډراماتيكي پايلې به يــې لرjى

يوه بله مسئله چې افغانستان ته يــې د لويــې ماشينيرۍ رالٻږل ټكني كړل هغه د امريكا د 
  .عراق جګړه وه

م كال په پسرلي كې د افغانستان د ۲۰۰۳پوښتنه كوي، چې ولې د ډٻر خلك له ما څخه 
  بيارغونې كار ټكنى شو؟

  ايا هلته يو څرګند توپير موجود وو؟
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  د پيسو كومه نل ليكه، چې افغانستان ته روانه وه په ناڅاپـي توګه وچه شوه؟  
او د عراق  عراق ته د كار كوونكو تګ. په رښتيا هم د حقيقت موندل كومه ساده خبره نه وه

كې چې ما هر څوك پٻژندل ټول د  (USAID)په . مسئلې پر افغانستان يوه ډراماتيكه اغٻزه لرله
م كال په لومړيو كې عراق ته واستول شول،خو زما په ذهن كې تر اوسه يوه پوښتنه ده چې ۲۰۰۳

خبرې تر اوسه ورته چا ځواب نه دى ويلى هغه دا چې دوى ولې افغانستان ته د پيسو د ځنډ 
  .كوي

  .حال دا چې موږ  د هيچا پيسې په افغانستان كې نه دي ليدلي
  سړى نه پوهيږي چې دوى كومې پيسې يادوي؟ 
م كال په اوږدو كې موږ په دې حيران وو، چې دغه لوى لوبغاړي د څه شي انتظار ۲۰۰۲د 
اوه تر دې دا يو منل شوى حقيقت دى، چې په افغانستان كې كار كوونكو هم ددې تائيد ك. كوي

 .وړاندې چې په افغانستان كې کوم منابع ايجاد شي هغه ځينې لغو شول
م كال په فبروري كې د سټيټ ډيپارټمنټ يوه كاركوونكي راته وويل، افغانستان ته ۲۰۰۲د 

  .له دې كبله پاملرنه كمه شوې چې د عراق د جګړې لپاره اماده ګي نيول كٻږي 
. "چي د څاګانو د كيندلو په اړه بٻرته مراجعه وكړهموږ ته د اكو ك (USAID)خو باjخره 

موږ په دې باور ووچې د اكو ك"چي سره د مرستې ژمنه كول د امريكا افغانستان ته د بيا پاملرنې 
موږ په دى باور . په معنى ده چې داپه خپله په امريكا كې د ځايــى ټولنو لپاره يوښه زيرى دى

تړ وكړي نو دابه يــې تر ټولو ښه پروژه وي او موږ په دې ددغې پروژې م" (USAID)وو،كه چٻرې 
  .اړه ډاډه وو 

  .خو دا ځل هم ځواب منفي راووت 
دا اع"ن په . لويو ملكي بسپنه وركوونكو اع"ن وكړ، چې دوى نور څاګانو ته پيسې نه وركوي

. داسې حال كې وشو چې په ټول افغانستان كې وچكالي د اوبا د مرض په څير خپره شوې وه
ددې پر ځاى چې پيسې پرې بندې شي، بايد د وچكالۍځپلو سيمو لپاره د اوبو ستراتيژي جوړه 

موږ په خپلو سترګو ليدل، چې د اوبو كچه ورځ تر بلې كښته روانه وه، چې د . شوې واى
د افغانستان د جنوب راتلونكى يوازې پر دې . كليوالوسيمو پر اقتصاد يــې خورا بده اغيزه شيندله

  . چې څنګه يــې بايد د اوبو غم خوړل شوى واىوjړ و
(USAID) يل وړاندې كولj په دې اړه دوه د.  

رئيس ګريك  (USAID)موږ د . داچې هيچا د اوبو د ستراتٻژۍ بٻړنى پ"ن نه درلود: لومړى 
بوك ته له يو پ"ن سره ور وړاندې شوو، چې په هغه کې د ټول كندهار وjيت د اوبو مطالعه، په 

د ټولو اداروتر منځ هماهنګي راوستل او د اوبو د ساتنې اوسم استعمال لپاره د عامه دې اړه 
  .ذهنيت د روښانتيا لپاره كمپاين چلول شامل و

موږ بايد لومړى د وږو كوچنيانو ګٻډه ور . بوك وويل، موږ هيڅ مطالعې ته پيسې نه وركوو 
  .له اسمان  څخه ورته راكښته شي ددې انتظار كوي، چې د اوبو ستراتيژي به (USAID). مړه كړو 
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دويم مشكل دا و، چې هيڅ لوى بسپنه ور كوونكي نه په دې اړه فكر كاو او نه يــې فنډ 
كه اوبه وچٻږي  نو طبٻعي خبره ده چې دداخلي بې ځايه شوو كسانو شمٻر به ور سره . وركاو

  . اد پريښودلو ته اړشيځينې كسان به ښارونو ته كډه كوي او ځينې خو به يــې بٻخي د هيو. ډٻرٻږي 
  .البته دا پروسه j له وړاندې پيل شوې وه

د همدې كار لپاره موږ د امريكا د اردو هايدرولوجيست بٻن هسټن او د هغه د ملكي چارو 
هسټن بيا موږ ته د اوبو په اړه د خپلې تجربې له مخې هغه زړې بابوjلې پيل . ټيم ته مراجعه وكړه

ونه ژر ژر خرابٻږي ، شتمنې كورنۍ هغه چې د تٻلو پيسې، وركوي ټولې ده وويل چې جنراتور . كړې 
اوبه په خپل انحصار كې اخلي، كوچنيان دساعت تٻرولو لپاره پيپ ته jندې ډبرې ور اچوي او 

ده وويل چې كٻداى شي موږ يو jسي پمپ ورته جوړ كړو، البته . سمرسيبل پمپونه يــې ور ماتوي
ي نه د كرنې چې يوازې به  انسانان له مرګ څخه وژغوري او دا كار په دابه يوازې د څښاك لپاره و

  .يو څو زره ډالره هم كٻداى شي
ما وويل كه داسې وي نو بيا خو دومره پيسې موږ د خپل كنكورډ له پيسو څخه هم وركوjى 

  .شو چې ددې كار د تر سره كولو لپاره بيا د چا مرستې ته اړتيا نه لرو 
سفر وكړ، هلته تر تګ وروسته زياتو كسانو خپلې ځمكې موږ ته د څا موږ اكو ك"چي ته 

كٻندلو لپاره په واك كې راكړې، خو موږ  د ويالې پر غاړه، يو ځاى چې هغه ځاى مخكې هم د 
هغوى . موږ د برمې كٻندنې يو ماشين چې دووكسانو  كار پرې كاوو كرايه كړ. كليوالو ګودر و وټاكه
  .م هره ورځ د كار څارلو او د مزدورانو د تشويقولو لپاره هلته ورتلوكار پيل كړ او موږ به ه

كار نژدې بشپړ شوى و، چې يوه ورځ مې ددې كلي په منځ كې او د همدې كلي د خان  له 
موږ  ددغه موټر چلوونكي ته ورغلو، پر دغه موټر . سراى څخه سل متره لرې يو سپين موټر ولٻد

په موټر كې ناست كس راته  وويل چې د هغو دوو نورو . وځايــي قراردادي  نښان لګول شوى 
ما هغوى ته . څاګانو پيسې څوك وركوي ځكه چې امريکايــي ځواكونو يــې له وركړې څخه ډډه وكړه

وويل، دا څنګه امكان لري چې دوى دې د پيسو له وركړې څخه انكار وكړي ځكه چې دوى زموږ 
ويل چې ايا بن هسټن موږ ته ونه ويل چې د ملكي ما هغه ته و . سره په دې اړه كلكه ژمنه وكړه

  .چارو اداره نورو څاګانو ته پيسې نه وركوي، خو موږ به يوازې ستاسو څاګان وكينو
موږ د همدې خبرې د سپيناوي لپاره د امريكا په اډه كې د ملكي چارو د ټيم د ليدلو لپاره 

ارو افسرانو قسم وكړ،كه دوى په د ملكي چ. ورغلو او د هغوى مخ ته مو دغه ستونزه كښٻښوده
  .اكو ك"چي كې څا وكيندي

  موږ ډٻر حيران شوو چې دا هر څه ولې داسې په بل مخ اوړي؟
د موضوع د jروښانتيا لپاره مو بايد بٻن هسټن ته انتظار ايستلى واى تر څو هغه په  متحدو 

دهغو څاګانو كار هم . ى واىايالتونو كې له رخصتۍ تٻرولو وروسته بٻرته افغانستان ته  راګرځٻدل
  .هغسې پاته شو
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هغه كلي چې دوه څاګان يــې لرل په اكوك"چي كې وو خو د ملكي چارو ټيم ته په بل نامه ور 
د تجربې له مخې له پٻړيو راهيسې زموږ كليوال كوښښ كوي، چې د بهرنيانو . ښودل شوي وو 

  .ډٻرې مالي مرستې تر jسه كړي 
  . كو ك"چي اوس درې څاګان لري خو فكر مه خرابوئ ځكه چې ا
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 رزي سره ناستهېله ش

 )2002اكتوبر (
  

د . ماغوښتل چې د اكو ك"چي د ورانو كورونو د بيارغونې لپاره په خپلو jسونو يو څه وكړم
همدې كار د تر سره لپاره په خپله jس په كار شوم او اكو ك"چي كې د نړيدلو كورونو له ورانيو 

ددې كار د تر سره كولو لپاره مې د كوچنيانو يوي . خښتو په را ايستلو پيل وكړڅخه مې  د روغو  
. زما د ږغ  له اوريدو وروسته يو كوچنى په خندانه څيره زما خواته راروان و. ډلي ته ور نارې كړل

ده ماته خپل jسونه په داسې حال كې وغوړول چې د بولدوزر غوندې ږغونه يــې كول او ما هم 
  .ښتو بار كړدى په دو خ

همدا زموږ د خپلو نړيدلو كورونو د بيارغونې  
له دې كار سره كوچنيانو خورا . د كار پيل وو 

دلچسپـي لرله، چې حتى حاجي بابا j چې ددې 
كلي تر ټولو سپين ږيرى كس و په همدې كار كې د 

ددې ترڅنګ د كلي ځوانانو . ګډون لپاره راودانګل
په دې سره زموږ . لههم له دې كار سره پوره مينه لر 

  .كار خورا په ښه توګه پر مخ روان وو 
موږ ډير ژر د كورونو د بنسټ ايښودلو او د 
چريو كار پاى ته ورساوه خو يوه ورځ د كرزي د 
كورنۍ  انجنير عبدهللا چې اوس زما مرستيال هم و 

ده وويل د اكو ك"چي لپاره له . زما دفتر ته راغى
دى يواځينى كس و چې د افغانستان له پنځه ويشت كلنې جګړې  . ډيرو ستونزو سره مخامخ يو

خو داځل يــې د . نوموړى ډير خوږ  ژبى او د ښه طنزيه طبعې خاوند وو . څخه روغ پاته شوى و 
ده ويل چې يو اټوم . غوسې له امله رنګ تغىير كړى و او خپلو افغانانو ته يــې سپكې سپورې ويلې

كه چٻرې ما : ده زياته كړه. زاره ګانو لپاره يوازينۍ د حل jره دهبم د كندهار ، فراه ، وردګو او ه
  . واك لرjى نو همداسې به مې كړي واى

زه وروسته په دې هم خبره شوم  چې ده د اكو ك"چي اوسيدونكو ته ويلي و، چې تاسو به 
  .هيڅكله د نويو كورونو څښتنان نه شئ

څخه د پيسو بيلونه غ" كول ،خو ده به  (ACS)انجنير  عبدهللا به هميشه زموږ له ټولنې 
  .تل په خپلو خبرو كې هټيوال او ځايــي قرارداديان د درغلۍ له كبله م"متول

موږ د اكو ك"چي لپاره د ډبرو په تر jسه : دا د سپټمبر مياشت وه، چې انجنير راته وويل
  . كولو كې له ستونزې سره jس او ګريوان يو
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  ما وپوښتل څه ډول ستونزه؟
ده وويل، چې د شيرزي كسانو زموږ تركـتوران ودرول، موږ ته يــې وويل چې دا ډبرې زموږ 

  زه ډيره حيرانه شوم چې زه څه كوم او دوى څه كوي؟ . پخپله په كار دي
  له ده څخه مې وپوښتل چې دوى ډبرو ته په خپله څنګه اړتيا لري؟

ې شته، همدا jمل دى چې عبدهللا وويل چې د افغانستان په بيارغونه كې داسې ستونز 
ما خپله چوكۍ شاته پورې وهله، ده ته مې وويل درځه چې . ددغه هيواد بيارغونه پر مخ نه ځي

دغه موټر احمد ولي كرزي زموږ ټولنې ته وركړى و او . موږ په تور ټويوټا لنډكروزر كې سپاره شو. ځو 
  .ل كٻدلهد م" عمر هغې تورې غوا ته ورته و چې زموږ د كور تر شا سات

موږ خپل موټر پر هغه سړك ورسيخ كړ، چې د هغه غره تر څنګ تيريږي، چې موږ اكو 
زه شايد لومړنۍ ښځه وم، چې په دغه سيمه كې د موټر جلو ته ناسته . ك"چي ته ډبرې ځنې وړلې

موږ هغه غره ته په رارسيدلو سره چې موږ ډبرې ځنې وړلې له پاخه سړك څخه د غره پر لور ور . وم
  . ګرځيدلوو 

هلته له ور رسيدو سره سم موږ د همدې كان  د ساتونكي زوى ته ور نارې كړې، چې ور سره 
په دوى كې يوه وويل چې دلته يو ډير بد .سم دلته د ډبرو ټول كار كوونكي پر موږ راچاپير شول

 سړى له ك"شينكوف سره راغى، موږ ته يــې وويل چې هيچا ته له دې ځاى څخه د ډبرو د وړلو
كله چې موږ ددغه بد سړي په اړه . اجازه نشته او كه هر چاوړي وي،  بيا حق د شكايت نه لري 
  .پلټنه  وكړه هغه د والي شيرزي د ورور  رازق شيرزي نفر راووت

موږ په موټر كې سپاره شو تر څو ددي كان له مشر سره چې د عمومي سړك پر غاړه يــې د 
ې كان مشر راته وويل چې شيرزى دلته د سيمنټو فابريكه دد. تيلو له پمپ سره ژوند كاوه ووينو

دغه . د همدې كار لپاره خو دوى پنجابي كار كوونكي هم له پاكستان څخه راغوښتني دي. جوړوي
  .كارګر چې په ځايــي ژبه نه شي ږغيدjى همدلته په كار بوخت وو 

ګونو ټنو  ريګ او جغل ده زياته كړه، چې شيرزي له امريكايانو سره د دوى د اډې لپاره د زر 
كه چٻرې شيرزى د . قرارداد كړى دى، له همدې كبله شيرزى دلته د ريګريشن فابريكه جوړوي

هغوى اړتياوې ور پوره نكړې نو بيا دې يو تراكـتور جغل له بل چا څخه په اته ډالره رانيسي او پر 
امر كړى دى چې له دې   له همدې كبله شيرزي . امريكايانو يــې تر سلو ډالرو په لوړه بيه خرڅوي

ځاى څخه دې بې له ميده شوي جغل څخه بل هيڅ شى نه خرڅيږي او هيچا ته اجازه نشته چې 
  .له دې ځاى څخه ډبرې يو سي

په داسې حال كې چې د افغانستان بيارغونه د ټولو لومړيتوبونو په سركې راځي، خو 
د ودانيو په بنسټ ايښودلو كې ګـټه حكومت د هغو ټولو اومو موادو پر زيرمو بنديز لګولى و چې 

دغه كس په خواشىني غږ راته وويل چې په اس"م كې غرونه د هر چا ملكٻت . ترې اخيستل كٻږي 
ده هغه ليك هم راښكاره . دي، هيڅوك ددي حق نه لري چې ووايــي دا زما شخصي ملكيت دى

  . كړ، چې په كابل كې يــې له وزارت څخه راوړي وو 
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زړه تجربه يو ځل بيا را  ژوندۍ شوې وه، چې يو كس به له بل كس په دغو ورځو كې هغه 
څخه د پيسو شكولو لپاره تر سره كوله، له همدې كبله خو شيرزى هندوستان ته د خپل وjيت 

  .لپاره د مرستې د راټولولو لپاره هم تللى وو 
د كه غواړئ چې له دې  ځاى څخه ډبرى يوسئ، بې له دې چې تاسو :  د كان مشر وويل

  .والي شخصي مكـتوب رانه وړئ بله هيڅ  چاره نشته 
د وjيت . ددې خبرې تر اوريدو وروسته ما عبدهللا ته وويل درځه چې له شيرزي سره ووينو

د مقام لرغونې ودانۍ چې د احمد شاه دراني لخوا جوړه شوې وه اوس د شيرزي په امر تر بيارغونې 
په نوي ښار كې له زاړه ښار څخه څو سوه متره لرې د وjيت اوسنى لنډمهاله مقام .  jندې وه

كله چې موږ  . دغه ودانۍ لوړ کنكريټي ديوالونه لري او په منځ كې يــې يو پارك دى. موقعيت درلود
  .هلته ورسيدو، والي تر غرمې وروسته خوب كاوه
دهار  د له دې كبله چې د شيرزي كسانو زه د كن. موږ  په هغه ورځ وjړو او په صبا يــې  راغلو

نيونې له ورځې څخه پيژندلم تر روغبړ وروسته يــې موږ ته پ"سټيكي چوكۍ تر سوځوونكي لمر 
ما له دوى څخه هيله وكړه كه  تاسو يو ځل د والي پوښتنه وكړئ چې دلته دى . jندې كيښودلې

تر شا  زما ددې خبرې په اوريدو سره يو كس وjړ شو او د ديوال. كه نه او يا مصروف دى كه وزګار
  . ورك شو

تر دې څو شيبې وروسته  څو موټرونه، چې له جنګياليو ډك و  راښكاره شول چې دلته 
ناستو كسانو يــې په ليدلو سره پر موټر ګڼه ګوڼه جوړه كړه، خو جنګياليو ډير ژر هغوى د ټوپك په 

  . څوکه تيت او پرك كړل
غانان چې يــې له خپلو بې ژبو دغو جنګياليو له نوموړو كسانو سره داسې سلوك وكړ لكه  اف

په افغانستان كې واك له . دا په افغانستان كې د واكدارۍ تر ټولو ښه jره ده. څارويو سره كوي
  .  هلته نه اصول شته اونه  هم قانون، بلكې هر څه د افرادو په jس كې وي. يوه كس سره وي

ې او سپين ږيري كسان د والي له دفتر ه د باندي ناست كسان  په بورقو كې مسكىنې ښځ
د دغه زياتي د . و، چې د والي ځوانو ساتونكو ورته  سپكې سپورې ويلي او سره پورې وهل يــې

مخنيوي په اړه هيڅ داسې اصول نه و، چې خلكو دې د خپل حق غوښتنه كړې واى او نه هم 
  . مركزي حكومت ددغې تشې په ډكولو كې كوم اقدام كاوه

رو امريكايانو ته د امتياز په توګه دننه  د ور تګ اجازه راكړل باjخره موږ ميلمنو يعنې س
موږ د والي د ياور دفتر ته رهنمايــي كړل شو، هلته تر  كيناستو وروسته  يوه سپين ږيري . شوه

ده په جواب كې ورته وويل چې د اپيمو كار وبار خو . سړي ياور ته وويل چې لطفا زما اپيم راكړئ 
  كومو اصولو له مخې د اپيمو د بيرته تر jسه كولو غوښتنه كوې؟ غير قانوني دى نو ته د

دا څنګه قانون دى چې زما لپاره شته او د  حاجي عبدهللا لپاره بيا : سپين ږيري ورته  وويل
  نشته؟

حاجي عبدهللا په كندهار كې يو لوى سوداګر دى، چې په كندهار كې په قاچاقبر سره 
ګ د صرافي، جايدادونو د رانيولو او خرڅولو كار وبار هم نوموړى ددې تر څن.  پيژندل كٻږي 
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پر همدې مهال حاجي عبدهللا له والي شيرزي سره په مجلس كې و چې ښايــي د غرمې ډوډۍ . كوي
د همدې خبرو پر مهال د دې ځاى سمبالوونكو اٻركنډٻشنر خونې ته د . يــې هم له ده سره خوړله

موږ ته وويل شول چې  له موږ سره د غرمې . ل پيل كړلغرمې د ډوډۍ د خوراكي توکو د لوښو راوړ 
موږ خونه . ډوډۍ وخورئ او كه څوك ډوډۍ نه خوري، نو بهر دې په پارك كې انتظار وباسي

ما . دغه چمن هغو خلكو چې  والي  ته د ليدلو لپاره راغلي و پر سر اخيستى و. پريښوده بهر راووتلو
  .      ر ته ور ننوتې يم چې د وخت هيڅ خيال نه ساتيله ځان سره فكر وكړ، چې يوه داسې كلتو 

نوموړى . د غرمې تر ډوډۍ وروسته د شيرزي ميلمانه د حاجي عبدهللا په مشرۍ بهر راووتل
  . زموږ پر لور راروان و چې هر قدم يــې په ډير  ناز او نخرو پورته كاوه

يرزي خپلې محلي جامې ش. تر دې وروسته موږ ته له شيرزي سره د ليدلو اجازه راكړل شوه
اوپگړۍ په غربي جامو بدلې كړې وې او د هغه ټپ نښې نښانې يــې j تر اوسه په سر كې و، چې 
كله ولسمشر كرزى كندهار ته د خپل ورور احمد ولي د واده لپاره راغلى و، د شيرزي د يوه 

  .ال ژوبل شوشخصي باډيګارډ لخوا پرې مرګونى بريد وشو او  شيرزى د ولسمشر د ساتنې پر مه
تر دوستانه روغبړ وروسته . ددغې پيښې څٻړنې j تر اوسه له موږ څخه پټې ساتل شوې دي

ما وويل چې د . ما شيرزي ته د ډبرو مسئله ور ياده كړه او په دې اړه  مې ورته ډير معلومات وركړل
بايد په ياد  ستاسو. كندهار د خلكو لومړى هدف ددې وروستيو بمباريو د ورانيو بيرته جوړول دي

  .وي چې اكو ك"چي په دغه jره كې لومړۍ پروژه ده
ګوره موږ دلته د سيمنټو فابريكه جوړوو، له همدې : شيرزي ماته په دوستانه لهجه وويل 

: وروسته يــې  وخندل او بيا يــې راته وويل. كبله نو  بايد تاسو له دې ځاى څخه ډبرې يو نه سئ
ه دركړم، هغه دا چې تاسو بايد د کورونو بنسټونه په خښتو او غواړم پدي اړه تاسو ته يوه مشور 

  .سيمنټو كښيږدئ، ځكه چې دا تاسو ته  تر ډبرو ډير ارزانه تماميږي 
ما ورته وويل چې ما له كليوالو سره ژمنه كړې، چې زه به مو د کورونو بنسټونه هغسې ږدم 

شوي و،  له همدې كبله زه ډبرو ته مخكې  دغه بنسټونه په ډبرو راپورته . لكه څنګه چې مخكې وو 
په پاى كې موږ پر دې راضي شوو، چې صبا پر اتو بجو . خو تر دې مهاله j والي دا نه منله. اړتيا لرم

  .به دده د دفتر يو پ"وى له موږ سره ځي، تر څو هلته  موږ ته  د ډبرو يوه بله منبع را پيدا كړي 
ته د هغې پيښې په اړه څه ونه ويل كوم چې يوه  ښاغلې ما خو تر اوسه تاسو: ما ورته  وويل

تر دا . زما تر خبرو وروسته والي ماته په ويروونكې توګه وكـتل. اوونۍ وړاندې تاسو ته پيښه شوه
  .مهاله j د والي شيرزي سر په سپينه پټۍ تړلى وو 

دوى . و په دا صبا د وjيت د مقام په دروازه كې د سرتيرو نظر زموږ په اړه ډير بدل شوى و 
په . موږ ته د ننه د ورتګ اجازه نه راكوله، ما دوى ته وويل چې پرون موږ له شيرزي سره وليدل

ما دوى ته وويل چې نن هم موږ د هغې تيرې ورځې د . پرون له پرون سره وjړ: دوى كې يوه وويل
  . مسئلې په تعقيب دلته راغلي يو، خو تاسو پر موږ ناوخته كوئ

د شيرزي د دفتر مسئول .  ته ورننوتلو پوره يو نيم ساعت وخت ونيوه يوازې د وjيت مقام
نوموړي د نن د اتو بجو له . چې تيره ورځ زموږ په غونډه كې حاضر و په خپل دفتر كې ناست وو 
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ده زما په اړه بې پروايــي ښودله، كله به يــې مخ خپلو كار . مجلس څخه بالكل ناخبري وښوده
به يــې ځان په ټيلفون مصروف كړ، په پاى كې يــې خپل بكس  كوونكو ته ور واړاوه او كله

  .راواخيست او د دفتر د پريښودلو په غرض  د هغه په منظم كولو بوخت شو
كله چې دى له خپل  ميز څخه راوjړ . ددې كار په ليدلو سره ما پر ده يوه مسخره هم وكړه

ما . او د وتلو jر مې ورته بنده كړه شو او له دفتر څخه ووته، زه يــې په دروازه كې مخې ته ودريدم
د نورو چارواكو په . تر هغه به دې پرٻنږدم چې له ما سره د ډبرو مسئله حل نه كړې : ورته وويل

ما دده . شان ده هم مخ بل لور ته واړاوه او يوه كس ته يــې د يو مهم كار د تر سره كولو امر وكړ
دى باjخره دې ته اړشو، چې له ما سره . jره هم نه وهjره په پوره توګه بنده كړې وه او بله د وتلو 

دغه دفتر . ده زه د يو بل چارواكي دفتر ته رهنمايــي كړم، دا بيا دده د مشر دفتر وو . يوڅه وكړي 
دغه كس سمدستي . ته په ننوتلو سره زموږ دومره درناوى وشو چې ما تر اوسه بل چٻرې نه و ليدلى

ــې د كانو او صنايعو د رئيس د ټيلفون نمره دايره كړه ټيلفون ته jس كړ او په ښار كې   . دننه ي
د كانو او صنايعو له رئيس سره تر خبرو وروسته يــې موږ ته وويل، چې تاسو بايد له ده سره 

د كانو او صنايعو رياست د ښار پر عمومي سړک د محمد انور له مركز سره نژدې موقعيت . ووينئ
ده هم د . لو تر روغبړ وروسته زه نوموړي ته مخامخ كښيناستلمموږ د رئيس دفتر ته ورغ. درلود

  .نورو چارواكو په شان افغاني جامې په غربي يونيفورم بدلې كړې وې
موږ غواړو دغه كلى بيا ورغوو،  چې ژمى هم راروان دى او خلك له موږ څخه : ما ده ته وويل
چې موږ له هغه ځاى څخه  ډبرې يو كه لطفا موږ ته يو ځاى را په نښه كړې . خپل كورونه غواړي 

ما وويل . تر څو چې ما په خپله هغه ځاى نه وي ليدلى زه تصميم نه شم نيوjى: ده وويل. سو
  .موږ په موټر كې سپاره او د هغه ځاى پر لوري روان شولو. چې داسې ده نو درځئ چې ځو

شا وخوا كې  له عمومي سړك نه له ګرځيدو سره سم مو زموږ  ښي لوري ته دڅلورو په
ده . رئيس موږ ته د دريدو امر وكړ. تراكـتوران وليدل، چې له همدې ځاى څخه يــې ډبرې  ليږدولې

كله چې يو تراكـتور موږ ته رانژدې . دا خلك وګوره چې د قانون هيڅ خيال نه ساتي: موږ ته وويل
  . شو ډرايور ته يــې د درولو امر وكړ

  ځاى څخه راوړې؟دا ډبرې دې له كوم : ده ډرايور ته وويل
  . ډرايور هغه غره ته اشاره وكړه

  څنګه هلته ورغلې؟: رئيس ورته وويل
  .ډرايور خبرې نه کولې

  ايا هلته سرتيري نه وو؟ : ده وويل
  .وه خو هغوى پيسې غواړي : ډرايور وويل

په راتلونکي کې بايد عسكرو ته پيسې ورنكړئ، له دې خبرې وروسته : رئيس ورته وويل
كه چٻرې موږ يوه كس ته د ډبرو وړلو اجازه وركړه، صبا به : مخ راواړوه او ويــې ويل نوموړي ماته

  .هر يو د همدې كار كولو ته راودانګي
  . موږ دې ډبرو ته د خپل كريشر لپاره اړتيا لرو . قانون ، قانون دى
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  زموږ د ډبرو كريشر؟ 
  يا لرئ؟تاسو  دا ټولو ډبرو ته د ډبرو د كريشر لپاره اړت: ما ورته وويل

ددې خبرې تر اوريدو وروسته نوموړى موټر ته وخوت، ما فكر وكړ، چې چانس مې له jسه 
ما ورته وويل چې د همدې لپاره موږ ته والي شيرزي اجازه راكړه، چې زموږ له ملګري څخه . وركړ

  .چې د همدې ځاى مشر دى ډبرې يو سئ
  .دا درواغ و، خو  ما بايد يو څه كړي واى

ما ورته وويل چې هغه له موږ . داسې ده نو بيا له همدې ځاى مشر  راضي كړئ ده وويل چې 
  .سره هيڅ ستونزه نه لري او هغه پر موږ د ډبرو خرڅولو ته تىار دى

  .خو اوس دلته ټول واك له رازق شيرزي  او د هغه له كار كوونكو سره دى
كه هر تراكـتور : زياته كړهده . رئيس هغه مسئول كس ته زموږ د دفتر تجارتي كارډونه ور كړل

كله چې رازق شيرزى . چلوونکي دغه كارډ له ځان سره درلود،  هغه ته د ډبرو وړلو اجازه وركوئ
په دا صبا چې زموږ تراكـتور له ډبرو ډك  و او  . خبر شو، و يلي يــې و چې زه هيڅ رئيس نه پيژنم

څوك د ګل اغا ليك هم له ځان رازق شيرزى پرې ورغلى و، چلوونکي ته يــې په غوسه ويلي و، كه 
  . سره ولري j به يوه دانه ډبره له دغه ځاي څخه يو نه سي

په پاى كې موږ ډبرې تر jسه كړې او د اكو ك"چي د هغه سپين . خو دا هسې يوه پټكه وه
نوموړي دا . ږيري حاجي بابا سراى چې هميشه يــې زموږ پر كارونو نيوکې کولې، باjخره ورغول شو

د راروان ژمي تر رارسيدو وړاندې چې په لومړي ځل تر شپږو كلو وروسته . ى خورا خوښاوهنوى سرا
باران  پكې واوريده، مسجد او د همدې كلي ټول هغه كورونه چې په امريكايــي بمباريو کې وران 

  .شوي و، ټول ورغول شول
  .ټول كليوال ډير خوښ وو 

يــې ډبرې راكړې څو اوونۍ په زندان  د كانو او صنايعو د رياست هغه استازى، چې موږ ته
والي شيرزي پاكستان ته د تگ پرمهال د تيلو هغه پمپ ته له رارسيدو سره سم چې هغه . كې وو 

استازى په کې  اوسيده، خپل كاروان  ودراوه او سرتيرو ته يــې وويل چې هغه استازى نور له دغه 
ى څخه د بښنې د نړيوالې ځاي څخه وشړي، خو خوشبختانه چې پر همدې مهال له هغه ځا

  .ټولنې يو پ"وى تيريده
.  دوى به په شخصي زندانونو كې د بنديانو د وضعيت په اړ ه خورا سختې پوښتنې كولې
موږ هم د دوى په ليست كې د هغه كس نوم ور اضافه كړ، چې والي وهلى او بيا يــې له هغه ځاى 

لند نه و شوى، خو بيا هم دا د ټولو كه څه هم له هغه سره په زندان كې بد چ. څخه شړلى وو 
  .قوانينو خ"ف كار وو 

د بښنې د نړيوالې ټولنې ډله زموږ ځاى ته راغله، ما له هغوى څخه په كندهار كې د بنديانو 
  . وضعيت وپوښته

ده زياته . ددې ډلې مشر راته وويل چې د تمې خ"ف په كندهار كې حالت خورا ډير ښه دى
هر . په نورو ښارونو كې موږ ته هيڅ شى هم په jس نه راځي. م"قات درلودزما ټيم خورا ګـټور : كړه
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چٻرې چوپه چوپتيا وي، خو ددې ځاى امنيه قوماندان خورا حيرانوونكى دى او له موږ سره يــې 
  .پوره همكاري وكړه

ده په ريښتينې توګه .  زموږ په وړاندې يــې د خپل ټول ډيپارټمنټ ټولې دروازې پرانيستلې
وويل چې زه له خورا لوىې ستونزې سره مخامخ يم او هغه دا چې زما ټول ملګري جنګيالي  موږ ته

همدا ډول ده زياته كړه، چې زه پوهيږم دلته به له بشري حقونو څخه . دي، نه مسلكي پوليس
ده وويل چې ما دا ډول انسان . تيرى شوى وي، خو زه په دې jره كې ستاسو مرستې ته اړتيا لرم

  .په افغانستان كې نه و ليدلىتر اوسه 
  .  دا كسان داكرم په اړه ږغٻدل

د اكو . دې هر څه زه دې ته اړه كړم چې نوره نو خپله بې باوري پر دغه كس لرې وغورځوم
زموږ دنده په پاليسي او عمل دواړو .بې اغيزې نه وې (ACS)ك"چي مسئلې پر ما او زموږ پر ټولنې 

ه وه، چې د خلكو پوښتنو ته دې سړى ځواب ووايــي، چې پوښتل كې ګډون لرل و خو دا ډيره ګران
  به يــې تاسو دلته څه كوئ او د راتلونكې لپاره كوم پ"ن لرئ؟

  .دغو ساده پوښتنو ته قناعت بښونكى ځواب په اسانۍ سره نه تر jسه كٻد
له كومې ورځې څخه چې زه كندهار ته راغلې وم، له همغي ورځې راهيسې له ټوپكساjرۍ 

زما لپاره دا ډيره ګرانه وه چې په دغسې يوه حالت كې ژوند تير كړم، بې له . ه jس او ګريوان ومسر 
دې چې له وjيتي ادارې سره خپلې اړيكې سمې كړم او له همدې jرې دوى د خلكو خدمت ته 

  .راضي كړم
. مخ بٻول نورو غير دولتي ټولنو او نړيلوالو ادارو هم د همدې ميتود له jرې خپل كارونه پر

د افغانستان سياسي چوكاټ په نظر كې نيوه، چې دا په   (USAID)يو څو نړيوالو لوبغاړو لكه 
  . خپل ځان كې لويه تٻروتنه وه

دوى ويل چې زموږ د کارونو موخه د افغان حكومت روزل ، م"تړ او هغه ته وده وركول 
و اصولو پر اساس منځ ته نه وې دي، خو د وزارتونو په شمول ټولې وjيتي ادارې د هيڅ بنسټيز 

  . راغلې
د تيرو دريو او څلورو پيړيو . د لويديز سياسي كلتور له مخې موږ بايد همداسې فكر كړى واى

په لړ كې موږ غربيان خورا خواري كښ ، اصولو ته پابنده او د ظلم او استبداد په وړاندې خورا 
د قانون خورا درناوى كوي او ورته په  تاريخ دا ښودلې ده چې لويديزوال. حساس روزل شوي يو

درنه سترګه ګوري او كه كوم ځاى قانون ته شااړول شوې وي، هغه به هم په فردي توګه وي نه په 
. په ټوليزه توګه د قانون د نه درناوي پٻښې به په لويديزوالو کې ډٻرې لږې وليدل شي.  ټوليز ډول

بٻلگه د امريكا د متحدو ايالتونو د ټولټاكنو مسئله  په لويديز کې له قانون نه د سرغړونې يو ښكاره
ده چې د يو څه جنجال له رامنځ ته كٻدو وروسته سترې محكمې ته خبره وjړه او هلته هر څه سم 

  .شول
  .په افغانستان كې لويديز چارواكي د خپلو كاري چوكاټونو په دامونو كې راګير دي
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موږ دلته د افغان حكومت د م"تړ لپاره : يــې دابه مې د هر چا له خولې اوريدل چې ويل به
خو افغانستان j تر اوسه هغه پړاو ته نه و . ګل اغا والي دى نو موږ يــې بايد م"تړ وكړو . راغلي يو
  .په افغانستان كې وفاداري او تابعيت فرد ته وي، نه حكومت ته . رسيدلى

تر دې نامه . برخمن وو  په دغسې يوه سيسټم كې نو والي شيرزى له نړيوال م"تړ څخه
jندې چې دى د افغانستان د حكومت استازى دى، ټول لويديز مرسته كوونكي يــې پر ځان را 

دا هغه څه و چې د . مات كړي و او د هغوى په مرسته يــې خپل شخصي ځواك جوړ كړى و
ه شيرزي هم د خپل وjيت پيسې او هم يــې له نړيوالو مرست. لويديزوالو له سترګو څخه پټ و

په بل عبارت وي"ى شو، د كوم هدف لپاره چې دوى پيسې وركولې هغه . كوونكو څخه پيسې پټولې
  .د هغه هدف پر ضد مصرفٻدلې

هر وخت چې ما دغه موضوع له امريكايــي چارواكو سره راپورته كړې ده، هغوى به ويل چې 
  .دا يوه اړتيا ده

  نو چاره څه ده؟
ې ووايو پ"نى دې پر دغې يا هغې څوكۍ وټاکل دوى به ويل چې موږ ددې واك نه لرو چ

واشنګـټن د . دا ولسمشر كرزى دى چې ګل اغا يــې دلته ټاكلى دى، خو دا يوازي يوه بهانه وه. شي
کرزي په خپل سر څوك پر کومه . افغان چارواكو په ټاكلو كې تر ولسمشر كرزي زيات واك درلود

  .دنده نشواى ټاك"ى
ولسمشر . مه ځايه چې زه پوهيږم دى ولسمشر كرزي نه و ټاكلىد شيرزي په مسئله كې تر كو

په ) ځانگړو ځواکونو(دا امريکا وه، چې د سپيشل فورس. كرزي م" نقيب دهغه پر ځاى ټاكلى وو 
  .واسطه يــې د ولسمشر كرزي هغه پرٻکړه شاته وغورځوله چې م" نقيب يــې ټاكلى وو 

لګرو ملتونو د چارواكو سر په خ"ص كړم، يوه بله مسئله چې ما غوښتل د امريكايــي او د م
  . هغه د دوى لخوا شيرزي ته د سپينو چٻكونو امضا كول وو 

په هغو بې شميره غونډو كې چې ما به له عادي كندهاريانو سره كولې، دوى به ويل چې 
دلته د امريكايانو حضور د دريو موخو لپاره دى لكه امنيت ، بيارغونه او په حكومت كې د وړتيا 

  .پيدا كول
دوى ويل چې زموږ ټول لوستي كسان د زور واكو لخوا له حكومتي ادارو څخه لرې پاتې 
شوي دي چې هغوى اوس د خپل ژوند د تامين لپاره په محلي انجوګانو كې كار كولو ته مخه كړې 

  .ده
دغه كسان د سرو لښكرو د اشغال پر مهال د بې شمٻره پيسو د تر jسه كولو له كبله خورا 

نور نو هغوى په هغه سرطان اوښتي دي چې په سمه تر كنترول jندې نه . ير ځواكمن شوي ديډ
ځپل شويو كندهاريانو . شي رات"ى، خو كله چې طالبان وjړل، هغوى بيرته ځواك تر jسه كړ

  .يوازې بهرنيانو ته له دوى څخه د ژغورنې هيله لرله
. باوجدانه، روڼ اندي او خواري كښه يو دوى موږ ليدلو چې موږ ددوى تر خپلو هيوادوالو

امريكايــي . زه په دې باور يم چې تر يوڅه کچې پورې موږ كوjى شو، چې د هغوى ساتنه وكړو 
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چارواكو كوjى شواى چې والي شيرزي ته يــې اصول وضع كړي واى او دوى كوjى شواى، چې 
دوى خو بايد په . ې لګولې واىهغه پيسې چې ده ته يــې وركولې د حكومتي ادارو د پرمختګ لپاره يــ

دې پوه شوي واى چې هغه پيسې چې موږ يــې ده ته د بې وزلۍ د مخنيوي لپاره وركوو ټولې دده پر 
  . كورنۍ او قوميانو لګول كٻږي 

هسې خو يــې بايد د شتمنيو د سم استعمال لپاره يو څه كړي واى تر څو ددغې پروسې څخه 
دوى خو بايد . دده شخصي مليشه بې وسلې كړې واى دوى خو بايد. ټول كسان برخمن شوي واى

  .د نورو ټولنو مشران هم رابللي واى او د هغوى نظرونو ته يــې غوږ نيولى واى
په بل عبارت كه چٻري ددې اړتياواى چې موږ  بايد له والي شيرزي سره كړي واي، نو لږ تر 

  .واى لږه هغه خو مو بايد د كارونو د ښه سمون لپاره يو څه ټيله كړى 
. د اكو ك"چي مسئله ددې هر څه يو ښه مثال و او له دې څخه بايد موږ درس اخيستى واى

ما دغه مسئله له امريكايــي چارواكو سره او په راډيويــي . ما ددغې مسئلې په اړ ه ډير څه وليكل
ما له دې څخه ژونالىستان خبر كړل او هغوى په دې اړه ډير څه . مركو كې يو مثال ګرځولې وه

له دې هر څه سره سره بيا هم د كانو او صنايعو هغه سپين ږيرى او بيچاره استازى په . وليكل
  . زندان كې ژوبل پروت وو 

د اكو ك"چي د مسئلې هره خبره داسې ښكاريدله لكه چې زما او د كندهار د والي تر منځ 
ۍ كوم څه چې شخصي دښمني وي، خو خبره د شخصي دښمنۍ نه وه او نه دلته د شخصي دښمن

  .ځايٻږي 
ما يوازي د ګل اغا پر هغه حكومتي سيسټم انتقاد كاوه، چې ده روان كړى و، چې دغسې يو 

  .  سيسټم د افغانستان د راتلونكې په خورا ډير زيان تماميده
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 ضابط اكرم

 )2002نومبر (
  

بط اكرم سره مې له امنيه قوماندان ضا. زما او والي تر منځ  په ناڅاپـي توګه تربګني پيدا شوه
له والي سره زما او اكرم دښمني له يوه . اكرم هم زما په څير له والي سره وران و.ډٻر ښه  اړيکي لرل

ز كال کې چې زموږ د ښځو اوونيزه غونډه د پاى ته ۲۰۰۲يوه ورځ په . ځاى څخه سرچٻنه اخيسته
سمولې، چې له دفتره  رسيدو په درشل کې وه، ښځو خپل بيګونه سره ټولول او بورقې يــې پر سر

  .دباندې خپل مخونه پټ كړي 
په دغې غونډه کې يو درجن ښځو . دغه غونډه د مدني ټولنې په دفتر کې جوړه شوې وه
  .ګډون كړى و، چې اكـثره يــې وتلې او نورې يــې عادي ښځې وې

يوه يا دوه پكې نالوستې وې خو زموږ  هڅه دا وه، داسې يوه غونډه ولرو، چې د ټول 
په دغو ورځو کې زموږ غونډو ځانګړې اجنډاوې نه . د ښځو استازيتوب وكوjى شيكندهار 

درلودې، موږ به د ښځو پر لومړيتوبونو او د لويــې جرګې لپاره د ښځينه استازو لپاره د يوه دفتر پر 
يو ماپښين مې غوښتل چې له پورته منزل څخه jندې را کوزه شم، چې .  پرانيستلو خبرې کولې

  .راوختهمامي جانه 
زړه وره او احساساتي مامي جانه د لويــې جرګي لپاره ښځينه استازې او د ښځو لپاره د يوه 

  .كلىنيك چلوونکې وه
  .دې ويل چې قوماندان صاحب  غواړي له تاسو سره وويني

  قوماندان صاحب؟ 
ې ما فكر وكړ شايد  دابه  هغه قوماندان يادوي ،چې زه ورسره پيژنم خو راغبرګه  يــې کړه چ

اته مياشتې وړاندي زما او اكرم تر منځ دده په دفتر کې يو خواشىنوونکى مجلس . ضابط اكرم يادوم
تر اوسه هم د بښنې . و شو خو داسې هيڅ څه نه و چې دده په وړاندې دې  زما نظر بدلون ومومي

ې دوى دده په اړه زما له هغې ستاينې سره موافق و، چ(AIT)د نړيوال سازمان د ډلې غربي غړى  
  .له ما څخه پوښتلي وو  او  ماورته  ځوابونه وركړل

ده بايد د ور بلنې لپاره يو عسكر راليږلى . خو د اكرم دغه كار بيخي د تير ايستنې په مانا و
دغه كار زما او اكرم تر منځ د ښې ملگرتيا يوه ښکاره بٻلگه . واى، چې زه يــې مخې ته ورغلې واى

  . وم، ده نه خو غوښتل چې زه دې دده په ميلمستيا کې ستړې شمله بله پلوه زه يوه ښځه . وه
امنيه قومانداني چې د وjيت مقام ته نژدې ده تل به پكې ګڼه ګوڼه وه، نو ځكه مو د ماښام 

  . تر ډوډۍ وروسته زما په كور کې د مجلس لپاره وخت وټاکه
  .برابرولو لپاره كولې زما هغه منډې ياديږي چې له چاى سره مو د مميزو او جوزو د لوښو د
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باjخره هغه لنډ وخت چې زما او اكرم تر منځ ټاكل شوى و پوره شو، خو ماته  خپل ځان 
ډير خيجل ښکارٻده، ځكه، چې ما د مٻلمه پالنې ښه تجربه نه لرله او هر څه مې په غير منظم 

ما . ډير كم وو له بله پلوه دا  هر څه دده  له شخصيت،رتبې او شهرت څخه . ډول برابر كړي وو 
وي زغره لرونکي ګاډي له وسله وال ډرايور سره نه لرل ، چې د . او. وسله وال خلک او ايس 

  .كندهار په پيښو کې دې ژوره اغيزه ولرم خو بيا هم دى ما ته راته
په لومړي ځل دى ما زموږ په كور کې وليد، چې د ځاي د تنګوالي له كبله يــې ويل خداي 

  . مو نکړمدې وكړي چې په زحمت 
د . زه هميشه دده په كور کې په مجلس كولو خوشاله کٻدم او ځان به مې هوسا احساساوه

د اكرم كوچنۍ . نوموړي كور په ملکي سيمه کې د امنيه قوماندانۍ شاته د يوه لوي سړک پر غاړه و
ته  به يــې وروس. لور چې اسما نوميده کله کله به دده پر اوږو سپريده او دى به يــې تر ږيرې كشاوه

كوښښ كاوه، چې هغه د كوټې پريښودلو ته و هڅوي، په همدي وخت کې به ما و  نكړاى شواى، 
  .چې ددغه درانه شخصيت په وړاندې خپله شوخي پټه و ساتم

ما نوموړى  زموږ د خونې په كونج کې كٻناوه، چې په افغاني ډول په افغاني غاليو فرش 
  .ارې وې او د تکيــې لپاره بالښتونه پرې ايښودل شوي وو شوې وه، دديوال شا وخواته كوربچې او

ما په خپله المارۍ کې دوه د ژٻړو زاړه پايپونه ايښي وو، چې هغه تاريخي په خټو  پ"ستر 
ددغه مسجد څنگ ته به زاړه . شوي مسجد ته نژدې مې د دوو ډالرو په ارزښت رانيولي وو 

  .ان د پلور لپاره غوړولي وهپلورونکي ناست و او پر خيرنو ټوكرانوبه  يــې شي
ده يوه کٻسه . زما او دده تر منځ د خبرو پر مهال و پوهيدم چې اكرم څومره ډار شوى دى

واقعا دا هر څه ډير خطرناك و او په دا يو څو ورځو . راته وكړه، چې پر ما يــې هم ډيره اغيزه وكړه
  .کې په كندهار کې خورا مشكوك شيان پيښيدل

س چې له شيرزي سره يــې د وjيت په مقام کې كار كاوه او په اصل کې کٻسه داسې وه، يو ك
د اكرم ملګرى و، اكرم ته  خبر راوړى  و، چې له پاكستان څخه د وسلو او مهماتو ډك موټرونه  

  . راځي او مستقيما د والي په كوټۍ کې خالي کٻږي 
كو توکو ډك شيرزي ته راغى، يو تيز رفتار موټر له تومانچو او نورو  چاوديدون: اكرم زياته كړه

پدې کې يــې هغه ښه شيان كوم دي؟ له : كله چې شيرزي دغه توکي وليدل سمدستي يــې وويل
  .دغو وسلو څخه ځنې له كندهار څخه بهر د جنګ سيمې ته ليږل کٻدل

شپږ ورځې وړاندي اكرم خپلو کسانو ته دنده سپارلې وه، چې هر څه وڅاري، په همدې 
له كوټۍ د باندې څو موټرونه وليدل، چې د اوبو تر پ"ستيکي بو تلونو  موده کې دوى د والي

  .jندې  په کې ك"شينكوفونه ځاى پرځاى شوي وو 
شينډنډ د كندهار او هرات تر . دغه موټرونه شينډنډ ته وليږل شول: دده کسانو زياته كړه

ل ته د تاجكو تر منځ پوله شينډنډ سوٻل ته د پښتنو او شما. منځ پر غزيدلې jرې پرته ولسوالي ده
  .بلل کٻږي، همدا jمل و، چې داسيمه د ډيرو خونړيو پيښو شاهده پاتې شوې ده
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هرات د پاړسي ژبي كلتور يو مهم مركز و، خو د افغانستان له منځ ته راتګ وړاندې دا د 
j ندې وابدالي پښتنو په يوه غښتلي مركز بدل شو او دامهال يووار بيا د پاړسيوانانو تر واك.  

  .هرات د غښتلي پاړسي ژبي تاجك ټوپكساjر قوماندان اسماعيل خان لخوا اداره کٻده
كله . اسماعيل خان د طالبانو تر نسكوريدو يو كال وړاندې j د جنوب پښتنو ته ګواښيده

ز كال کې له طالبانو سره ددوى د واك د پاى ته رسيدو ۲۰۰۱چې د كندهار مشرانو په نومبر د 
برې كولې، په همدې وخت کې اسماعيل خان په ډيره بې صبرۍ سره ويل، چې زه وروستۍ خ

  !كندهار په زور jندې كوم
كه چٻرې اسماعيل خان پر جنوب بريد کړى واى، دا به د كورنۍ جګړې پيل واى او د 

  .جنوب ټول پښتانه به د اسماعيل خان پر ضد راپورته شوي وو 
ه  پښتون قوماندان او اسماعيل خان تر منځ څو په دي وروستيو کې په شينډنډ کې د يو

له دغه قوماندان نه ښايــي د ليکوالې موخه امان هللا نيکزاد وي چې په .(ځلې جګړې هم شوې وې
اكرم )  ژباړن . هرات کې د اسمعيل خان عمده سيال بلل کٻده او وروسته په مرموز ډول ووژل شو

بله د پاكستان حكومت غواړي دغه اور ته دا قومي جګړې ته لمن وهل دي، له همدې ك: وويل
لې په توګه كاروي

ٓ
له همدې امله پاكستان : هغه وويل. لمن ووهي او د همدې  لپاره شيرزى د يوې ا

هغه زياته . غواړي شيرزى وهڅوي او بيا يــې د هرات پښتنو ته د يوه قهرمان په څير راڅرګند كړي 
امي قوت له jرې د امريكا په ياغستان بدل کړه، پاکستان له دې jرې غواړي افغانستان د نظ

  .كړي 
ماهم په دې اړه يو څه اوريدلي و، والي شيرزي په يوه راډيو يــي مركه کې ويلي و، چې په 

  .اكرم زما ټولو پوښتنو ته ځواب ووايه. هرات کې د پښتنو پر بشري حقوقو تيرى کٻږي 
تر دې شپـې يوه شپه وړاندې . ړ تر دې يوه ورځ وروسته د اكرم سړى هغه ته يو نوى خبر راو 

د شپـې پر نهو بجو د وjيت په مقام کې نوموړى كس موجود و، چې د پاكستان د اردو دوه افسران 
دغو افسرانو له . راغلل او شيرزى يــې له دې كبله م"مت كړ، چې د هرات په نيولو کې ډير كرار دى

 .تنه وکړهشيرزي څخه ددغه كار په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه پوښ
شيرزى د پاكستان په لمسونه له هرات سره په شخړه جوړونه کې ډير ورو  و، چې شيرزي 

  . يــې م"متي پر دوو كسانو اچوله
  .شيرزي ويل، چې كرزى په نوي افغانستان کې د نژادي جګړو هيڅ حوصله نه لري : لومړى  

هغه ويل چې اکرم . په دې برخه کې بل ستر jمل شيرزي ضابط اكرم په گوته کاوه: دويم
. زما په مخ کې خنډونه جوړوي، هر كله چې زه امنيتي مجلس راوغواړم هغه زما په وړاندې دريږي 

  .دى د هغو قوماندانانو مخه هم نيسي چې زه يــې د هرات په وړاندې جګړې ته هڅوم
  .اكرم ووژنه. ته هم ضابط اكرم ته مشك"ت جوړ كړه: پاكستاني افسرانو ورته وويل

كر كوم چې په كندهار کې د اكرم د پوليسو او د شيرزي د شخصي مليشو تر منځ شخړې زه ف
دغه شخړه د بازار په منځ کې  خټين زاړه مسجد ته نژدې . هم له همدې ځايه سر چٻنه اخيستله
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د راکټ په يوه بريد کې يوه كس خپل ژوند له jسه وركړ، خو نوم يــې زما په ياد نه . پيښه شوې وه
  .دى

رم له خبرو څخه داسې ښكاريده،چې نوموړي ته د پاكستان لخوا جدي ګواښ متوجه د اك
ما له اكرم څخه وپوښتل كه مو خوا نه بديږي زه به ددغې موضوع په اړه يو څه يادښتونه . دى

  . واخلم؟ ما خپله وړه جيبي کـتابچه چې د رپوټ جوړونې پر مهال به مې کاروله پرانيسته
چې ايا د پاكستان استخباراتي ادارې خو به دلته د جاسوسي لپاره  له اکرم څخه مې وپوښتل

  خلك نه وي ګومارلي؟
  . اكرم د ډيرو كسانو نومونه ياد كړل چې په jندې ډول دي

ايوب . سيد كريم اغا چې د قول اردو په قرارګاه کې اوسيده، خو اوس په اس"م اباد کې و
  .ي نعمت نورزى پهلوان چې د پاكستان پر پوله اوسيږي او حاج

موږ د هغو مليشه يــي قوماندانانو په اړه  هم خبرې وكړې، چې په هلمند کې يــې د امريكايــي 
سره يــي كار كاوه، خو په اصل کې د پاكستان د استخباراتي ) سپيشل فورس(ځانګړو ځواكونو 

چې  د  ما له اكرم څخه د هغو شخصي زندانونو په اړه هم وپوښتل،. ادارې لخوا استخدام شوي وو 
  .وjيت د مقام شاته د والي د چرګوڼي خالد پښتون لخوا جوړ شوي وو 

ده . اكرم د هغوى شتون تائيد كړ او د زندان د دوو مسئولو كسانو نومونه يــې هم راوښودل
زه كوjى شم، چې تا له هغو كسانو سره مخامخ كړم، چې په دغه زندان کې ساتل شوي : وويل
  .وو 

ياليو په اړه هم وږغيده، چې د كندهار د هوايــي اډې په شا وخوا دى د هغو پاكستاني جنګ
کې به يــې د ورځې د امريكايانو د ساتنې لپاره پوستې ساتلې خو د شپـې لخوا به يــې د امريكايانو 

  .معلومات ټولول او په اډه کې دننه مهم ځايونه به يــې په نښه كول
اكرم د ښو څٻړنو د . سره وږغيدو موږ په تير دوبي کې د كرزي د ممكنه ترور په اړه هم

نشتوالي له كبله اسويلى وکٻښ او زياته يــي كړه، چې ولې د پٻښې اصلي شاهد د شيرزي په زندان 
  کې، چې د كندهار په هوايــي ډګر کې دى، مړ شو؟

د امريكا په ډالرو . كوم انځور چې نوموړي ماته د كندهار په اړه راكړ زه يــې ډيره حيرانه كړم
. ه شخصي مليشه جوړه كړې وه، چې د پيسو او وسلو له پلوه خورا غښتلې مليشه وهشيرزي خپل

  .همدغه  مليشه بيا د اكرم د پوليسو په وړاندې جنګيدله
شيرزي د كندهار ښار  شا وخوا  امنيتي پوستې جوړولې او بيا به يــې خپل ځانګړى ځواك 

ي پوليس د كندهار ښار يوه كونج ته زه په دې پوهيدم چې د اكرم قانون. پكې  ځاى پر ځاى كاوه
  .پورې وهل شوي وو 

پوليسو په ښار کې يوازې پر يو څو سړکونو ګزمې كولې او د يو څو حوزو د ودانيو د اداره 
  .كولو واك يــې په jس كې و، نور په هر ځاى کې د شيرزي غله ځاى پر ځاى شوي وو 

پوښتنو ته ځوابونه وويل، چې زما اكرم زما هغو ټولو . موږ پر دغه  شپه ډير مسايل وڅيړل
  .ذهن ته راتلل
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ما او ده . د اكرم ساتونکو له څو ساعتونو راهيسې په زرغونو لنډكروزرو  ګاډو کې انتظار ايسته
. وعده سره وكړه چې په اوونۍ کې بايد يو ځل خامخا سره كينو او يا به ټيلفون کې خبرې سره كوو 

  .بادله كوو كه ضرورت  وي نو  ليكونه به هم سره ت
ضابط اكرم په هغو كسانو کې چې ما په افغانستان کې ورسره پيژندل تر ټولو د ښه سياسي   

   . فكر خاوند و، خو متاسفانه چې زما په مخ کې ووژل شو
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 نظامي مسايل

)2002 - 2004(  
  

ضابط اكرم غوښتل په افغانستان كې د امريكا ميشن ته د كره معلوماتو په زور صحيح لورى 
امريكايانو د شٻرزي په . ټاكي، مګر امريكايان د دوى د ملګري ګل اغا شٻرزي مهار شوي وو و

خو اكرم ددغه حالت د منځه تللو لپاره له ما څخه . غوږونو اورٻدل او د هغه په سترګو يــې ليدل
يكې  زما او امريكايانو تر منځ اړ.  مرسته غوښتله، خو ده چې زما په اړه كوم فكر کاو هغه سم نه و

  .تصادفي وې نه مسلكي
  . خو زما او امريكايــي پوځونو تر منځ  ذاتي اړيكې بيا بٻله خبره ده
د امريكايانو اډه د كندهار . ما نه غوښتل چې امريكايــي افسرانو ته د خلكو په منځ كې ورشم

  .په  هوايــې ډګر كې ده، دا ځاى د القاعدې وروستى مركز و
ابتكار جوړه شوې ده، مخې ته يــې يوه روسي جيټ  اوسپنيزه دروازه، چې د شٻرزي په

د دروازې شاته په مرمرو يو  . ډوله الوتكه چې برګ رنګ وركړل شوى دى درول شوې ده ۲۱مٻگ
  .بارك ودان شوى او د دروازې د ساتنې لپاره يــې د ساتونكو خونه  د ګلف توپ غوندې شكل لرې 

دا ځاى د . نې دنده ورسپارل شوې دهدا د شٻرزي د كسانو ځاى دى چې د هوايــې ډګر د سات
كرزي لخوا شٻرزي ته اصلي سوغات دى، كرزي د طالبانو د حكومت د ړنګيدو په وخت كې 

  .شٻرزي ته ويلي وو، چې د هوايــې ډګر واك په jس كې واخلي
شٻرزي د كرزي مخالفت وكړ او غوښتل يــې چې د هوايــې ډګر تر څنګ وjيت هم ورسره 

  .ه د نيم مايل په واټن كې بله دروازه دهددې دروازې څخ. وساتي
د ناجو جګې ونې چې پخوا سيمه پرې  پوښلې وه خو اوس د امريکايــي سرتٻرو لخوا د امنيتي 

  .انديښنو له كبله غوڅې شوې وې
څه چې پاتې وي، هغو هم د نه پاملرنې له كبله خپل طبعي رنګ له jسه وركړى و چې 

  .ړي و خو ځينې بيا بٻخي پكې ژيړې شوي وياكـثرو يــې ځانته نصواري رنګ غوره ك
په دې سيمه كې j تر اوسه   امريکايــي سمندري ځواكونو  په غارونو كې د ځان لپاره  

د . استوګن ځايونه جوړ كړي و، خو د كريسمس په رارسٻدو سره سرتٻري خيموته تبديل شول
لې ودانۍ له تختو څخه خيمو فرشونه له تختو څخه جوړ شوي  و، خو اوس په همدې اډه كې ټو

  .جوړي شوي دي
تاسو بايد خپل موټر هلته . ما هلته د ډٻر وخت د لګٻدو له كبله هيڅ كله تګ نه خوښاوو 

وروسته مو بايد سل متره په  پښو تګ . چې د موټرانو  لپاره په نښه شوى وو . لرې تم كړى واى
ې رسۍ جارشوې وې او خنډونه د په jره ك. كړى واى تر څو هغې اوسپنيزې پنجرې ته رسٻدلي واى

  .سړك دواړو خواوو ته كاږه واږه ايښودل شوي وو، چې سړى يــې  كوږ ووږ  تګ ته اړ ايسته
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 ۳۰دروازې ته تر رسٻدو وروسته د نظامي پوليسو افسر له . تر دې شاته دويم نمبر دروازه ده
ودريږي، چې هغه نظامي  متره لرې د دريدو امر كوي چې هلته بايد سړ ى ددې لپاره  په ليكه كې

  .افسر يــې د پٻژندلو په خاطر ښه تر نظر تير كړي 
  .تر پوره ډاډ  وروسته به هغه ډٻر كرار د پوره تيار سئ  په حال كې ستا خوا ته راروان وو 

هيلمٻټ  پر سر، اوږده  لستوڼي نظامي يونيفورم  اغوستى ، شل پونډه زغره په تن، جګ  
  . ټوپك به يــې په اوږه و M-16د جابو ډكه چانټه تړلې او  پوندي عسكري بوټونه په پښو،

نوموړي به كارډ چٻك كاوو او بيا به بٻرته خپل ځاى ته ستنٻده، تر څو له هغه نفر سره 
وروسته بايد تاسو په ګرمي، دوړو او باد كې له يوه . تماس ونيسي چې ستاسو ورسره كار دى
ى، تر څو يو كس راغلى واى او تاسو يــې ورسره بٻولي ساعت نه تر دريو ساعتونو انتظار ايستلى وا

  .واى
  .دلته زه ډٻرو شيانو زورولم، چې له هغوى څخه يو يــې د ټيلفون زوړ سيسټم وو 

ددې هيڅ امكان نه و چې له اډې د باندې دي يو كس اډې ته ټيلفون وكړي، تر څو ددغه 
  .كار اخيسته په كندهار كې نه وو هغه انټرنيټي سيسټم چې سرتٻرو ځنې .  انتظار مخه ونيول شي

يو څو افسرانو زاړه ماډل پنډ انتن لرونكي ټيلفونونه لرل چې تر ټولو لومړى بايد په صحيح 
  .همدا كار دې بايد د خبرو كولو په وخت كې هم تر سره كړى واى. لوري عيار كړاى شوي واى

ارولو سره يــې ډٻر توپٻر دا امريکايــي شخصي اريډم ټيلفونونه وو، چې د ترايا ټيلفون له ك
  . درلود

يوازې دانه چې دلته به د رٻګو له ګونيو او اغزنو تارونو څخه تٻريدلو سړى ته فزيكي 
مشك"ت پٻښول، بلكې دوى دغه مشكل د هغو كسانو سره هم jره، چې په سيمه كې به يــې 

  .عمليات تر سره كول
، چې خپل ډٻر كسان په دروازه د ارتباط دغه خراب سيسټم نظامي پوليس په دې اړ كړي و

  .كې و ګماري 
دغې ستونزې ته د امريكا  حكومت هم پاملرنه نه كوله،  چې په پايله كې ځينو سرتٻرو په 

  .خپلو شخصي پٻسو ټيلفونونه واخيستل
  . تر ټولو خراب سيسټم j تر  دروازې څو سوه متره اخوا دننه په اډه كې و

لو لپاره به نظامي پوليسو له هغه درانه نظامي ټيلفون ستاسو په اړه د كره معلوماتو وركو
سوق و اداره (څخه تار راوكٻښ او بيا به يــې په يوه بله اله كې وتاړه،  تر څو ستاسو له راتګ څخه 

(TOC) Tactical Operation Center ( خبر كړي.  
ه تر سره هغو سرتٻرو چې په سوق و اداره كې به يــې وظيفه ترسره كوله، هم همدا شان پروس

كوله تر څو هغوى بيا ستا په اړه د ټولنيزو چارو څانګې يا بلې هغې څانګې سره تماس ونيسي چې 
  .ستاسو به ورسره كار وو 

دا خو پرٻږده چې د . دغه د ارتباط نيولو پروسه وه چې يوازې به يو نيم ساعت دلته لګٻده
  .لٻږي ټولنيزو چارو څانګه  دې په تاسو  پسې يو كس دروازې ته راو



 

 

 105 غالم ولي نوري: ژباړن سارا چيس: ليكواله

  .په بٻړني ارتباط نيولو خو زما هيڅ اعتبار نه و
ما مدني ټولنې ته يو يادښت وړاندې كړ او په هغه كې راغلي وو چې د ارمې سره د تماس 
نيولو څخه تٻر شي او پر ځاى يــې د لوړ توان درلودونكي د بريتانيــې د هوايــې خدمتونو له ټيم سره 

  .شت وو اړيكې ټينګې كړي چې دننه په ښار كې مٻ
  . په اډه كې بل مشكل دا وو چې وخت پر وخت به پكښې بې معنا اصول وضع كٻدل

ما فكر كاو، چې د اردو هر پروسيجر نه يوازې د كندهار هوايــې اډه كې، بلكې هر چٻرې د 
د مثال په توګه، د نظامي پوليسو يوه ټيم به موږ ته اجازه راكوله چې له دوى . اوسپنې په شان دى

كرونو كې كښينو چې ورسره به يــې موږ ته د څښاك لپاره  ګيډريډ  راكول او له دوى سره سره په بن
  .به مو خبرې هم كولې

خو بل ټيم به موږ ته ويل چې د هغو اوسپنيزو پنجرو هاخوا په ترافيكې ساحه كې انتظار 
  .وباسئ

ې راته وويل د ټولنيزو چارو كار كوونكي زموږ په ليدو ډٻر خوشحاله كٻدل خو يو بل وخت يــ
  .چې تاسو يوازې د جمعې په ورځ رات"ى شئ

څه موده خو شٻرزي ويل ،چې زه اوس دومره لوى شوى يم، چې زما له اجازې پرته 
كله چې به زه  تر نيم ساعت تګ وروسته د كندهار هوايــي اډې . هيڅوك اډې ته نه شي ننوت"ى

د امنيتي اندٻښنو له كبله هيچا ته له ښار . ته ورسٻدم نو زما په وړاندې به مختلفې بهانې جوړيدې
كله . څخه د وتلو اجازه نه وه، خو له بلې خوا په هوايــي اډه كې زموږ د بدرګې لپاره هم څوك نه و

چې به زه هلته وjړه وم ډٻر هغه كسان به مې ليدل چې د پاكستان د اردو د استخباراتي ادارې 
  .سي"ب په څٻر ور مات وو  لپاره به يــې كار كاوو،  خو پر اډه به د يو

څه وخت وروسته وپوهٻدم،چې د ټولنيزو چارو څانګې اردو ته ويلي وه چې مدني ټولنه 
  .زموږ سره كومې اړيكې نه لرې نو تماس ورسره نيول هم ضروري نه دي

د زاړه ټيم تر تبديلي وروسته چې قومانده بل ټيم ته وسپارل شوه، ماته يــې يو كارډ راكړ، 
كې ما دننه په اډه كې د موټر چلولو اجازه لرله خو هر راتلونكي تورن به نوي اصول چې په هغه 
په دروازه كې يوه بله ستونزه هم وه، د شٻرزي  ځوانو هلكانو چي  تورې عينكې  به يــي . وضع كول

  .پر سترګو وې، په نوي پيكپ موټرونو كې به سپاره وو د خلكو توهين به يــې كاوو 
 jيت امنيتي چارې د الكوزو قبٻلې م" نقيب او خاكريزوال ته وسپارلې نو كله چې كرزي د و

له . شٻرزي خپلو تاكـتيكونو ته تغيير وركړ او د ځان لپاره يــې شخصي مليشه يــې ځواك جوړ كړ
شٻرزي د ځان لپاره دوه نوي . امريكايانو څخه په مننې، چې د شٻرزي دغه ملٻشه يــې تمويلوله

ددغو ځواكونو لپاره د . نظم خاص او ځانګړو ځواكونو په نامه يادٻدل جزوتامونه جوړ كړل، چې د
  .ښار په منځ كې په عصري ډول د لويــې jرې په خوا كې باركونه جوړ شول

د ګل اغا شٻرزي د (د جنګياليو دويمه ډله د كندهار هوايــي اډې د باندې د رازق شٻرزي 
و سره د تروريزم ضد جګړه كې مرسته دوى د امريکايــي سرتٻر . تر مشرۍ jندې كار كوي) ورور 
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دغو ځواكونو له امريکايــي سرتٻرو سره په جنګي، سوله  . كوله، چې د دوى رول يوازې نظامي و
  .يٻزو او د ارزيابي يا سروې په عملياتو كې هم برخه اخيستله

. رازق او دده ملګري د امريكايانو هر ضرورت  پوره كوي: انجينر عبدهللا ماته وويل
  .ايان په ډٻره بې وسۍ د شٻرزي د دوستي په جال كې بند راغلي وو امريك

امريکايــي سرتٻرو پيكپ موټرونو ته اړتيا لرله، چې شٻرزي هغوى ته په ډٻره لوړه بٻه 
  .برابرول

  . اډې جغل ته ضرورت درلود
شٻرزي ددې لپاره د ريګرٻشن نوې كار خانې جوړې كړې او يا به يــې د بل كار ځاى څخه يو 

  .تور جغل په اته ډالره رانيوه خو پر امريكايانو به يــې په سل ډالره پلورهتراكـ
ځايــي اقتصاد ته په ګـټې رسولو سره امريكايانو په اډه كې د كارونو سرته رسولو لپاره ملكي 

  كار كوونكو ته اړتيا لرله؟
ى د شٻرزي دغه كار ګر، چې شمٻر يــې زرو تنو ته رسٻده امريكايانو ته برابرول، چې د دو
د . تنخوا دريمه برخه شٻرزي اخيستله او كه به  چا نه  وركوله نو سمدستي به يــې له كاره  ايسته

  .همدغو مزدورانو د تنخوا له jرې شٻرزي ته د ورځې دوه زره امريکايــي ډالره ګـټه رسٻدله
  .له بل پلوه ياد شوي كار ګر نژدې ټول د شٻرزي د باركزو له قبٻلې څخه وو 

قوماندانانو ته د قرارداد له مخې امريكايانو هر يوه ته د مٻاشتي سل زره  دوو مليشه يــي
ددې تر څنګ دوى ته د مشروباتو كارتنونه او د پـي ايكس امتيازونه وركړل . امريکايــي ډالر وركول

شوي وو، چې همدې اړيكو دوى د نورو محلي خلكو په سترګو كې د ډٻر عزت څښتنان ګرځولي 
  .وو 

دا سې انګٻرjى شو، چې امريكايان د خپل ائت"في ملګري لخوا محاصره ددې ټولو پايله 
  .شوي وو 

د اډې د باندې د امنيتي كمربند ساتل، د لومړي نمبر دروازې كنټرولول او هوايــي اډې ته د  
له بل پلوه هيڅ سيال نه شواى كوjى، چې تر . شٻرزي د نفرو پوره jسرسى يــې ښې بٻلګې دي

  . ن ور ورسوي تر څو امريكايانو ته په ښه نرخ د شيانو راوړلو وړاندٻز وكړي امريكايانو پورې ځا
ددغه انحصار په پايله كې كه له يوې خوا ټولې پيسې بٻځايه مصرفٻدلې، له بلې خوا يــې په 

  .افغانستان كې د امريكايانو د عملياتو د څرنګوالي په وړاندې ډٻر خنډونه  پيدا كړل
كليو كې د ښوونځيو او څاګانو د جوړولو لپاره د نرخ بولۍ د رازق  د ټولنيزو چارو څانګو په 

په ځاى كې تر سره كوله، چې په دې غونډه كې به يوازې د رازق يو څو دوستانو ته د ورتګ اجازه 
په دغو قرارداديانو كې يو څو د ګوتو په شمٻر كسان د رازق شٻرزي خپلوان نه وو، . وركول كٻده

رتګ اجازه وركول كٻده، خو نور نږدې د ټولو چارو تر سره كوونكي او چې د دروازې دننه د و 
  .ارتباط ساتونكي د رزاق شٻرزي  كسان وو 
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ټولو كندهاريانو ته  څرګنده ده، والي شٻرزي چې به د بيا رغونې كومې پروژې پيشنهادولې، 
تو لومړنۍ برخه هم د د امريكايانو د عمليا. ټولې به د شٻرزي او د هغه د باركزو د قبٻلې لپاره وې

  .دوى لپاره ځانګړې شوې وه
  :ما ته په دي اړه اكرم په خپل اطاق كې داسې معلومات راكړل

. نورې ټولې قبٻلې  زړه تورې كٻږي او د حكومت او خلكو تر منځ ورځ په ورځ واټن زياتيږي 
شران راغوښتل موږ د شٻرزي پر هغو سياسي فعاليتونو هم وږغيدو چې په هغه كې به ده د قبٻلو م

  .او هغوى ته به يــې لونګۍ او غالۍ د سوغات په ډول وركولې
اكرم په دې نه پوهيده چې امريكايان ولې له شٻرزي سره په نه ستړې كٻدونكې توګه مرسته 

. هغه په دې ډٻر حيران و، چې ولې امريكايان هر څه د شٻرزي او خالد پښتون لپاره كوي. كوي
  .ركزو  لپاره جوړٻږي خو په حقيقت كې دا ډٻره كوچنۍ قبٻله دهټول ښوونځي او څاګان د با

له بل پلوه شٻرزي د امريكايانو پيسو ته هيڅ اړتيا نه لرې ځكه هغه د ګمرك ټول عايدات له 
د كندهار د ګمرك ټول كاركوونكي د شٻرزي د باركزو له قبٻلې څخه وو او د كابل د . ځان سره ساتي

  .مٻاشتې له پينځو څخه تر اتو مليونو ډالرو پورې عايد لري اسنادو له مخې دغه ګمرك د 
د شٻرزي په وړاندې د امريكايانو لٻوالتيا په اصل كې دده د جنګياليو د ځواكمنولو په مانا 

  .وه او د شٻرزي دواړه، نظم خاص او په هوايــې ډګركې ځواكونه د امريكايانو په چوپړ كې وو 
كونو امريکايــي يونيفورم اغوسته، چې دا يــې د په هوايــي اډه كې مٻشتو د شٻرزي ځوا
دوى . نورو افغان جنګياليو دغسې يونيفورم نه درلود. امريکايــي نظم او څارنې تر ټولو لويه نښه وه

ما به . په خلكو كې يو ډول وٻره خپره كړې وه او دغه وٻره د امريکايــي ځواكونو لخوا حمايه كٻدله
  .څخه پوښتنه وكړه هغوى به يــې په اړه  ډٻرې انديښنې لرلېچې د امنيت په اړه  له  هركندهاري 

  :د هغه وخت څو لويــې پٻښې  په jندې ډول دي 
يوه هلك له يوه وسله وال څخه د خپل بايسكل د تر jسه كولو غوښتنه وكړه،  .1

  .سرتٻري هلك پر پښه كې په ګولۍ وويشت
شتل شو، چې د واده د ډلې يو موټرچلوونكى هغه وخت د سرتٻرو له خوا ووي .2

  .چلوونكي سرتٻري ته د شيريني له وركولو څخه ډډه وكړه
 .يو كور  په دې پلمه لوټ شو، چې هلته سرتٻري د ترياكو  په لټه پسې ورغلي وو  .3

هر ځل چې به ما د سرتٻرو د يونيفورم په اړه له خلكو څخه وپوښتل عيني شاهدانو به د 
داسې يونيفورم يوازې د شٻرزي . سانو شاهدي وركولهامريكايانو د يونيفورم په شان د وسله والو ك

  .نفرو اغوسته
  : ددې ټولو په وړاندې د كندهاريانو نظر

داچې د شٻرزي كسانو د امريكايانو تر قوماندې jندې عمل كاوو، نو ددوى دغه عمل يــې 
احساسات هم د امريكايانو د پاليسۍ يوه برخ بلله، چې دغه كار د امريكايانو په وړاندې د خلكو 

  .راپارول
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د شٻرزي  نفرو د هوايــي اډې له ساتلو څخه ډٻرې ګـټې ترjسه كولې او دا سيمه له امنيتي 
لومړى نمبر دروازه د افغانانو او دويم نمبر دروازه د امريكايانو لخوا ساتل . پلوه خورا خوندي وه

رځٻدلې احاطه ټوله د د اډې پر شا وخوا راګ. كٻده، چې په خپل منځ كې يــې نيم مٻل فاصله لرله
له همدې ځاى څخه د استفادې په توګه به دوى دلته د چرسو . شٻرزي د نفرو لخوا ساتل كٻده

  .بارونه تړل او بيا به يــې پاكستان ته ليږدول
يو وخت امريكايانو هوايــي اډې ته د تٻلو د راوړلو د نرخ پر سر د بولۍ وهلو اع"ن وكړ، چې 

ده به له پاكستان او ايران څخه د كندهار هوايــي اډې ته د تٻلو  .دغه بولۍ رازق شٻرزي وګـټله
د شٻرزي نفرو به دغه ټانكرونه په هوايــي اډه . ټانكرونه راوړل، چې وروسته به همدلته خالي كٻدل

له همدغو ټانكرونو څخه يو يــې . كې له نشه يــي توكو څخه ډكول وروسته به يــې پاكستان ته  ليږل
د سرحدي پوليسو قوماندان زما . د سرحدي پوليسو لخوا ونيول شو م كال كې ۲۰۰۳په مارچ 

دده ځوان باډي ګارډ ددغه ټانكر په اړه داسې معلومات . دوست او د اڅكزو له قبٻلې څخه وو 
م كال په پسرلي كې له كندهار څخه د چمن سرحدي ښار ګوټي ته د محمد انور ۲۰۰۳زه د . راكړل

  .د ليدلو لپاره  روان وم
سرحدي پوليسو په قوماندانۍ كې تم شوم، تر څو د سرحد هغې بلې غاړې ته د  هلته د

د چايو تر راوړلو وروسته نوموړي قوماندان هغه كيسه راته . اوښتلو لپاره د موټر سايكل غم وخورم
  .وكړه، چې څه ډول يــې څو ورځې وړاندې له نشه يــي توكو ډك ټانكر ونيوي

د مخ جٻب ته jس كړ، چې د همدې ټانكر چلوونكي له ده د هغو پاڼو د را ايستلو لپاره 
دا پاڼه د . قوماندان يوه پاڼه راو ايستله، چې د وjيت مقام رسمي مكـتوب پاڼه وه.  ځان سره لرلې

  .باچا شٻرزي چې د والي شٻرزي بل ورور دى لخوا jسليك شوې وه
  :د پاڼې متن په jندې ډول و

دى، چې له ما سره د سوداګرۍ په چارو كې مرسته ددغه ليك لرونكى زما شخصي انډيوال 
دا ليك ددې لپاره و، چې دغه ټانكر د jرې له ټولو . كوي، نو لطفا ټولې jزمې مرستې ورسره وكړئ 

  .پوستو څخه د پاكستان تر پولې پورې خوندي ورسٻږي 
ٻښتو د ځينو نومونو تر څنګ نمبرونه وو، چې ټول ټال څلو. دويمه پاڼه يو مرموز ليست و

چې زما يــې نومونه په دې ډول ياديږي،  ۴يا نجيب هللا  ۷د بٻلګې په توګه عطا جان . ته رسٻدل
دا يو ډول مالي رسيدونه وو، چې د سرحد هغې بلې غاړې ته د . چې كٻداى شي غلطه شوې به يم

ې له يو كندهارى من، چ. نشه يــي توكو د اړولو لپاره د هر سړي نوم او اندازه پكې ليكل شوې وه
څلور نيمو كٻلو او يا نژدې لسو پونډو سره برابر دى، نو عطا جان بايد د څلوٻښتو پونډو په اندازه 

  .     لوښي پاكستان ته اړولي واى
د شٻرزي كسانو په ډٻره بٻغمي سره په دغه خوندي ځاى كې، چې د امريكايانو اډه وه خپل 

  .نيت غم ورته خوړ مالونه بارول او بيا به يــې تر پاكستان پور ې د ام
په اډه كې يوه بله لنډه غري هم روانه وه، چې دا ځل امريکايــي سرتٻري په خپله په نشه يــي 

. د شٻرزي كسانو به اډې ته د امريکايــي سر تٻرو د استعمالولو لپاره چرس راوړل. توكو روږدي وو 
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اوستل او سرتٻرو به داكٻسه هغه وخت رسوا شوه، چې افغانانو به د تٻلو ډك  ټانكرونه اډې ته ر 
دوى ته د څه چرسو وركولو په مقابل كې د ټانكر د اندازې  ريكارډونه په غلطه jسليكول چې هر 

  .ټانكر به تر خپلې اندازې ډٻر كم وو 
باjخره دا كٻسه رسوا شوه، هغو سرتٻرو چې دغه كار يــې تر سره كړى و، رتبې يــې ټيټې 

  .ويل شوې خو شٻرزي ته تر پايه چا هيڅ هم ونه
داسې ښكاري، چې امريکايــي ځواكونو د نشه يــي توكو په دغه لوى قاچاق كې jس درلود 

  .خو په ښكاره بايد دوى  ددغه كار غندنه كړې واى
په امنيتي چارو كې تر ټولو بد شى، چې زما ذهن ته راځي هغه د ژباړې او ترجمې چار ې 

زما ياديږي چې يوازې .وو، ژباړنو ته اړتيا لرله  سرتٻرو د هغو افغانانو لپاره چې پر دوى راچاپٻر. وې
يوه سرتٻري په پښتو خبرې كوjى شواې، نو له همدې كبله د اردو د هر حركت لپاره  محلي ژباړنو 

  .ته اړتيا وه
دوى ته معاشونه هم امريكايانو نه، . خو بيا هم  ژباړن د رازق شٻرزي لخوا اردو ته برابرٻدل

نيزو چارو يوې ضابطې  هغه وخت د ځان لپاره سرخوږى پيدا كړ چې د ټول. بلكې رازق وركول
دې ته امر وشو، چې پيسې رازق ته وركړي او دى پرٻږدي .  ددغه پروسيجر د بدلولو هڅه يــې وكړه

د افغانانو د كلتور له . همدې ژباړنو د رازق په ځاى كې ژوند كاوو . چې ژباړنو ته معاشونه وركړي 
. پرځاى چې امريكايانو ته وفادار پاتې شي رازق ته په وفاداري اړ ايسته مخې دغه كار ژباړن ددې

  .له همدې امله ژباړنان د رازق تر پوره واك jندې راتلل او د نوموړي امر ته تابع وو 
همدا دليل و، چې په جنوب كې د امريكايانو او افغانانو تر منځ يو پټ حالت رامنځ ته 

  .خرابٻدو وه شوى وو او اوضاع ورځ تر بلې پر
هغه معلومات، چې به امريكايانو تر jسه كول په بشپړه توګه نا سم و، يا خوبه پكې پوره 

امريکايــي افسرانو، چې به افغانانو ته كوم پيغامونه لٻږل يا خو به نه . بې پلوي نه وه  شوې
خاكرٻزوال  ځينو زړورو افغانانو لكه. رسٻدل او كه به رسٻدل نو د شٻرزي د نظر سره به سم وو 

چې به غوښتل شكايتونه او وړاندٻزونه د امريكايانو تر غوږو پورې ورسوي نو په همدې برخليك به 
  .اخته كٻدل

د امريکايــي قوماندانانو نيمګړتيا دا وه، چې ددغسې ناسمو معلوماتو پر بنسټ به يــې جګړه 
  .يٻز عمليات او د بيارغونې چارې تر سره كولې

  .لې او ځورولمدغه حالت زه ډٻره ناهي
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  امنيت

 )2003فبروري  -2001ډيسمبر (
  

په . پر افغانستان د امريكې د بريد په پيل كې د القاعدې او افغانانو تر منځ اړيكې وشليدې
. طالبان او القاعده تللي وو . لومړي سر كې القاعده شبكې دومره غړي نه لرل چې جګړه دې وكړي 

هغو كسانو چې د افغانستان د راتلونكې لپاره يــې جګړه لومړۍ شپږ مٻاشتې ډيرې ارامې وې او 
كندهار چې د طالبانو . كوله په دې هڅه كې وو چې د ټولو ب"ګانو د بيا راژوندي كٻدو مخه ونيسي
  . د خپسكې څخه تازه  خ"ص شوى و لږ لږ ناهيلي پكې له ورايه ښكاريدله

كندهاريان د هغو مسئوليتونو تر سره . د اوس لپاره هيچا د امريكا د راتګ تجربه نه لرله
په بازار كې به ګڼه ګوڼه وه، خو د خلكو څيرې  نيولې . كولو ته ژمن وو چې ژمنه يــې كړې وه

  . ښكارٻدې خو بيا هم حالت ښه و
ما په . طر نه وترافيكي ګڼې ګوڼې  په سړكونو كې ډٻرې ستونزې پيښې كړې وې، خو خ

كندهار كې په ډٻر ډاډ سره موټر چ"و، له دې څخه مې هيڅ وٻره نه لرله چې پر موټر سايكل 
د ناارامۍ لومړۍ نښانې ته موږ د . سپور كس دې زما موټر ته تر كړكۍ jسي بم  راوغورځوي

د  بدشګون په سترګه نه كـتل، ځكه چې دغه نښې نښانې په افغانستان  كې نه وې، بلكې دا
  . دا يو ډول مذهبي خندوونكې څرګندونې وې. افغانستان ګاونډي پاكستان لخوا وې

ږيرور طالبان چې سپينې او تورې ځليدونكې جامې به يــې په تن وې او پګړۍ به يــې پر تنديو 
د . را ايله كړې وې، كرار كرار بهر راوتل، دلته او هلته به د يوه ګړي لپاره په ډلو ډلو سره وjړ وو 

انستان ګاونډي پاكستان د كويټې د ښار په  پښتون اباد سيمه كې خو به په خورا ډاډ سره  په افغ
ډلو ډلو وjړ وو او په دغه سيمه كې خورا لږ ښځې په بورقو كې تر سترګو كٻدې چې همدا د دوى 

  .ارمان و
د دوى حريف  افغان . دوى غوښتل چې خپل غبرګون وښيــي: نندارې د دوى انتظار كوي

مت چې امريكا يــې ساتنه كوله د دغو كسانو په وړاندې هيڅ غبرګون نه ښوده، ځكه نو د حكو
  . دويمې مرحلې لپاره jره خ"صه وه

دغه ليكونه به يــې د مسجدونو پر مخ ځوړند كړي وو او يا . دا د شپـې ليكونه او تهديدونه وو 
كې به ليكل شوي وو چې د په دغو ليكونو . به يــې د خپلو ملګرو له  jرې يو او بل ته لٻږل

دغه پيغام به . افغانستان حكومت اس"م پريښې دى نو له همدې امله يــې په وړاندې جهاد روا دى
په كويټه كې د سپينو مسجدونو له لوډسپيكرونو څخه هم راوت او د مسجدونو غولي ددغو كسانو 

  . لپاره په خوندي جنتونو اوښتي وو 
دوى به ويل، هر څوك چې د . د سپيڅلې جګړې نوم وركړډٻر ژر م" امامانو دغه جنګ ته 

  . افغانستان په دغه مردود حكومت كې كار كوي بايد ووژل شي
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  :مٻړانه
دوى د وينې په تويولو كې خورا افسانوي نومونه . افغانان د مٻړانې له كبله خورا مشهور دي 

  . ولونو څخه ډكه دهافغان شعر او شاعري له خورا توندخويــي او بې رحميو سمب. ګـټلي دي
ځينې غربيان افغانانو ته د عربو په وړاندې د برياليو كسانو خطاب كوي، چې ديارلس سوه 
كاله وړاندې يــې پرافغانستان له دې كبله يرغل کړى و چې نور نو د غرنيو سيمو څخه اوارو مځكو 

ياړ دى چې له هغو دا د افغانانو و. په رښتيا هم افغانان ډٻر مٻړني خلك دي.  ته را كښته شي
  . عربانو سره يــې سختي جګړې كړې دي چې اس"م يــې خپراوه

م كال كې د بريټانوي اردو سرتٻري او هندوستاني عسكر ټول  په افغانستان كې ۱۸۴۲په 
دا د دوى لپاره كومه مهمه . قتل عام شول او له هغوى څخه يوازې يو كس ژوندى خ"ص شو

  . په تاريخي پسمنظر خبر ويخبره نه ده، چې دوى دې د قصابي 
افغان . كه د افغانستان دا اوسني تاريخ ته و ګورو نو د مٻړانې څرك پكې له ورايه ښكاري 

جنګيالي په دې پوهيږي چې څه ډول له يو چا سره لنډ مهاله ملګرتيا وكړي او له همدې ملګرتوب 
م كال ۱۸۴۲كوټي په  دغه سور .څخه په ګـټې اخيستنې سره د خپلې مرګ ژوبلې كچه راټيټه كړي 

دا دره دومره لوړه ده چې جګې څوكې يــې تر اسمان پورې . كې په يوه ډبرينه دره كې راحصار شول
افغانانو په لوړو څوكو كې كمينونه نيولي وو چې له هغه ځاى څخه يــې پر دغو چاغو . رسٻدلې دي

ې درې له هرې ډبرې انګريزانو او  نريو او كمزورو هندوستاني عسكرو ګولۍ اورولې چې د همد
دغه قصابي تر هغه خورا لوړه وه چې انګريزي جنراjنو يــې د . څخه به د وينو چينه روانه وه

  . افغانانو د مٻړاني او شجاعت په اړه اټكل كړى و
تر ټولو مشهور په  نولس سوه اتيايمو كلونو كې د سرو لښكرو د اشغال پر وخت د افغانانو د 

افغانانو به له خپلو ګاونډيو هيوادونو څخه پر دغو کچرو ټوپكونه . نه ديکچرو د كار نامو داستانو
په هغه وخت كې ټولې جګړې ګوري"يــي . او مهمات راوړل تر څو يــې د سرو لښكرو پر ضد وكاروي

  . وې نه لويــې ځمكنۍ جګړې 
 افغان جنګيالي به په وار وار له خپلو مخالفينو سره يو ځاى كٻدل خو ډٻر ژر به يــې خپله

  . ژمنه ماته كړه او بٻرته به يــې پر خپلو پخوانيو ملګرو د ګوليو باران جوړ كړ
تور چې يو ډنګراو معصوم انسان دى اوپه دغه ټوله جګړه كې يــې برخه لرله راته وويل چې 
هيڅكله مې ددغسې غرونو په اړه تصور نه شوكوjى، خو وروسته هغوى زما د ژوند تٻرولو په يو 

دده خپل سپين او برګ اس په ياد دى چې ټوله ورځ به يــې مزل پرې كاو، چې  .پنډ غالي واوښتل
تر خورا لرې واټن وهلو وروسته به مو لږ دمه كوله چې د خوراك لپاره به بې له كلچو بل هيڅ نه و  

.  تر دې تمٻدو وروسته به مو بيا خپل سفر ته ادامه وركوله تر څو يو بل ځاى ته ځان ورسوو . راسره
س په اړه خبرې كولې له سترګو او څٻرې څخه به يــې داسې ښكارٻده لكه يو  تور چې

ٓ
كله د هغه ا

  .كوچنى چې د خپل بايسكل په اړه ږغيږي 
  .مګر دا يوه ريښتينې جګړه وه
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د باغونو د اوبو لګولو سيسټم چې له منځه وjړ له همدې كبله به دغه باغونه د جنراتور په 
له كوم كلي څخه چې به پر . دا وينې به ټولې د معصومو انسانانو وېاوبو او وينو اوبه كٻدل، البته 

سرو لښكرو ډزې وشوې هغوى  به د هغه كلي ټول  كورونه چې په اومو خښتو به اباد شوي وو، 
هغه ښځې چې تر اوسه به يــې نابلده انسان پلونه  و ليدلى كوڅۍ او د . له خاورو سره برابر كړل

د جګړې په دغه لسيزه كې يو ميليون . و او بادامو په ونو كې بند وو بدن نور غړي به يــې د زردال
  .ملكي افغانان ووژل شول

باjخر افغانانو په خپلو سپينو اسونو، ټوپكونو او امريكايــي سټينګر مٻزايلو سره دغه جګړه 
له افغانانو خپله زړورتيا . وګـټله، خو تر دغې جګړې وروسته د تمې په خ"ف افغانان هٻركړل شول

د سټينګر تر رارسٻدلو وړاندې افغانانو خپله مٻړانه وبايلله ځكه چې مٻړانې نو له هغو .  jسه وركړه
د . هليكوپترو سره څه نه شواى كوjى چې په هوا كې به ګرځٻدې او د سړي وس به پرې نه رسٻده

وړ نه ده، نو  جګړې په ډګر كې د افغانانو او سرو لښكرو پرتله د ټكنالوژۍ له مخې هيڅ د پرتلې
وي"ى شو چې دلته بيا بې له مٻړانې بل څه نه پاتې كٻږي، خو اوس د افغانانو هغه افسانوي غرور 

  . پر ماتيدو و
ما د افغانانو د مٻړانې يوه بٻلګه په خپلو سترګو وليده چې هغه زما د اڅكزو د كوربه   كورنۍ 

ما ځينې وپوښتل ته j . باندې راوتلې وېد پ"ر ژوبل بدن و چې تر ټپـي كٻدو وروسته يــې كولمې د 
څنګه ژوندى يــې؟ په داسې حال كې چې ټيشو كاغذ يــې په jس كې و په ويروونكې توګه يــې ژوره 

كله چې زه زخمي شوم سمدستي مې خپل پټو راواخيست او : ساه وكښه او بيا يــې راته داسې  وويل
دا د بشر .  ه ورتوب يو ډٻر ښه مثال دىپه رښتيا سره چې دا د زړ . خپل ځان مې ټينګ پرې وتاړه

د ځواك تر ټولو ښه نمونه ده خو دا كار نه شي كوjى چې يو ميليون بې ګناه انسانان له مرګه  
  . وژغوري 

ددغو قربانيو . زه خو وايم چې هر وخت افغانان د خپلې مٻړانې له كبله پر ګونډو شوي دي
شي، له دې ټولوسره سره زه به  د خپلې راپورټرۍ هدف دا نه و چې افغانان دې ووژل  او وګواښل 

په وخت كې ډٻره حيرانه شوم چې كله به زه لږ خطرناكه ځاى ته تللم، نو زما موټرچلوونكى به ډٻر 
زه په دې هم حيرانه وم چې زما ژباړن د لږ خطر په ليدلو سره خپله د ډٻرو پيسو دنده . وٻريده
ښته شوم او خپل موټرچلوونكي ته مې وويل چې موټر په يوه ورځ زه له موټر څخه راك. پرٻښوده

زما ژباړن وويل، . ماپسې را روان كړه او زه پر يوه خامه jره مخ د هوايــي ډګر پر لور روانه شوم
ما ورته وويل چې امريکايــي سمندري سرتٻري په دغسې ځاى كې پر چا ډزې نه . دوى به مو وولي

ده ته د موټر د ټايرونو هغه تازه نښې ور وښودې چې دلته تير ما . دلته ماينونه دي: ده وويل. كوي
زه به ډٻره . شوي وو او دې نښو ماته د ګام اٻښودلو توان راكاوه،  چې چٻرې بايد پل كښٻږدم

  .حيرانه وم چې خپل ځان به مې تر افسانوي افغانانو زړور  وليد
په دې باور يم چې زما لپاره دا  د زړورتوب له امله زه په كندهار كې خورا مشهوره وم، خو زه

دلته يواځينى شى دا و چې ما هيڅكله د افغانانو پر . زه ډٻره زړوره نه يم. نوم ريښتونى نه دى
  .پرهرونو مالګې نه دي  دوړولي او نه مې له تشدد څخه كار اخيستى دى
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ا كم او ډٻرې jرې شته چې د يو چا واك ر . وٻره په افغاني ټولنه كې يو څرګند فكـتور دى
كورنۍ تهديدولې چې خپلې نجونې د كـفارو له ښوونځيو څخه را ) شپـې ليكونو( د . تهديد كړي 

هغه كسان چې بهرنيان . دې كار پايلې هم لرلې. وباسئ كه نه نو بيا مو ګيله له خپله ځانه ده
بيا مٻړانې دلته نو . كورونو ته د چايو څښلو لپاره بيايــي كٻداى شي چې په لوى زيان ورته تمام شي

  .مګر نن بايد افغانستان د ګواښونو له امله كم ارزښته ونه ګڼل شي. هيڅ په درد نه خوړل
دا . هره شپه به مو د يوې  چاودنې ږغ تر غوږو كٻده. م كال منى خورا ګواښونكى و۲۰۰۲د 

بله به به يا راكټ، jسي بم او يا به له يو ځاى څخه پر كوم ځاى د هاوان بريد و، خو مرګ او ژو 
. موږ به سهار د چاودنې پر څرنګوالي ږغيدو چې كوم زيان خو به يــې نه وي اړولى. يــې خورا كمه وه

تر سره كوونكي او هدف يــې څوك و؟ خو دا هر څه بې نتيجې وو چې په دې اړه د خبرو كولو سره 
رونو تر د بشري مرستو د دفت. عادي شوي وو، خو وروسته په نوي كال كې هدفونه خورا ډٻر شول

څنګ به چاودنې كٻدې چې د كړكيو ښيښې به يــې ورماتې كړې او يابه په هغه وخت كې چې په 
  .دغو دفترونو كې به څوك نه و jسي بمونه به  تر دٻوالونو ور غورځول كٻدل

په دغه ژمي كې ده خپل يو قومي د ترهګرو په . دا اكرم و چې دغه معمايــې راته روښانه كړه
په دغه كمپ كې ترهګرو . ړى و چې تر پولې هاخوا په پاكستان كې روزل كٻدلهغه ډله كې ځاى ك

ته د بمونو جوړول په ځانګړې توګه د بخار له ديګ څخه، د يو ملكي چارواكي د وژلو پ"ن 
دوى ته به ښودل كٻدل چې څنګه د دوى jر پيدا كړي، چٻرې بايد انتظار .  جوړول او ترورول

دغه ترهګر د پاكستان د اردو د يوه ډګروال او دوو . يد په نښه كړي ورته وباسي او څنګه يــې با
  .جګړنانو لخوا روزل كٻدل چې اكرم ما ته د هغوى نومونه هم راكړل

ده وويل چې پاكستانيان خلك روزي او هغوى ته پيسې وركوي تر څو خلكو ته ماينونه ښخ 
يا يو څو كسه ونيسي او هغه اصلي كړي،خو كله چې افغانستان او امريكايان په قار شي نو دوى ب

همدا د پاكستان ستراتيژي . طالبانو ته ووايــي چې د يوې او يا دو مياشتو لپاره ځانونه پټ وساتئ
اكرم لومړى كس و چې . دوى همٻشه دوه قدمه رامخ ته كٻږي او څلورګامه بيرته شاته ځي: ده

  . هم په دې اړه معلومات راکړل نوموړي د ده تر وژل کٻدو يوه شپه وړاندې. دايــې راته وويل
د فبروري پر لومړۍ نٻټه هغو خيريه ټولنو چې په كندهار كې يــې دفترونه لرل تصميم 
ونيوچې په هغه ښارونو كې چې افغانانو به د سفر كولو لپاره زړه نه ورته ښه كاوه خپل كارونه 

كې د سر موضوع امنيت د همږغۍ په هغه اوونيزه غونډه . وځنډوي او يايــې پر مخ ودروي
  .همدا شان امنيت د افغانانو په خبرو كې د څو مياشتو راهيسې لومړى ځاى درلود. وګرځٻده

بهرنيانو د پخوانيو طالبانو او . د امنيت په اړه د افغانانو او بهرنيانو انديښنو توپير درلود
ښمن وو چې امريكايــي ضد بلوا څخه وٻره لرله، خو افغانان بيا له هغو چپاولګرو څخه اندي

  . امريكانانو واك ته رسولي وو 
افغانان د ټوپكساjرۍ له راد بره كٻدو څخه سخت په وٻره كې وو چې خداى مه كړه يو ځل 
بيا افغانستان د مجاهدينو وخت ته ور ونه ګرځي چې په نويمو كلونو كې د سرو لښكرو تر وتلو 

د شٻرزي كسانو به له . اټكونه ولوٻدليو ځل بيا پر سړكونو باندې پ. وروسته واك ته رسٻدلي وو 
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ماما عبدهللا چې په سپين بولدك كې يو سوداګر دى زما د . ټكسي موټرونو څخه شيان اخيستل
اڅكزو ملګرو په وينا چې ښايسته زوى يــې د پيسو په خاطر تښتول شوى و، خو خداى خبر چې 

راجوړوله په كندهار كې د عسكرو يو ځوان تركاڼ چې زموږ د راډٻو سټډيويــې .نور به د څه لپاره وو 
لخوا له دې امله بندي شوى و چې غ" وكړي خو نوموړي ددې كار له تر سره كولو څخه انكار كړى 

تر دې وروسته دغو عسكرو د نوموړي څخه د اشپزي تر څنګ د نورو كارونو تر سره كولو كار . و
ږ سره يــې تر څو چې ستا قضيه له اخيست او ورته ويلي يــې وو چې ته به تر هغه وخته پورې له مو 

  .موږ سره وي
د نظرجان كسانو په لويه وياله كې زما د پخواني كور تر شا په هديره كې پوسته واچوله، تر 

د شٻرزي ملګري افغان امريكايــي خالد پښتون شخصي .څو د ښځو زيارت كوونكو مخه ونيسي
اكـثره وخت خو به په دغو . س وو زندانونه لرل خو نوموړى اوس د كندهار د بهرنيو چارو رئي

هر يوه ته به د يو چاد . هر كندهاري يوه كيسه لرله. زندانونو كې د پيسو لپاره خلك ساتل كٻدل
ناهيلي د هرچا په سترګو كې له ورايه . كندهار ويرې پر سر اخيستى و. كړاو داستان معلوم و

  .ډٻرٻدې دا نوى افغانستان وو؟ د خلكو اندٻښنې ورځ تر بلې. ښكارٻده
م كال په ژمي كې ما د جون په مٻاشت كې د تر سره شوې لويــې جرګې ځينې غړي ۲۰۰۲د 

دغه نارينه او ښځينه چې له مختلفو قومونو څخه وو . پر ځينو شيانو د بحث كولو لپاره راغونډ كړل
و، تر شپږو مٻاشتو وروسته په يوه خونه كې سره كښٻناستل او دوى ټول پر يوه شي سره موافق و 

دغه غړي په دي موافق وو چې د جون د مٻاشتي لويه جرګه د . چې هغه د ټوپكساjرانو مسئله وه
همدې ټوپكساjرانو له كبله تاjن شوه او د افغانستان په حكومت كې ددغو كسانو شتون د 

نو په دغو غړو كې اكـثره ډٻر بد نام ټوپكساjران هم وو چې غربيا. ډيموكراسۍ لپاره  ستر ګواښ دى
دوى همٻشه د اس"م له نوم څخه بده استفاده كوي،  . هغوى ته د مذهبي رهبرانو په سترګه كـتل

يوه كس وويل، د دوى په وړاندې څه ويل له . خو د دوى يو كار هم له اس"م سره برابر نه دى
ونه دغو كسانو په زرګونو مسلمانان ووژل خو هيچا د هغوى يادونه  . اس"م سره هيڅ تړاو نه لري 

موږ بايد دغه كسان نيولي واى او زندان ته مو اچولي واى  او دا مو معلومه كړې واى چې . كړه
خو اوس دغه كسان د لويــې جرګې غړي دي چې اوس دغه كار نا شونى . دوى له چا سره تړاو لري 

  .دى
د  دا د لويــې جرګې د هغو غړو شكايتونه وو چې حامد كرزى يــې د افغانستان د انتقالي ادارې 

دغو ټولو غړو كابل ته يو روښانه پيغام رسولى و او هغه دا چې نوربايد  .رئيس په توګه وټاكه
يوه غړي وويل چې موږ . ټوپكساjري ته د پاى ټكې كښٻږدي او د قانون حاكميت رامنځ ته كړي 

ددې پر ځاى چې . ښوونځي او روغتونونه نه غواړو، موږ امنيت ته تر هر څه لومړى اړتيا لرو 
وپكساjري ته د پاى ټكى كښٻښودل شي او دوى له افغان سياست څخه لرې كړل شي، د كرزي ټ

پخوا به هر : په دوى كې يوه وويل. دا د دغو غړو نظرونه وو .په اداره كې ټول واك له دوى سره دى
د دوى دريځوانه . ټوپكساjر په سوونو كسان لرل چې اوس دغه كچه زرګونو ته پورته شوې ده

  . پخوا به يــې لږ زړونه رٻږدٻدل خو اوس خورا ځواكمن شوي دي. پخوا j غښتلي شوي دي اوس تر
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يوه غړي وويل چې . د كندهار اكـثريت نارينه او ښځو  ولسمشر كرزى او امريكايان م"متول
زما ملګري محمد انور څو مٻاشتې وړاندې خورا سپينې . بهرنيان هم لكه ټوپكساjران داسې دي

ولې j موږ ټوپكساjران په واك كې پاتې يو؟ ما ورته وويل، كه يو ځل بيا : ه وويلد. خبرې وكړي 
. ده زياته كړه موږ ټوپكساjرن بايد همدا اوس خپلو كورونو ته ولٻږل شو. دا خبره تكرار كړې 

دوى . امريكايانو موږ ته وويل چې تر لويــې جرګې وروسته بايد تاسو ټول خپلو كورونو ته وjړ شئ
  .دا حكومت خو بايد له تعليم يافته كسانو څخه واى. موږ برطرفه كړي بايد 

تر دغو خبرو وروسته محمد انور د شٻرزي سره د هغه قسم تر خوړولو وروسته چې وروسته 
  . به واك اهل كسانو ته پرٻږدو له واك څخه jس په سر شو او خپل كور چمن ته jړ

ې ايا لوٻديځ دا حق لري چې پر هغو خلكو ما په لوٻديځ كې څو ځله دا پوښتنه وكړه، چ
ډيموكراسي وتپـي چې نه يــې غواړي او يا ورته اماده نه وي؟ تر دغه بحث وروسته او له نورو بې 
شمٻره افغانانو سره له خبرو وروسته زه په دې پوه شوم چې افغانان د ډيموكراسۍ خورا ليوال 

ه خپل حكومت څخه هغه څه غواړي دوى ل. دوى د همدې لپاره نارې او سورې وهي.خلك دي
دوى د سفر لپاره سړكونه، مسلكي .چې امريكايان او اروپايان يــې د دوى له حكومت څخه غواړي 

همدا . ډاكـټران چې ناروغ ته د زهرو پر ځاى درمل وركړاى شي او د ماشومانو لپاره ښوونځي غواړي 
ريښتينې توګه د خپل هيواد لپاره  شان نور بنسټونه او امنيت، قانون او اصول  او دوى غواړي په

څه تر سره كړي، خو اوس افغانان لږ پرٻشانه ښكارٻدل، له امريكايانو څخه په مننه چې د 
  .شٻرزي غوندې ټوپكساjران يــې په واك كې ساتلي وو 

د امريكا پاليسي په افغانستان كې د ډيموكراسۍ د تطبيقولو او هڅولو لپاره نه وه لكه  
دلته يو . ريكا حكومت ادعا كوي، بلكې د دوى پاليسي د ډيموكراسۍ پر ضد وهڅنګه چې يــې د ام

دا ښكاره حقيقت . په غير پيشبيني شوې توګه يــې د سړي اروا نا ارامه كوله. اساسي تشدد روان و
د طالبانو تر واكمنۍ . دى او هر كندهاري به هم ويل چې د طالبانو د وخت ظلم تر اوس خورا لږ و

هغو كسانو .هلته قانون او اصول وو او يو ډول قانون حاكم و. كمه يو سيسټم خو و jندې  كم تر
چې د دوى دغو اصولو ته به يــې غاړه ايښوده كوjى يــې شواى چې په ډٻره ارامه فضا كې ژوند 

دلته د ځنګل قانون . د خپل سريو او جبر ټغر اوار دى. وكړي، خو اوس دلته هيڅ قانون نشته
  . حالت خلك خورا ډٻر نا ارامه كوي حاكم دي، چې دغه

كه څه هم په كندهار كې ځينې پيښې ډيرې غټې نه وې خو بيا هم د مجاهدينو تر وخت هر 
دوى د امريكايانو له حضور څخه ډٻر خوښ وو . څه ډٻر سم وو چې كندهاريان پرې هم پوهٻدل

د ارغنداب د رود په شان او قسم به يــې خوړ،كه چٻرې امريكايان وjړ شي نو پر دغو سړكونو به 
  .وينې وبهيږي، خو بيا هم روان حالت خورا نا ارامو ونكى و

د طالبانو په وخت كې به موټرچلوونكو هرات .خلكو به د طالبانو په مهال پسې ارمانونه كول
دوى به ويل چې په هغه . ته د شپـې لخوا په ډٻره ازادانه توګه بې له كومې ويرې سفرونه كول

ړي كوjى شواى چې د پيسو له پلنډي سره په بازار كې سودا وكړي او هر ځاى ته وخت كې به س
  . دوى د طالبانو په وخت پسې خورا ارمانونه كول. چې يــې زړه وي وjړ شي
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له همدې كبله نو طالبانو د خلكو په زړونوكې دغه حالت ته د يوې چارې په توګه jره پيدا 
ورې او ايډيالوژۍ له كبله نه خوښٻدل،  بلكې د خپلو ګـټو د دوى طالبان د يوې ځانګړې مفك. كړه

بايد ووايم چې افغانان د ځمكې پر مخ تر ټولو لږ كسان . له كبله يــې په هغوى پسې ارمانونه كول
د دوى فكر حقيقي و هغه داسې چې دوى ته د طالبانو . دي چې ايديالوژي دې وده پكې كړې وي
  . تر حكومت jندې ځينې ګـټې رسٻدې
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  څنګه بايد ټوپكساالران له واكه ليري كړو

 )د پسرلي پيل2003 –ژمي  2002د (
  

دواك نه انډول كوjى . پر كندهار باندي د پخوا په شان د توري تيارې سيورى غوړٻدلى و
  . شواى چي هر ګړى په يو لويه غميزه واوړې 

  . دل ممكن وحالت ورځ تر بلي مخ پر خرابوالي روان و، هره شٻبه د يوې ټكي رالوي
يو سهار مي وليدل چي په دوړو لړلى د بٻلر څخه جوړ د بخارۍ ن"ن د خاورو څخه پاكٻدل 
او د بوټو بوخارى كي نصب كٻدل، ځكه چي په كندهار كي د وژونكي ګرمۍ موسم تٻر شوى و او 

يرو ما د خوب لپاره يوه وړينه د خوب چركي بستره لرل چي د امريكايــي سرت. يخ په رارسٻدلو و
لخوا د هغوى افغان ملګرو ته د طالبانو ضد جګړې پر 

  . مهال ور كړل شوې وه
كله چي موږ د بوخارۍ ن"ن لوړ په ديواله كي تر 
سوري ايستل د احمدولي كرزي كسانو د هغه يو پيغام 
راته راوړ چي ويل يــې  زما سره ووٻنه،البته  داسي ډٻر لږ 

  . پٻښٻدل  چي د هغه دي زه په كار يم
ږ تر اوسه په مدني ټولنه كي د احمدولي وړيا مو 

موږ به يو كس د ډوډى راوړلو لپاره هغه . ډوډى خوړل
پخلنځي ته ور استوى چيري چي به دوه يا درې اشپزانو 
د سلګونو كسانو لپاره خواړه په لويو دٻګونوكي د اور په 

  . لويو لويو كندو تيارول
لپاره  موږ او نور كسان به د ډوډى د تر jسه كولو

په ليكو كي درٻدلو او د پسه غورمه، پټاټې او ورجي به راكول كٻدل، خو هغه ورځ به بيا ډوډى 
  .ډٻره مزه داره وه چي بينډۍ به هم ور سره وې

نو له همدې امله موږ د احمدولي كسان بلل كيدو اودده په كور كي مو ډوډى خوړل، د 
ل شوي و او په همدې هال كي لوړ منزل ته ځينې ډوډى خوړلو لپاره يو هال و چي په غاليو پرش كړ 

هم پور ته شوي وې، چي په لوړ منزل كي ناستو كسانو به د سراى په غولي كې د احمدولي كرزي د 
خو كله چي به زه ده په يو څه وخت كي ونه ليدم ډٻره ګيله به يــې . جوړ شوي حوض ننداره كول

  . په ضروري توګه ور بللې وم كول، خو دا ځل كيسه بل ډول وه، ځكه چي هغه زه
  . دى زما سره په لوړ منزل كي د حوض د مٻز سره مخامخ شو

هيڅ اندٻښنه مه كوه او بيا يــې يوه چوكى ځان ته راكش كړل، ما : ده زما د ډاډ لپاره وويل
  .ته مخامخ پر كښٻناستى
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: ي وويلاحمد ول. لكه څنګه چي ښكاري هغه سي نه ده، زه هم په همدې نظر وم: ده وويل
  . اې غواړي ستاسو سره وويني_اى_سي

خو ما وروسته هغه كس . هغوى ماته ويلي چي ستاسو ژوند په خطر كي دي: ده زياته كړله
  . پيدا كړ چي دغه چال يــې جوړ كړى و

  . په وjيتي اداره كي يو نفر پروپاګند خپور كړى و چي يوه ترهګريزه شبكه غواړي ما ووژني
حاد په وړاندي د يو راډيكال مشر سره اړه درلودل چي تر طالبانو دغه شبكه د شوروي ات
  . وړاندي د پاكستان بوډاګى و

دوى ويل دغه  شبكه سمدستي د يوې حملې پ"ن لري چي موخه يــې د ژورنالستي په بڼه د 
  . اې ايجنټه سارا ده_اى_سي

چي بيا احمد ولي دغي شبكي زما د موټر د راتګ او نورو شيانو په اړه پوره معلومات لرل 
هغه ويل زه فكر نه كوم چي دغه خطر دي ريښتنې بڼه . ددغي موضوع په اړه زه پوره وپوهولم

دده د لهجې څخه داسي ښكارٻدل چي دا به د والي شٻرزي او يا خالد پښتون كار وي چي . ولري 
  .شخصي زندانونه يــې هم لرل
  . اې سره خورا نژدې اړيكي لرلې_اى_خالد پښتون د سي

كٻداى شي چي دا دسيسه د پښتون لخوا ددې امله جوړه  شوې وي چي  : حمد ولي وويلا
  . تا ددغه وjيت پريښودلو ته اړباسي

  .دا حقيقت و او پدي اړه  زه هم د احمد ولي سره موافقه وم
ددغه افسانوي رهبر په اړه ما او اكرم زموږ په يوه پخواني مجلس كي هم خبري كړي وي هغه 

تر كومه ځايه چي زه پوهيږم په كندهار كي دده حزب هيڅ حضور نه لري خو شايد يو راته وويل 
  .څو كسان په هلمند كي ولري 

په دا سبا ورځ زه د سي اى اې مركز ته چي د م" عمر په كور كي او د ناجو اونو په منځ كي 
څه تغيرات د طالبانو د حكومت تر نسكوريدو وروسته په دغه ځاي كي يو . موقعيت لري ورغلم

هغه ځايونه چي د امريكايــي بمباريو له كبله نړيدلي وه اوس بيرته رغول شوي و خو د .راغلي و
واده د كيك غوندي مسجد او پر ديوالونو په غيري هنري توګه كښلي شوي منظري j پر ځاي پاته 

  .وي
ا د راتګ د استخباراتو كار كوونكي پدي كي پاته راغلي و چي په دروازه كي مسول كسان زم

  .څخه خبر كړي نو له همدي كبله سراي ته د ننه ورتګ يو څه وخت واخيست
له بله پلوه كوم نفر چي زه ورغوښتي وم زمايــي نوم هم نه و زده زما لپاره دا ډير ګران كار و 

  .چي په دروازه كي موظف افغانان راضي كړم چي دننه مي ورپريږدي
د  هغوي دښمني زما په وړاندي د ورايه ښكاريدل د سي اي اي مركز ته په ور ننوتلو سره 

په . ځكه چي يو كس پر څلور اربيزه موټر سايكل سپور و ماته د ورتګ لپاره يــي jسونه غورځول
هغوي كي يوه پنډ ايجنټ چي لنډ جاكټ يــي اغوستي و هغه وخت jتندي تريو كړ چي مايــي پر 

  .خوا لوي لوي ګامونه واخيستل
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يوه كوچنى خونه كي كښٻنولم او د موضوع په اړه يــې معلومات راكړل  دده دوو ملګرو زه په
  . او ويــې ويل چي د موضوع څخه ستا خبرول زموږ دنده وه

ما هغوى ته د احمد ولي تحليل وړاندي كړ، دوى هغه صرف نظر و ګرځوى او ويــې ويل چي 
  . موږ ددې لپاره هيڅ دليل نه وينو چي د والي كسان دي دا كار وكړي 

اې ايجنټانو د همدې كار ممكنه منلو ته j نه و حاضر او پدې اړه يــې بيا زما _اى_يد س
نو له بله پلوه كه چيري همداسي واى، نو د كندهار هوايــي ډګر كي د . سره يوه خبره هم ونكړل

امريكا د سټيټ ډيپارټمنټ jيق استازي تر اروزګان پوري ټوله امريكايــي سرتيري له دې كبله خبر 
كه په بٻړني حالت كي دا زما سره په تماس نيولو بريالى نه شي، نو تاسي مرسته ورسره  كړل چي
  . وروسته هغه په بالتيمور كي د قيوم كرزي مٻرمني ته ټليفون وكړ، هغې زما مور ته. وكړى 

  . دا هغه څه وو چي په اخيره كي يــې زه منلو ته تياره وم
ه د احمد ولي كرزي دهغو ټولو خبرو سره زه هيڅ نه بٻرٻدلم، خو ډٻره په غوسه وم، ز 

  . موافقه وم چي ويل يــې دا د والي كار دى
د لومړيو څخه زه په دې عقيده وم چي ټوپكساjري به د افغانستان د نوي ادارې په وړاندي 

  . تر ټولو لويه ننګونه وي
انو هغه كله چي موږ شٻرزي ته د اكوك"چې د بيارغوني لپاره ورغلو، نو شٻرزي د كندهاري

  . وٻره ثابته كړل چي ويل يــې د شٻرزي چي څه خوښ وي هغه كوي
مدني ټولني ته د قيوم كرزي لخوا وويل شول چي په متحده اياjتو او افغانستان كي به د 

  .ټوپكساjرۍ په اړه د پاليسۍ موضوع رامنځ ته كړي 
ه همدې وخت كي پ. په همدې اړه د روشن فكرانو يوه غونډه هم بې پايلي پاى ته ورسٻده

هيڅ داسي شى نه تر سترګو كٻدى چي شٻرزى او د هغه غوندي نور واليان را مهار كړل شي چي 
  .ډير افغانان  دهغوي له  jسه  ځورٻدل او د دوى د زغم پياله نوره ډكه شوي وو 

 موضوع شخصي شوې وه
ً
  . خو اوس تصادفا

حوزه كي په پټو سترګو د  يو وخت ما او اكرم پدې اړه خبري وكړې چي كرزي ولي پدې
موږ پدې نه پوهٻدو چي كرزي ولي د ستونزو نه دركولو او نه . ټوپكساjرانو منلو ته ادامه وركوي

  .پٻژندلو كي دلچسپـي نه لري؟
يو ماخوستن ما ته د خطر د متوجه كٻدلو، څو اوونۍ وروسته موږ د اكرم په خونه كي 

رغونې تسبٻح يــې په ګوتو كي اړولې او بالښته ته اكرم چي شامقصودى ډبريني روښانه ز . ناست و
  .كرزى بايددغي سيمي ته ډٻره توجه وكړي : يــې تكيه كړې وه وويل
  .زه ورته غوږ وم

كرزى ددې پر ځاى چي د والي كسان د ګمرك د محصول ټولولو ته پرٻږدي، ولي خپله 
ما تر منځ دندي كه دى د والي او ز . دى بايد د والي دنده مشخصه كړي . محصول نه ټولوي

له بله پلوه كرزى بايد . مشخصي كړي، دا به په سيمه كي د ډٻرو مشك"تو د پٻښٻدلو مخه ونيسي
د مثال په توګه د . يو هيئت دلته راواستوي، تر څو د وjيت د ټولو رياستونو كارونه ارزيابي كړي 
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مت په اړه خبري ښووني او روزني رياست، ښوونكي بايد په ښوونځيو كي يوازي د مركزي حكو
ولسمشر بايد ددغي سيمي سره ډٻر تماس ونيسي او وخت پر وخت يــې . وكړي نه د شٻرزي په اړه

كرزى بايد سپين ږيري او مشران كابل ته وروغواړي، د هغوى څخه . د مشرانو سره م"قاتونه وكړي 
دا كار به د هم. مشورې وغواړي او هغوى ته غوږ كښٻږدې، هغوى په تحفو او يا لنګوټو ونازوي

  . هغوى د خوشحالى jمل وګرځي او په سيمه كي به د ولسمشر م"تړ نور هم پياوړى شي
ما د اكرم څخه وپوښتل چي ته . ما وخندل و مي ويل دا خو بلكل يوه سياسي ستراتيژي ده

  . د ولسمشر سره په همدې شان خبري  كوې؟
زه نه پوهٻږم چي دا به . كوم ده وويل نه زه د ولسمشر سره د يو سرتٻري په شان خبري 
  . رښتيا وي كه نه، خو كه رښتيا وي نو بيا ډٻر د خواشينۍ ځاى دى

كرزى كابل ته د ډٻرو هيلو سره وjړى، خلكو غوښتل چي كار به اهل كار ته وسپارل شي او 
  . ټول زور واكي بايد له واكه ګوښه شي چي په ناقانونه توګه يــې واك ورسره ساتلى دي

  . د كرزي م"تړ كوي، خو تر څنګ يــې د ځايــي ټوپكساjرانو څخه تر پوزي راغلي وټول ولس 
دغه سرطان يو ځل بيا د امريكا متحده اياjتو د افغانستان د سياست و جود ته ور 

كندهاريانو دا تمه لرل چي كرزى بايد د يو اتل په څٻر راښكاره شي او د دوى لپاره . پٻچكاري كړي 
ددې پر ځاى چي كرزي ټوپكساjران له واكه ليري كړي او يا ولس د هغوى . ړي بايد قانون اعاده ك

له ظلمه وساتي داسي ښكاري چي ولسمشر د هغوى په اشاره ګډيږي او په كابل كي بې شماره 
  . هغه اوس تش په نامه مشر دى. ټوپكساjران ترې چاپٻره دي

ما په يوه ليك كي . غامونه واستولپه دغه كال كي ما هغه ته څو ځلي دده د ورور له jري پي
ستاسو لپاره دا ډٻره مهمه ده چي د خپلو خلكو سره په تماس كي شى، په :( ولسمشر ته وليكل

  ).ځانګړي توګه ستا په مركز ياني جنوب كي
كه چيري ولسمشر د امنيتي اندٻښنو له امله وjيتونو ته سفرونه نه شي كوjى، نو بيا يــې 

  .لي كول چي وjيتونه يــې ځان ته ور غوښتي واىولي د اكرم نسخه نه پ
اكرم  پدې كار كي ځانګړى استعداد درلود او په ځانګړي توګه  يــې د غلجيو د څو مخورو او 

  . قومي مشرانو سره ليدلي وو 
مٻ"دي كال كي د نادرشاه او دده د  ۱۷۸۳غلجي د پښتون قوم يوه څانګه ده چي په 

اوس غلجي په كندهار كي په اقليت كي شمٻرل . خه وشړل شولابدالي پلويانو لخوا د كندهار څ
  .كٻږي 

ددې پښي ډٻر كسان ځكه د طالبانو د ليكو سره يو ځاى شول چي د طالبانو رهبر م"عمر 
  . غلجى و

زه پدې كار سره ډٻره خوشحاله وه چي اكرم د غلجو د مشرانو سره كـتلي وه او اوس غلجو په 
نوموړي . ړې وه چي مشري يــې د يو ډٻر هوښيار كس په غاړه وو كندهار كي يوه شورا هم جوړه ك

دوى زما سره . دوه مرستياjن لرل چي يو يــې  پخوانۍ كمونستى و، خو اوس يــې ازاد تجارت كاوه
  . پټي او ښكاره اړيكي لرلې



 

 

 121 غالم ولي نوري: ژباړن سارا چيس: ليكواله

موږ يو مجلس داير كړ چي په هغه مجلس كي د دوى لومړى شكايت دا و چي كار اهل كار 
  . شوى ته نه دى سپارل

دلته ټوله خلك په زور سره واك ته رسٻدلي دي او : زه هغوي ته غوږ وم، دوى زياته كړل
بيارغونه بايد د هر چا لپاره وي، خو اوس د بيا . هغوى بيا هر چيري خپل كسان مقرر كړي دي

  . رغوني پيسې  ټولي غ" كيږي 
  ري؟ما ددغه كس څخه وپوښتل چي ايا دغه دوې موضوعګاني اړيكي سره ل

ده د مثال په . هغه وويل ولي نه، واكدارو خلكو ټوله پوسټونه خپلو كسانو ته وركړي دي
توګه د ښووني او روزني او د كليو او پراختيا رياستونه ياد كړل چي مسؤولينو يــې ټولي پيسې په 

  . خپل شخصي جيبونو كي اچوي
چاته هيڅ هم نه په  دوى ټولي پيسې يوازي په خپلو منځونو كي سره وٻشې، داسي چي بل

  . كي رسيږي 
ما يوه پروژه پر مخ بٻول چي په هغه كي مي غوښتل د امريكا متحده اياjتو ښوونځى په 

همداسي هم وشول، امريكايــي زده كوونكو به خپل . كندهار كي د ښوونځيو سره وصل كړم
. و ته را استولېتصويرونه، ليكونه او پيسې ټولولې او بيا به يــې په افغانستان كي د دوى ملګر 

ما هغه په كندهار كي د . يوازي زما په شخصي ابتدايــي ښوونځى كي دولس سوه ډالر ټول شول
انجونو يوې ښوونځى ته وركړل، په هغه ورځ زما شخصي شپږ سوه ډالره هم په ناپامي كي په هغه 

وه وروسته خبره شوم چي هغه پيسې د ښوونځى مدير، ي. پټاكيدانه كي را څخه هٻري شوې
  . ښوونكي او د ښووني او روزني د رياست د څو نورو كار كونكو له خوا سره وٻشل شوي وې

كوم خوراكي توكي چي به نړيوال خواكي سازمان او پاكستان مٻشت اس"مٻك كريليف لخوا 
دغه رشوت خواره كسان ټوله د . ښوونځي ته وركول كٻدل، هغه به هم ددغو غلو لخو غ" كٻدل

له همدې امله مي د كندهار له ښوونځيو سره خپلي اړيكي پرٻكړې، كه څه . ان وو والي شٻرزي كس
هم مدني ټولني j پدې ډګر كي فعاليت كاوه، خو ما كومه خاصه دلچسپـي تر دي وروسته نه ور 

  . سره درلودل
  . موږ په غونډه كي د ټوپكساjرۍ موضوع ته ور سٻدلو

ه ملٻشه يــې كسان دي بې وسلې شي او بل كار دغو قومي مشرانو پر دې ټينګار كوى چي ټول
ما په كندهار كي د نورو كسانو سره هم په دې اړه خبري كړي وې، خو د . دي ورته پيدا كړل شي

  . غلجو د قومي مشرانو وړانديزونه خورا مهم و
زه كابل ته د خپلو مشرانو د ليدلو لپاره روانه وم چي ناڅاپه مي په زړه كي راوګرځٻدل چي 

  . د دوى او د امريكا د سفير تر منځ د م"قات زمينه نه برابرومولي 
له همدې امله به زه د دوى شورا ته ورتلم، تر څو پدي اړه خبري او ځني نوري jرښووني 

دغو مشرانو هره اوونۍ په يوه لويه خونه كي سره راغونډٻدل چي مخ ته يــي برنډه لرل او . ورته وكړم
  . وهخونه په كړكيو روښانه شوې 
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ياديږي مي چي په هغه خونه كي د مچانو سيلونه ګرځٻدل او پر پرتو پلمٻټو را ټول شوي 
  . دا د مارچ تر ټولو ګرمي ورځي وې. وه، يو هلك د چايو لپاره موظف شوى و

يوه شي ته چي هغوى ما و هڅول دا و چي ولسمشر كرزي ته ښه په زړه پوري وړانديزونه 
تان د ولسمشر په توګه پدې عقيده دى چي قومي خانان د ډٻرو كرزى د افغانس. رامخ ته كړي 

  . مسئلو د حل توان لري 
ما هغوى ته وويل چي ولسمشر ته داسي مه ورځى لكه چي  تاسو د هغه څخه د وظيفې د 

تاسو د هغه څخه د ملي . تر jسه كولو غوښتنه كوى، بلكي تاسو د خپل حق غوښتنه تري كوى
  . ى او هغه بايد په همدغه ډول ورته وواياستپاليسى په اړه پوښتني كو

همدې كار د غلجيو سره زياته مرسته كول تر څو دوى ولسمشر ته يوازي ضروري ټكي بيان 
  . كړي 

ما د دوى لپاره يوه تربيه وي غونډه هم دايره كړه چي مشري يــې ما كول او بيا مي هغوى ته 
  . د خبرو بلنه وركړل

په هغوى كي ګردي سترګى او . ولو لپاره خپلي ګوتي پورته كړې پر ما چاپٻرو كسانو د خبرو ك
پراخ ږيرى توخى، ببر سرى ګل محمد كوچيوال چي دعوه يــي كول ددي حوزې د ټولو كوچيانو 

  . نمائنده ګي كوي او توخ" و چي ممكن تر اوسه يــې د خپلو مشرانو مخ ته خبري نه وي كړي 
ښځي د افغان قومي مشرانو د جرګې مشري دا ډٻره نابلده خبره ده چي يوى امريكايــي 

كول، په غونډه كي د غلجو مشرانو ډٻر ښه ښه ټكي رامنځ كړل، دمثال په توګه دوى ويل دا 
امكان نه لري چي دغه ټوپكساjران دي د نړيوالي ټولني د همكارۍ پرته له واكه ليري شي، ځكه 

د امريكا متحده اياjتو لخوا  همداد ټوپكساjري تحفه. چي هغوى اوس خورا ځواكمن شوي دي
همدا بهرنيان دي چي پر دغو خلكو وسلې خرڅوي او هغوى بيا . افغانانو ته وركړل شوې ده

دوى بايد زموږ سره . افغانان پرې په نښه كوي، خو اوس بيا دوى موږ ته د ټوپكساjر خطاب كوي
  . ددغو كسانو په مهارولو كي مرسته وكړي 

. ار يا د بې وسلې كولو پروسه ولي دومره كراره وه؟_ډي_ي ډيزه پدې ډٻره حيرانه وم چ
څه چي ما په دغه غونډه كي زدكړل، هغه دا و چي ټوله قومي مشران پدې باور و چي د بې وسلې 

  . كولو لپاره بايد زيات څه وشي
زما په نظر چي دبې وسلې شو كسانو لپاره بايد د كارمندني په موخه لوى يــې پروژې په كار 

ل شي، او دغه وسله وال كسان بايد د سړك جوړوني، لويو بنيادي پروژو په كارونوكي په كار واچو
له همدې jري به دوى وكوjى شي چي نظم، دسپلين، يونيفرم اغوستنه او كارډ . و ګمارل شي
كه دوي نوي كسبونه زدكړي او د وسلې څخه څه موده لري وساتل شي دوى به د .ځړونه زدكړي 
  . تر ټولو ښه غړي جوړ شي مدني ټولني

همدا كرزى دى چي ټوپكساjران يــې پيدا كړي دي، و ګورى شٻرزى، : يوه قومي مشر وويل
  . دا هغه څه دي چي كرزي بيرته راوستل. اسماعيل خان او داسي نور 
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زه په . تاسو بايد دا هر څه ولسمشر ته په ډاګه كړى، هيڅ مه ځني شرمٻږئ : ما ورته وويل
چي كرزى هم زموږ په شان ددغو غلو څخه تر پوزي راغلى دي، خو د ځينو jملونو دې باوري يم 

ممكن ولسمشر به په خپل واك باوري نه وي او يا د . له وجهي هغه دغه كار ته زړه نه ښه كوي
په دوي كي يوه وويل چي  زه په دې نظر  يم . ولس د م"تړ د زرغون څراغ بلٻدلو ته انتظار باسي

  . ه موږ ټولو لوبي كويچي ولسمشر  پ
ما د غلجو د قوم سره مرسته وكړل تر څو خپل وړانديزونه ولسمشر او دامريكا سفير رابرټ 

  . فين ته وړاندي كړي 
. په افغانستان كي يو نظر حاكم دى، هغه دا چي ټوله شيان د بهرنيانو لخوا اداره كيږي 

  . دويمه لويه مسئله لوجيستكي وه
كسان وه چي كابل ته څو واره تګ او راتګ ورته ډٻر ستونزمن كار دغه مشران زياتره زاړه 

  .و، له بله پلوه دغو كسانو په كلونو كلونو د كندهار څخه دباندي پښه نه وه ايښې
له بله پلوه دغو كسانو كابل ته د تګ پر مهال د لويــي jري په اوږدو كي د jري د امنيتي 

  .كسانو څخه هم ويره لرل
خنيوي  په اړه مي د شورا مشر ته وويل چي د ټولي jري په اوږدو كي د همدي مشكل د م

زه به په كابل كي د ولسمشر په دفتر كي د دوى لپاره كارونه .  بايد زما سره  ټليفوني تماس ولري 
  . منظم كړم

زما مشران ددي كار څخه ډير ډير خوشحاله و او دوې د هغه كار  له امله چي ما  تر سره  
  .خوښ وو كړي و، ډٻر 

دغه قومي مشرانو د كابل ښار په دروازه كي د شمال ټلوالي د وسلوالو كسانو لخوا ددې امله 
درول شوي و چي موټران يــې د jري په دوړو لړلي وو، ږيري يــې لرلې او بګړۍ يــې تړلي وې او د 

و يو كس راغلى ا. ما سمدستي د ولسمشر دفتر ته ټليفون وكړ. جنوب په لهجه يــې خبري كولې
  . هغوى يــې ارګ ته ورسره  بوتلل

د كابل په دروازه كي د دوى درول او بيا د ولسمشر له دفتر څخه د يو نفر راغوښتل، 
دغلجو لپاره دا پيغام ور كوى چي و ګوري موږ خپلي پ"زميني ته j د يو بهرنۍ ښځي د مرستي پر ته 

  . نه شو ورتل"ى
ى د ولس نه دى، بلكي د شمالي ټلوالي د بل دا چي پ"زمٻنه كابل نور د دوى او د دو

  . ټوپكساjرانو په كنټرول كي ده
د ولسمشر په مٻلمستون كي هم دا شان ستونزي وې، هلته نه اوبه او نه برٻښنا وه او همدا 

  . ډول د ډوډى انتظام هم نه و شوى
نۍ دغه كار خو بيا بٻخي د بخښني وړ نه و، ځكه چي د همدې لپاره ما هغوى ته څو اوو 

ددې مجلس موخه دا وه چي د كرزي او قومي مشرانو تر منځ بايد اړيكي . وړاندي خبر وركړى و
  . ټينګي شي، تر څو په جنوب كي د كرزي م"تړ نور هم پياوړى شي
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زه په دې باور نه يم چي د ولسمشر دفتر دي ددې امر ور كړى و، خو باjخره دغه كسان به 
  . د ډوډى لپاره ښار ته وړل كٻدل

  . زما مشرانو ما ته ټليفون وكړ او دهغوى د رضايت په اړه يــې را څخه راپور وغوښت
د ولسمشر سره د دوى غونډه ډٻره په زړه پوري وه، باjخره موږ ته ولسمشر او دده ريئس 

  . اركان يو برٻښناليك را واستوى چي په هغه كي يــې زموږ څخه مننه كړې وه
كا د سفير سره يوه ورځ تٻره كړل چي په ډٻرو شيانو ددې تر څنګ د غلجيومشرانو د امري

دوى د نورو غلجيو د ټولنو سره وپٻژندل او د دوى د استقبال لپاره وزير را استول شوى . وپوهٻدل
د همدې امله زما مشر په كابل كي تر دوو اونيو . و او دغه مجلس د ټلوٻزيون له jري هم خپور شو

  . پوري پاته شو
خان كي دقيوم كرزي په كور كي ژوند كوى، په تٻرو شپږو مياشتو كي چي به  ما په وزير اكبر

د قيوم كرزي كورته كه به امريكايــي ډيپلوماتان، د اردو افسران، ژورنالستان او د بشري موسيسو 
  . كار كوونكي راتلل، ما به د ټوپكساjري مسئله ور سره مطرح كول

ته كـتل او كرزي امريكايانو ته هر يوه دا فكر  خو دلته ستونزه دا وه چي امريكايانو كرزي 
  . كاوه چي هغه بل به قدم مخكي پورته كړي 

ما يو سهار قيوم كرزي ته د چايو څښلو پر . دغه ټوپكساjران په اصل كي كاغذي پړانګان وو 
وخت وويل چي راسه ولسمشر كرزي ته د ټوپكساjرانو د واكه د ليري كولو لپاره يوه مسوده 

موږ بايد هغه ته يو نظريه ور . مكن هغه به نه پوهيږي چي د كومه سره يــې را پيل كړي وليكو، م
  .كړو 

قيوم كرزي هم زما خبره  ومنل، موږ يوه مسوده وليكل چي اته برخي يــې لرلې چي په jندي 
  :ډول دي
 .د ګل اغا شٻرزي څخه يــې پيل كړه .1
ښه كاري تجريبه،  دده عوض انتخاب كړه، داسي يو كس  بايد هلته ولٻږل شي چي .2

 . نفوذ او نوري داسي ځانګړتياوي ولري، تر څو ټوله كارونه په ښۀ توګه منظم كړي 
ګل اغا شٻرزى كابل ته در وغواړه، كابل ته تر رسٻدو وړاندي بايد دده څخه دغه  .3

كله چي هغه كابل ته در ورسٻږي، ستاسو د تصميم څخه يــې خبر كه او . تصميم پټ وساتل شي
 .چي ددې هدف يوازي په كندهار كي د اداري چارو j ښه سمون وو ورته ووايه 
په يوه وخت كي تاسو او يا ستاسو استازي بايد د امنيه قوماندان ضابط اكرم، خان  .4

ستاسو يو باوري كس رازق شٻرزى . محمد، محمد شاه او امير jلى ستاسو دتصميم څخه خبر كړى 
ې هر څه په اړه هغو ټولو افغانانو ته خبر وركړى چي پر دد. د ګل اغا د ورور د څارلو لپاره و ټاكئ

 . دوى باور لري 
دا ځاى د امنيتي لحاظه خورا مهم دى چي . د پاكستان پر پوله د سپين بولدك ساتل .5

 . كداى شي  هلته ځني ورانكار فعاليتونه تر سره شي
كندهار  هم مهاله چي تاسو د شٻرزي سره مجلس لرى، ستاسو يو باوري استازى بايد د .6
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ټوله قومي مشران راغونډ كړي او ستاسو د تصميم څخه يــې خبر كړى او په همدې اړه ددغه مشرانو 
 . حمايت را جلب كړى 

نور ټوله حكومتي چارواكي بايد خپل پر ځاى پاته شي، نوى والي بايد د اوضاع تر  .7
 . ارزيابى وروسته د نورو حكومتي ادارو د تصفيه كولو چاري پيل كړي 

پ"ن په اړه د ملكي او نظامي لوړ رتبه امريكايانو سره خبري كول، او په امنيتي  د همدې
د مثال په توګه د هغوى څخه د سپين بولدك . چارو كي بايد له هغوى څخه مرسته وغوښتل شي

رازق شٻرزى چي مركز يــې په هوايــي ميدان كي دى، پرٻنږدي چي . په ساتلو كي مرسته وغواړي 
په كندهار كي د امريكا د سټيټ ډيپارټمنټ . منيت ته ګواښ متوجه كړي كسان منظم كړي او ا

استازي بايد خالد پښتون ته خبردارى وركړي چي كه چيري هغه د امنيت خړپړولو هڅه وكړي، نو 
  .د دوى له خوا به ورسره قانوني چلند وشي

  . دا د ټوپكساjرانو د ليري كولو هغه اته مهم ټكي ول
يوم هغه په دقت سره وكـتل، خو كله چي هغه په دغه شپه ارګ ته ما هغه پر نټ كړل، ق

تر دې وروسته چي زه هر ځل كابل ته تلم، نو د امريكا د . تلى په خپل بيګ كي كښٻښودل
د سفارت د سياسي چارو مسئول كورت اميند و نوموړي د . سفارت دروازه به مي خامخا ور ټكول

د بلدتيا په خاطر خورا مشهور و او ډٻر وخت يــې په مركزي اسيا د هيوادونو د كلتورونو سره 
  .پاكستان كي هم تٻر كړى و

په مارچ كي د كابل په لور د ښځي د نړوالي ورځي په مناسبت په يوه كنفرانس كي د ګډون 
  . لپاره وخوځٻدم او له بله پلوه مي غوښتل د ولسمشر كرزي سره هم ووينم

هيڅكله يــې ما ته د ورتګ بلنه نه ده راكړې او ما  قيوم به د ورځي څو ځله ارګ ته تلى، خو 
  .هم هيله نه ده ځني كړې 

د ارګ د ودانۍ په دويم پوړ كي، تر ډٻر انتظار وروسته مي ولسمشر كرزى د دويم ځل لپاره 
  . مخامخ او تنها وليدى

په لومړي ځل مي ولسمشر كرزى دده د ورور د احمدولي په واده كي وليدى، په هغه ورځ  
  .وموړي مرګوني حمله وشول، خو نوموړى ژوندى ترې پاته شوپر ن

  .كرزي وويل ښه ته هغه يــې چي ماته دي ليك ليكلى وو؟
زه او دى په يوه خوندي ځاى كي مخامخ سره كښٻناستلو، چاى او كشمش مو مخ ته د 

ټه ياست چي زموږ د خبرو په پاى كي ما ورته وويل تاسو د يو داسي پ"ن په ل. خوراك لپاره پراته وه
  .ټوپكساjران له واكه ګوښه كړى 

ولسمشر د . زه پر قيوم شكمنه وم چي هغه به زما ليك خپل ورور ولسمشر ته نه وي وركړى 
يو داسي پ"ن په لرلو سره انكار وكړ، ما ورته وويل زما سره يو څه شته كه مو ورته ضرورت وي ، 

j س راو غځوىولسمشر وخندل او د پ"ن د اخيستلو لپاره يــې خپل .  
  . پ"ن يــې واخيست او په خپل بيګ كي يــې كٻښودى
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څه چي زما په وس كي وه هغه مي تر سره كړل اوس نو يوازي زما لپاره انتظار ايستل پاته 
  . وو 
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 وژنه

 )2003مارچ (
  

  . په همدې پسرلي كي د كندهار امنيت مخ پر خرابٻدو روان و
فتر كي ناست و، ويل يــې كرزى بايد نور ددې په مارچ كي يو ماپښين چي اكرم په خپل د

  .وضعي په را كابو كولو كي كي جدي اقدم وكړي 
د همدې خبرو په جريان كي يو تن خوني ته را ننوت، د اكرم و غوږ ته يــې خوله ور نژدې 

  . كړل او په پسكي يــې خبري سره كولې
پښتو دونه نه وه شوي  زه د دوى په خبرو نه پوهٻدم چي څه سره وايــي، پر دي مهال j  زما

  . چي په هر څه دي پوه شم او له بله پلوه ما هم دوى د ژباړي  لپاره نه په تكليف كول
  . ددغه نفر د وتلو سره سم اكرم مخ زما خوا ته را واړوى او په اړه يــې معلومات راكړل

غه د. دغه نفر د اكرم خبرونكى و چي د طالبانو د يوه پخواني ګروپ سره يو ځاى شوى و
  . ګروپ د پاكستان څخه پر خامه jر را اوښتى و او د كندهار په شمال كي ځاى پر ځاى شوى و

 .كندهار ته د رارسٻدو وروسته موږ ټوله په كليو او غرونو كي تيت او پرك شو: دغه نفر وويل
 ما تر اوسه نه دى ليدلى چي په يوه وار دي ډير شورشيان افغانستان ته را اوښتي وي او زموږ 

  . ګروپ ټوله پنځه ويشت كسان وو 
اكرم زياته كړل چي دغو جنګياليو ته په پاكستان كي پيسې او تربيه وركول شوې ده، ده 
همدا راز وويل چي دغو او نورو جنګياليو ته امر شوى دى چي په لومړي ځل د كندهار لري پرتو 

ى، تر څو د كندهار ښار تر كرار عمليات پيل كړ _ولسواليو ته jړ شئ او د همهغه ځاى څخه كرار
  .څنډو پوري راورسيږي 

تر دغو خبرو درې ورځي وروسته د سره صليب د نړيوالي ټولني يو كاروان په هغه سيمه كي 
  . په كمين كي ونښت چي هغه خبر رسونكي يــي يادونه كړې وه

  . په هغه كمين كي ددغه خيريه موسيسې يو بهرنى كار كونكى ووژل شو
  . كي د بيار غوني كارونو لپاره خورا لويه ضربه وه دغه پٻښه په جنوب

ددغه وژل . تر پيښي وروسته نړيوالو خيريه ټولنو په تدريجي توګه خپل كارونه و ځنډول
  .شوي كس هيدرو ليكلي انجينر او ريكارډو منګويا نوميدي
چي  دا پٻښه د كندهار او ترينكوټ تر منځ. د نوموړي سره درې افغان ملګري هم ورسره وو 

  . د اروزګان وjيت مركز دي رامنځ ته شول
  . د يادوني وړ ده چي اروزګان ډير نا ارامه وjيت دى
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دا هغه ځاى دى چي . د همدې وjيت والي يو شډل، بې مهارته او خونخوار انسان دى
 ولسمشر كرزى د طالبانو د رانسكورولو لپاره د همدې ځايه كمپاين پيل كړ تر څو پښتانه د طالبانو

  . د م"تړ څخه بٻل كړي 
دا وjيت ډير وروسته پاته دى، له همدې امله . د طالبانو ډير مشران هم د همدې سيمي و

  .د خيريه موسيسو لپاره كار كول پكښي كي ډير ګران كار دى
دا . د ريكارډو تر مړيني يوه ورځ وروسته ما د اكرم سره دده په كور كي يو بل مجلس درلود

هار ته د امريكا د متحده اياjتو د سټيټ ډيپارټمينټ استازى تازه رارسٻدلى هغه وخت و چي كند
دغه استازي د ريكارډو د جسد تر ليدلو وروسته ډير . و، ما هغه هم دغه مجلس ته دعوت كړ

  .وٻرٻدلى و او په همدې اړه يــې د امنيه قوماندان  نظر و غوښت
سخت دريزه قوماندان حكمتيار نفرو ايا فكر نه كوي چي دغه كار دي د جهادي : ده وويل

په اخره كي ده د . تر سره كړى وى؟ او همدا افسر د خپل نظر مطابق پر نورو شيانو هم و ږغٻدى
  .اكرم څخه وپوښتل زموږ لپاره څه پكار دى چي بايد تر سره يــې كړو؟

د اكرم هغه ته داسي عالمانه ځواب وركړ چي هغه يــې ډير حيران كړ، خو پر مجلس باندي 
  . رسمي ژباړن چي د شٻرزي انډيوال و، سيورى خپور و

داسي چي د . اكرم هغه ته په جنوب كي د ښه حكومتدارۍ ټوله لومړيتوبونه په نښه كړل
د مركزي . امنيتي ارګانونو او اداري رياستونو تر منځ بايد دندي په روښانه توګه ووٻشل شي

واحدونه بايد په مناسبه توګه ووٻشل شي او بيا اداري . حكومت لخوا بايد ټوله كارونه و څارل شي
رغونه بايد د ټولو قومونو لپاره په مساوي توګه تر سره شي، تر څو ټوله كسان په مساوي توګه 

اكرم دغه استازي ته غوره او منطقي د jيل وويل، خو څومره چي . ددغه پروسې څخه برخمن شي
  .د اكرم څخه زده نه كړزه پوهٻږم دغه استازي هيڅ داسي كوم اساسي شى 

ما j هغه ژورنالستكي عادت نه وپرٻيښى، د اكرم څخه مي د شورشيانو په اړه دا jندي 
  هغوي څوك دي، څو كسان دي ، او څو موټره ورسره دي؟: پوښتني وكړې 

شورشيان په ګروپـي شكل له چمن څخه را اوړي د ريګستان پر jر د كندهار په : اكرم وويل
  .كسانو په اندازه سره را غونډيږي شمال كي د سلو 

دوى د كمينونو لپاره ځايونه په نښه كوي چي اكـثره يــې د اروزګان او كندهار تر منځ په يوه 
دغه ليري پرته سيمه ده چي . دره كي دي چي د همدې وjيتونو jر  هم د همدې درې څخه تٻريږي 

نه تر سره كيږي، كه وي هم ډير لږ  او هلته ګزمې هم. حكومت هلته پوره واكمني او  نفوذ نه لري 
  .وي

طالبان څلوٻښت كسان د درې يوې خوا ته او څلوٻښت يــې هغه بلي خوا ته مورچي نيسي 
  . او دوه كسان jندي پر سړك د موټرانو درولو لپاره وjړ وي

په هغه ورځ طالبانو په سيمه كي كمين نيولى و چي پر دي jر تيريدونكي ټول  موټران به د 
ي لپاره  درول په همدي مهال كي د دوو موټرانو كاروان چي نوي ماډل ټويوټا، لنډ كروزران و ت"ښ
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سي ټاپه پر وهل شوې وه او د مخابرو انتنان يــې د اسمان پر لور ختلي و،  _ار_سي_د اى
  . ريكارډو او درې نور افغان ملګري يــي هم پر همدې كمين ور پٻښ شول

د طالبانو د همدغه ډلي غړي  او د اكرم نفر و، اكرم ته د همدې پيښي يو عيني شاهد چي  
  .  داسي كيسه كړي وو 

زموږ يوه ملګري په ست"يټ ټليفون كي خپل مشر ته خبر وركړ چي څلور كسان مو ونيول يو 
  څلور سره مو په كار دي كه دغه يو؟. پكښي بهرنى دى

وكړ چي هغه خپل موټر ته دغه طالب خپلو كسانو ته امر . خو ځواب يوازي د خارجي راغلى
  . و دروى او په ګوليو يــې وولى

سي افغان كار كوونكو _ار_سي_د ريكارډو تر ويشتلو وروسته  موټر اور وا خيست د اى
  .طالبانو ته خواست وكړ چي د ريكارډو جسد و نه سوځي

هغه  د اكرم د كور تر پرٻښودلو وروسته مي د هغو دوو كلوو نومونه پيدا كړل چي طالبانو په
  . كي شپه تٻره كړې وه

  . دغو پيښو زه ډيره خواشينې كولم چي بايد مخه يــې نيول شوې واى
د ريكارډو وژنه هيڅ مبهم كار نه و، بلكي پخوانيو طالبانو هغه وواژه او جسد يــې په اور 

كله چي د . دا كار په كندهار كي كوچنيو نړيوالو موسيسو ته د برقي شاټ په شان و. وسوځى
و جسد د كندهار هوايــي ډګر ته بدرګه كٻدى، نو ډيرو بهرينانو د بيارغوني د كارونو د درولو ريكارډ

  . تصميم ونيوى او ډيرو كار كوونكو كندهار پرٻښود كابل ته jړل
كله چي م د برتانيا د ځانګړو هوايــي خدمتونو د يو متقاعد افسر سره د تجارت د ارزيابى په 

. م كال كي تر افغانستان ډيره خطرناكه وه ۱۹۹۶يل چي بوسنيا په اړه خبري كولې، هغه را ته وو 
خو هغه ځاى چي ريكارډو پكښي ووژل شو، تر يوه كال وروسته د غرب په  سر سختو دښمنانو 

  . واوښت
په هغه غونډه كي وويل . د امنيت په اړه نړيوالو خيريه ادارو يوه ځانګړې غونډه راوبلل

  .د امريكايــي تګ jري سره عيار كړو شول چي موږ بايد ټول كارونه 
په افغانستان كي د خيريه ټولنو اكـثره كاركوونكي امريكايان نه و، هغوى د مختلفو 

  . هيوادونو څخه وه چي د امريكا د بهرنۍ پاليسۍ سر همنظره هم نه و
د سپټمبر تر يوولسمي وروسته د اروپا ټولو خلكو د امريكايانو سره همدردي و ښودل، خو 

كا ددغه همدردۍ څخه ناوړه ګـټه پورته كوي او غواړي چي خپل نوري اجنډاوي په تر سره امري
  . د خيريه ټولنو كاركوونكي په افغانستان كي د امريكا د شتون له امله په نښه كٻدل. كړي 

ډير امريكايان او اروپايان په دې باور وه چي دا امريكايــي سرتيري دي چي زموږ ژوند په 
كه چي دوى د بيارغوني كارونه تر سره كوي او شورشيان د سرتيرو او خيريه خطر كي اچوي، ځ

كار كوونكو تر منځ توپير نه شي كوjى، خو زه پدې باور يم چي د امريكا نظامي حضور په 
افغانستان كي يوه سياسي مسئله ده، له همدې امله د خيريه ټولنو د كار كوونكو د مرګ ژوبلي 

  . كچه لوړٻدل
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ر زما ددغه ملګري د jيل سم نه و، زه پدې باور يم چي د امريكايــي سر تيرو زما په فك
  .شتون زموږ ژوند له خطره ژغوري 

افغانستان .  زما په فكر  دغه كسان په افغانستان كي د بغاوت د ريښو څخه ناخبره دي
كي د غچ  انې د ژوند يو اړخ ګرځٻدلى دى او له بله پلوه په افغانستانرداسي ځاى دى چي هلته و
  . اخيستلو كلتور حاكم دى

زه د هغو ځوانو جنګياليو په ارزښت . دا هغه څه و چي ما د راپورترۍ په وخت كي زده كړل
  . پوهٻدم چي زما سره به كندهار ته پر jر روان و

دوى يوازي دا نه چي زه به يــې د ك"شنكوف په مرسته ساتلم، بلكي د دوى شتون زما سره 
يانو ته دا پيغام رسوى چي ددې ساتنه زموږ دنده ده نو له همدي كبله  هغوى د دوى  قومي شورش

  . ما ته د خطر رسولو جرات هم نه شواى كوjى
كه چيري يو . په افغانستان كي سړى په دٻوالونو او اغزنو تارونو سره نه سي ساتل كٻدjى

  . وژغوري څوك ستاسو د مرګ تابيا وكړي، نو امكان نه لري چي سړى دي ځان ځني 
مګر كه چيري تاسو په يو معلومي ډلي، كورنۍ او قوم پوري اړه ولرى او يا د هغوى م"تړ در 

  . سره وي، نو ستاسو ژوند ته به د خطر رسولو كچه ډيره كمه وي
په نوي يمو كلونو كي چي په سوماليا، ريونډا او بالكان كي كومي شخړي رواني وې، هلته 

  . د مختلفو ډلو يوازي پر بهرنيانو باور كٻدى. ړ خلك ويوازي بهرنيانو د اعتبار و 
. همدا jمل و چي دوى د جګړې په  لومړى كرښه كي هم خلكو ته مرستي رسوjى سواى
هلته بهرنيان يوازي په خطا كي ژوبلٻدل او يا وژل كٻدل چي هغه به هم هغه وخت چي دښمنو 

  . توپير ونشو كړاىډلو به د خيريه كاركوونكو او خپلو دښمنانو تر منځ 
خو د . په افغانستان كي چي اوس كومي خيريه ټولني كار كوى، په همهغه نظر دي

افغانستان مسئله په بل ډول ده، داسي چي دلته جګړه د امريكا او ځينو مسلمانو ډلو تر منځ 
  . ده

خيريه ټولونو غوښتل چي د تل په شان خپل كارونه د جګړې تر لومړۍ كرښي پوري 
خو دلته هر څه بل شانته دي، د ريكارډو وژل  اشتباه نه و، داسي چي شورشيانو دي  ورسوي، 

  . پر هغه  د امريكايــي ګومان كړى وي
  . خو زه وايم دا نظر بالكل غلط دى او ددي ځاي مسئله د نورو سره خورا ډير توپير لري 

  .ه يــې غرب دىدلته شخړه د تمدونونو تر منځ ده چي يوې خوا ته يــې اس"م او بلي خوا ت
اس"مي ډلي لكه القاعده او طالبان پر هغوى باندي د ريكارډو او امريكايــي سرتيرو توپير 

ددي هيڅ پروايــې نه لرل چي ريكارډو څومره د امريكايــي پاليسۍ مخالف و، خو هغه نه . نشته
  . شواى كوjى چي ددغه شخړي څخه بهر پاته شي
ى، هغومره مسلمانان زموږ مخالف كيږي او څومره چي واشنګـټن پر القاعده فشار راوړ 
ډيرو كسانو د القاعدې په شان توندjريتوب . مخالف طرف نيسي لكه چي همداسي و هم شول

  . غوره كړ
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كه څه هم ريكارډو دغو مسلمانو جنګياليو ته خواست وكړ چي هدف يــې يوازي د بې وزلو 
نو . دا د شورشيانو اصول دي كسانو سره مرسته كول دي، خو كومه ګـټه يــې نه لرل ځكه چي

  . وي"ى شو چي د ريكارډو مړينه قصدي وه
دغي خيريه ټولني د امريكايــي سرتيرو سره هيڅ اړيكي نه لرلې او په ډيرو مواردو كي د 

  .امريكايــي پاليسۍ خ"ف هم وو 
سي او په پاريس كي  _ار_سي_زما دا خبري هغه وخت په حقيقت بدلي سوې چي د اى

ې پولي ډاكـټران چي د امريكايــي پاليسۍ سره سخت په ټكر كي دي، تر ټولو ډير مٻشته اداره ب
  . زيان وليدى

د اكرم د معلوماتو له مخي هغه شورشيان چي ريكارډو يــې ووژى، اكـثره يــې د شٻرزي 
قوميان د بارګزو په قبيله پوري اړه لرل، څو كسان د اكرم د الكوزو د قبيلې دا هم پكښي كي وه 

كي اكرم خپل نفر هم ځاى كړي و، د دوى اصلي مٻنه اروزكان ته نژدې ليري پرتې چي په هغوى 
سيمي وې، خو كله چي د طالبانو حكومت نسكور شو دغه كسان پاكستان ته وتښتٻدل، خو دا 

  . د طالبانو تر نسكورٻدو وروسته افغانستان ته ددوي لومړى راتګ و 
ژونو كي د هغوى سره jس ولري، خو دا زما مطلب دا نه دى چي والي شٻرزى دي په دې و 

  . وژونكي اكـثره باركزي وو 
خو دا هم د امكان څخه ليري خبر نه ده چي شٻرزى ددغو شورشيانو د راتلونكو وران كاريو 

  . څخه خبر نه و
  .خو والي ددې هر څه څخه نا خبري ښودل

ماندان ته د يوه زما دغه نظر هغه وخت د تائيد وړ وګرځيدي  چي د كرزي يوه وفاداره قو
كلي څخه د هغه د يوه ملګري له خوا ټليفون راغلى چي زموږ كلي ته د طالبانو يو لوى ګروپ 

د كرزي دغه وفادار قوماندان دغه معلومات سمدستي شٻرزي ته يووړل او د هغه څخه يــې . راغلى
يل سمه خو شٻرزي هغه ته وو . ددغه طالبانو په مقابل كي د عكسل عمل ښودلو غوښتنه وكړل

خو راتلونكي اونۍ ډيره ناوخت وه چي په . ده، ددې په اړه به په راتلونكي اوونۍ كي يو څه وكړو 
  . همدې موده كي ريكارډو ددې نړۍ څخه كډه وكړل

په افغانستان كي ټوله شورشي عمليات د پاكستان څخه تنظيم كٻدل چي په كندهار كي د 
  . پاكستان مداخله د هيچا څخه پټه نه ده

لبان ټوله په چمن او كويټه كي اوسٻدل، د پاكستان د حكومت لخوا ورته د وسلو طا
  . ګرځولو كارډونه او د دفترونو د پرانيستلو اجازه وركول شوې وه
دغه طالبان نه په افغانستان كي په . كويټه د جهاد په وخت كي د مجاهدينو مهم مركز و

و كي چي پاكستان غرب په خطاباسي چي هلته ليري غرونو او نه د پاكستان په هغه قبايلي سيم
  .دوى كنټرول نه لري پټ شوي وو 

تربيه كٻدل، وسلې . دوى په هغو ځايونو كي چي د پاكستان ترواك jندي و كورونه لرل
  . وركول كٻدې چي زموږ د متحد پاكستان تر واك jندي دى
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تر څو په جنوبي اسيا كي پاكستان په دا تيرو درو لسيزو كي توندjري توب ته وده وركړل، 
  . خپله اجنډا په پلي كړي 

په لومړي ځل پاكستان د سرو لښكرو په وړاندي د جهاد افسانوي او سخت دريزه قوماندان 
  . ګلبدين حكمتيار رامنځ ته كړ

كله چي هغه د شورويانو تر وتلو وروسته د افغانستان پر كنټرولولو بريالى نه شو، نو يــې د 
ددغه غورځنګ . منځ ته كړ چي د هغه مشر يــې يو جهادي قوماندان و ټاكىطالبانو غورځنګ را

  . لپاره يــې د ټولو مدرسو طالبان  او دمهاجرو د  كمپونو څخه ځوانان را جلب كړل
د سرو لښكرو د شتون پر مهال چي په افغانستان كي څه رامنځ ته شوي وه، دا ځل په بله 

تر څو له همدې jري د پاكستان د ژوندي ساتلو امكان  بڼه د طالب تر نامه jندي رامنځ ته شول،
جنت غوندي ځاى د كشمير په نامه چي د هوماليا په غرونو كي پروت دى او د همدې . ډير كړى 

م كال را هيسي چي د برتانيا څخه واخيستل، د پاكستان او هند  ۱۹۴۷كبله د پاكستان د ازادى 
  . شوي ديتر منځ د همدې سيمي پر سر څلور ځلي جګړې 

د پاكستان فوج د جنرال مشرف په مشرۍ چي اوس د پاكستان واګي په jس كي لري، په 
  . م كال كي پر هندي كشمير يرغل وكړ ۱۹۹۹
په . پاكستاني چارواكي سخت دريزي ته وده وركوي تر څو خپلي اجنډاوي پرې پلي كړي  

jري اخر دغه جګړه په يوې  پاكستاني چارواكو كي داسي كسان شته چي د مذهبي ايډيالوژۍ له
نړيوالي سپٻڅلي جګړې بدله كړي، خو اس"م اباد د نړيوال جهاد د القاعدي په شان دجهاد كولو 

  . اراده نه لري 
د پاكستاني چارواكو هدفونه سيمه ييز دي، دوى غواړي د هندوستان سره خپل د قدرت 

راوړلو لپاره خپل راتلونكى په  خو متاسفانه چي د پاكستان ددغه هدف jس ته. توازون وساتي
  . خطر كي اچوي

موږ وينو چي د سيمه ييزي اجنډا لپاره پاكستان په څه ډول د طالبانو تر نسكورٻدلو 
  . وروسته د واشنګـټن سره لوبي كوي

په داسي حال كي چي په هرو څو مياشتو كي پاكستان د القاعدې يو غړى نيسي او بيا يــې 
شان ور اچوي، خو د بله پلوه بيا طالب شورشيان روزي او  واشنګـټن ته د يوه هډوكي په

افغانستان ته يــې د امريكايــي عسكرو د خيريه ټولنو د كار كوونكو او وطنپالو افغانانو د وژلو لپاره 
  . افغانستان ته رالٻږي 

  پاكستان لومړى ددي موخي تر سره كولو لپاره ګلبدين حكمتيار 
  . تان په نيولو كي ناكام شو، نو بيا يــې طالبان رامنځ ته كړلټاكلي و، خو كله چي هغه د افغانس

سعودي عربستان د امريكا په م"تړ څو كلونه د سرو لښكرو پر ضد د جهاد م"تړ وكړ، خو 
كله چي ماسكو او واشنګـټن پر دې يوه خوله شول چي نور به د افغانستان په كورنۍ جګړې كي 

  .عودي عربستان j هم هغسي فعاله پاته شوښكٻلو خوا وو ته مرستي نه وركوي، خو س
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د افغانستان په دننه كي د سعودي توندروانو شتون پاكستان د هغوى م"تړ ته و هڅوي، 
ځكه چي پاكستان فكر كوى چي دا هم د پاكستان توندjرو ډلو په شان دي چي پاكستان يــې په 

  .خپله خاوره كي روزي 
كٻدو وروسته د جنوب په نيولو ډير ژر بريالي  م كال كي د طالبانو تر را پيدا ۱۹۹۴په 

  . شول، خو تر كابل كښته چي نور نژادونه مٻشت دي د سخت مقاوت سره مخ شول
. م كال كي سعودي تبعه اسامه بن jدن افغانستان ته د بيرته راتګ په تكل شو ۱۹۹۷په 

پيسې، رضا كاره  ده دا ځل يو جال، ډيري . چيري چي دى د سرو لښكرو په وړاندي جنګٻدلى و
جنګيالي او د هغوى د تربيــې وسايل هم د ځان سره لرل، تر څو له همدې ځايه د نړۍ په وړاندي 

  .يوه لويه جبهه پرانيزي 
دې كار د پاكستان م"تړ او خوشالي د ځان سره لرل تر څو د عربي رضاكارانو په مرسته د 

  . jندي راوليافغانستان هغه پاته برخه هم د طالبانو په زور تر واك 
دا ډير د امكانه ليري خبره ده چي اسامه بن jدن دي د پاكستان د اجازې پرته افغانستان 

  . خو د نوموړي اجنډا د اس"م اباد له هغې سره ډٻر توپير درلود. ته راغلى واى
  .د اس"م اباد اجنډا سيمه ييزه وه، خو د اسامه اجنډا نړيواله او مطلقه ټولواكي وه

يان وروسته پوه شول چي د محلي م"يانو پر ځاى اوس عربان د دوى مشران دي او كندهار 
  . افغانستان د غرب ضد ترهګرو په اډه بدل شوى دى

ددې ټولو پايله د سپټمبر يوولسمه شول، چي په عكسل عمل كي يــې امريكا پر افغانستان 
  . حمله وكړل

و پاكستان چي د افغانستان د نيوي دا د افغانانو لپاره ددغه عرب مٻلمه لخوا تحفه و ا
  .فيصده خاوري واك په jس كي درلود د jسه وركړ

زما په نظر د سپټمبر تر يوولسمي وروسته نور پاكستان د القاعدې سره خپله مينه 
د طالبانو د واكمنۍ پر مهال چي پاكستان د القاعدې م"تړ كوى د هغه سره يــې نوره . پرٻښودل

  . كومه دلچسپـي نه لرل
د ديسمبر په مياشت كي د چمن له jري افغانستان  ته اوښتلم،  ۲۰۰۱كله چي زه په 

هغوى اوس د پاكستان لپاره تر ټولو لويه . خبره شوم چي ډير عربان پاكستان ته را اوښتي دي
بانكي سرمايه و، ځكه چي هر يو يــې غرب ته دومره اعتبار درلود چي پاكستان ته به يــې د هغه په 

  . سې وركولېاندازه پي
اس"م اباد د طالبانو تر ماتي وروسته په هر درو يا څلورو مياشتو كي د القاعدي يو مخكښ 

  . غړى امريكا ته سپارى 
په حقيقت كي دغه ترهګر ټوله د پاكستان په لويو ښارونو كي نيول شوي دي، نه په هغه 

ضد كسانو پر خ"ف  د وحشي قبايلۍ سيمو كي چيري چي پاكستان خپل پوځيان هلته د امريكا 
  . عملياتو لپاره ځاى پر ځاى كړي دي
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خو په دا ټوله موده كي پاكستان د طالبانو يو مشر هم و نه نيوى او امريكا ته يــې و نه 
سپارى، دغه طالب مشران ټوله په كويټه كي په ازادانه توګه اوسيږي او هلته خپل فعاليتونه 

  . كوي
د . شرانو لپاره هر ډول مالي او تربيوي امكانات برابرويله بله پلوه پاكستان د طالبانو م

پاكستاني پوځ ډير افسران يــې  طالب شورشيانو ته د تربيــې لپاره ګمارلي دي او د سرحد هغه بله 
  . غاړه يــي د طالبانو لپاره  خوندي جنت ګرځولى ده

د  كله چي زه چمن ته. دا هغه څه دي چي هيڅوك يــې د شتون څخه انكار نشي كوjى
محمد انور د ليدلو لپاره jړم، هغه پر دې تاكيد و كړ چي شپه ور سره تٻره كړم، ده وويل كه شپه 
تٻره كړې هغه موټر سايك"ن، اتوماتيك س"وي او پيسې به وويني چي  زموږ د كور تر څنګ د 

  . مدرسې طالبانو ته د پاكستان حكومت وركړي دي
اى كړى و، د هغه په وينا چي د دوى د تر بيــې اكرم چي كوم كس د طالبانو په ډله كي ځ

ځاى د چمن شمال طرف ته و چي په هغه كي موږ ته د پاكستان د اردو درو تنو افسرانو تربيه  
  . راكول چي يو يــې ډګروال او دوه يــې جګړنان وو 

اكرم ما ته د هغو درو پاكستاني افسرانو نومونه هم راكړل چي په دغه كمپ كي يــې شورشيان 
  .روزل

په دغو كمپونو كي شورشيانو ته د ماينونو جوړول، پ"ن طرحه كول او ملكي چارواكي په 
پاكستان له دې امله پر واشنګـټن د القاعدې د غړو باران جوړ كړى و چي تر . نښه كول شامل و

  .همدې چتر jندي يو ځل بيا طالبان سر منظم كړي 
هغوى ته مي په . علومات وركولو لپاره وjړميو وخت زه د امريكا سفارت ته د طالبانو په اړه م

كويټه كي د يو لوړ پوړي طالب قوماندان د موټر نمبر  او د پاكستان د اردو د هغو دوو افسرانو پتي  
  . وركړي چي  دغه طالب مشر ته يــي خوندي ځايونه او كورونه برابرول

ه پوهٻږم، زه پوهيږم  ز : ( په سفارت كي امريكايــي چارواكي په خواشينې توګه را ته وويل
  .موږ ته پاكستان يوازي خالد شٻخ محمد راوسپارى . سارا، خو موږ په دې اړه هيڅ هم نه شو كوjى

خو له بله پلوه بيا امريكايــي سرتيري د شورشيانو سره چي د دوى د متحد لخوا روزل كيږي 
  . او رالٻږل كيږي د خرپ او ترپ په جګړو اخته دي

په پسرلي كي د واشنګـټن لخوا پاكستان ته درې اعشاري پنځه م كال  ۲۰۰۳كله چي د 
وي له jري په خپلو تخته يــي  _بيليونه انعام وركړل شو، امريكايــي سرتيرو همدغه پروسه د ټي

  . خونو كي تعقيبول
ټولو امريكايــي سرتيرو په يوه خوله ويل چي دغه ټولي پيسې به پاكستان بير پر طالبانو 

  . پر موږ حملې j سختي كړي ولګوي او طالبان به 
  . په بل عبارت وي"ى شو چي واشنګـټن په خپله د ترهګرى م"تړ كوي

  . د ترهګرۍ ضد جګړه يوازي يوه بهانه ده
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ما همدغه موضوع د امريكايــي سرتيرو سره شريكه كړل، هغوى وويل كه موږ ته د پاكستان 
  . ورې لپاره په رضاكارانه توګه پاته شود نيولو اجازه راكړل شي، نو موږ حاضر يو چي د يوې بلي د

په هغو كي يو سرتيري چي زه به يــې پرٻښودلم چي دده سره د دويمي دروازي په بنكرونو كي 
پاكستاني پوله زموږ لپاره يوازي يوه تصويري كرښه ده چي موږ يــې د عملياتو كولو : كښٻنم وويل

  .  څخه په را ګرځولي يو
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  م جګړه كولپه قل

  )پسرلي 2003(        
 

  .  م كال په پسرلي كي jر خپلو اميدونو ته د رسيدو په هيله وم۲۰۰۳د 
زه تر اوسه j پدي نظروم كه زه لږ نور سخت كار وكړم، خپل كارونه دوه چنده كړم، خلك 
د دي jري ته وهڅوم، او هغو كسانو ته چي حساب پر كيږي نور هم خپل تماسونه ټينګ كړم شاي

  . زه به د ټوپكساjرنو مـسئلي ته يوه د حل jره پيدا كړم
زه كابل ته پر jره وم تر څو امريكايــي او افغان چارواكو ته د ګل اغا شيرزي د خطرناكه 

د امريكا په سفارت كي زما نژدي ملګري لوړ پوړي ډيپلوماټ بيل . سلوك په اړه معلومات  وركړم
داسي ښكاره شول چي د قيوم كرزي ، ولسمشر كرزي، او د هغه  زموږ د خبرو په پيل كي. ټايلر وو 

د دفتر د مسول د بيا بيا ټنګار له كبله پر امريكايــي چارواكو كرار كرار فشار زياتيږي او هغه يــي د 
  .ځينو خطرناكو ټوپكساjرانو ليري كولو ته اړ ايستل

  . خو زما لپاره دا هر څه خورا ورو وو 
ځان د كابل د هوائي ډګر د مسافرينو په تم ځاي كي د خورا ډيرو يوه ورځ په اپريل كي مي 

ما دلته د ملګرو ملتونو پرواز ته چي كندهار ته تلي انتظار . بهرنيانو او افغانانو په منځ كي وموندي
دا د ډيري . دا د واشنګـټن پوسټ ويانده ده. زما تر شا مي په ليكه كي اپريل ويټ و ليدل. كوي

څښتنه ده ، چي د ډير احتياط او كره توب له كبله يــي پر يوه موضوع خورا ډير ښي تجربي او هنر 
  . وخت تيروي ، ددي له قوله چي پر يوه ليكنه يــي نهه مياشتي تيري كړي دي

دا خورا ښه او كره راپورونه چمتو كوي ، خو اوس  دا كندهار ته روانه وه چي ويل يــي كيسه 
  .يــي په كندهار كي ده

د اوبو ) سي. ار. سي. اي(د . وګه ددي د كيسي سره دلچسپـي پيدا كړلما په سمدستي ت
په الوتكه كي دي زما لپاره په خالي سيټ پسي كـتل خو دا ډيره . انجينر ريكارډ منګويا وژل شوي و

  . زه تر اوسه j د ريكارډو د وژل كيدلو له كبله خوټيدم. كوچني الوتكه وو 
. ره نا قراره وم  چي ددي وژني په اړه يــي ويلي وو د ګل اغا شيرزي د هغه ځواب څخه هم ډي

ما فكر وكړي كه چيري زه پدي اړه . خو ما ددي پيښي د حقيقت د رابرسيره كولو كوښښ كوي
زما او ددي تر منځ  پر همدي .  خبري  ور سره وكړم دا به د سم تصميم نيولو ته jره اواره كړي 

) ټوپكساjري ترهګري هڅوي( و سره يــي موضوع خبري رواني وي چي ددي جملي په اوريدل
  . څپركي وتړل شو

ما ساه واخيستل او بيا مي ورته وويل چي زموږ ملګري افغان ټوپكساjران د ترهګري څخه 
همدا كار د دوي د ماشي لپاره خورا ښه نښه پيدا كوي او د خپلو . خورا ډيره ګـټه پورته كوي
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يرزي مسئله بيا داده چي هم د پاكستان سره خپلي خو د ش.  وطنوالو د چور او تاjن واك وركوي
  . اړيكي ساتي او هم د متحده اياjتو سره

د كندهار والي پدي  خبر و چي د متحده اياjتو پاليسي د پاكستان د پاليسي سره څونه 
توپير لري خو نوموړي په ساده توګه  دي پايلي ته رسيدلي و چي په څه ډول دغه زبر ځواك دده د 

او دي په دي هم پوهيږي چي څنګه د دواړو . ملګري پاكستان لخوا محاصره شوي دي پخواني
  .غوښتنو ته ځواب ووايــي 

ټوپكساjري ترهګري هڅوي ځكه چي يو ټوپكساjر لكه ګل اغا شيرزي پدي كار كي خورا  
لري ډيري مادي ګـټي لري تر څو ترهګر فعال وساتي او په همدي سره به امريكايان دوي ته اړتيا و

  .چي ددي كار لومړني قربانيان ملكي وګړي دي
كله چي موږ كندهار ته را ورسيدلو ما اپريل د ځان سره بوتله تر څو د ضابط اكرم سره 

  . خو دي په اصل كي پر خپله موضوع كار كوي چي  په حقيقت كي د ګولي په شان وو .وويني
  . وو  دا يــي سرليك) افغان والي په ټوپكساjر سره پيژندل كيږي (

په ليكنه كي ګل اغا شيرزي د هغو كسانو د لست په سر كي راغلي و چي ولسمشر كرزي او 
اپريل چي كله د كندهار څخه كابل ته وjړل هلته يــي د . دده اداري يــي د ليري كولو كوښښ كوي

و په هغو كسانو كي  يو د شيرزي راتلونكي ځاي ناستي د ښار ا. ځينو يادونو له كبله مركي كړي وي
ده ويلي وه د ټولو تجربو او استعدادونو سره سره بيا هم ده ته د . كور جوړوني وزير هم شامل و
اپريل دده هغه خبري ثبت كړي وي چي په خندا يــي ويلي وه .  ټوپكساjر په سترګه كـتل كيږي 

 چي دي سل فيصده د قانون په پلي كولو كي بريالي نه دي چي اكـثره وخت دده لخوا هم قانون تر
  .پښو jندي كيږي 

هر يوه دده په اړه . دغه كس تقريبا يوه لسيزه د شيرزي سره څنګ پر څنګ كار كړي وو 
شايد پدي اړه به . خبري كولي خو زه پدي خبره وم چي دغه وزير به د شيرزي راتلونكي عوض وي

  . وو تصميم نيول شوي و خو په هر صورت دا ددي وظيفي د تر jسه كولو لپاره يوه بولۍ  هم 
زما نوم هم په ليكنه كي راغلي و چي ور سره د اكو ك"چي په اړه يــي څه معلومات وړاندي 

پدي كي د احمد ولي كرزي يادونه هم شوي وه چي د والي شيرزي او خلكو تر منڅ د . كړي و
اكرم پكښي د خپلو پوليسو د تنخوا د نه وركولو شكايت كړي و چي . فاصلي جوړولو كوښښ كوي

ي اكرم په ټوكي انداز ګواښښ كړي و چي دي به شيرزي وتړي او په هوايــي ډګر كي به يــي په هغه ك
  .خپلو امريكايــي ملګرو ته ور وسپاري 

اپريل د هر كاره خالد پښتون سره هم ليدلي وه چي هغه منلي و چي د ګمرك عايد چي د 
  . مياشتي څو مليونه ډالره كيږي تر اوسه كابل ته نه دي ليږل شوي

يو چارو وزير ج"لي د قيوم كرزي هغه خبري راخيستي وي چي ما امريكايانو ته وويل د كورن
چي ستاسو لنډ مهاله پوځي هدفونه به د اوږدي مودي سياسي لومړيتوبونه د jسه در څخه 

  .وباسي
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په لومړي ځل چي مي هغه ليكنه ولوستل ډيره خوابدي شوم چي ولي اپريل په خپله ليكنه 
او ترهګري تر منځ هغه موضوع دلته نه ده را اخيستي چي ما ورته په الوتكه كي كي د ټوپكساjري 

  .وويل
  . خو وروسته وپوهيدم چي ددي ليكنه د يوي پاليسي په شان وو 

،كوم څه چي  ما په الوتكه كي ورته وويل شايد پاتي نورو   په همدي وخت كي مي فكر كوي
،چي اوس نو واشنګـټن ته د يو بل ليك د ليږلو ما د ځان سره وويل . كسانو هم ورته وي"ي شو

د كندهار د وضعيت په اړه به ما  په هرو څو مياشتو كي واشنګـټن ته دا ډول . وخت رارسيدلي دي
به دا ليكونه زما د شخصي نظر تر نامه jندي  د امريكا  (ACS)زموږ ټولني . ليكونه  استول

  . چي د افغانستان سره يــي دلچسپـي لرل كانګريس او په لوړو كړيو كي هغو كسانو ته ليږل
ما ددي . ما اپريل ته ويلي وه، چي ترهګري او ټوپكساjري دواړه د يوه ځنځير كړي دي

مسئلي په پراخه توګه يادونه كړي وه چي په هغه كي ما په وار وار  امريكايــي او افغان چارواكو، 
ي و ،چي د ټوپكساjري لپاره د يوي ژورنالستانو او د بشري مرستو كار كوونكو څخه  دا اوريدل

  . پراخي پاليسي لرلو ته اړتيا ليدل كيږي 
  .دغه نظريه په jني توګه تشريح شوي وو 

. ويل كيږي چي موږ دغو ټوپكساjرانو ته په افغانستان كي د ترهګري ضد جګړه كي اړتيا لرو 
زي په خپله د بد ټوپكساران لكه شير . خو په حقيقت كي واشنګـټن ته زما ليك ددي برعكس و

د دوي اقتصاد او سياسي غښتل تيا په نا قانوني او دداسي كارونو په تر سره . امنۍ سرچيني ده
  .كولو نغښتي ده چي په هغه سره  امريكايــي ځواكونه د دوي  ملګرتوب ته اړ باسي

 ټوپكساjرن امريكايانو ته بازي وركوي او دوي د شورشيانو د ريښو د منځه ايستلو كي هيڅ
زما ددي خبرو د تايد لپاره يو ډير ښه ټكي دا و ،چي شيرزي د هغو كسانو پر ضد . دلچسپـي نه لري 

ما ويلي وه ،چي دا ټوپكساjران ازمويل شوي كسان . ،چي ريكارډو يــي ووژي  عمليات وضنډول
  .دي ،چي د تير ايستلو خورا ښه تجربه لري، كله د يوه بهرني م"تړ كوي او كله بيا د بل 

ي تر اوسه داسي كار نه دي كړي چي سړي دي ورته افرين ووايــي ددي ټولو سره سره بيا دو
ما زما لوستونكي مخاطب كړي وه ،چي تاسو فكر وكړي . هم دوي د پوره درنښت خاوندان دي

ګل اغا د سخت دريزي په وړاندي خورا ډير  شهرت لري خو هغه تر اوسه د سخت دريز د منځه 
   .كړي  وړلو لپاره څه نه دي

په دغه كي ما د . وروسته پسي هغه مسئله ياده شوي وه ،چي شيرزي د نورو م" تړ هم كوي
  . امريكا پر بهرنۍ پاليسي باندي انتقادونه كړي وو 

  ))څنګه پاكستان متحده اياjت د خپلو ګـټو لپاره لوبوي(( 
د اشغالولو لپاره ما ليكلي وه ،چي د تيرو ديرشو كلونو په جريان كي پاكستان د افغانستان 

يوه ستراتيژي په jره اچولي ده ،چي هغه مذهبي توندjريتوب دي ،چي د همدي jري د 
افغانستان كنترول تر jسه كړي خو كه په  كنترولولو كي بريالي نه شي نو كم تر كمه هغه نسبي 

  .سوبات خو به ګډوډ كړي 
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رات راغلي دي خو دغي وروسته په دغه پاليسي كي يوڅه تغي ۱۱/۹سره له دي چي تر 
  . ستراتيژي ته بايد په كلي توګه تغير وركړل شي

ولي په وار وار د متحده اياjتو پاليسي د پاكستان د خوښي او اجنډا سره د مځكي وهل 
  كيږي؟

  .دا ځكه چي پاكستان پدي jره كي خورا ښه تجربه لري او متحده اياjت بي پامه دي
  :يكل چي په jندي ډول ديما په دي اړه يو څو مشخص ټكي ول

هغه خطرناكه پاليسي چي پاكستان په jره اچولي ده او د مذهبي توندjريتوب د jري د 
خپلو سيمه ييزو هدفونو د تر سره كولو لپاره يــي كاروي ،چي پايلي به يــي په خپله د پاكستان لپاره 

اكستاني حكومت د اسامه په پ. د پاكستان اجنډا سيمه ييزه او تاكـتيكي ده.   خورا ډيري بدي وي
له همدي كبله نو پاكستان د القاعدي شبكي د . شان د نړيوال اس"م د نظريــي ملګريتوب نه كوي

د پاكستان  د القاعدي سره له دي كبله هم نه لګيږي ،چي . غړو سره كومه دلچسپـي نه لري 
ي طالبان او د حزب د پاكستان لپاره اومه مواد پخوان. القاعده خپل ځان ته خپله اجنډا لري 

اس"مي ډله ده ،چي كار پر وكړي او بيرته يــي سره منظم كړي ځكه چي دغه كسان خپله ژوره 
خو ددي برعكس  متحده اياjتونو خپله ټوله . ايډيالوژي نه لري او مهارول يــي هم ډير اسانه دي

  .توجه د القاعدي شبكي غړو ته اړولي ده
امريكايــي پاليسي جوړونكي ددي . څه ګډوډ شوي دي په عراق كي د ښكيل تيا له كبله هر 

ما ويلي وه ،چي . پر ځاي چي پخوانيو طالبانو ته پاملرنه وكړي ټوله پام يــي  القاعدي ته اړولي دي
شيرزي د پاكستان سره نژدي اړيكي لري ،دده په دفتر كي د پاكستان د نظامي افسرانو شتون ، 

رندويــي كوي چي پاكستان ده ته  دهغو شورشيانو پر اس"م اباد ته يــي منظم سفرونه ددي ښكا
كه څه هم په دي اړه كره معلومات .ضد د عملياتو دنه كولو امر كړي دي چي ريكارډو يــي ووژي 

  .  نشته خو ما په دي هكله ډير څه ويلي وه او له بله پلوه دي خبري ډير سر سره خوړي 
تير شوي دي او اوس د قلم د زما افغان ملګرو به ويل چي نور د ټوپك د جګړي وخت 

  .جګړي وخت رارسيدلي دي
په ښار كي يوه انټرنيټ كيفي . كي د انټرنيټ اسانتيا نه لرل(ACS)موږ تر اوسه j په  

پرانيستل شوي وه ،چي غرفي يــي په پردو سره ج" شوي وي كه  دي په  كيبورډ كي يوي  تڼي ته 
  .jسونه د دوړو له كبله په صابون پريولي وايjس وروړي واي  نو تر هغه وروسته دي بايد خپل 

دغه كيفي د شيرزي د چرګوڼي خالد پښتون او د پاكستان د استخباراتي شبكي لخوا چلول 
هغو پاكستانيو كاركوونكو چي هلته يــي كار كوي  د سلوك او وضعيت څخه يــي دا له ورايه  . كيدل

  .ښكاريدل چي دوي د پاكستان د استخباراتي شبكي غړي دي
په دي اړه ما ته د هندوستان قونسل هم معلومات راكړل خو تر څو بريښناليكونو تر ليږلو 

ما د امريكا په اډه كي د يوه ملګري څخه هيله وكړل كه زما دغه ليكنه . وروسته ښه باوري شوم
 قيوم ، زما خور چي په بوسټن كي ده او په كابل كي د امريكا په سفارت كي زما باوري ډيپلوماټ 

  .ته وليږي 
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  .ده وويل ولي نه زه به يــي ورته وليږم
. تر دي دوي ورځي وروسته سهار زما لپاره لومړي شي  زما په ټليفون زما د بدن ريږديدل وو 

ده راته وويل سارا ته بايد اډي ته راسي ما غوښتل چي پوه . دا په اډه كي زما د ملګري ټليفون وو 
  .شم چي د څه لپاره خو ده راته ونه ويل

ده زما لپاره په . زه هم زما په تور لنډكروزر موټر كي سپره شوم او د اډي پر خوا روانه شوم
موږ دا ځل دده دفتر ته نه تللو په اډه كي دننه چي د رفتار . دويم نمبر دروازه كي انتظار كوي

 اندازه پكښي لس ده شا وخوا په موټر كي ګرځيدلو ځكه چي ده ما ته په شخصي توګه څه ويل
ده په ريږيدلي اواز راته وويل ،چي ستا  ليك چي ما ته دي د ليږلو لپاره راكړي و د ليږلو .  غوښتل

ده زياته كړل چي يو برښنايــي د څار سيسټم د تورو پر اساس عيار شوي دي . مخه يــي ونيول شول
په هغه كه چيري د انټرنيټ د jري  يو كس ليك ليږي ، د پلټني د سيسټم تر نظر تيريږي خو كه 

تر دي وروسته يوه افسر پر ما ټوكي كولي . كي داسي توروي  نو هغه سيسټم يــي د ليږلو مخه نيسي
داسي توري لرل چي  ۹ده ويل ستا هغه ليك چي واشنګـټن ته دي ليږي په يوه ليكه كي يــي 

  . سيسټم راګرځولي وو 
  .خو اوس هر څه پر بل مخ اوښتي وو 
اليسي جوړونكو لپاره د يوي هيلي په توګه ليكلي و تر څو ما ټوله شيان د متحده اياjتو د پ

ما فكر كوي ،چي دغي موضوع ته د دوي د پام را اړولو دغه تر . هغوي دغه د زړه په غوږونو واوري 
  .خو زما ملګري j تر اوسه د هغه مشكل څخه نه و خ"ص شوي . ټولو ښه jر ده

پـي سپيشل فورس ته وروليږل هغه افسر ده وويل چي استخباراتي كسانو ستا د ليك يوه كا
چي دغه ليك ور استول شوي و د والي شيرزي د ورور رازق شيرزي سره د اړيكو د ټينګولو مسول 

سپيشل فورس غواړي دغه ليك رازق شيرزي ته ورښكاره كړي او پدي اړه خبري ور سره وكړي . وو 
  .چي دا ليك چا ليكلي دي

وويل كه مو دا كار وكړي په دغه حوزه كي خو به هغه په زما ملګري زياته كړل ،چي ما ورته 
خداي دي زما ملګري ته اجرونه وركړي ،چي زما لپاره يــي په اور كي ځان . مرګ محكومه شي

  .واچوي
  !ده هغه افسر ته ويلي وه، چي ته بايد داسي ونكړي 

ليك شيرزي  ځكه چي دا يوه امريكايــي ده كه ته دغه. ته بايد هلته ددغه ليك سره ورنه شي
شخړه په همدي شان روانه وه خو مسئله ډيره جدي شوي وه . ته ورښكاره كړي دابه  ووژل شي

زما ملګري . ځكه چي دا هر څه د كندهار په  هوايــي اډه كي تر لوړ پوړو كسانو پور ور ورسيدل
 ده وويل ،چي  سپيشل فورس د ماښام ډوډي د رازق . شيرزي ته ددي ليك د وركولو مخ ونيوي

شيرزي سره خوري زه هم هلته ددي كبله ور سره ځم چي دالكولو تر څښلو وروسته هغوي د نشي 
په حالت كي د هغه ليك په اړه څه ونه وايــي او يا په همدغه حالت كي ستا هغه ليك ور ښكاره نه 

  .كړي 
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و زه ډيره حيرانه وم  ددي كبله نه چي ماته جدي خطر متوجه و بلكي د متحده اياjتو د ارد
  .د لوړ پوړو كسانو احمق توب ته تعجب وړي وم

زما پدي هيڅ باور نه راتلي چي دوي دي د يوي امريكايــي تبعه د امنيت او ژوند سره داسي 
يوه داسي امريكايــي ،چي په كندهار كي ژوند كوي او په ټولو خصوصياتو لكه كلتور، . لوبي وكړي 

  .قوم او كريكـټر سره دوسته پيژندل شوي وي
پوهيدم چي دا زما خبري د هرچا د طبعي سره برابري نه دي خو كه برابري نه وي نو  زه پدي

  بيا ولي  داسي ورسره كيدل؟
زما ملګري ما ته وويل كه ته يو ځل د هغه كس سره وګوري چي ګواښښ يــي كړي و چي زه 

  .به دا ليك رازق شيرزي ته ورښكاره كوم
او د دويم نمبر دروازي تر منځ د ترافيكو په په دا سبا مي خپل ځان د رازق شيرزي د مركز 

چي زموږ لپاره د وسپنيزو سترګو او ريګي وريښتان لرونكي . تم ځاي كي تر يوي اوني jندي وموند
  .د سپيشل فورس غړي  انتظار كوي

ما د خبريالي پر مهال دا زده كړي وه چي ته خبري مه كوه پريږده چي هغه كس خپله هغه 
د بله پلوه هر څه چي به دغه سرتيري ويل هغه زما لپاره د يوي خپسكي په . موضوع راپورته كړي 

  .مانا وه ځكه چي د امريكا اردو هر شي ته د شيرزي له  نظره كـتل
زه شخصا پدي نظر يم چي . دغه افسر راته وويل زموږ اردو د شيرزي څخه ډير خوشاله دي

زموږ تر منځ خورا ښي . ه كوونكي والي دينوموړي په ټوله افغانستان كي تر ټولو همكار او مرست
ده زياته كړل چي زموږ او .  اړيكي دي او موږ چي د هر شي غوښتنه ورڅخه وكړو هغه راته برابروي

دده تر منځ د ښي دوستي يو څرګند ټكي دادي چي رازق شيرزي هميشه موږ د ماخستن د ډوډي 
  . لپاره ميلمانه كوي

  ) كولو منع شوي نه دي بلكي سخت ناروا ديدا افغانستان دي لته يوازي ال( 
خو احمد ولي كرزي بيا د دوي سره په توپير ډير خوږ ژبي خو خورا قانوني سړي دي چي د 

  .  افسر ښه نه ورڅخه راتلل
ده زياته كړل موږ هر څه په دغه وjيت كي د والي د jري تر سره كو دا ځكه چي موږ په بل 

ما به په ډيري خواري سره خپل ځان ته قناعت وركوي چي دا . ه وم زه ډيره حيران. چا باور نه لرو 
  .خو يوازي د سپيشل فورس د يو افسر نظر و چي د امريكا د اردو يو ځانګړي جزو تام دي

. ما شا وخوا وكـتل چي د شيرزي يوه سرتيري موږ څارلو خو موږ ته نژدي نه شو رات"ي
هم ددي هر څه ننداره كول دا يو عجيبه تركيب و عبدهللا د موټر د مخ په سيټ كي ناست و ده 

  .چي دا بل اړخ ته مي وكـتل د ملګرو ملتونو د اداري موټران  د ترافكيو په تم ځاي كي وjړ وو 
نوموړي . په موټر كي د ننه د جنوب غرب حوزي د يوناما مشر تلت بيګ مزديكوف ناست و

لري او د برلين د ديوال تر ړنګيدلو   (PHD)پخواني جاسوس ، په پښتو ادبياتو كي   (KGB)د 
وروسته يــي د طالبانو د رهبري سره په پاكستان كي په منظمه توګه م"قاتونه كول چي ده هم موږ 

  .څارلو
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دغه بي بند وباره د امريكايــي سپيشل فورس ښځي او نارينه افسر زموږ سره په داسي ځاي 
  .كي خبري كولي چي موږ ته نژدي څوك نه شو رات"ي

ا او دغه افسر د سپيشل فورس د هغو دو سرتيرو پر وژلو خبري پيل كړي چي په دا م
د كار ) سي. ار. سي. اي(ما ورته وويل چي د . وروستيو ورځو كي په هلمند كي وژل شوي وو 

كوونكي وژل كيدل ددي څرګندويــي كوي چي په جنوبي افغانستان كي د ورانكارو فعاليتونو شمير 
  .مخ پر  ډيريدو دي

د سپيشل فورس افسر راته وويل زه او زما ملګري پدي باور يو چي ددغي حملي تر شا د 
  . هلمند د والي jس وو 

موږ د خپلو مقاماتو څخه غوښتي دي چي د والي د نيولو اجازه راكړي خو تر اوسه j هغوي 
پيښيږي افسر په ډاډ راته وويل هر څه چي په كندهار كي .  پدي اړه مثبت ځواب نه دي راكړي 
  .هغه ټوله د هلمند څخه سرچينه اخلي

  ما وويل دا د هلمند څخه پښيږي؟ د پاكستان په اړه مو نظر څه دي؟. زه ډيره حيرانه شوم
دا چي د هلمند والي شير محمد اخندزاده دي امريكايــي سرتيري وژلي وي هسي افوهات 

او په جنوبي افغانستان كي د نرم شير محمد چي د طالبانو غوندي پګړي تړي، د م" زوي دي . دي
خو ددي ټولو سره سره .  اپيمو تر ټولو لوي سوداګر او كرونكي  دي چي پدي كي هيڅ شك نشته

 j نوموړي د ولسمشر كرزي خورا نژدي ملګري دي چي  د امريكايــي سرتيرو خوا ته به په بد  نظر
  يا ده؟ما د سپيشل فورس ددغه افسر څخه وپوښتل چي ايا دا رښت. ونه ګوري 
  او د بله پلوه تاسو څه پوهيږي چي ده  به دا كار كړي وي؟ 

ده وويل پدي اړه موږ ځني شواهد لرو ،چي والي ددي كار امر وركړي و چي دا هر څه موږ 
  . دده د ټليفون څخه تر jسه كړل

ما ورته وويل په افغانستان كي هيڅ جګپوړي كس خپله ټليفون د ځان سره نه ګرځوي ځكه 
  .سټ"يټ  ټليفونونه خودونه لوي دي لكه لپ ټپ كمپيوټرچي دا 
د بله پلوه كه تاسو چيري دده د ټليفون څخه داسي څه تر jسه كړي وي دا ددي مانا نه  

  .لري چي هغه دي په ټليفون كي ددي كار د تر سره كولو امر وركړي وي
  بل تاسو څه ډول اواز دده د سټ"يټ ټليفون څخه تر jسه كړي؟ 

ويل چي دوه يا دري كسان په يوه خونه كي ناست وه چي په هغوي كي د يوه اواز ده ده و 
  .ته ورته وو 
  زما زړه په دربيدو شو خدايه دا خلك په ګومان سره غواړي د هلمند والي ووژني؟ 

ما ته هغه خبري راپه زړه شوي چي ما او اكرم  يــي زما په كور كي د انارو د خوړلو پر خت 
په دغه وخت كي امريكايــي سپشيل فورس په هلمند كي د سخت دريزه جهادي  .يادونه كړي وو 

حكمتيار په . قوماندان حكمتيار د كسانو سره كار كوي او هغوي سپيشل فورس ته خورا نژدي وو 
خپله پټ شوي و خو دده ملګري ورو ورو د طالبانو سره يو ځاي كيدل او خپلو فعاليتونو ته يــي 
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دغو كسانو د شيرزي سره خورا ښي اړيكي لرلي چي په همدي سره يــي  د حكمتيار. ادامه وركول
  . سپيشل فورس خورا تابع وو 

ما دوي ته وويل زه شرط وهم چي دا كار شيرزي كړي پدي سره دي غواړي چي د هلمند 
شيرزي په خپلو معلوماتو سره .  والي د مخه لري كړي او ځان د ټول جنوب سردار جوړ كړي 

په جنوب كي د ورانكارو فعاليتونو له كبله د هلمند د . ورس ړانده كړي ديامريكايــي سپيشل ف
  .والي په م"متولو كي ،دي دوه هدفونه لري 

لومړي خپل بادار پاكستان ژغورل او دويم امريكايــي اردو د خپلو حريفانو پر ضد كارول 
  . دس

  . خو دا ټكه د را پريوتو په حال كي وو 
ده وويل كه چيري كرزي په راتلونكي ټولټاكنو كي ماته . سه وو دغه افسر كرزي ته خورا په غو

زموږ زياتره كسان به هغه وخت خوشاله شي . وخوري نو امريكايــي اردو به اوښكي پر توي نكړي 
  .چي شيرزي د كرزي پر ځاي ولسمشر شي

زما ماغزو غوښتل چي دغه سناريو . كله چي زه افغانستان ته راورسيدم زما سره يو سوال و 
  انځور كړي چي دلته زما راتګ به ددي  وjيت يا هيواد لپاره به څه معنا ولري؟

  دا به شخصا زما لپاره څه معنا ولري؟
خو كه چيري دي . شايد دا به يوازي ددغه افسر نظر و. دي  ټولو خبرو كوم اساس نه درلود

غانستان پر يوه تباهي د امريكا د اردو په استازيتوب ږغيداي نو بيا ددي دا معنا و چي ټوله اف
دا و چي د امريكا د سفارت څخه د . راتلونكي څو ورځي مي خورا په خپګان تيري كړي . اوښتي دي

بيل په افغانستان كي د بسپنه وركوونكو مـسول و خو دده ص"حيت تر . بيل ټايلر ټليفون راغلي
رانس په خونه كي موږ د سفارت په دويم منزل كي د شپيتمو كلونو د كنف. دي خورا ډير وو 

  . كښيناستلو
  ده وويل څنګه كوjي شو ،چي زيات پښتانه په ملي اردو كي جذب كړو؟ 

  ايا زه بايد د ځينو قول اردوګانو د قوماندانانو په اړه فكر وكړم؟
ما ورته د يوه قول اردو لپاره اكرم  پيشنهاد كړي خو ده وويل تر څو چي شيرزي په كندهار 

  .ه قبلومكي وي زه دا وظيفه ن
  م كال د جون په مياشت كي پ"ن شوي دي بايد وځنډيږي؟۲۰۰۴هغه ټولټاكني چي د 

  ايا ټاكني بايد د غرب په شان وي ،چي يو كس يوه رايه لكه په لويه جرګه كي چي وو؟
بيل خورا لوړ رتبه ډيپلومات و هر وخت چي به ما دي ليدي نو د سفير رابرت فين سره به 

ما پرده باندي زيات باور درلودي چي زما ليك به واشنګـټن ته واستوي . څنګ په څنګ وjړ وو 
  .خو ده زما هغه ليك قيوم ته  تر  نظر تيرولو او سانسور لپاره ورليږلي وو 

ما په ځواب كي ورته . بيل په ټليفون كي راته وويل ما ستا ليك ولوستي ،چي ډير ښه وو 
  ؟ وويل ښه ته خبر يــي چي هغه ليك ته څه پيښ شول
  .بيل  خبر نه و خو ما ټوله كيسه ورته وكړل
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په سفارت كي يو بل شي هم و هغه دا چي دوي زما سره هر شي په شخصي توګه تر سره 
بيل د سفير د سياسي چارو د . دوي زه ددي كبله چي امريكايــي يم د خپلي كورنۍ غړي بللم. كول

بيل ډير لږ .  خورا جدي مجلس كړي وو   لومړي سيكرتر سره د كندهار  په اډه كي زما د ليك په اړه
ده وويل ته بايد سفارت ته راشي ځكه چي كندهار ستاسو لپاره .وروسته ما ته بيا ټليفون  وكړي 

  .  ډير خطرناكه دي
خو ما بايد ده ته يو څه ويلي واي ځكه ،چي په كندهار كي زما لپاره د ويري كوم خاص شي 

.  ر ايو په زړونو خبر و ،چي زما په اړه يــي څونه تشويش درلودنه و خو خداي زما د مور او زما د خو 
زه د ده څخه له دي كبله ډيره مننه كوم چي زما د . په كندهار كي ما د احمد ولي كرزي درلود

  .امنيت غم يــي خوړي او دده له كبله زه په امن كي وم
jما . ي شولكه ما چيري امنيتي كسانو ته ضرورت درلوداي ما يــي هر وخت غوښتنه كو

كوjي شول چي دده په كور د اړتيا په وخت كي بيده شم خو زه j تر اوسه د كرزيانو د كورنۍ 
زه تر اوسه نه پوهيدم چي احمد ولي به زما په اړه څه فكر كوي چي زه څوك . غړي  شوي نه وم

  يم؟
كبله د ځانه  لس كاله ما په پاريس كي  د خبريالي په توګه كار كړي خو فرانسويانو زه له دي

داچي ما دونه وخت د خپل پلرني ټاټوبي څخه ليري تيري كړي و . نه يم شړلي چي ته خو امريكايــي
  .خو زه فرانسوي نه شوم خو دا بايد هم ووايم چي زه نوره امريكايــي هم نه يم

خو په كندهار كي هرڅه ډير خراب و د جمعي په شپه به د ټولو خيريه ټولنو بهرنيو كار 
ميله جوړول چي پكښي به يــي په پيخر شراب څښل خو هيڅ افغان د دوي منځ ته د كوونكو 

د دوي زما څخه هم ښه نه راتلل ځكه چي زه افغانانو او د امريكا اردو ته . ورتګ اجازه نه لرل
د امريكايــي اردو بيا زما څخه . ډيره نژدي وم خو د امريكايــي اردو بيا له دوي څخه ښه نه راتلل

نه راتلل چي زه يوه رسمي خبرياله او د بشري مرستو كار كوونكي وم خو افغانه هم  پدي خاطر ښه
نه وم دلته ماته يوازي بشريت را پاته كيدي چي زه هم د هغه بشر يو فرد وم چي  دا نړي  يــي د 

  .ژوند كولو لپاره مستخره شوي ده
  .مي مبارزه كول په بل عبارت زه يوازي وم چي د خپل ځان او د نړي د راتلونكي لپاره

نو وي"ي شو .  زما رئيس قيوم ما تر ټولو نژدي ملګري بلي خو ده هم پر مخ څپيړه  راكړل
  .چي په كندهار كي ما بيره محسوسول چي په رښتيا دا ډير خطرناكه ځاي هم دي

قيوم پر خپلو دو رستورانتونو چي په بالتيمور كي دي او پر خپل كوچني ورور چي د نوي  
قيوم خپله لور په كابل كي ساتل چي  تر اوسه يــي د . ن ولسمشر دي خورا ډير ګرځيديافغانستا

بجي د شپـي ګرځ بنديز ته  ۹:۳۰زما ياديږي چي زه د شپـي پر .  كابل څخه كندهار ته ونه ليږل
) اين. اين. سي(قيوم . نژدي په كابل كي د قيوم كورته تر پنځلس ساعته سفر وروسته ورورسيدم

  . نل د سټ"يټ ډيش له jري كـتيټلويزوني چي
  ده په وراخطايــي سره راته وويل ته يوازي راغلي؟ 

  . ما ورته په هو ځواب وركړي 
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  ده وويل ټوكي خو به نه كوي؟ 
دا ټوله له . هغه خطر چي ما پر سر باندي اخيستي و هيڅكله به يــي څوك پر سر وانه خلي

ما د بيل څخه مننه وكړل  خو زما . ه راكړي  وو دي كبله چي بيل ما ته په سفارت كي د اوسيدلو بلن
  . ليك د هغه بريدمن له كبله تر رازق شيرزي پوري ور ونه رسيدي

ده وويل سارا ستا خوښه . ما وويل زه بيله دي هم كابل ته راتلم او زما په اړه هيڅ فكر مه كو
  يل ته ور ورليږم؟ده چي زه ستاسو ليك د ايت"في ځواكونو عمومي قوماندان جنرال ډان ميكن

ده زياته كړل له دي څخه به موږ ته دا څرګنده شي چي ستاسو ليك ته چي د كندهار په اډه 
په واشنګـټن كي بيروكراسي حاكمه وه او په افغانستان . كي څه پيښ شوي و د جنرال نظر څه دي

په . د شوي دهكي د امريكايــي ملكي كار كوونكو او امريكايــي اردو تر منځ خورا ډيره فاصله ايجا
بيل . افغانستان كي د امريكا بهرنۍ پاليسي د دفاع وزارت او سټيټ ډيپارټمنټ لخوا اداره كيدل

وويل چي پدي اړه ما څو ځله جنرال ميكنيل ته خبر وركړي دي خو د هغه لخوا څخه تر اوسه 
  . پدي اړه  ځواب نه دي راغلي

يټ ډيپارټمنټ كي يواځني كس وچي بيل په افغانستان كي خورا لوړ رتبه كس و دي په سټ
  . څو ځله يــي د جنرال سره ليدلي وو 

د سټيټ ډيپارټمنټ كار كوونكو به ويل چي دا امكان نه لري چي سړي دي د جنرال 
دوي ويل چي جنرال اوس په افغانستان كي په خپله لوبه مخ ته بيايــي .  ميكنيل سره كار وكړي 

  .چي نور موږ ته كوم اعتبار پاته نه دي
خو كه چيري ما دا ليك په اردو كي كوم كس ته ليږjي نو مخامخ به مي په دفاع وزارت كي 

ددي ټولو سره سره بيا هم ما ميكنيل ته د ليك د ليږلو سره مخالفت . رمسفيلډ ته ليږلي واي
تر دي څو ورځي وروسته بيا بيل ټليفون راته وكړي ده وويل چي جنرال غواړي ستاسو . ونكړي 

  .سره وويني
  . وروسته زه وپوهيدم چي زما ليك ته د جنرال ځواب څه وو 

  ده ويلي و ،چي دا څه فكر كوي؟
  موږ په شيرزي بارو لرو؟

  ايا دا څنګه ښځه ده دا د كرزي د كورنۍ سره مي"و نه ده؟
  ده په ناببره توګه پوښتلي وه چي زه دا چيري ليدjي شم؟

كي سره وليدل چي په مجلس كي د ټيم په نامه  زه كابل ته وjړم هلته مو د امريكا په سفارت
جنرال ميكنيل د كينډي د هارډورډ په حكومتي پوهنتون كي زده كړي . يو بل كس هم ګډون درلود

ما په خبرو كي وار د مخه كړ ورته ومي ويل جنرال تر دي وړاندي چي زه نور څه ووايم . كړي دي
ميم نيولي دي چي نوره به ستاسو په يوه ټيم كي ما تص. غواړم تاسو پوه كړم چي زه ستاسو سره يم

  .او زه د يونيفورم لرونكو كسانو سره كوم حساسيت نه لرم. كار كوم
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كه ما كومه سخته خبره كړي وي دا ددي معنا  لري لكه ما ته چي په خپله كورۍ كي يوه 
سپيشل فورس زه د هغو خبرو له كبله چي د كندهار په هوايــي ډګر كي ،چي د . تونده خبري وشي

  .افسر د امريكا د اردو په استازيتوب راته وكړي ډيره خواشيني شوم
جنرال ميكنيل راته وويل زه هميشه د سپيشل فورس د ټيمونو سره په مشكل اخته يم زه 

دده د خبرو څخه داسي ښكاريدل لكه چي . به ډير خوشاله شم كه هغوي يو څوك وڅاري 
  . خپل نظر څرګند كړي وو سپيشل فورس د شيرزي په اړه يوازي 

ما وويل په هلمند كي چي اوس دا اور بل شوي دي د هغه د وژلو لپاره كوم بيړني پ"ن شته 
  ؟

ما زياته كړل چي والي شير محمد ددغو دو سرتيرو د وژلو امر نه دي وركړي او نه دا امكان  
  .لري چي هغه دي دغسي يو كار ته jس واچوي

س هغه پ"ن رد كړي چي له مخي يــي والي شير محمد ليري ده وويل چي ما د سپيشل فور 
جنرال ميكنيل د ايت"في ځواكونو عمومي . كيدي او دوي ته مي وويل چي په والي كار ونه لري 

  . قوماندان و خو د امريكا اردو په خپل منځ كي پر دو برخو ويشل شوي دي
تقيما د جنرال ميكنيل سپيشل فورس چي د محاربوي جګړي زيات بار يــي  پر اوږو دي مس

. دوي په فورت برګ شمالي كرولينا كي خپلو مقاماتو ته راپورنه وركوي. تر قوماندي نه دي jندي
  .  همدا په افغانستان كي د امريكايــي پاليسي د هماهنګي په شنډولو كي يو بل فكـتور دي
ډير څرګند د ګل اغا موضوع هم زموږ په بحث كي شامله و چي پدي اړه د جنرال نظر هم 

تر څو چي . ده وويل موږ دلته د ولسمشركرزي د م"تړ لپاره يو او شيرزي د كرزي والي دي. وو 
  . كرزي دي پرغه چوكي ساتلي وي موږ به يــي م"تړ كوو 

  :ما ده ته وويل چي كندهار خپل رسمي امنيتي ځواكونه لري 
له مخي تر هغه وخت م كال د اساسي قانونو ۱۹۶۴دغه ځواكونه د . چي پولس او اردو دي

په كندهار كي . پوري رسمي بڼه او قانوني بڼه لري تر څو نوي اساسي قانون رامنځ ته كيږي 
  .ولسمشر كرزي د امنيتي ځواكونو واك د والي څخه واخيست او يو بل كس ته يــي وسپاري 

خو شيرزي اوس خپله شخصي مليشه لري چي هغه بيا د هغه قانوني امنيتي ځواكونو سره 
ددي پر ځاي چي امريكايــي اردو د قانوني ځواكونو سره كار وكړي بلكي . مقابله كي وjړ ديپه 

دا مليشي . دوي د قانوني ځواكونو او مركزي حكومت پر ضد د ناقانونو مليشو سره مرسته كوي
  .بايد بي وسلي شي

چي  ما په همدي اړه په كندهار كي د اردو د استخباراتو د افسرانو سره هم خبري وكړي 
  .هغوي بيخي را سره موافق وو 

د jري خالي س"  (DDR)دوي پدي اړه يو كاري پ"ن هم جوړ كړي تر څو دغه كسان د 
زموږ . د جنرال د خبرو څخه داسي وي"ي شم چي پدي اړه تر اوسه هيڅ اقدام نه و شوي. شي

د قوماندان ډګروال  مجلس ډير اوږد شو خو په اخير كي جنرال راته وويل چي ته په كندهار كي زما
  .جان كمپبيل سره ووينه
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نوموړي ډير ځوان او jيق افسر دي چي زه خپله پدي فخر كوم چي دغسي كسان زما تر امر 
خو ما غلط مه نيسه هغه ډير باتور ځوان دي ،ددي تر څنګ ډير چاjك او ښه .  jندي كار كوي
  . مجلسي دي

ما زما د غلجيو . قوماندان تر منځ مجلس وشوكله چي زه بيرته كندهار ته راغلم زما او د 
په لومړيو كي زما او د . مشران هم راسره بوتلل او هلته مو د ملكي چارو د افسر سره وليدل

شايد دادي كبله چي زه دده د قوماندان لخوا څخه ورته . قوماندان مجلس ډيره نيولي او بي رقمه و
  .معرفي شوي وم

نګـټن ته ليږل شوي و او ده هم هغه ليك لوستلي و نو هغه ليك هم دده د ځاي څخه واش
د قوماندان سوالونه مستقيم و خو د بله پلوه زما . ځكه دي پوهيدي چي زه له كومه ځايه  راځم

ځوابونه ډير تشريحي او د شيرزي او د دوي تر منځ اړيكي او د قوماندان هدف چي دده هدف په 
  .يجنوب غرب حوزه كي د څه شي تر jسه كول د

  ده زما ټوله ټكي وڅيړل او بيا يــي د ملكي چارو افسر ته وويل دا بايد څنګه مخ ته بوځو؟ 
بيا يــي ما ته مخ راواړوي چي دري شيان راته ووياه چي زه يــي همدا اوس دستي تر سره كړم 

  .      او هغه د حاjتو په ښه كولو كي مرسته وكړي 
  .ما ورته سمدستي پنځه شيان وويل

دداسي مرستي لپاره اكرم د څو . وليسو ته د ښووني او روزني زمينه برابره كړهد كندهار پ
ما دده سره زيات وخت تيري كړي دي او ده هغه اداري چارټ . مياشتو راهيسي په لټه كي دي

جوړ كړي دي او هغه شيان يــي پكښي په نښه كړي دي چي د پوليسي تجربو او وړتيا لپاره ډير 
  .اړين دي

ا كسان جنګيالي دي هغوي نه پوهيږي چي څنګه د يوي جنايــي پيښي پلټنه ده به ويل زم
كله چي زه كندهار . ددي تر څنګ بايد دوي د وګړو حقوق وپيژني او په همدي اړه تربيه شي. وكړي 

م كال په لومړيو مياشتو ي مي د اكرم سره وليدل ده ماته وويل زه كوښښ ۲۰۰۲ته راغلم او د 
  . ه راضي كړم تر څو هغوي زما كندهاري ملګري تربيه كړي كوم چي امريكايان دي ت

څه به شوي واي كه . ما دغه ټكي يو مثال ګرځولي و هر ځاي چي به مي ددي يادونه كول
موږ د نيويارك ښار د پوليسو د ډيپارټمنټ څخه پوليس راغوښتي واي او  هغوي د كندهار د 

كي تندر پكښي راشوه ۹/۱۱نيويارك چي په څه به شوي واي هغه . پوليسو ډيپارټمنټ رغولي واي
  .شول او اوس يــي د نوي او ډيموكراټيك افغانستان په بيارغولو كي مرسته كړي واي

تر جګړي وروسته متحده اياjتو د افغان ملي اردو د جوړولو ټټر ووهي او جرمنيانو د پوليسو 
جرمنيانو تر اوسه دلته نه و .  كړي خو تر دي مهاله پوره يو كال وتلي و خو پدي اړه هيچا اقدام نه و 

  .راغلي نو متحده اياjتو بيا ولي دوي په دي نه مجبورول چي هلته وjړ شي
د كرنل كمپبيل لپاره دويم تكي دا و چي د شيرزي د شخصي مليشو سره خپلي اړيكي پري 

ګل اغا چي ما ده ته وويل . د هغوي پر ځاي د نورو افغان جزوتامونو سره اړيكي ټينګي كړي . كړي 
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په خپله بد امني ته لمن وهي تر څو امريكايان د همدي د مخنيوي لپاره دوي ته ضرورت ولري چي 
  .اوس ورته طالبان وايــي

د هغو قومي مشرانو سره بايد په نور ماله توګه  غونډي تر سره كړي چي په ټولنه كي د قدر او 
كله . و ټوله ولس ته يــي ګـټه ورسيږي تر دي حده چي بيارغونه بايد عامه شي ا. نفوذ څښتنان دي

چي زما خبري خ"صي شوي كرنل راته وويل چي موږ اشتباه ګاني كو خو په وړاندي يــي موږ 
  .پروسيجر هم لرو تر څو هغوي پيدا او بيرته يــي سمي كړو چي داشي به تاسو په خپلو سترګو وويني

وشي خو دلته هيڅ يوي داسمه خبره ده چي غلطي پيدا شي او بيا يــي د منځه وړلو هڅه 
دا څنګه . ملكي انجيو په دي اړه ارزيابي او څيړنه نه ده كړي او همدا كار اردو هم هميشه نه كاوه

پروسيچر دي چي تر اوسه يــي په عراق او افغانستان كي د بنديانو سره د بد سلوك مسئله نه ده 
  .حل كړي چي دا ډيره جدي مسئله هم ده
ده د ملكي چارو تورن ته امر وكړ، چي د اكرم . ژمن هم وو  كرنل چي څه ويل هغونه ورته

تورن هم د اكرم سره وكـتل خو تر . سره وويني او د پوليسو لپاره د ښووني او روزني پروګرام جوكړي 
كرنل د استخباراتي معلوماتو د راټولو سره ډيره . اوسه j د هغو مستو څخه څه كوچ نه دي راوتلي

  .  چي د دوستي بنياد به يــي هم د دغو معلوماتو پر راټولو وjړ وو دلچسپـي لرل همدا jمل و 
ډير د حيرانۍ ځاي دي چي تر . كرنل زما څخه په حوزه كي د لويو قومونو  يو چارټ وغوښت

اوسه په افغانستان ي د امريكا د راتګ څخه يونيم كال تير شوي و خو امريكايــي اردو j تراوسه  
ي ته د قومونو زيات شيمر مشران راوستل كرنل راته وويل چي زه ما اډ. دغسي معلومات نه لرل

د ملكي چارو تورن د غونډي  . هم كيداي شي دغي غونډي ته در شم نوموړي غونډي ته راهم غي
لپاره پوره اماده ګي نيولي وه ده د شيرزي د ژباړن پر ځاي د جنوب يو افغان اصله امريكايــي 

  .ترجمنان د ځان سره راوست
غلجي مشرانو په غونډه كي ګډون درلود چي په هغوي كي زما تر ټولو خوښ ۱۵ل ټول ټا

  .توخي هم شامل وو 
كله چي موږ دي راپورته . ده دساه تنګي ناروغي لرله، چي له همدي كبله پر مځكه راولويد

ده چي دا حال وليد سمدستي .كړي او پر مځكه مو پري ايستي په همدي وخت كي كرنل راروسيد
دو سرتيرو ته امر وكړ ،چي ډير ژر تذكره راوړي او هغو نورو قومي مشرانو ته وښيــي چي يــي خپلو 

  . دلته موږ خورا تكړه ډاكـټران لرو او هغوي ته يــي په دي اړه ډاډ هم وركړ
د قومي . تر دي وروسته كرنل په خپله د مجلس مخته بيولو چاري په jس كي واخيستي

  وويل چي تاسو موږ ته څه مشخص ويل لري؟مشرانو تر خبرو اوريدلو وروسته يــي 
ايا امريكايــي اردو د يوه قوم سره ډير نژدي دي او هغه نور قومونه پر امريكايانو خپل اعتبار 

  د jسه وركوي؟
كرنل . كاشكي خو مي مخكي j داسي غونډي تر سره كړي واي خو اوس هم وخت نه دي تير

دغي پيښي زما .مي مشران ورڅخه راضي شول كمپبيل يواځيني قوماندان و چي د كندهار د سي
  .سره ددي مرسته وكړه، چي په داسي هيواد كي لكه افغانستان د اردو رول وپيژنم
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تر كومه ځاي پوري چي ماته څرګنده ده د امريكا  د اردو د شتون په اړه دوه سوالونه د ډيرو 
ه كي به د ډيرو كسانو لخوا مطرح يو يــي تيوريكي سوال و چي د امريكا دنن. غربيانو په ماغزو كي وو 

د امريكا د ملكي وګړو  په ذهن كي دا سوال و چي ايا زموږ بهرنۍ پاليسي دي د دفاع وزارت . كيده
  لخوا اداره شي؟  

د يو ملت په صفت دا زموږ لپاره خورا مهم سوال دي چي هميشه په متحده اياjتو كي بحث 
لپاره يو سوال دي چي دا څنګه كيداي شي چي پر د يوي امريكايــي په توګه دا زما . پر كيږي 

  امريكايــي اردو دي سړي د تياتر د دريز پر سر اغيزه ولري؟
  .ددا jندي مثال څخه به تاسو ته په خپله څرګنده شي چي رښتيا څه روان وو 

په كندهار كي پنځه زره امريكايــي سرتيري مستقر و چي په مقابل كي يــي يوازي يو تن د 
د امريكا سفارت چي تازه  په افغانستان كي پرانيستل . نټ استازي شتون درلودسټيټ ډيپارټم

كه . شوي و او بيل ټايلر كار پكښي كاوه ، دا ورته ډيره ګرانه وه چي پر اردو دي كومه اغيزه ولري 
به په واشنګـټن كي د بهرنيو چارو د وزارت لخوا كوم كار تر سره كيده هغوي بايد د امريكا اردو 

داسي كسان لكه كرنل كمپبيل د جنګي ښووني او روزني، د دښمن سره د نښتي، . ي وايخبر كړ 
جنګي تاكـتيك اود  نظامي پ"ن ګذاري  په ډګر كي روزنه وركړل شوي وه نه په  سياست او د 

  .ډيپلوماسي په چارو كي
. و د هغه وظيفي لپاره چي دوي را استول شوي وه تر اوسه دوي ته ور پيژندل شوي j نه و 

همدا jمل و چي دوي دداسي كسانو لمن نيولي وه لكه ګل اغا، خو په اصل كي دغسي كسان په 
  .افغانستان كي د امريكا د عملياتو چي هدف يــي د افغانستان بيارغونه وه مخالف واقع كيده

شپږ مياشتي . د ډيرو مناظرو سره سره څه چي بايد كرنل تر سره كړي واي تر سره يــي نكړه
م كال په ډيسمبر كي زه د كرنل كمپبيل  د عوضي كرنل ريچارډ پيډرسن ۲۰۰۳عني د وروسته ي

ما ورته وويل زه نه  پوهيږم . سره د هوايــي سكول فيلډ باركونو كي د دده په دفتر كي مخامخ شوم
چي ته به هلته د څه لپاره ليږل كيږي خو يو شي چي څرګند دي هغه دا چي ته به هلته د امريكا 

د پيډرسن جزوتامونه  . ده وويل ته رښتيا وايــي خو دا زما نه خوښيږي .  يسي مخ ته بيايــيبهرنۍ پال
پنځه ويشتمه پياده فرقه كندهار ته  ليږل كيده او ما بايد دده افسرانو ته د افغانستان په اړه 

  .معلومات وركړي واي
ته ور وښويم ما د سكول فيلډ په باركونو كي دري ورځي د كرنل سره تيري كړي تر څو ده 

دده د سوالونو د ځوابونو لپاره به مي دده پر ميز . چي څنګه پر يو كس په خبرو كي اغيزه واچوي
ده زما ټولي خبري د غرمي تر ډوډي وروسته يوي ډلي افسرانو ته د هغي اډي په . نقشه غوړولي وو 

  .كلب كي وكړي او زما څخه يــي زياته مننه وكړه
پنځو زرو سرتيرو  ته وويل چي تاسو به ټوله په كندهار كي ددي زه يوه سرتيري وم ده  خپلو 

هغوي ته مي د ځايــي . همدا شان مي زيات وخت د ملكي چارو د ټيم سره تير كړ. ساتنه كوي
  .  قومونو هغسي يو چارټ جوړ كړ، لكه څنګه چي مي كرنل كمپبيل ته په كندهار كي جوړ كړ
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زما د ټولو خواريو سره سره به بيا  هم هر څه  يواځيني شي چي زه يــي ځورولم هغه دا چي 
په ) كينساس ليونپورت( د بالكان د وخت زما يوه ملګري چي اوس يــي د. پر بله خوا روان وو 

زه j تر . پوهنتون كي د اردو لوړي زده كړي تر سره كولي ماته د ميلمني ويناوالي په توګه بلنه راكړه
صه شوي ،چي څه وخت وړاندي مي د كنكورډ فرسټ اوسه د هغي وينا د جنجال له نه وم خ"

د كنكورډ ملكي وګړي زما خپل خلك . پيريش په كليسا كي د ګڼ شمير نظاميانو په مخ كي كړي وو 
  . و خو زه نه پوهيدم چي د اردو جګړنان به زما خبري څنګه و ارزوي

هوايــي كي د  په دغو كسانو كي يو كس چي  د پنځه ويشتمي پياده فرقي غړي و سمدستي په
ده ورته ويلي وه ،چي تاسو به تر اوسه داسي . خپل كنډك د قرارګاه سره په تماس كي شوي وو 

  .ژورناليسته نه وي ليدلي خو دا بلكل د يوي بازي په شان ده
بيليونه ډالره تخصيص شول خو هغه سرتيري  ۱۷۸م كال لپاره د دفاع وزارت ته ۲۰۰۴د 

پل ژوند راتلونكي يو كال يــي په يو ډير نابلده هيواد كي تيروي، لكه د پنځه ويشتمي فرقي چي د خ
. د هغه هيواد د كلتور ، تاريخ ، ژبي او د فعلي وضعيت په اړه ورته هيڅ روزنه نه  وه وركړل شوي
.  د كندهار په اډه كي چي ما د هر سرتيري سره خبري كړي دي هيچا دي ته ورته روزنه نه وه ليدلي

چي زه په هر شي پوهيږم بلكي هغه كسان چي په افغانستان كي اوسيدلي وه زما مطلب دانه دي 
لكه څنګه چي پر عصري وسلو پيسي . د هغوي  تجربي ددغو كسانو لپاره خورا ارزښت درلود

تر هغه وخت پوري چي د امريكا . لګيږي همدا شان بايد دغي برخي ته هم  پوره پاملرنه وشي
خ وړل كيږي، تر هغه وخت پوري بايد ټولو افسرانو ته د هغي پاليسي د دفاع وزارت لخوا پر م

  . سيمي په اړه معلومات وركړل شي چي دوي وظيفي پكښي تر سره كوي
م كال په پسرلي كي چي كله پنځه ويشتمه فرقه كندهار ۲۰۰۴دوي مياشتي وروسته يعني د 

دي ته د . ليك تر jسه كړته را ورسيده ما د ملكي چارو د يوي ښځينه هيتري نومي ضابطي بريښنا
لوړ پوړ چارواكو لخوا ويل شوي و ،چي د كندهار د قومونو په اړه معلومات راغونډ كړي او په 

  .همدي اړه دي زما څخه د مرستي غوښتنه وكړه
ما هغه چارټ وروليږي چي شپږ مياشتي وړاندي مي په هوايــي كي د كرنل پيډرسن لپاره جو 

ده ورته ويلي وه ،چي داسي هيڅ يو چارټ مي . ل پيډرسن ته وركړنوموړي هغه چارټ كرن. كړي وو 
وروسته وپوهيدم چي كرنل تر دا مهاله پوري خپل ټول وخت د والي سره . تر اوسه نه دي  ليدلي

شيرزي نه يادوم بلكي شيرزي په خپل يوه نژدي ملګري د ښار او كور جوړوني په . تيري كړي وو 
  .ي وو پخواني وزير يوسف پښتون عوض شو

ما كرنل ته وړانديز وكړ كه تاسو د احمد ولي او ضابط اكرم تر څنګ د نورو قومونو د مشرانو 
سره وويني دا به ډير ښه وي په ځانګړي توګه د  اكرم د مشر د سرولښكرو ضد پخواني قوماندان 

پر  م" نقيب يو ځانګړي انسان دي، هغه م" نقيب ،چي د سرو لښكرو ضد جهاد.  م" نقيب سره
هغه م"نقيب ،چي په امريكايــي سټينګر ميزايلو . سره نژدي اړيكي لرلي)  اې. اي. سي(مهال يــي د 

يــي دري روسي چورلكي را و غورځولي  او هغه نا استعمال شوي ميزايل يــي د جګړي تر ختميدو 
م كړ او هغه م" نقيب چي كندهار يــي د طالبانو څخه تسلي. وروسته بيرته متحده اياjتو ته وسپارل
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هغه م"نقيب .  د طالبانو تر ړنګيدو وروسته د كندهار والي وټاكل شو خو بيرته ډير ژر برطرفه شو
  . چي د ارغنداب د ولسوالي څښتن  او په سيمه كي د خورا ډير نقوذ خاوند دي

دا ځكه چي دده په اړه د . خو كرنل پيډرسن دده په اړه تر اوسه هيڅ هم نه وه اوريدلي
تر كوم ځاي پوري چي ما  امريكايــي اردو . اردو په ډاټا بيسونو كي هيڅ معلومات نه وو امريكايــي 

زه پدي اړه ډيره حيرانه يم چي د امريكا حكومت د دونه . وپيژند نو هيڅ اساسي حافظه يــي نه لرله
  امكاناتو او وسايلو سره سره بيا هم په دغسي يو حالت كي قرار لري؟

په دغسي يو حالت باندي يوازي اكرم خبر . و حالت باور نه راتيد افغانانو هيڅ  په دغسي ي
ما يوه ورځ د اكرم څخه وپوښتل چي د طالبانو د نسكوريدو پر مهال طالبانو د كندهار واك په . وو 

اكرم زه په خپل دي .  سوله ييزه توګه  م" نقيب ته پريښود، خو ده بيا واك شيرزي ته پريښود
ده وويل چي په هغه وخت كي موږ  ډير خوشاله و ځكه چي موږ فكر . مځواب سره ډيره حيرانه كړ 

كاوه ،چي امريكايان د  يو پ"ن سره راروان دي او د شيرزي څخه م"تړ يــي هم ددغه پ"ن يوه 
موږ فكر كاوه، چي دوي به د يو داسي حكومت بنسټ كښيږدي چي د ټولو قومونو . برخه ده

  . لپاره د منلو وړ وي
كړه په لومړيو كي چي كله طالبان د منځه وjړه خلك ډير په بيره كي وه او هرڅه اكرم زياته 

خو د وضعيت تر څيړلو وروسته افغانانو كرار كرار . چي به امريكايانو ويل هغه به يــي ورسره منل
په كراره كراره خلك وپوهيدل چي هيڅ شي هم نشته او همدا jمل دي . خپل ځانونه راپورته كړه

دوي وپوهيدل چي امريكايان نه د كندهار د اداري ، نه د . وران كارو jر ونيول چي هغوي د
دوي ته دا هم څرګنده شوه چي . شيرزي او حتي نه د ټول افغانستان لپاره كوم اساسي پ"ن لري 

  . ولسمشر هم په دي اړه نه كوم پ"ن او نه كومه نظريه لري 
    .ازي په نامه حكومت ديد اكرم په وينا چي اوس د افغانستان حكومت يو
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 خطا نښه

 )پسرلي 2003(

  
م كال په اپرٻل كې مې هوډ وكړ چې په كابل كې د ايت"في ځواكونو له قوماندان ۲۰۰۳د 

  .ډان مكنل سره ووينم
  .د ټوپكساjرۍ په اړه چې زما كومه نظريه وه غوښتل مې چې هغې ته نوره پراختيا وركړم

م كرزي پر پ"ن چې په هغه كې مو د ټوپكساjرانو د له واكه لرې تر همدې مهاله زما او قيو
كابل ته زما د سفر . كولو jرې چارې ولسمشر كرزي ته په ګوته كړې وې دوه مياشتې اوښتې وې

اصلي موخه دا وه چې همدا مسئله له جنرال سره مطرح كړم او په دې اړه دده نظر ځان ته معلوم 
ځان ته معلومه كړم، كوم پ"ن چې موږ  په jره اچولى دى ايا جنرا  بله خبره داوه چې داهم. كړم

  ل له هغه سره كومه ليوالتيا لرى اوكه نه؟
هغه پ"ن اص" د كرزي او امريکايــي نظامي افسرانو  تر منځ  په همدې اړه د خبرو ور 

. تمامې شي پرانيست، چې كٻداى شي د امريكا د اردو د افسرانو مشورې په همدې jره كې  ګـټورې 
زه په دې ډاډه وم چې كه چٻرې ولسمشر كرزى د ټوپكساjرانو په وړاندې جامع پ"ن رامنځ ته 

  .كړي نو متحده ايالتونه به خامخا له كرزي سره مرسته وكړي 
له جنرال ډان مكنل سره زما شخصي ليدنې دا هر څه راته په . خو په حقيقت خداى خبر و

  .ډاګه كړل
څ پر مختګ هيله نه كٻده، افغان چارواكو امريکايــي چارواكو ته او په دې jره كې د هي

  .امريكايانو بيا افغانانو ته دوكه وركوله
زه هم دې پايلې ته ورسٻدم چې زما هڅې به كومه نتيجه ورنكړي او نه به په ډيپلوماټيكو 

ړي يو ما جنرال ته وويل، فرض كړه چې ولسمشر كرزى غوا. كړيو كې د كومې انګيزې سبب شي
  .ټوپكساjر له واكه لرې كړي 

  .د بٻلګې په توګه والي شٻرزى 
ولسمشر په همدې اړه له تاسو څخه دمرستې غوښتنه وكړي او دى ستاسو  تكـتيكي مرستې 

د بٻلګي په توګه درته ووايــي، چې د كندهار په هوايــي اډه كې د لومړۍ او دويمې . ته اړتيا لري 
د ورور رازق شٻرزي مركز دى او دا ځاى بې له حكومت څخه دروازې تر منځ چې د ګل اغا شٻرزي 

د هيچا ملكيت نه دى هلته د رازق د څارلو لپاره دوه  ټانكونه ودروي او يا درته ووايــي د سپين 
بولدك پر پوله ګزمې وكړئ چې دا كار تاسو مخكې هم كاوو په همدې اړه به ستاسو ځواب هغه ته 

  څه وي؟ 
  ت؟تاسو دي كار ته چمتو ياس

  .تاسو فكر كوئ چې په دې اړه به د جنرال مكنل ځواب مثبت وي، نه بالكل نه
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جنرال وويل، په افغانستان كې زموږ د ميشن هدف د القاعدې شبكې د غړو نيول او د 
دا هغه څه و چې زه يــې له ډٻر وخت راهيسي . افغانستان بيارغونې ته د امنيت زمينه برابرول دي

ه سړى له امريكايانو څخه په سمه توګه په دې اړه پوښتنه وكړي نو ښايــي زه پوهٻدم ك. په تمه وم
ما په همدې اړه ټول شيان د كرزي د دفتر مسئول  ته واضح . هغوى به  ورته سم ځواب ووايــي

نور بايد ما دا . زه په دې اړه ډٻره غره وم او فكر مې كاو چې نور نو د كامٻابۍ په درشل كې يم. كړل
  .واى، ځكه چې هر څه ته نوى باب پرانيستل كٻده هيواد پرې اٻښى

  .د اپريل ويټ ليكنې په ټولو كړيو كې يو شورماشور رامنځ ته كړى و
باjخره د جنرال ځواب داسې و لكه زما غلجيو ملګرو ته چې په كابل او د كندهار هوايــې اډه 

  .كې د اډې د قوماندان لخوا وركړل شو
راپٻښه شوې وه او د كوچنيانو په هغه وركشاپ كې مې په هر صورت ماته د ژٻړي ناروغۍ 

  .افغانان د مدني ټولنې لپاره ټولنه يــې كوربنه وه  (ACS)بايد ګډون كړى واى چې
هغې . كله چې زه دوبۍ ته ورسٻدم، مور ته مې د خپلې ناروغۍ په اړه په ټيلفون  خبر وركړ

ړې خو ما بايد درې ورځې وروسته په راته وويل چې داسې ده نو ته بايد دوه اوونۍ استراحت وك
خو تر وينا وړاندې مې . بوسټن كې د كٻنٻډي د هارډور په حكومتي پوهنتون كې وينا كړې واى

ما په هغه ښوونځي كې وينا وكړه چې وروسته يــې د چارواكو . دوې ورځې په بستره كې تٻرې كړې 
  .لخوا مننليك هم راكړل شو

ره غونډه لرله چې په هغو كې بوسټن ګلوب، تر دې وروسته مې له خبري رسنيو س
دكريسشن سائينس مونيټور، نيويارك ټايمز، واشنګـټن پوسټ، د بشري حقوقو داعيان، 

  .راډيوګانې او درې څلور ټلوٻزيوني چٻنلونو سره مركې شاملې وې
تر دې وروسته مې په لينكولين او كنكورډ كې زموږ د حاميانو لخوا سيرعلمي درلود تر څو 

كوچنيان ووينو چې زموږ د سيسټر ښوونځي له پروګرامونو سره ع"قه لري او په هغوى كې يــې  هغه
ځينو خو j وختي پينسل، بكسونه او كـتابچې ټولې كړې وې او په پنټاګون كې يــې د كانګريس له 

  .غړو سره غونډه لرله
انان د مدني افغ  (ACS)دا هرڅه د څه لپاره وو؟ هدف يــې څه وو؟ د افغانستان لپاره؟  د

  ټولنې لپاره  لپاره؟
په دغې غونډه كې ګډون ډٻر اړين و نو ځكه دا د يوې مسئولې نجلۍ لپاره ډٻره ګرانه وه چې 

  .له بله پلوه دلته اصلي ټكى د افغانستان موضوع وه. دا هر څه له jسه وركړي 
  .موږ  په څو غټو ورځپاڼو كې ليكنې خپرې كړې 

ورسٻدلو، چې الوتكې زموږ تر رارسٻدو درې دقيقې مخكې الوتنه موږ هوايــي ډګر ته ناوخته را
خو ما بايد په نيشنل پريس . امٻر او ايس كوjى شواى چې په راتلونكي پرواز كې وjړ شي. كړې وه

  .كلب نيوز ميكرز سريزې كې تر غرمې وروسته پر دوو بجو باندې وينا كړې واى
د پاكستان د رول په اړه كوم ليك لٻږلى و  واشنګـټن ته چې ما د ترهګرۍ، ټوپكساjرۍ او

دا هرڅه پر واقعيت بناو خو زه ډٻره نهيلې شوې وم او فكر مې . اوس پرې يوه مٻاشت اوښتې وه
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زه د ټوپكساjرۍ په هغه جګړه اخته وم چې . كاو چې هيڅوك ددې اورٻدلو ته چمتو نه دي
ه ځاى څخه سرچينه اخيستله، ګل اغا ټوپكساjري او ترهګري له يو.افغانستان يــې بې ثباته كاو

شٻرزى دوه ځايه لوبٻده، هم له پاكستان او هم له متحدو ايالتونو سره، خو پاكستان په 
  .افغانستان كې دوه مخې پاليسي مخ ته بٻوله

. زه د امريكا ږغ راډٻو د هيئت لخوا چې ددغې غونډې په مخ كې ناست و ډٻره وهڅول شوم
چې امريكا ږغ راډٻو زما له وينا څخه اته نيمې دقيقې راپور جوړ كړى او دغه شپه ناوخته وپوهٻدم 

البته دغه راپور په پښتو او دري خپرونو كې هم خپور شوى و، چې په .  خپور كړى يــې دى
زه يوه خبرياله يم، د اته نيم دقيقه ييز راپور ارزښت راته معلوم . افغانستان كې يــې هم خلك اوري 

له كندهار څخه په همدې ورځو كې يو چا ټيلفون . دى لكه د جوراسيك عمر دى چې دا دومره اوږد
را وكړ ويل يــې شٻرزى كرزي ته ستا په اړه د شكايت لپاره ورغلى و خو ما فكر كاو چې دغه كس به 

  .ټوكې كوي
اوس داسې اوازې وې چې ځينې ټوپكساjرواليان به له واكه لرې شي،  خو كله چې ما د 

ه ټيلفون  خبرې كولې ده له شٻرزي څخه خپله پاملرنه د دفاع وزير ته را اړولې وه قيوم كرزي سره پ
دده خبره . قيوم زياته كړه چې د شٻرزي كار سوى دى. خو هغه بيا تر شٻرزي j يو غټ چرګوڼى و

كله چې ما په بوسنيا او سربيا كې د خوشحالۍ . زما يوه پخواني ملګري راى ګواتم هم تائيد كړه
ده زياته كړه، كله . ورځې سبا كولې راى په هغه وخت كې د نيوزويك اونيزې خبريال وشپـې او 

چې زه د كابل څخه راتلم په الوتكه كې مې د متحده ايالتونو له يوه ځانګړي استازي سره وليدل، 
  .هغه راته وويل چې د شٻرزي عوض مخكې j ټاكل شوى دى

مابه . دغې لوبې له ليدلو څخه بې برخې شمهر څه  پر سم لوري روان و، مانه غوښتل چې د
هره ورځ د كرزي د دفتر مسئول ته ټيلفون كاو چې زما د الوتكې ټكټ تغيير كړي تر څو ددغې 

يوه ورځ ناببره د كرزي  د دفتر مسئول  په نيولي ږغ په ټيلفون كې . لوبې ليدلو ته ځان راورسوم
  .سره شي چې موږ يــې تمه لرو  راته وويل، سارا زه فكر نه كوم چې هغه څه دې تر

ما وويل دا هيڅ شونې نه . ده وويل چې امريكايان بيرته له خپلې پرٻكړي څخه پر شا شول
ده، ځكه چې جنرال مكنل له ما سره په همدې اړه وعده وكړه، نو بيا هغه څنګه  له خپلې وعدې 

يت كې خورا ډٻر څخه پر شا كٻږي؟ ده  وويل چې د عراق تر اشغال وروسته د خلكو په ذهن
امريكا نه غواړي خپل سرتٻري په خطر كې واچوي او خپل ټول سرتٻري په . بدلون راغلى دى

  . افغانستان كې مصروف وساتي، اوس امريكا عراق ته لومړيتوب وركوي
ما په همدې اړه جنرال مكنل ته يو برٻښناليك واستاو چې زه هم افغانستان ته بٻرته پر 

  .چې دغه لوبه راڅخه تٻره شي jرې يم او نه غواړم
. ده په ځواب كې راته ليكلي و، چې په هارډور كې د پسرلي له ګ"نو څخه خوند واخله

زه هغه وخت . وروسته وپوهٻدم، چې دا زما لپاره يو سيګنال  و او زه هم په بوسټن كې پاتې شوم
كرزي په ستره محكمه . ډٻره خوشاله شوم چې كرزي دولس ټوپكساjر واليان كابل ته راوغوښتل
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كې خورا جدي وينا وكړه، ده وويل كه دغه كسان په خپل چال چلند كې بدلون رانه ولي نواستعفا 
  .به وكړم او لويه جرګه به راوبولم

م كال د مۍ پر شلمه كرزي يو فرمان صادر كړ چې په هغه كې راغلي و، سرله اوسه ۲۰۰۳د 
دوى به نور د كرزي امرته غاړه ږدي او يو د بل له .ږي به د ګمرك ټول عايدات كابل ته لٻږدول  كٻ

په هغه غونډه كې شٻرزي وار د مخه كړ او ويــې ويل چې زه د كندهار .مخالفت څخه به jس اخلي
په ګمرك كې د ورځې تر يو ميليون ډالره زيات عايد لرم، چې سر له ننه به دا ټول ولسمشر كرزي 

  .ته را استوم
  .رزي زړه ته jر وموندلهپه همدې سره شٻرزي  د ك

ده د واشنګـټن پسټ خبريالې . د كرزي د د فتر مسئول غوښتل چې دې ته سم رنګ وركړي 
اپريل ويټ ته وويل، كله چې كرزي هغوى ته د ضرورياتو ليست وړاندې كړ دوى وويل چې بې له 

  .كومې بهاني به دغو ټولو شيانو ته مثبت ځواب ووايــي
  .ي واى ځكه چې دا هر څه د افغانستان ملكيت وو نه د دوىالبته دوى بايد همداسې ويل

د نيوٻارك ټايمز خبرٻالې كارلوتاګال د . نور څٻړونكي بيا له دې كار څخه اغيزمن شوي وو 
خو . كرزي دغه نوى ټينګوالى تشريح كړى و، خو په كابل كې بيا زما ډٻرو ملګرو دغه كار وستايه

هغې پردې باندې ټينګار كړى و چې دا ډٻر ګـټور . تاطه وهاپريل بيا په خپله ليكنه كې ډٻره مح
په افغانستان كې ټولې وjيتي . اقدام و، خو ددغو وعدو د تر سره كولو لپاره هيڅ ضمانت نشته

  .ادارې خپلواكې دي او هرڅه د مركزي حكومت له پرٻكړي پرته تر سره كوي
  .ناك كار و چې تر سره شوتر كومه ځايه چې زه له وضعې سره بلده وم دا ډٻر يو خطر 

زه بيرته كابل ته راغلم، په كابل كې زما د معلوماتو د jس ته راوړلو سرچينې د امريكا 
ج"لي ټوله پړه پر .  سفارت، د كرزي د دفتر مسئول او د كورنيو چارو وزير علي احمد ج"لي وو 

  .ر مه كوئده وويل هغوى موږ ته په غټو ټكو وويل چې دا كا. امريكايانو واچوله
د كرزي د دفتر مسئول وويل چې له واشنګـټن څخه د امريكا يو نظامي او ملكي هيئت 
راغلى، هغوى موږ ته په څرګندو ټكو كې وويل چې ايا تاسو زموږ په اړه فكر كړى دى؟ زموږ ټول 

د دفتر د . سرتٻري په عراق كې بند پاتې دي او اوس ددې وخت نه دى چې تاسو يــې فكر كوئ
له دغو خبرو څخه داسې راته څرګنده شوه چې نور نو د افغانستان د پرمختګ لپاره هيڅ مسئول 

  .jره پاته نه ده
  .خو د امريكا په سفارت كې بيا راته بل ډول انځور راكړل شو 

هغوى ويل، زلمى خليلزاد چې په افغانستان كې د امريكا ځانګړى استازى دى او بيا 
ځله له ولسمشر كرزي څخه وغوښتل چې په همدې اړه يو  وروسته د امريكا سفير شو په څو

امريكايان داسې فكر كوي، كه چٻرې ټوپكساjران له  واكه لرې شي كٻداى . تشريحي پ"ن وركړي 
موږ له افغان چارواكو څخه وپوښتل، تاسو بايد په همدې اړه فكر وكړئ . شي بدې پايلې به ولري 
؟ پايله به يــې څه وي او ...راوځي يا داسې ونه شول ؟ نو پايله يــې دا....كه چٻرې داسې وشي

  .داسې نور خو ددې ټولو لپاره د افغان چارواكو ځواب مبهم وو 
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د كرزي د دفتر له مسئول سره مې د هغه نيمګړي پ"ن په اړه خبرې وكړې چې د امريكا د 
  .سفارت چارواكو يــې يادونه وكړه

نه لري، هغه يوازې پوهٻږي چې څه  ده وويل چې ولسمشر كرزى دغسې يو تشريحي پ"ن
  .وخت بايد دغه كار تر سره شي او څه وخت ددې كار د تر سره كولو امكان شته

ما دا فكر کاوچې ايا كرزى به زموږ هغه اته پاڼيز پ"ن لوستى وي كه نه؟ او يا دې ته ورته 
  بل څه؟ 

كرزي م"تړ كوjى نو  د امريكايانو په اړه بايد ووايم كه چٻرې دوى په ريښتيا د ولسمشر
  بيايــې ولې له كرزي سره ددغسې يو پ"ن د جوړونې په پروسه كې مرسته نه كوله؟

  ولې امريكايانو خپلې تجربې له ده سره نه شريكولې؟
د افغاني پ"ن له مخې بايد نيم درجن ټوپكساjران له واكه لرې شوي واى، چې په هغه كې 

وخت راهيسې بد نام ازبك قوماندان رشيد دوستم چې  ګل اغا، اسماعيل خان، د مجاهدينو له
  .اوس د يو بل ټوپكساjر لخوا له ښايسته مزارشريف  څخه شړل شوى و او داسې نور 

ما په سفارت كې وپوښتل چې يوازې شٻرزى څنګه كٻږي؟ دوى وويل چې يوازې د شٻرزي 
  .ه لرې كٻدل هم ډٻراسانه ديله واكه لرې كٻدل د واشنګـټن لپاره د منلو وړ دي او د هغه له واك

زه بيرته زما ملګري ج"لي ته ورغلم، هغه هم ددې تائيد وكړ چې يوازې د شٻرزي په اړه 
  .تصميم نيول شوى دى خو پاكستان به ددې كار سخت مخالفت وكړي 

  ما وويل څه شى؟ پاكستان؟ پاكستان بيا څوك دى؟ د پاكستان يــې بيا په دې كارونو څه؟
پوه شوم . م چې پاكستان د افغانستان په مسايلو كې خورا كليدي رول لري وروسته وپوهٻد

  .چې افغان حكومت له خپل جنوبي ګاونډي سره څومره مشك"ت لري 
ج"لي راته وويل چې زه يوازې د شٻرزي له واكه د لرې كولو ډٻر مخالف يم ځكه چې هغه د 

ې وكړ او ويــې ويل چې تر دې وروسته به واليانو په غونډه كې وjړ شو او د مركزي حكومت م"تړ يــ
زه وپوهٻدم چې د شٻرزي هغې جادو پر ج"لي هم . د ګمرك ټولې پيسې پ"زمٻنې كابل ته راليږي 

  .تاثير كړى دى
د امريكا په سفارت كې يوه چارواكي راته وويل، كرزى له شٻرزي سره ښې اړيكې لري او هغه 

  .رزى به له شٻرزي پرته ځان تنها محسوسوينه غواړي شٻرزى له واكه لرې كړي ځكه چې ك
. م كال له ډسمبر څخه وهلې وه بې منزله ښكارٻده۲۰۰۱هغه اوږده jره چې موږ د 

امريكايانو چې شٻرزى د والي په توګه وټاكه نوكرزي يــې هم پر پله پل كښيښود او هغه يــې په 
  .كندهار كې پر واك وساته

  .اكريزوال له خپلې دندې څخه لرې كړمج"لي وويل چې زه غواړم ستا انډيوال خ
  څه شى؟ ټوكې خو به نه كوې؟ نو ولې؟: ما ورته وويل

په ټول افغانستان كې همدا يواځينى حكومتي چارواكى دى چې له فساد څخه پاك او خپلې 
  .دندې ته ريښتينى دى
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وي"ى زه تاسو ته په باور سره : ما ج"لي ته وويل .ما ج"لي نه وغوښتل چې داسې ونكړي 
شم چې دى په كندهار كې د كرزي تر ټولو وفادار ملګرى دى،كه چٻرې تاسو داسې وكړئ نو ګل 
اغا به په كندهار كې په واك کې پاتې شي او نور به پسې غښتلي شي او له بل پلوه به دا د نوموړي 

زى په واك تاسو بايد داسې ونكړئ چې ضابط اكرم له واكه لرې كړئ او شٻر . لپاره يوه تحفه هم وي
او كه چٻرې تاسو داسې وكړئ، الكوزي به خوابدي شي چې په دې سره به  تاسو د . كې پرٻږدئ 

  .الكوزو د ټولې قبٻلې م"تړ له jسه وركړئ 
زه په دا يو څو ورځو كې كندهار ته ځم غواړم هر : ده وويل. زما خبرو پر ج"لي اغٻزه وكړه

  .ړنې وروسته به پرٻكړه وكړمد حاjتو تر څٻ. څه په خپلو سترګو ووينم
ج"لي د خپل ټوپك نښه پر خپلې پښې برابره كړې وه، خو ماهغه د خپلې پښې له ويشتلو 

  . څخه بچ كړ
  .اوس هغه وخت رارسٻدلى و چې زه بايد خپل كور كندهار ته ستنه شوې واى
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  دريمه مرحله

 )دوبي 2003(
  
ي خبر چي ما تر jسه كړي شيرزي ډير وروست. ما بايد د والي شيرزي سره مخاخ كـتلي واي 

  .نوموړي ولسمشر كرزي ته زما په اړه شكايت كړي وو .راته په غوسه وو 
د ولسمشر كزي ورور په ارګ كي د همدي پيښي عيني شاهد و وروسته نوموړي زموږ دفتر ته 

  .راغلي و او زموږ د دفتر كار كوونكي يــي د پيښي څخه خبر كړي وو 
لي يــي و كه  غواړي چي زه په كندهار كي پاته شمه نو دا بايدنوره  شيرزي ګواښښ كړي و وي

  . چپ شي
د كورنيو چارو وزير علي احمد ج"لي چي هم په همدي صحنه كي حاضر و وروسته ماته 
داسي وويل چي شيرزي په لوړ اواز كرزي ته وويل تر څو چي دا زما په وjيت كي وي زه كار نه شم 

ما فكر وكړ ښه نو چي داسي ده نو بيا ولي ولسمشر كرزي هغه ته نه ويل .زه استعفا وركوم! كوjي
داسي ښكاريدل چي په .چي استعفا وكه چي په همدي كار سره به ډير مشك"ت حل شوي واي

دي سره به ولسمشر كرزي نه وي حيران شوي ځكه چي هر څوك پوهيدي چي زه د كرزي د كورنۍ 
  .سره تړاو لرم

  .و ويناو پايلي وي چي ما په متحده اياjتو كي تر سره كړي ويدا د ټولو هغو مركو ا
شايد خلك فكر وكړي چي ددي كبله ما پر ګل اغا انتقادونه كول چي زه د كرزي د كورنۍ 
  .سره تړلي وم او دا هر څه چي ما ويل هغه د كرزي پيغام شيرزي ته په غير مستقيم ډول رسول وو 

  . ي كرزي احترام ته ورغلموالي كور نه و نو ځكه زه د احمد ول
په كندهار كي لوړ پوړي چارواكي يا مخور  كسان د قدم . هغه پر خپل بايسكل تمرين كوي

  .وهلو لپاره د باندي نه سي وت"ي په ځانګړي توګه چي بيا د ولسمشر ورور وي
احمد ولي وويل سارا والي ته مه ورځه هغه  ډير په غوسه شوي دي ده ولسمشر ته ويلي وه 

خو ګل اغا به هم د تور .ي زه خلكو ته پيسي وركم او دده د اداري په وړاندي يــي راپورته كومچ
  .لنډكروزر څخه د پيسو ډك jس را ايستلي و او خلكو ته به يــي وركولي

يو كس چي زموږ د كور شاته يــي د م" عمر غوا روزل تيره اوونۍ د هغه لپاهر ډيره بختوره و 
  .غه ته يــي د سلو ډالرو په اندازه پيسي وركړي ويځكه چي ګل اغا ورغلي و ه

په امريكايــي . ما احمد ولي خپل تمرين ته پريښودي زه د والي د كور پر لور روانه شوم
  .يونيفورم كي د ګيټ د شا څخه ساتونكي راښكاره شول

  .د والي كاروان هم د راوتلو په حال كي و
  .ا  ورته د درولو لپاره اشاره وكړلپه همدي حال كي د كور څخه يو تور موټر راووت م
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كه ګورم شيرزي په ډيره غوسه د هغه موټر څخه راكښته شو او ماته يــي وويل ته څه فكر 
  كوي؟

دي j د جملي په منځ كي و چي مځكه يــي وټكلو ويــي ويل ستا وظيفه سياست دي كه 
  ټولنيز خدمتونه؟

د نوموړي سره په . ړو خو دلته نهما دده خبري ور پري كړي ومي ويل موږ بايد خبري سره وك
موټر كي د ماليــي د وزارت يو هيئت ملګري و ما نه غوښتل چي د هغوي ومخ ته دده سره مناقشه 

  .وكړم
  .سبا نهه بجي مو د ليدني لپاره سره وټاكلي

په مخامخ كونج كي شيرزي او هر كاره  . زما سره انجينر عبدهللا د ژباړي لپاره راسره وو 
  .پښتون ناست وو بدنيتي خالد 

  .دوي دواړه ډير په غوسه ښكاريدل
كه . پښتون چي تش په نامه د والي استازي و څو ځله د خپل مشر په خوله كي ور ولويدي

زه پوهيدم چي  ولي .چيري زه د شيرزي پر ځاي واي هغه به  مي سمدستي د خوني څخه شړلي واي
يو .دده هري خبري ته غوږ نه نيويخو بيا هم والي شيرزي .شيرزي دي د ځان سره ساتلي دي

وخت شيرزي په خپله د مجلس د اداره كولو واك په jس كي واخيسي او پښتون يــي د مخه ليري 
كړي چي هغه زما لپاره تر ټولو په زړه پوري صحنه وه چي دي  مي په دغسي يو ټيټ حالت كي 

  .ليدي
يــي پيل كړي چي دلته ستا والي زما لپاره د پوښتونو يو ليست تيار كړي و خو پدي سره 
  وظيفه څه شي ده؟ ايا تاسو دلته ټولنيز كارونه مخته وړي كه سياسي؟

داسوال يــي ماته تر ټولو په زړه پوري و او همدا سوال به ما هره ورځ د خپل ځان څخه هم 
پوښتي؟ ده وويل چي ايا ما تاته تر اوسه  كوم تاوان رسولي دي؟ كه مي تاوان نه وي درسولي نو 

  ا ته زما څخه د كوم شي غچ اخلي؟بي
ما ده ته وويل چي دلته د غچ اخيستلو كومه خبره نشته خو زه دلته يوازي ددغه خراب 

زه د يو نارينه په څير ستا مخالفه نه يم دا يوازي ستاسو بد طالع دي .حكومتي سيسټم مخالفه يم
مدا شيان د اسماعيل خان په كه چيري زه په هرات كي اوسيدjي ما به ه.چي زه په كندهار كي يم
  .وړاندي هم ويلي واي

هر څه چي ما په متحده اياjتو كي ويلي وه هغه خالد پښتون ياداښت كړي او غور چاڼ كړي 
ده وويل چي تا په . خالد پښتون به يو يو سوال د jسي بم په شان ميدان ته راغور ځوي. وو 

د همدغسي . تحده اياjتو دواړو سره jس لري متحده اياjتو كي وويل  چي شيرزي د پاكستان او م
  .يو ټكي د رابر سيره كولو وروسته به يــي انتظار ايستي چي پر مجلس  څونه بده اغيزه كوي

ده وويل زه يواځيني سړي يم چي د پاكستان په وړاندي مي سخته مبارزه : والي ډير ارام شو 
  !كړي ده حتي زما د پ"ر د وخت راهيسي

  .خو اوس پاكستان غواړي ما ووژني: پ"ر ته د زمري لقب وركړي  امريكايانو زما
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ما ورته وويل ښه نو چي داسي ده نو بيا ولي په ټوله ښار كي يوه د انټرنيټ كيفي شته او  
هغه هم د اي ايس اي لخوا چلول كيږي او ستا د همدغه نژدي دوست پښتون لخوا پرانيستل 

  .شول
ښودل كله چي ما مجبور كړي ويــي ويل چي دا دونه اول خو والي د هغه څخه بي خبري و

  .شيرزي يو متل ووايه چي كه د چا jس نه سي وركـتوjي نو نو jس يــي ورمچ كه. مهمه خبره نه ده
  .دا د افغانانو كلتور دي چي د م"متي په وخت كي خپل ځان بي ګناه ثابت كړي 

  .ستان لپاره كار كويخو زه د څو مياشتو راهيسي په دي خبره وم چي شيرزي د پاك
ما شيرزي ته وويل څونه د شرم خبره ده چي يو كس دي دونه شهرت ولري  او د ټوله 

د ولسمشر او شيرزي تر منځ . افغانستان د زمري زوي دي وي او بيا دي د يو چا jسونه ورمچوي
ي ورته په غونډه كي چي ما څه اوريدلي وه شيرزي ويلي و چي زه دا د كندهار څخه شړم خو كرز 

  .ويلي وه چي پدي كار مه لره
شيرزي ماته د اختار په ډول وويل كه ته دداسي خبرو څخه jس وانه خلي نو ځيني كسان 
به ډيرخواشيني شي او كيداي شي تا ته كوم تاوان در ورسوي چي هغوي بلكل د واكه وتلي خلك 

  .دي
زما څخه جنرال ميكنيل او  ما هغه ته وويل چي زه د امريكا لپاره كار نه كوم خو كه چيري 

ډګروال كمپبيل د كندهار د وضعي په اړه معلومات وپوښتي نو زه خو هغوي ته درواغ نه شم 
  .وي"ي

  .زه بايد هغوي ته ريښتيا او هغه څه ووايم چي ما په خپلو سترګو ليدلي دي
ليكي  ده وويل ته ولي داسي شيان. همدي شي پر شيرزي باندي د جادو په څير تاثير  وكړي 

  .چي هغه بيا ماته د پزي پيزوان وي
ما ده ته ډاډ وركړي چي په هغه كي ډير شيان مانه وه . ګل اغا په ريښتيا سره ډير وار خطا و

ليكلي هغه د واشنګـټن پوسټ د ورځپاڼي پر ليكنه يوازي څو اقتباس شوي شيان و خو زه د 
  .مضمون ليكواله نه وم

ته . ي ويل ګوره ته د ډير وخت راهيسي دلته اوسيپه دي سره ګل اغا خوشاله شو او ويــ
  .نوره بهرني نه يــي ته اوس زموږ د كورنۍ يوه غړي يــي

كه ته زماپر كارونو چي زه يــي  كوم كوم اعتراض لري ماته راشه او په هغه اړه خبري راسره 
  .وكه

زما  زه پدي خوانه بدوم كه ته نوري ليكني هم وكړي خو د هغه تر خپراوي وړاندي يو ځل
  .سره وينه

سړي . شيرزي يو بل متل هم راته تير كړي چي ويل يــي مړ مي كه خو لمر ته مي مه غورځوه
  .كوjي شي چي ډير څه د ژبي په اړولو سره پټ كړي خو زما لپاره حقيقت ډير ارزښت درلود

  .والي وويل زموږ دروازه د تل لپاره ستا پر مخ د شپـي او ورځي پرانيستي ده
  .مي په چپ"خه ووهه او راويښ مي كه... يده هم يم په داكه حتي زه ب
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  .ما د نوموړي څخه ډيره مننه وكړل
ټولني يو هيئت د  (NED)تر دي دري اوونۍ وروسته د ډيموكراسي لپاره د ملي بخښني 

  .واشنګـټن څخه كندهار ته راغلي
دا پروژه د . ه ليدلما او قيوم بايد پر يوه پروژه باندي خبري كړي واي چي پخوايــي موږ خوبون

هيئت په كندهار كي د ځينو . وjيتونو په سطحه د قومي مشرانو د يوي شورا رامنځ ته كول وو 
پروژو څخه د ليدني په غرض راغلي و خو موږ پايد هغوي ددغي نوي پروژي تمويل كولو ته هڅولي 

  .واي
دا دري ورځي كيږي ما شيرزي ته ټليفون وكړي ورته ومي ويل دا ته زما څنګه انډيوال يــي 

  .چي زه سخته زكام يم خو ته مي پوښتني ته رانه غلي
  .ما ده ته يوڅه شيان د تحفي په شكل هم راوړل

  .شيرزي ددغه ناببره هيئت لپاره اماده ګي نيول چي د امريكا څخه راغلي وو 
  .ده موږ د سهار ناري ته وروبللو

د خوراكي شيانو تر څنګ كباب هم موږ پر يوه ميز كښيناستلو چي پر هغه باندي د ناري 
  .ايښودل شوي وو 

د ميز پر هغه بله خوا د ښار مخور او لوړ رتبه چارواكي ناست و چي په هغوي كي د قاضيانو 
  .مشر ، څارنوال ، امنيه قوماندان خاكريزوال او داسي نور وو 

  .زه او اكرم څنګ پر څنګ پټه خوله ناست و او مجلس مو څاري 
زما په .وته وويل چي دلته مي په پوره توګه ډيموكراسي پلي كړي دهغړ  (NED)شيرزي د 

  . وjيت كي چي هر څوك هر څه و غواړي وي"ي يــي شي
  .ما په لوړ اواز وخندل ورته ومي ويل ډير ښه

ما وويل چي ما يوه بله ليكنه كړي ده چي ډير ژر به يــي اوازي خپري شي خو شيرزي څه ونه 
  .چي موږ يوازي د هغوي سره مرسته كولغونډه وه  (NED)دا د . ويل

ما باjخره فيصله وكړل چي په والي شيرزي به نور كار نه لرم خو زما راتلونكي ليكنه په 
  .نيويارك ټايمز كي د ټوپكساjري په اړه وو 

ما فيصله وكړل چي نور ددي ضرورت نه ليدل  كيږي چي ددي واري دي په ليكنه كي  ګل 
  .اغا په نامه ياد شي

  .دي كار پر هغه څه اغيزه نه كول چي مابايد ويلي وايهم
  .د هغه څه په وړاندي چي ما كول خپل ضمير او وجدان مي قاضي كړي 

تر سر ليك ) د افغانستان راتلونكي د ګډوډيو ښكار شو(دا ليكنه د جوjي پر لومړي نيټه 
  .jندي خپره شول

تان كي تر هغه وخت پوري كاميابه نه ما په هغه كي ليكلي و د امريكا پاليسي به په افغانس
  .شي تر څو يــي دغه د ځان ژغورني پاليسي بدله كړي نه وي

  .ما ويلي و چي هر والي يو محلي ټوپكساjر دي
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ولي امريكايان د ولسمشر كرزي او د خپلو دښمنو ټوپكساjرانو سره مرسته كوي؟  
مونه بدل كړي چي ټوپكساjران يــي كندهاريان وايــي چي امريكايان بايد نور خپل هغه زاړه تصمي

  .د واليانو په توګه ټاكلي وو 
په دغه مضمون كي شيرزي په نامه سره نه و ياد شوي خو دي پوهيدي چي هدف يــي څوك 

  .تر دي وروسته د امريكا د سفارت څخه ډير ژر د كورت اميند ټليفون راغلي. دي
هلته ستا ژوند ته خورا جدي خطر ده راته وويل چي ته بايد ډير ژر كابل ته راسي ځكه چي 

  . متوجه دي
اميند ددي خبري د ثبوت لپاره زه په نامه ياده كړم زما د موټر او وروستيو كارونو په اړه يــي 

زه سمدستي پوه شوم چي تر كاسي jندي نيم كاسه شته او اميند ته مي . پوره معلومات راكړل
كندهار په هوايــي اډه كي زما يو ملګري ته ټليفون ما د . وويل چي زه بيا وروسته  ټليفون درته كوم

وكړي چي د اردو په استخباراتو كي يــي كار كوي او دغه مسئله مي ورسره شريكه كړل هغه وويل زه 
  .به په همدي اړه معلومات وكړم او بيا به وروسته تاسو ته ټليفون در وكړم
ندهار كي د هيڅ  مشخص تر نيم ساعت وروسته يــي ماته ټليفون وكړي ده وويل چي په ك

  .ګروپ يا كس په وړاندي كوم تحديد يا خطر نشته
زه ډيره ژر پوه شوم چي شيرزي او خالد پښتون په كابل كي وه د هغوي څخه يو يــي د سي 

  .اي اې مركز ته ورغلي و او له همدي كبله دغه معلومات تر سفارت پوري هم رسيدلي وو 
چي داسي شيانو پر ما كومه اغيزه نه لرل او نه  دا خطر هم د هغه پخواني خطر په شان و

  .يــي زه د خپلي jري څخه بيلوjي شواي
  .ما په منظه توګه د اعتدال خوښونكو م"يانو سره مجلسونه تر سره كول

  .دغه دوه راپورنه ډير سره ورته وو 
امن كي ما اميند ته ټليفون وكړ ورته ومي ويل چي زما په اړه كوم تشويش ونكړي زه دلته په 

ما فكر وكړي چي پدي شان ژوند نه تيريږي نو د همدي كبله مي په استخباراتو زما ملګري افسر . يم
ته ټليفون وكړي هغه ته مي وويل كه دي داځل د والي سره م"قات كوي هغه ته ووايه چي كه 

ل كه دي ما ده ته ووي. چيري دي ته كوم زيان ورسيږي نو امريكايــي اردو به ډير په خواشيني شي
  .چيري دا كار وكړي نو زه به ډير خوند تيري واخلم

  .ما د امريكا په سفارت كي د بيل ټايلر څخه وپوښتل چي ته هم همداسي شيرزي ته ووايه
  .ما نه غوښتل چي د شيرزي د مشر ج"لي څخه پدي اړه مرسته وغواړم

غرمي تر ډوډي  كله چي وزير ج"لي اود  هغه برطانوي هم څنګ كندهار ته راغلي و د
وروسته وزير ج"لي چي يوه ديوال ته يــي تكيه كړي وه او د شيرزي سره په شخصي خبرو مصروف 

  .و ما ته را ږغ كړل
  زه چي ورغلم ج"لي زما څخه وپوښتل چي امنيت څنګه دي؟

ما ده ته وويل چي د افغانانو لپاره امنيت يو ډول دي او د بهرنيانو لپاره بل ډول دي خو 
  .ج"لي زما خبري پري كړي ويــي ويل زه ستا شخصي امنيت يادوم...صلي امنيتي مشك"تدلته ا
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ډيره ښه ما ورته وويل چي ما اوس د ځان د امنيت لپار څو ساتونكي استخدام كړي ... اوح
  .ج"لي وويل كه هر څه مشكل لري زه ستا په خدمت كي يم. دي

مشكل پښ شو نو مسول به يــي شيرزي ج"لي شيرزي ته ګوت څنډنه وكړل كه تاته هر ډول 
  . وي

  .     تر دي وروسته ماته هيڅ ګواښ نه دي متوجه شوي
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  رهېب

 )دوبي 2003(
  

د . د همدې دوبي پيليدلو له ځان سره ځىنې خطرونه لرل، چې زه يــې ډيره وارخطا كولم
په مړينې پسې  دده مړينه د هغو م"يانو. ريكارډو منګويا مړينې خو بيا هر څه پر بل مخ واړول

  .وه، چې د كندهار ښار د باندې يــې خپل ژوند د نوي رژيم د م"تړ له كبله له jسه وركړ
د  ښار په زړه کې زما تر ټولو خوښ د احمد شاه دراني د وخت لرغونى مسجد کې چې 
ښايسته منارونه يــې د اسمان پر لور ختلي دي، هم يوه چاودنه وشوه، چې مرمرين فرش يــې د 

  .كوونكو په وينو ككړ شوى و، خو خوشبختانه څوك پكې سخت   ژوبل نه شوللمونځ 
هغه وخت بيا تر ټولو بد و، چې يوه شپه ما او اكرم چاى څښه او اكرم  د مړو شمير  پر ګوتو 

ده په منځنۍ توګه هره ورځ يو سرتيرى د پوليسو پر پوستو د بريدونو له كبله له jسه وركړى .  كاوه
ټول د اكرم په واك کې و، خو دده لپاره بله هيڅ چاره نه وه، بې له دې چې د  دا جنګيالي. و

  .هغوى مړينه په خپلو سترګو وګوري 
اکرم د پوليسو يونيفورم كښلى و او كندهارۍ محلي جامې  يــې په تن . موږ  زما په كور کې وو 

له ما  سره زما كمره . کميس ،پرتوګ او واسکټ يــې اغوستي و او خړه زرينه لونګۍ يــې تړلې وه. وې
وه ده ته مې وويل چې د عكس اخيستلو لپاره ځان سم كړي، خو ده ويل نه نه دا پريږده خبرو ته 

  .ادامه وركړه
ما ده ته په تيز نظر وكـتل او هيله مې ترې وكړه، چې په پايله کې و توانيدم په داسې حالت 

بل jس کې يــې د چاى ګي"س و او کې عكس ځنې واخلم چې يو jس يــې پر ځنګانه ايښى و او په 
  .پر شونډو يــې خوږه مسكا خوره وه

كله چې اوس دغه عكس ته ګورم، نو ډير ارمان راته دريږي چې څنګه مې دوه كاله وړاندې  
هغه j تر اوسه د ځوانۍ له بهاره  نه و وتلى، خو په . ددغه ستر انسان مرګ په خپلو سترګو وليده

  .ار سره كاوه، د بدشګوني باران اوريدهكومه شپه چې ما او ده بانډ
د نوموړي کسانو نور . د اكرم خبرې خ"صې شوې او له هغه سره نور د خبرو لپاره څه نه و

نه غوښتل چې په ولسواليو کې دندې ترسره کړي او دى هم نه پوهيده چې څنګه له هغوى څخه 
  !!بي چاره قوماندان صيب. د همكاري هيله وكړي 
زموږ  زړونه نور مات شوي دي، نړۍ ورځ تر : ديږي چې له ځان سره يــې وويلزما عبدهللا يا
موږ  خپل ځانونه يوازې محسوسوو او يوه كونج ته راټول شوي  او له شا . بلې پر موږ راتنګيږي 

  .وخوا څخه احاطه شوي يو 
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په . د ترينكوټ پر سړك  په يوه كمين کې  د ارزګان د والي نيم درجن كسان ووژل شول 
لمند کې د ولسوالۍ پر مركز بريد کې د ميرسي كورپ خيريه ټولنې يو موټر چلوونکى او دوه نور ه

  .كسان ووژل شول
په هر صورت حالت مخ پر خرابيدو و، چې د نوې ادارې او افغانانو تر منځ پر اړيكو يــې 

  .ډيرې بدې اغيزې ښندلې
د داسې . ګواښ متوجه كړى وددغه دوبي پيښو د بيارغونې او پرمختيايــي چارو ته هم لوى 

دا هغه څه و چې . پيښو په بيا بيا تكرار  جنگياليو ته د بيا منظم کٻدو او ځواكمنيدو واك وركاوه
  .اكرم زما مخي ته کٻښودل او په ريښتيا هم دغه حالت زه تر بل هر چا و ويرولم

والي يو مخلوط دغه تاوتريخ. عادي كندهاريان هم زما په شان د ويرې په جال کې راګير وو 
شكل درلود په دې مانا چې دا هرڅه د والي د داړمارانو لخوا پيښيدل او امريكايانو پر دا هرڅه 

دغه کار کندهاريان سخت . سترګې پټولې او د هغوى د مخنيوي لپاره يــې هيڅ اقدام نه كاوه
  . اندٻښمن کړي وو 

ترخې نه دي هيرې كړي، خو  د كندهار خلکو ويره لرله چې دوى تر اوسه  د طالبانو د مهال
دوى فكر كاوه، چې طالبان به بيا خامخا . د بل رژيم د راتګ نښې نښانې بيا تر سترګو کٻږي 

  .   راځي
خلكو ويل كه چٻرې حاjت په همدې . دې دوبي له ځان سره خورا ډيرې ناوړه پيښې لرلې

كه د روسانو په وړاندې چې شان دوام ولري نو دوى به د امريكايانو په وړاندې داسې راپاڅيږي ل
  .راپاڅيدلي وو 

د روسانو په وړاندې ډاكـټر، انجنير او نور ټول افغانان و جنگٻدل او په جهاد کې يــې برخه 
  .واخيسته

زه په دې ډيره حيرانه وم چې غربيان ولې د ځان او روسانو تر منځ فرق نه شي كوjى او 
مړي ځل مې له يوه افغان څخه واوريدل چې په لو. واشنګـټن ولې له دې هرڅه څخه ويره نه لري 

  .ويل يــې د امريكايانو او روسانو تر منځ هٻڅ توپير نشته
  .په لومړي ځل يوې ښځې په ډير تاسف سره راته وويل چې نور زموږ كورونوته مه راځه

خلك د هغو كسانو په وړاندې غبرگون ښيــي،  چې له محافظه كاري څخه د : دې زياته  كړه
ما څو .د نورو ښځو سره په توپير ما كوښښ كاوه، چې بورقه وانه غوندم . ه كويلرې کٻدو هڅ

ډوله جامې پر ځان او عبدهللا وكـتلې خو د زړو ښځو د يو ډول جامو په اغوستلو چې تر سر او پښو 
  . زه رښتيا هم خندوونکې ښكاريدم. رسيدلې  زه د ټولو مسخره شوم

احمد ولي كرزي يوه  ساتونکي  موټر اخيسته، نوموړي د . نارينه و هم زما په شان ويره لرله
هغسي خو موږ ټول ډير ژر مرو دا څو ورځې چې ژوندي يو بايد يو څه په استراحت خو يــې : ويل

  .تيرې كړو 
  . هر څوك چې ما پيژندل ډير وارخطا وو 
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 يو ماښام عبدهللا. دوى به ويل دا ځلې به چٻرې تښتو؟ ايران او پاكستان خو مو نه پريږدي
د اكرم ويره هغه وخت j . موږ ټول به يو په بل پسې ووژل شو: په ډيره پريشاني سره  راته وويل

ى د يوه ډګروال چې د جنرال 
ٓ
ى اس ا

ٓ
زياته شوه چې يوه كس د پاكستان د استخباراتي شبکې ا

  .پرويز مشرف ټولګيوال و يو پيغام ورته راوړ 
  .  دغه پيغام د جنګ د اع"ن بڼه لرله

  غام کې راغلي و، چې دا ځل به چٻرې مهاجر کيږئ يا تښتئ؟په پي
پر كومه ځمكه چې ته اوس واكمن يــې ډير ژر به د پاكستان برخه شي او په پيغام کې دې ته 

  .ورته نور شيان هم راغلي وو 
ى جنرال ته د ځواب په ور استولو کې زړه نا زړه و، خو تر څنگ يــې بيا د 

ٓ
ى اس ا

ٓ
اكرم د ا
  .سړى هم نه و  جواب نه وركولو

  : اكرم نوموړي ډګروال ته وليكل 
زه د تاريخ د يوه زده کوونکي په توګه دومره پوهيږم، چې افغانستان څو زره كلن تاريخ لري 

  .كاله وړاندې زيږيدلى دى ۵۵او پاكستان يوازې 
  . زه فكر كوم چې موږ به ډير ژر ستاسو دړې وړې کٻدل په خپلو سترګو ووينو

  :د اكرم ځواب داسي ودوهم سوال ته 
  . دا ځل به زه هديرې ته كډه كوم. زما راتلونکى پټن ځاى يا پناځاى به هديره وي 

زه ډيره حيرانه وم، چې څو مياشتې وړاندې د كندهار وjيت په مقام کې د پاكستان د اردو 
  .اكرم ووژنه او اوس بيا دا. دوو افسرانو شيرزي ته ويلي و، اكرم ته مشك"ت جوړ كړه

  .تيره اوونۍ يو توپان راغلى و
. د ډيرو  دوړو  او غبار له كبله سړي فكر كاوه لكه اسمان چې مځکې ته راكښته شوى وي

زموږ . هواته پورته شوي توکي، چې به پر هر چا ولګيدل ډير به يــې  خوږاوه. هوا ډيره تيزه چليدله
ښار کې د ناجو ونې چې د اسمان په . د كور د توتانو ونې  نژدې وې، چې پر موږ راچپه شوی وای

د توپان تر ختميدو . پر لور به دنګې ختلې وې، اوس د ډير توپان له كبله پر م" کوپـې شوې وې
  .وروسته زموږ په كور کې د ديوال اړخ ته د درمند په شان خاورې او خزلې خره وې

ز ۱۹۷۴ا به شايد د. كله چې داود خان شهيد کٻده، همدغسې توپان راغلى و: ښځو به ويل
  . د ښځو په وينا چې دا د انق"ب د راتګ په معنا و. كال و

ما نه غوښتل چې . د اكرم د دندې پر سر j زما او ج"لي تر منځ شخړه پاى ته نه وه رسٻدلې
اكرم ته ددغې زياتيدونکې جګړې په اړه څه ووايم،  خو هره  شيبه کٻداى شواى د اكرم پر سر دغه 

ما له ج"لي . يــې مخنيوي ته ژمنه وم او د همدې لپاره مې ډيرې شخړې وكړې  زه. تبر لگٻدلى واى
  .څخه دده د هغې ادعا په اړه ثبوت وغوښته چې ده ويل اكرم په فساد ککړ دى

وزير ج"لي ما ته يو ليك راښكاره كړ چې  هغه  طالب جنگيالو د اكرم د كسانو په اړه ليكلى 
  .و

  . ك يــې ليك"ى شييو نا څرګند ليك؟ داسې چې هر څو
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ما ج"لي ته وويل چې ته هر شي ته دقيق نه متوجه کٻږي هر څه چې ستا مخ ته راځي په 
زه په كندهار کې اوسيږم، داسې كوم . زه پوهيږم چې د پردې تر شا څه روان دي. همغه عمل كوې

  شى به وي چې ج"لي به پرې خبر وي او زه نه؟
كه موږ داسې . ې دا هر څه زما تر څنګ روان وو زه په هر څه ډيره ښه خبره وم، ځكه چ

كه افغان حكومت او زه له دغه خطر سره ونه لوبيږو، نو . ونكړو نو دا هر څه به په بل مخ واوړي 
  .ټولې هڅې به مو په اوبو jهو شي

لخوا وروغوښتل )) پوjد((هغه وخت نوره هم په غوسه شوم چې د امريكايانو اډې ته د 
دا . ايت"في ځواكونو د قوماندان لپاره د سياسي مشاوريت چارې تر سره كولې دغې څانگې د. شوم

په اردو کې ملکي څانگه ده، خو كله چې به جنراjنو كوم احمقانه كار تر سره كړ، نو بيا به  دوى 
  .د هغه په ترسره  كولو او يا د هغه په صفا كولو مجبور و
خو څه چې مې  ياديږي  هغه د پوځ له يوه  د هغې غونډې په اړه مې ډير څه نه دي په ياد

همدې افسر د بګرام له هوايــي اډې څخه د پوjد ځىنې نور . لوړ پوړي ځيرك افسر سره زما کـتنه وه
تر هغه وخته پورې چې موږ كيناستلو، دغه ډګروال ماته ونه .  غړي هم له ځان سره راوستي وو 

j مل څه و؟ويل چې له كابل څخه كندهار ته يــې د راتګ اصلي  
په دغې غونډه  کې نوموړي افسر له ما څخه د يو څه وخت لپاره د  كندهار د  پريښودو هيله 

زه تا نه پيژنم خو كه ته چٻرې : ده زياته كړه. د نوموړي دا هيله ډيره ښه خو ډيره سخته وه. وكړه
اوړنې او ټولې هڅې په دا به زموږ د تير يوه كال jسته ر . ووژل شې نو دا به زما لپاره ډيره بده وي

  .اوبو jهو كړي 
زه ددغې خبرې په اهميت پوهيدم، داسې چې كه د ريكارډو تر مړينې وروسته يو بل بهرنى 
په سوٻل لوٻديز حوزه کې ووژل شي نو د ملګرو ملتونو په شمول به ټولې خيريه موسسې  خپل 

  .كارونه ودروي
كړې واى چې د سوٻل لوٻديزې حوزې لپاره  ملګرو ملتونو به پر هغو ټولو پروژو له سره كـتنه

په درجنونو افغانانو به خپلې دندې له jسه وركړې واى، چې دا په خپله يوه لويه . پ"ن شوې وې
  . ضايعه وه، چې تر شا به يــې ډيرې  بدې پايلې پريښې وای

چې  هدف مې دادى،. زه دانه وايم چې ته سمدjسه كندهار پريږده: نوموړي افسر زياته كړه
زما او ستا تر منځ بايد د اړيکو ټينګولو زمينه برابره شي كه چٻرې وروسته داسې كومه پيښه رامنځ 

  .ته کٻږي نو زه  او ته بايد اړيکي سره ولرو 
زما دده ټولې خبرې خوښې شوې، خو وړاندې تر دې، چې زه له نوموړي سره موافقه وكړم 

ار يوازې زما په خاطر كوئ، نه داچې تاسو دې دغه زه بايد ډاډه شم چې تاسو دا ك: ما ورته وويل
هدف مې . كار ته داسې يو چا هڅولي ياست چې په دغې سيمه کې زما شتون نه شي زغم"ى

شيرزى دى، ته پوهيږې  چې هغه څنګه امريكايان تير باسي، هر هغه څوك چې دده پدې سيمه 
  .کې نه  خوښيږي  د ترهګرۍ په پلمه يــې له مخې لرې كوي
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يا سي  ما
ٓ
ى. افسر په غوږ  وواهه، چې ا

ٓ
اې داسې كوم خبر تر jسه كړى دى، چې په . ا

  سيمه کې كومه  ځانګړې ترهګره ډله شته چې هغوى زما د وژلو پ"ن جوړ كړى دى؟
له ده سره په . ده  زما د ډاډ په اړه وويل هيچا ته به دا اجازه ورنكړي چې ما استعمال كړي 

د عراق جګړې : ده زياته كړه. موړى يو زړه ور او رښتينى شخصيت دىخبرو کې زه وپوهيدم چې نو
موږ  نور اضافي سرتيري : افسر وويل. په افغانستان کې د پوځ پر وړتيا ډيره بده اغيزه شيندلې ده

  . نه لرو چې په افغانستان کې دنده تر سره كړي 
ل شو تر څو هلته ټيم افغانستان ته وليږ  (B)ز كال کې د جګړې پر مهال د بي ۲۰۰۱په 

ټيمونه په عراق کې مصروف دي،   (C) او سي (B)ميشته سرتيري هوسا كړي، خو اوس د بي 
  .ټيمونه افغانستان ته وليږو  (D) زموږ لپاره يوازې يوه jره پاتې ده هغه دا چې د ډي

زموږ د استخباراتي معلوماتو له مخې افغانستان اوس هم د پخوا په شان د امريكا د امنيت 
  .لپاره  ډير مهم دى

نوموړي افسر پر يوه پاڼه د سرتيرو . د نوموړي لهجې دده د ريښتينولي شاهدي وركوله
  .وضعيت راته انځور كړ

  .دا هغه څه و، چې ما په بالكان کې زده كړي و
داسې چې حكومت غواړي  د سر تيرو دكموالي له كبله دريمه درجه پوځونه پر تياتر 

سايكلونه په كار لويدلي دي، داسې چې د لومړي سايكل سرتيري به په  په جګړه کې ټول. ولوبوي
جګړه ،د  دويم سايكل به په  تعليم او تربيه او د دريم  سايكل سرتيري به په رخصتي کې وي، 

د ډګروال په . خو اوس د ډير فشار له كبله د  دويم سايكل له سرتيرو څخه هم كار اخيستل کٻږي 
  .رتيري په غلطه سوق او اداره کٻږي وينا په افغانستان کې س

سختو جګړو، د شپـې لخوا راكـټي بريدونو او هوانونو ټول سرتيري له تير  پسرلي راهيسې د  
په . پاكستان له پولې سره نژدې په سوٻلي افغانستان کې په خپلو اډو کې دننه مشغول ساتلي دي

هيڅوك نه غواړي چې . jهو كړي  كندهار کې هره ورځ جګړې کوjى شي زموږ ټولې خواري په اوبو
په دغو سيمو کې امريكايــي سرتيري د . په افغانستان کې له دغې وحشي پولې سره نژدې و اوسي

  .هيڅ افغان ساتنه نه كوي
د . د جنگيالو ستر بريدونه په زابل وjيت کې کٻږي او د ګرديز حالت تر زابله ښه دى

په  همدې پسرلي کې . ه بل څه نه تر سترګو کٻږي كندهار په سيمه کې د خرپ او ترپ له جګړو پرت
  .د امريكايــي ځواكونو ټوله پاملرنه هم همدې سيمې ته را اوښتې ده

په ګرديز او نورو وjيتونو کې جګړه يوه تباهي ده، خو د جګړې اصلي ډګر كندهار : ده وويل
  .دى

  . ما ته دده په دغو خبرو سره د ويتنام خاطرې راپه زړه شوې
هلته به ډيره بده وي چې موږ په اډې کې د كار كولو لپاره يو كارګر نه : ي ته وويلما نوموړ 

  .شو پيدا كوjى او د تركاري د رانيولو لپاره بازار ته نه شو تل"ى
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زه فكر نه كوم چې د سپټمبر د يوولسمې ترهګريزې حملې دې يوازې ددې لپاره : ما وويل
ريكايانو ژوند پكې واخلي، بلکې تر څنګ يــې نور زرو ام ۳۰۰۰پ"ن شوې وي چې يوازې دې د 

دغه بريدونه به لويديزوال او . هدفونه هم و، داسې چې د تمدونونو تر منځ ټكر رامنځته كړي 
  .مسلمانان يو د بل په وينو تويولو خوښ وساتي او يو  د بل په وړاندې به راوپاڅيږي 

بريدونه به  ۱۱\۹وهيدل چې د زه په دې باور يم چې د القاعدې ستراتيژيستان په دې پ
شايد دوى فكر كړى وي، كه يو ځل امريكايان  ددغه . واشنګـټن په افغانستان کې ښکٻل كړي 

افسانوي هيواد په جال کې ونښلي، نو له دوى څخه به هم د انګريزانو او روسانو په شان تٻروتنې 
  .شي وشي چې په دې كار سره به امريكايان په يوې اوږدې جګړې کې راښکٻل

  .ددغه هوښيار افسر او زما د ملګري خبرو زما په مغزو کې jندې انديښنې راوپارولې 
د يوه بيچاره كليوال لپاره به څه توپير ولري كه يــې يو مستبد ټوپكساjر  كور ته د نشه يــي 
توکو او  وسلو د پيدا كولو په پلمه د لوټ او تاjن لپاره ورځي، په داسي حال کې چې پر دغه 

پكساjر د امريكا د مهربانۍ وزر  هم  غوړيدلى وي  دغه بيچاره كليوال ته به ددغه ټوپكساjر او  ټو
هغه طالب ترمنځ چې له دوى څخه ډوډۍ او  کور په زور اخلي او زامن يــې  د جګړې لپاره  په زور 

  ورسره بيا يــي او تر څنګ يــې  په كورونو  کې كمينونه نيسي توپير څه وي؟
  كليوال به له هغو كسانو سره چې د توپك په ژبه خبرې كوي څه وكوjى شي؟دغه بيچاره 

د ښه والي له كبله يو تر بل ښه نه دي، كه چٻرې طالب جنگيالي د كليوالو او عامه خلكو 
  په كورونو کې  پټيږي، نو د امريكايانو لپاره به كومه jره پاتې وي؟

  سته به څه کٻږي؟ ايادوى به پر دغه سيمه بمباري كوي؟ تر دې ورو
  ايا افغانان به دغه نوې تجربه وزغم"ى شي؟   

  ايا ټول افغانان به ددغه كار په وړاندې بلوا ونکړي؟
زما د ملګري په وينا چې انجينران او ډاكـټران به هم لكه د شوروي اتحاد په وړاندې چې 

  .راپاڅيدلي وو همدا شان د امريكايانو وړاندې راپورته شي
  .څخه له ډيرې ويرې سره راووتلم له دغه مجلس

زه په كابل کې د قيوم په كور کې چې په وزير اكبر خان . په جوjى کې مې كابل ته سفر وكړ 
ما ته قيوم هغې ميلمستيا ته د ورتلو بلنه راكړه، چې ده ته د وزير ج"لي . مينه کې دى  اوسيدم
  .لخوا  تياره شوې وه

نوموړى د امريكا ږغ د لنډو څپو راډيو د پښتو او . ي لرو زه او ج"لي له ډير پخوا څخه دوست
وړاندې  تر دې هغه د پوځ د . دري څانګې مشر و، چې د امريكا د حكومت لخوا تمويل کٻدله

  .افسر په توګه كار كاوه
ج"لي افغانى اjصله امريكايــى دى، خو قيوم په دې راضي كړى و، چې د افغانستان په 

زه ج"لي ته ډٻر درناوى لرم، نوموړى د ښه طبيعت او ښه درانه . يكابينه کې يوه څوکۍ ومن
ده په خپل يوه بريښناليك کې ماته يوه ټوكه ليكلې وه، خو ما هم ځواب  . شخصيت څښتن دى

  .ور وليږه
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. ج"لي د خپل وزارت د مسلکي كولو كوښښ كاوه، خو په وړاندې يــې ډير خنډونه پراته وو  
تان څخه لرې پاته شوى و او له همدې كبله به يــې اكـثرو پريكړو نوموړى ډير وخت له افغانس

ج"لي هوډ درلود، چې اكرم له دندې گوښه . افغان ولس ته د څوكالۍ پر ځاى ستونزې پيدا کولې
  . کړي، خو په دغې شپه ما له ده څخه ددغه تصميم په وړاندې د حوصلې كولو غوښتنه وكړه

زه له كندهار څخه راغلې وم، خو دلته هر څه په بل  .کورته په ورننوتو ډيره حيرانه شوم
  . ډول وو 

په دغې شپه داسې ډوډۍ تياره شوې وه، چې ما تر اوسه په افغانستان کې نه ليدلې او نه 
  .په لومړي ځل مې په دغه ميلمسيتا کې د خوراکي توكو  پر پيژندلو ډير وخت تير كړ.  خوړلې وه

ميرمن يــې، يوه امريكايــي ښځه چې دايــې افغانستان كسان وو، ج"لي او  ۷موږ ټول ټال 
ته د طالبانو د حكومت تر نسكوريدو وروسته لومړى سفر و، د ج"لي  ملګرى او د دفاع وزير 

  .مرستيال ، زه ، قيوم او كسيډرا
ما له دوى سره  د ټوپكساjري ، پاكستان او . زه په دغه شپه بيخي احساساتي شوې وم

زه نه پوهيږم تاسو د څه شي په : ما ج"لي او قيوم ته وويل. ړه خبرې وكړې راتلونكو خطرونو په ا
زما هغه خبره پر قيوم ښه ونه لګيده، چې ج"لي ته مې وويل ته يو نيم كال کٻږي . اړه خبرې كوئ

  .چې افغانستان ته راغلى يــې خو فكر كوې چې تر موږ ټولو ته د افغانستان په اړه ښه پوهيږې 
ه لمبو کې سوځي خو تاسو په ډير ښايسته باغ کې ناست  او خپلې خوندورې كندهار د  اور پ

  .ډوډۍ خورئ 
  .څومره چې دوى غوښتل ما له دغې موضوع څخه واړوي، هغومره به زه نوره  جدي کٻدم

زه اص" ج"لي ته د يوه كار لپاره ورغلې وم هغه دا چې د اكرم پوليسو ته د څو مياشتو 
  .كړل شويراهيسې  معاشونه نه و ور 

دا يادونه ما وزير ج"لي ته زما او  دده تر منځ په تيره  غونډه کې هم كړې وه،  هغه وخت  
وروسته پوه شوم چې ستونزه په بل ځاى کې ده، مركزي حكومت ټولې . هم زه كابل ته راغلې وم

سره  پيسې والي شيرزي ته ور استولې، خو شيرزي اكرم ته د وركولو پر ځاى ټولې پيسې له ځان
  .ساتلې

د واليانو په يوه لويه غونډه کې ويل شوي و، چې والي شيرزى د ګمرك پيسې غ" كوي، خو 
شيرزي خپلي شخصي .  ددې تر څنګ بيا هم مركزي حكومت يوه اندازه پيسې كندهار ته ليږلې

  .مليشي ته د ګمرك بغير هم ښه تنخوا وركوjى شواى
ه يــې د سګريټو پيسې نه لرلې، كه به وې هغه به يــې دا يوازې اكرم و چې د خپلو پوليسو لپار 

اكرم او پوليسو يــې د نورو . هم د الكوزو د سوداگرو له ټولنې څخه د مرستې په توګه تر jسه كولې
  .په بسپنه ژوند تيراوه

زه پدې ډيره . ما په دغه شپه دا ټولې خبرې د يادو شويو كسانو په مخ کې ج"لي ته وکړې 
ې ج"لي دا ټولې پيسې شتمن شيرزي ته ور استوي او هغه هم دا پيسې له حيرانه وم، چې ول

  .افغان دولت او خلكو څخه غ" كوي او هيڅ كله يــې پوليسو ته نه دي وركړي 
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ج"لي پر ما : قيوم وويل.  كله چې موږ د قيوم كور ته بٻرته راغلو، قيوم پر ما په غوسه شو
هغه څه چې تا ددغو خلكو په مخ !  تا څه ورته وويل مشر او هغه يو وزير دى، د خداى لپاره دا

کې ورته وويل، زما لپاره هيڅ د زغملو وړ نه دي او بله خبره داده چې  نوموړي تاته مخکې j  وويل 
چې د دفاع د وزير د مرستيال په وړاندې د پاكستان په اړه هيڅ مه وايه، خو تا وويل چې ستاسو 

  . اكستان لپاره كار كويد حكومت لوړ رتبه چارواکي د  پ
  .قيوم ډير خپه و

ج"لي . راتلونکې ورځ مې ج"لي ته ټيلفون وكړ او بښنه مې ترې وغوښته چې ده هم ومنله
په همدې ورځ ماسپښين .  زما ستا دا انداز ډير خوښ شو، همدې كارونو ته ادامه وركړه: زياته كړه

لې، ما د كندهار د پوليسو د تنخوا ريكارډ ج"لي ما ته  ټيلفون وكړ  ويــې ويل چې تا ريښتيا وي
  .چك كړ او هغوى ريښتيا هم معاشونه نه دي اخيستي، زه به په دې اړه ډير ژر اقدام وكړم

  . زه په هغه ورځ په كندهار کې وم چې د كندهار پوليسو ته معاشونه راورسيدل
وركړې پروسه به  اكرم راته وويل چې هغې بلې ودانۍ ته له پ"ني سره ورشه  د معاشونود

  . ووينې
كله چې يادې شوې ودانۍ ته ورسيدم ومې  ليدل چې هغه سړي د پيسو د رارسيدلو 

  . كريډيټ ځان ته وركاوه
  زه نه پوهيدم چې دا به د اكرم لپاره بس و كه نه؟
زه د هغې جګړې د بايللو په درشل کې وم، . خو په هر صورت دا نور كومه لويه خبره نه وه

  .د راتلونکې پر سر مې له ج"لي سره روانه كړې وهچې د اكرم 
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  امربالمعروف او نهي عن المنكر

 )2003اګسټ (
  

كابل ته يــې ور . د اګست ديارلسمه، غرمې ته نژدې اكرم ته له وزارت څخه ټيلفون وشو
په همدې ورځ د اكرم ټيلفون راغى، ويل يــې چې وزارت كابل ته ورغوښتى يم، كه د كوم . وغوښت

  . پرواز تابيا راته وكړې 
د امريكا اردو تر اوسه j هم د كندهار هوايــي ډګر اشغال كړى و، خو ده هغه وخت پرواز 

قوماندان صاحب زه به : ماورته وويل. كوjى شواى، كه چٻرې ما دده لپاره يوسيټ پيدا كړى واى
نه وكړه او ټيلفون يــې ده من. د معلوماتو له ترjسه كولو وروسته تاسو ته سمدستي ټيلفون وكړم

كٻښود، ما خپل ساعت ته وكـتل، وپوهٻدم چې پرته د ملګرو ملتونو او بشري ادارو له پروازونو 
كه چٻرې اكرم د ځمكې له jرې كابل ته ت"ى، نو ده بايد ټوله شپه . څخه بله هيڅ چاره نشته

  . مزل كړى واى، چې دا زما لپاره ډٻر بد و
ځايونو ته وكړل او څلورم ځل مې ده ته وكړ، ځنې ومې پوښتل،  ما دوه درې ټيلفونونه نورو

  . كابل ته يــې څه وخت غوښتى يــې؟ ده وويل، يو ګړۍ وروسته به زه معلومات دركړم
  .وروسته  يــې وويل، سبا لس بجې

پدغه ورځ ټول پروازونه ختم شوي و، په دا سبا به د ملګرو ملتونو الوتكې تر خپل وخت 
بې له دې چې پر سړك وjړ شي، بله هيڅ چاره  نه وه، خو دلته . رسولى واىډٻر ناوخت كابل ته 

يوه بله بې عدالتي هم شوې وه، هغه دا چې والي شٻرزى هم كابل ته غوښتل شوى و، هغه د نن 
  . په پرواز كې تللى و، خو ج"لي بايد دواړو ته په يوه سترګه كـتلي واى

ورته ومې ويل كله چې ځې، نو بيا ما ته ټيلفون  زما په وس بل څه پوره نه و، بې له دې چې
د مازديګر پر پينځو بجو يــې له كندهار ښار څخه بهر پر خپل سټ"يټ ټيلفون  زنګ راته . وكړه

وواهه، اواز يــې هم سم نه اورٻدل كٻده، خو فكر مې نه كاو چې تر سپٻدومخكې دې كابل ته 
ورته زنګ وهل پيل كړل، خو ټيلفون ته يــې په دا سبا چې زه راكښٻناستم سمدستي مې . ورسٻږي 

  .زنګ نه ورته
څو واره مې پرله پسې زنګ ورته وواهه، خو څه مې تر jسه نه كړل، بيا مې فكر وكړ چې 
ممكن دى به له ولسمشر كرزي سره په غونډه كې وي، نو له همدې كبله به يــې ټيلفون بند كړى 

ډٻر شيان راتلل، باjخره تر غرمې پورې و توانٻدم پر همدې مې بسنه و نه كړه، په فكر كې مې . وي
  .چې څه پٻښ شوي دي

.  دومره بده نه وه لكه زما په فكر كې چې راګرځٻدل، خو بيا هم لويه پٻښه رامنځته شوې وه 
دده سرتٻري د موټرونو د باډيو  پر . پر داسې كنډ او كپر سړك تګ همٻشه داسې خطرونه لرې 

د موټر د چپه كٻدو له كبله يوه سرتٻري ژوند له jسه وركړى و او د  لګٻدلو سيټونو ناست وو چې
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ډٻر نور د موټر د اوښتلو له امله سربٻرن ژوبل شوي او مروړل شوي وو چې . يوه زامه ماته شوې وه
اكرم ټوله شپه په زخمٻانو مصروف او د پيښې له ځاى .  د هغوى په اړه مې ډٻر څه وانه ورٻدل

ول چې موټرونه راولٻږئ، چې زخمٻان د كندهار روغتون او په كابل كې د څخه يــې ټيلفونونه ك
  . قيوم د كور سره نژدې بٻړني روغتون ته ولٻږدوي

دى پ"زمٻنې كابل ته راورسٻد، خو په راډٻو او ټلوٻزيون كې يــې له دندې څخه د لرې كٻدو 
  .د اع"ن له امله  اعصاب له jسه وركړي وو 

شٻرزي د ښار او كور جوړونې وزارت . له دندو څخه لري شوي وو  دى او والي شٻرزى دواړه
دده د ډٻر وخت باوري كس يوسف پښتون يــې ځاى ناستى شو، خو اكرم j . ته ترفيع وكړه

  . همداسې بې برخليكه پاتې و
  ما ولې د بل چا په چارو كې مداخله كوله؟

لسيزه وفاداره كس بدل شٻرزى د ترفيع تر څنګ اوس په خپل يو قومي او ده ته په يوه 
د . شو، خو پښتون هغه وخت د شٻرزي څنګ پرٻښود كله چې كرزي دى د وزير په توګه وټاكه

اكرم په تللو سره كندهار اوس يوازې د شٻرزي د مافيا لخوا اشغال شوى و اونوى والي هم د 
  .اى يو ګوډاګى و_ايس_اى

خه يــې هغه وخت راوكړ چې متحده زما بدن زما د رئيس په ټيلفون ورٻږدٻد، چې له دوبۍ څ
. زه وپوهٻدم چې دغه تبديلي دده او ج"لي په ابتكار رامنځ ته شوي دي. ايالتونو ته پر jره وو 

قيوم غوښتل چې په حاjتو پوه شي،  ويل يــې هلته څه روان دي؟ دغه لوى كسان چې زه يــې 
يــې د كورنيو چارو وزير علي اوس تاسو ته در پٻژنم، قيوم د ولسمشر كرزي مشر ورور او ملګرى 

احمد ج"لي و، دوى ددغه ټوپكساjر د منفك كٻدود اع"ن په وخت كې الوتكې ته د ختلو په 
دوى له الوتكې څخه له دې امله پاته شول چې كه كومه بده پٻښه رامنځ ته كٻږي نو . حال كې و

 .دوى به ورته jس رسى ولري 
ې وم، خو دوى له حاjتو څخه د ځان خبرولو زه په كندهار كې د جنګ پر لومړۍ كرښه ك

دغه تصميم په ډٻره بٻغورۍ سره نيول . ما قيوم ته وويل چې حالت نورمال دى. راپور غوښت
شوى چې دوى په دې اړه له امريكايانو څخه د هيڅ ډول تخنيكي م"تړ غوښتنه نه وه كړې او 

  . حتى هغوى يــې خبر كړي j هم نه وو 
. ا عمليات په هغه مرحله كې و، له كوم ځاى څخه چې پيل شوي وو په هر صورت، د امريك

د امريكا سفير فين له دندې څخه ګوښه كړل شو، خو پر ځاى يــې j تر اوسه  بل سفير نه و راغلى 
چې ورسره ټول ټيم يــې چې زما نژدې ملګري وو، لكه بٻل ټايلر، كورت امٻند او دوه نور هم په 

  .واشنګـټن كې وو 
په پينټاګون كې پرنوې دنده مقرر شوى و، خو د جزوتامونو دوره يــې په  كرنل كمپيبل

دغه خواشيني او پردٻس سرتٻري له درې  مٻاشتني موقت قوماندان . افغانستان كې اوږده شوه
سره په يوه لوى سر خوږي اخته وو، نوموړي به ټول وخت د سيمو د نومونو پر تلفظ يادولو تٻر 

  . ن و، نور نو دا ځاى د دوى لپاره د متحدو ايالتونو فورټريس نه وټول سرتٻري ډٻر حيرا.  او
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د راتلونكو يوې . ولسمشر كرزي دغه تصميم په شپه كې ونيو چې هيڅ خطر رامنځ ته نه شو
  .او يا دوو ورځو لپاره زه ډٻره وارخطا وم، خو كومه د پام وړ پٻښه رامنځ ته نه شوه

اكه لرې نه شو، دده ورور د كندهار په هوايــي اډه په حقيقت كې شٻرزى په پوره توګه له و
د پاكستان پر پولې ټولې . كې پاتې شو چې د اډې د شاوخوا امنيتي كمربند ساتنه ور ترغاړې  وه

پوستې چې د كوچنيو وحشي قوماندانانو په واك كې وې، د امنيه قوماندان  لخوا چې د شٻرزي او 
  .پاكستان چرګوڼى و اداره كٻدلې

  .خالد پښتون خپله وفاداري نوي والي ته انتقال كړههركاره 
زما يو ناوړه اڅكزى ملګرى و، خو كله كله به په ښه هم راته، پر پوله باندې ټول له خپلو  

په وjيتي اداره كې پاكستاني ګوډاګيان تر پخوا j قوي شوي وو، خو .  دندو څخه ګوښه شوي وو 
  .ې زما په مخ كې ووژل شو، بې دندې پاته وپه افغانستان كې تر ټولو تكړه چارواكى چ

هر څه  چې په مطبوعاتو كې راتلل او يا په كابل كې د نړيوالې ټولنې استازيتوب ويل، 
  .حاjت دهغه برعكس وو 

  . ټوپكساjر شٻرزى په يو مسلكې او تيكنوكرات كس بدل شوى و
ه احمقان دي؟ ولې د ما پوره دوه اوونۍ پر دې فكر وكړ چې زما ملګري كرزيان ولې دومر 

  افغانستان دغه مشران نه پوهيږي چې دوى څه تر سره كوي؟
په . دلته هر څه د پاكستان په واك كې دي او ټول جنوب په فساد كې تر غوږو ډوب دى

ورځو ورځو چې  ما د حاjتو د ښه كولو لپاره اوښكې تويــې كړې وې، د هغې پايله دا شوه چې هر 
بيا مې  فكر وكړ چې ممكن دوى به احمقان نه وي، دا كار يــې كٻداى . څه تر پخوا jوران شول

  .همدا يوازينى شى و چې سر يــې سره خوړ . شي د يوې موخې د موندلو لپاره كړى وي
يو بل شى را په زړه شو،  پر هغو ځواكونو چې ما حساب كړى و، ممكن تر دې به ډٻر زيات 

په هر صورت د غلجيو د قبٻلې . ې ونه پوهٻدموي، پر هغو خلكو چې زه شكمنه وم، تر پايه پر 
موږ هم همدې مٻلمستيا ته . مشر، ګل اغا شٻرزي ته د مخه ښې لپاره يوه غرمنۍ تياره كړې وه
  . ورغوښتل شوي و، چې هغه زموږ مخې ته د هوټل دروازې ته راووت 

ل ته سره وكـتل، برنډه له وسلوالو كسانو او موټرچلوونكو څخه ډكه وه، ما او عبدهللا يو او ب
موږ هم . بيا مو تر يوې پرانستې كړكۍ څخه هال ته وكـتل، چٻرې چې بلل شوي كسان كښٻناستل

هال ته ورننوتلو، په هال كې  ګل اغا شٻرزى پر يوه كوچ د خپل سيال م"نقيب تر څنګ ناست 
اكرم  ما ته مخامخ ضابط. ما له احمدولي كرزي او نوي والي يوسف پښتون سره روغبړ وكړ. و

په ډٻر دقت يــې مجلس څاره او خپلې شنې ډبرينې تسبٻح يــې . كښٻناست، نوموړى چوپه خوله و
  .په ګوتو كې سره اړولې

زه ځم، ده زياته كړه كه زه دلته يم، نو شٻرزى به دلته : اكرم د غلجيو د قبٻلې مشر ته وويل
خو هغه پرٻنښودچې وjړ  .ګل اغا ويلي و، كه چٻرې دى دلته وي، نو زه نه درځم. پاتې نه شي

  .شي
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تر ډوډۍ وروسته چې مٻلمانه ټول د تګ په حال كې و، شٻرزي په لوړ اواز ما ته را ناره 
  .كړه، داسې چې ټول يــې واوري 

  . سارا ما نوره ټوپكساjري پرٻښوده، نور زه كابل ته د وزير په صفت ځم: ده وويل
، اوس نو زما وار دى، زه به ډٻر ښه، چې تا ټوپكساjري پرٻښوده: ما ځواب وركړ
  .ټوپكساjري پيل كړم
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 مزار شريف

 )2004سپټمبر  -2003سيپټمبر (
  

تر دي اع"ن وروسته چي اكرم د امنيه قوماندانۍ له دندي ليري شوي دي دده ټوله  
د اكرم په اطاق كي ناست كسان ډير احساساتي و دوي ويل  .قهرجن قوميان  ورته راغونډ شول

  دا سپكاوي  وشو نو اوس بايد څه وكړو؟ زموږ سره خو
  .اكرم ساه واخيستل وروسته يــي دوي ته jس وښوروي چي چوپ شي

ده وويل ما د افغانستان د مركزي حكومت لپاره كار كوي او دا د مركزي حكومت پريكړه  
ل ده خپلو ټولو كسانو ته ووي. دوي چي كوم امر صادر كړي موږ ټوله يــي بايد درناوي وكړو . ده 

تاسو بايد بيرته خپلو باركونو او چيك پوسټونو ته وjړ شي او د نوي امنيه قوماندان امر ته غاړه 
  .كښيږدي

زه د نوموړي ددي خبرو څخه ډيره متاثره شوم كه چيري زه دده پر ځاي واي شايد مابه 
  .  داسي نه واي كړي 

د امريكا څخه راستون شوي قيوم هم . په دغه مني كي زه هم څو ځله كابل ته وjړم او راغلم
  .پر سر شخړه روانه وو ) افغانان د مدني ټولني پر لور ACS (و او زموږ تر منځ زموږ د ټولني 

  څه وخت وړاندي قيوم ماته ويلي و د اكرم مزار شريف ته په استولو سره څه نظر لري؟ 
ي كوم انګور په دغه وخت كي  چي موږ دده په برنډه كي ناست و او په انګوري تاقانو ګي چ

  .ځړيدل تازه پاخه شوي وو 
مزار په رښتيا سره يو ډير ښكلي ښار دي ،چي د همدي ښار او كندهار تر منځ د هندوكش د 

مزار . داسيمه د مركزي اسيا زړه او ډير تمدونونه يــي په غيږه كي زيږولي دي. غرونولړلۍ غزيدلي ده
  . په دغه ښار كي د يو سپيڅلي پيروژه يــي مسجد نوم دي

د طالبانو د جنګونو په وخت كي چي په نوييمو كلونو كي تر سره شول دغه ښار د خورا 
  .م كلونو جګړي يــي خورا زړه بوږنونكي وي۱۹۹۷-۱۹۹۸خو د . خونړيو پيښو شاهد پاته شو

ازبكان د عبدالرشيد دوستم په مشري د طالبانو سره وجنګيدل چي په پايله كي يــي تر شپږ 
اګردان ووژل شول، ژوبل شول ونيول شول او په سلګونو لوي مشران زره زيات دغه مذهبي ش

خو تر دي يو كال وروسته طالبانو خپل غچ . يــي د پاكستاني مشاويرينو په ګډون دست ګير شول
كله چي طالبانو مزار شريف ونيوي نو دوي ورځي داسي په مستي وژني رواني وي چي يو . واخيست

  .خداي ښه پوهيدي
انټينرونو كي اچول كيدل او بيا به يــي د دښتونو پر لور وړل خو اوس بيا بنديان به په ك

  .هغسي يو حالت د ځايــي پښتنو پر وړاندي حاكم وو 
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ماغوښتل چي قيوم . هلته خو هر څوك په مرګ محكوميږي . ما وويل مزار؟ نه خدايه نه
ښه فراه څنګه ده . په همدي ډول زما او قيوم تر منځ مجلس روان و. ددغي پريكړي څخه تير كړم

  .نه ،نه فراه خو ډيره كوچنۍ سيمه ده
  ښه د هرات په اړه څه فكر كوي؟ 

  .ښه به داوي چي موږ يو ځل هلته سياسي اوضاع وڅيړو 
په اخير كي مي قيوم ته وويل چي اكرم د كابل لپاره تر ټولو ښه او مناسب كس دي ما دا 

  .وكړل خو ج"لي راباندي وخندلخبره  د اكرم مشر دكورنيو چارو وزير ج"لي ته هم 
ما وويل څنګه چي موږ ګورو اكرم كوم تبعيض نه لري دي د ټولو كسانو سره د خپلي كورنۍ 

خو مزار شريف د ډيرو مشك"تو درلودلو له كبله د ليست په سر كي .د غړو په شان سلوك كوي 
  .ځاي درلود

كرزي زما او خپلو نورو نژدو  اكرم تر دي وړاندي چي دا وظيفه ومني شايد پرته د ولسمشر
  .ملګرو سره وويني

خو كله چي ولسمشر كرزي اكرم ارګ ته وروغوښت اكرم ورته وويل چي زه ستاسو عسكر يم 
  .او تاسو زما قوماندان هر ځاي ته چي تاسو ما  ليږي زه اماده يم
څخه د دا ميلمستيا په اصل كي زما . يو ځل زه نوموړي د ماښام د ډوډي لپاره دعوت كړم

.  خو زه دده څخه ډيره وشرميدم ځكه چي زه پوهيدم چي دي خورا مفليس دي. منني په معنا وو 
په افغانستان كي د ميلمستيا لپاره يوازي يو كس ته بلنه نه وركول كيږي بلكي ددغه كس ملګري 

يوازي  دا به هيڅكله  پيښه نه شي چي. او ده ته نور نژدي كسانو ته هم بلنه ور سره وركول كيږي 
. اكرم زموږ د ټولو ملګرو لپاره ميلمستيا جوړه كړي وه. دي د يوه كس لپاره ميلمستيا جوړه شي

  .لوړ رتبه مامور هم په كابل كي د قيوم سره وو ) افغانان د مدني ټولني لپاره ACS(زموږ د ټولني 
موږ . دلي وو زموږ يو بل كار كوونكي ايران اصله امريكايــي امير هم د بوسټن څخه تازه رارسي

دغه ميلمستيا ته څلور كسان ورغلو خو اكرم په ډيره ارياني راته وكـتل او بيا يــي وويل هغه نور 
  ملګري مو چير دي؟

دا يو دايره شكله . دا ميلمستيا په ښار كي په يوه ايراني رستورانت كي جوه شوي وه
ه كي كښيناستو چي په موږ په يوه ځانګړي خون. رستورانت و چي دننه د خيمي غوندي ښكاريدي

په لومړي سر كي مي فكر كوي . خونه كي اته فوټه اوږد ميز ټوله په  خوراكي توكو پوښل شوي وو 
چي دا به هسي ځان ښودنه وي خو وروسته وپوهيدم چي دا د اكرم په فكر د منني  كولو لپاره تر 

  .ټولو غوره وړانديز وو 
څه چي مي په ياد دي هغه دا دي چي تر  د هغي شپـي په اړه مي ډير څه نه دي په ياد خو

خو اكرم او . ډوډي خوړلو وروسته موږ پر خپلو ځايونو غزيدلو او يو د بل په خبرو كي به ورلويدلو
امير په ايراني پاړسي لهجه . امير چي د مهاجرت ترخي تجربي يــي ليدلي وي ډير نژدي ملګري و

  .وو  خبري كولي او د اكرم پاړسي لهجه هم پښتو ته ورته
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په اكـتوبر كي يوه ورځ موږ . په دغه مني كي ما او اكرم وخت درلود چي پر ځينو شيانو وږغيږو 
د قيوم په برنډه كي ناست و ما د اكرم څخه وپوښتل چي د ترهګري ضد جګړه يوه رښتوني جګړه 

  ده كه څنګه؟
اس"مي . اكرم وويل د كمونيزم تر نسكوريدلو وروسته مختلفي ايديالوجي منځ ته راغلي
ددوي په . توندjريتوب د همهغه وخت پديده ده چي اوس د غرب لپاره تر ټولو لويه ننګونه ده

خو داسي ښكاري لكه چي غرب ددغي جګړي پوره . وړاندي جګړه ډيره ګـټوره او هم رښتوني ده
او ډيموكراسي هم هغه . ګـټلو او د سخت دريزي د ريښو د ايستلو لپاره پوره دلچسپـي نه ښيــي

خو اوس ډيموركراسي . كار وركوjي شي چي تطبيق كوونكي يــي پاك او رښتوني كسان وي وخت
كليوالو ته  بايد پدي اړه پوره ډاډ وركوjي . هغه كسان تطبيق كوي چي وايــي يو څه او كوي بل څه

هغوي ته بايد د بيان د . شي چي دوي هم په سياسي تصميمونو كي پوره واك او ګډون كوjي شي
اړه پوره ډاډ وركول شي تر څو هغه څه چي د ټوپكساjرانو په اړه د دوي په زړونو كي دي  ازادي په

  .ددي موضوع د روښانتيا لپاره اكرم داسي مثال راوړي . هغه بايد په خوله هم ووي"ي شي
كه تاسو چيري يو مرغه شل كاله په قفس كي وساتي او وروسته د قفس دروازه پرانيزي او 

خوشي دي خو دا به سمه وي چي هغه نور په قفس كي نه دي خو هغه به د وواياست چي هغه 
تر اوسه داسي څوك پيدا نه شو چي افغانانو ته دي داسي  جرائت .الوتو جرائت نه شي كوjي

  .    وركړي 
وخت ډير تير شوي و تر اوسه j د ارګ څخه د اكرم د سرنويشت په اړه د څه پيغام نه و 

  وپوښتل چي ستا او كرزي تر منځ دي وروستي ليدني څه پايلي لرلي؟ ما د اكرم څخه . راغلي
اكرم ددي خبرو په كولو . اكرم د هميش په ډول د ځواب وركولو مخكي يو ګړي ساه ونيول

ده وويل چي . سره چي زما او ولسمشر تر منځ تر اوسه هيڅ ليدنه نه ده شوي چوپتيا ماته كړل
  . ري هغه زما سره د ليدلو ليوالتيا نه ل

اكرم سر راپورته كړي ما ته يــي وكـتل چي ددي خبري په اوريدلو سره په رښتيا سره زه ډيره 
زه زما ټولو . ده وويل ته يواځني څوك يــي چي ما په دي اړه رښتيا ورته ويلي دي. وارخطا شوم

م خو په حقيقت كي دا ډير د شر . قوميانو ته درواغ وايم چي ماته د كندهار څخه ټليفون راوكړي 
تر دي وروسته مي پدي اړه څيړنه پيل كړل چي رښتيا څه روان دي او په دي اړه زما . ځاي دي

دريځ پوjدي و خو دده په اړه j د وړاندي تصميم نيول شوي و داسي چي نوموړي به مزار شريف 
  .ته استول كيږي 

داره كي د د كندهار په ا. ښه نو چي داسي ده نو بيا ولي نوموړي ددي څخه نه خبرول كيږي 
قيوم د افغانستان په سياست كي .تغيراتو د نه راتګ له امله زه په اروايــي تكليف اخته شوي وم

ښه رول لوبوي او له بله پلوه  زما د نوموړي د سګريټو څكولو سټايل او د عينكو ايښودلو ترز زما 
  .ډير خوښيدي

واشنګـټن كي يو دفتر  د نوموړي وروستي نظر چي ماته يــي ووايه داسي و چي ده غوښتل په
  . پرانيزي تر څو د امنيت او د مختلفو نژادونو څخه د اردو د جوړيدو په اړه معلومات راغونډ كړي 
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د (زه نژدي وم چي استعفا وكړم خو يو شي چي زه يــي بيرته پاته كولو ته اړيستلم هغه د 
  .تر نامه jندي زموږ يوه پروژه وو ) ډيموكراسي لپاره ملي مسبالتيا

پروژي په پ"ن كي د كندهار په وjيت كي د قومي مشرانو لپاره يوه شورا جوړل او د  ددي
  .پارلماني ولسواكي لپاره يو تربيوي مركز جوړول هم راتلل

د شورا لپاره ما او قيوم پ"ن داسي ترتيب كړي و چي د ټولو ټولنو او ولسواليو څخه بايد 
  .نو لخوا ټاكل شوي ويهغه كسان برخه پكښي واخلي چي د كليو د مشرا

دا شورا به د شيرزي د . دا شورا به د امنيت ، بيا رغوني او حكومت څارني   دري كميټي لري 
كله چي موږ ددي پروژي د تصميم نيولو پروسي ته . استبدادي اداري په وړاندي يوه ننګونه وي
يوه شورا يــي  شيرزي واري د مخه كړي دي ته ورته يــي. نژدي كيدلو حالت په بل مخ واوښت 

خو اوس شيرزي تبديل شوي و او پر . رامنځ ته كړل چي مشري يــي د احمد ولي كرزي په غاړه وو 
ځاي يــي يوسف پښتون راغلي و چي د شيرزي  په پرتله يــي ښه روانه انګليسي ويل او د بيروت د 

  .امريكايــي پوهنتون څخه يــي د انجينري په څانګه كي ډيګري تر jسه كړي وو 
بله مـسله . سي يو حالت كي په دي نه وم راضي چي زموږ شورا دي كومه پايله ولري زه په دا

  .زره امريكايــي ډالرو ته ضرورت وو ۸۰۰۰۰دا وه چي ددي كار تر سره كولو لپاره 
  .زما په نظر اكرم ددي كار تر سره كولو لپاره خورا مناسب كس وو 

ري كوم خو دوي بيا ستاسو سره څه ما اكرم ته وويل وګوره قوماندان صاحب زه تاسو ته زا
زما تر اوسه هم دده هغه اټكل په ياد دي چي . ده زياته كړل چي دوي د سړي زړه ورماتوي. كوي

  ده ماته ويل چي تاسو ولي دي كار ته شله شوي ياست؟ . اوس په حقيقت بدل شوي دي
و ددي مسئلي په خ. ما وويل نه نه تاسو به زما شورا مخ ته بيا ياست. همداسي يــي پريږده

په پايله كي د نومبر په وروستيو كي اكرم د مزار شريف د .اړه د فكر كولو لپاره به چوپ پاته شو
  .امنيه قوماندان په توګه وټاكل شو چي وروسته زه د ولسمشر كرزي په تاكـتيك وپوهيدم

و مزار شريف چي د ورپيښو مشك"تو له كبله يــي زموږ د لست په سر كي ځاي درلود د څ
اكرم خپله كورنۍ د م"نقيب د كور سره نژدي پريښودل .مياشتو په جريان كي په جنت بدله شوه

  .او خپله د مزار پر لور روان شو
م كال د جنوري په اخيره كي مي د  ۲۰۰۴د تحديدونو او د قيوم سره د اخت"ف له كبله د

ACS  )مي پريښوديڅخه استفعا وكړل او هغه كور ) افغانان دمدني ټولني لپاره.  
زه د نوي كور د پيدا كولو په لټه كي شوم داسي كور چي بايد د ژوند تيرولو ټولي اړتياوي يــي 

په كندهار كي ګل اغا بيله اكرم څخه زما . پوره وي خو په پايله كي يــي په پيدا كولو بريالي شوم
  .لپاره ګواښ وو 

ته ډيره نژدي وم او په نوي  ما هغه ټولي انديښني يوي خواته پريښودلي  ځكه چي زه خلكو
. د اكرم سره به مي په دوو اونيو كي په ټليفون كي خبري كولي. كور كي مي ژوند تيرول پيل كړ

كله چي نوموړي په . نوموړي په مطلق ډول د ج" وضعيت ، كريكـټرونو او كسانو سره مخامخ وو 
  .پاره د ملګري باغ ته ورغلملومړي ځل كندهار ته راغلي زه يــي په ډيره بي صبري سره د ليدلو ل
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ده سر وښوروي ويــي ويل سارا . هلته مي ځني وپوښتل مزار څنكه دي او هلته څه روان دي
خو هلته . دلته مشكل قوم ګلوي او پاكستان دي. هر څه ددي ځاي په شان زر چنده  خراب دي

حتي تركمن دي  يوازي د پښتون قوم مسئله نه ده بلكي هلته پښتانه ، ازبك ، تاجك ،هزاره او
  .هوري د پاكستان پر ځاي روسيه، ايران او چين دي چي دا ټوله هلته jسوهنه كوي.

خو . دده د خبرو څخه داسي ښكاريدل لكه  دي چي د ډيرو ننګونو سره jس او ګريوان وي
  . په هغه وخت كي روغ او ژوندي وو 

د نورو بهرنيانو په مقايسه زما  يوه ورځ زه د كابل څخه  كندهار ته په ټكسي موټر كي راتلم دا
د كابل او كندهار تر منځ لويه jر جوړه شوي وه چي پر ټوله سفر شپږ . يو بي مثاله عادت وو 

د ټكسي كرايه پنځه لس ډالره وه خو د . ساعته وخت تيريدي چي دي ډير سړي نه په تكليف كوي
  . ملګرو ملتونو په پرواز كي سل ډالره لګيدل

يوه ډرايور بايد زه د . كسي كي ت"ي نو ما بايد ځني كارونه تر سره كړي وايكه زه چيري په ټ
موټرو تر اډي پوري رسولي واي ، د يو داسي ډرايور سره يــي استولي واي چي هغه پيژندjي، ددغه 
موټر نمبر يــي ليك"ي واي او مابه هم كوښښ كوي چي په داسي موټر كي وjړه شم چي په هغه 

  .ي ښځي هم سپري ويموټر كي بايد نور 
. په كوم موټر كي چي زه سپره شوم په هغه كي دوي ښځي يو نارينه او كوچنيان هم سپاره وو 
زه د موټر د مخ په سيټ كي كښيناستلم چي تر څو ساعتونو تګ وروسته دغه نارينه سپاري او 

  .ډراريور په خبروپيل وكړي چي ددوي په خبرو كي مي د مزار او اكرم نوم واوريدي
زه دوي ته ښه متوجه شوم او د بله پلوه په همدي وخت كي زما پښتو دونه شوي وه چي زه 

دغه نارينه سپاري زياته كړل چي مزار ته د نوي امنيه قوماندان په راتګ .خپل مشكل په حل كړم
  .سره هر څه تغير كړي دي

څخه ما ور . امنيت ډير ښه شوي دي چي په دي برخه كي موږ اوس هيڅ مشكل نه لرو 
پوښتل چي خاكريزوال ستاسو څه كيږي؟ په پښتو كي داسي سوال كول كومه بي ادبي نه ده لكه 

  .څنګه چي په انګليسي كي ښكاري 
دا ډير ښه كار دي چي په همدي سره دوه كسان د خپلي قبيلي او د ويني ريشته سره پيدا 

اوسيدونكي يو زما د خور دغه سپاري ځواب راكړ هغه زموږ هيڅ نه كيږي موږ د مزار شريف . كوي
  .كور په كندهار كي دي او اوس موږ د هغوي د ليدلو لپاره روان يو

تر دي څو اوونۍ وروسته ما د اكرم سره د ټليفون پر ليكه خبري كولي خو د ټليفون د  
خرابي ليكي له كبله د هغه اواز سم نه راتلي خو كيسه داسي وه چي نوموړي د وسله والو كسانو له 

  .امنيه قومانداني په ودانۍ كي محاصره شوي وو  خوا د
نوموړي د يو مشهور ټوپكساjر لخوا محاصره شوي و چي پر هغه يــي د اوبو او ډوډي ور وړلو 

زه  ډيره وارخطا شوم قيوم ته مي ټليفون وكړي ما ورته وويل د خداي . ټولي jري بندي كړي وي
مزار شريف زما څخه يوه نړي لري و خو كله .ي ومپه رښتيا سره زه ډيره خواشين. لپاره يو څه وكه
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چي مي دده سره د ټليفون  پر ليكه خبري كولي د اواز څخه يــي هيڅ داسي نښي نښاني نه 
  .څرګندي دي چي ده ته دي كوم خطر متوجه وي خو په هر صورت ما دي نه ليدي
كوjي او نه په  ما مزار شريف نه و ليدلي او د هغه ځاي په اړه مي هيڅ تصور هم نه شواي

  دي پوهيدم چي هلته څه روان دي؟
يو كال وروسته د نوموړي يوه باډيګارډ راته وويل چي څلويښت ساعته موږ تر كړكيو بهر 
كـتل چي د دوي ځواكونو به خپلي نښي زموږ پر خوا سمي كړي وي او دا زموږ زړه ته تيره وه چي 

  .كيداي شي هر لحظه ټوله ووژل شو
ويارك ټايمز كي زما يو ملګري ته ټليفون وكړي او د واشنګـټن پوسټ د يوه ما سمدستي په ني

زه ډيره حيرانه . خبريال ټليفون نمبر مي ځني واخيست او د همدي پيښي په اړه مي ليكنه وكړل
  وم چي د افغانستان په مركزي حكومت څه شوي دي؟

ن ټوپكساjر له خوا دا خو په مزار كي د مركزي حكومت نمائينده دي خو اوس د يو ځواكم
محاصره شوي دي نه ولسمشر كرزي، نه د كورنيو چارو وزير او نه په كابل كي كوم بل چارواكي په 

  . دنيويارك ټايمز مضمون دوي ورځي وروسته خپور شو. دي اړه څه اقدام كوي
  مابه هره ورځ اكرم ته ټليفون كوي او ځني پوښتل به مي چي تاسو j تر اوسه ډوډي نه لري؟
ده وويل نه موږ اوس ډوډي لرو او هر څه سم دي خو ستاسو څخه ډيره مننه او اوس موږ 

كله چي حالت د ښه كيدو پر لور روان شو ما د ارامي ساه . يوي موافقي ته هم سره رسيدلي يو
  .واخيستل

خو تر دي  يوه اوونۍ وروسته چي مي معلومات تر jسه كړل ده ته j د هغه ټوپكساjر له 
زه په خپل سور رنګه موټر كي كښيناستلم او د جنګي قوماندان م" .جدي خطر متوجه وو خوا 

  .سهار وختي و هغه j د سهار چاي نه وي څښلي. نقيب كور ته ورغلم
ما م" نقيب ته وويل درځه پنځه سوه الكوزي راټول كه چي مزار ته وjړ شو د همدي كار 

ړل په دي اړه خو حكومت هيڅ نه كوي راځي چي موږ او ما زياته ك.فيصده رښتوني وم ۵۰لپاره زه 
  .تاسو jس په كار شو او موږ نه شو كوjي چي اكرم هلته همداسي يوازي پريږدو

. م" نقيب په ډيره سړه سينه راته وويل كورنۍ جګړه ښه نه ده او موږ بايد نور جنګ ونكړو 
خوشاله كړو ورته وبه وايو چي پر مزار  ما وويل چي زما په ټليفون داكرم سره خبري وكه او هغه به

  .يرغل وكه
ده اكرم ته په ټليفون كي څو ځله دا خبره تكرار كړل چي دا وايــي زه به دوه سوه امريكايــي 

چي په پايله كي به د مزار شريف خلك .سرتيري راولم او ته دوه سوه الكوزي مزار ته به وjړ شو
  .عسكرو له كبله به دغه محاصره پاي ته ورسيږي منځګړيتوب وكړي او دامريكايــي او اروپايــي 

بهرنيانو او مركزي حكومت ته داكرم د هيئتونو تر ليږلو وروسته د مزار شريف خلكو د اكرم 
دوي ويل موږ د افغانستان پر حكومت او پر خپل امنيه قوماندان باور . څخه پوره م"تړ وښودي

ار يــي سره يو كړ او امنيت يــي پكښي تامين دا دهمدي امنيه قوماندان  هڅي دي چي دغه ښ. لرو 
  .كړ
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  .اكرم په خپل دغه كار سره خلكو ته يو كرامت ښكاره كړي 
ددغو دو لوي ښارونو تر منځ يــي خپل ځان د يو پله په شان جوړ كړي او ددوي تر منځ چي 

ته دغه دوه ښارونه چي يو د بل ويني څښتو .كومه فاصله ايجاد شوي وه بيرته يــي سره نژدي كړل
  .تږي پراته و او سرسختي دښمنان و اوس بيرته سره نژدي شوي وو 

  .اكرم چي د كوم كار لپاره مزار ته استول شو و هغه يــي تر سره كړي 
ده پر سړكونو او جادو كزمي كولي تر څو خلكو ته د تګ راتګ په وخت كي امنيت برابر 

او نه يــي د چا مځكه غسب  د پوليسو ډيپارټمنت يــي ايجاد كړي ،رشوت يــي وانه خيستي.كړي 
  .كړل 

د . د هغه پارسي هم ورځ تر بلي ښه كيدل نوموړي د ټولني د ټولو ج" شو غړو سره وليدل
مزار شريف خلك يــي خپل بارډيګارډان مقرر كړل او هغوي ته يــي دننه د پوليسو په  ډيپارټمنټ 

ددوي دو تر منځ د . وښ ود اكرم مزار شريف خوښه وه او د مزاري اكرم خ. كي ځايونه جوړل كړل
ميني يو ښه مثال دا و چي اكرم پښتون او د كندهار و نو باjخره هغوي په دي پوهيدلي و چي ټوله 

  .كندهاريان بد نه دي
  .په اصل كي دا ددغه ټوټه شوي افغانستان د بيا يو ځاي كيدلو لپاره يو ښه ګام وو 

ي ټوپكساjر چي اكرم يــي محاصره كله چي دا هر څه پاي ته ورسيدل ولسمشر كرزي هغه لو
ما اكرم ته ټليفون وكړي او د پيغور په ډول مي ورته وويل چي څنګه دي .كړي و د بلخ والي وټاكي

  ستا دا نوي والي ؟ 
  .ده غالمغال جوړ كړي 

ما وويل زه اوس يو كـتاب ليكم ته پوهيږي چي نوم به يــي څه وي؟ نوم به يــي امر 
دا د طالبانو مذهبي پوليس وه چي هغو خلكو ته چي ږيري به . ويباالمعروف او نهي عن المنكر 

ددي لپاره . يــي لنډي كړي وي او هغو ښځو ته چي بيله نارينه به بهرته  راوتلي وي سزا وركول
  .طالبانو يو وزارت درلود چي  امر باالمعرو او نهي عن المنكر نوميدي

  .م دياكرم په ټوكي انداز وخندل ويــي ويل هوكي بيخي ښه نو
م كال په نيمايــي كي زما ټوله كارونه خ"ص شوي و او پ"ن مي درلودي چي ۲۰۰۴د 

په افغانستان كي مي تقريبا دري كاله تير شوي و خو . افغانستان د يو څه وخت لپاره پريږدم
  .كيداي شواي چي د څه وخت وروسته بيرته راغلي واي

ده وويل د څونه وخت . لپاره بهر ته ځمما اكر ته په ټليفون كي وويل چي زه د يو څه وخت 
  لپاره؟ 
ما وويل نه . كله چي به زه نور كله امريكا ته تللم ده ته به زما د سفر موده ورمعلومه وو  

  .پوهيږم خو شايد شپږ مياشتي
  شپږ مياشتي؟

  .زه تردي وړاندي دونه وخت د خاكريزوال څخه لري نه وم تللي
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رمن يــي  دده د كور په يو ځانګړي ځاي كي سره د لومړي  ځل لپاره زه  اكرم او مي
  .كښيناستلو

اكرم چي څونه فزيكي غټ و هغومره هوښيار ، چاjق او د خپلي ميرمني د ژوند يو رښتوني 
اكرم ماته وكـتل او ويــي ويل  چي ستا په ياد ديــې چي  څه وخت وړاندي ما تاته وويل .ملګري وو 

  .ي حكومت نه دي لكه څنګه چي موږ فكر كويځكه  چي دا هغس. چي زه نور حكومت پريږدم
  .ما بايد ستا خبري من"ي واي

  .بيايــي وويل نه زه فكر كوم چي هر څه به سم شي
تر ټولټاكنو وروسته به هر څه سم او كرزي به قانوني ولسمشر شي چي دا به د كرزي په 

شرۍ لومړنۍ لوي په همدي مني كي د افغانستان په تاريخ كي د ولسم. كارونو كي سمون راولي
  .ټولټاكني پ"ن شوي  وي

د نوموړي پر دغه سرټنبه ګي ما وخندل ده ته مي وويل ته .اكرم راتلونكي ته ډير خوشبين وو 
  .ټوكي كوي

كله چي به زه او دي يوازي و مابه د كرزي په اړه وويل چي كرزي بيريږي ، كمزوري دي ، 
  .به دي هم راسره موافق شو دوست او ښمن ته په يوه سترګه ګوري خو په دي سره

خو . هغه خلك چي ده پر كومو دندو ګمارلي دي وړ كسان  نه دي او نه خپلي دندي پيژني
  .اكرم  د كرزي يو خورا ډير وفادار سپاهي وو 

تر لومړنۍ لوي جرګي وروسته چي موږ دده څخه كومي هيلي لرلي يوه يــي هم تر سره نه كړل 
  .د ولسمشرۍ ټولټاكنياو بيا دويمه لويه جرګه خو اوس 

  ما وويل ته څه دليل لري چي تر ټولټاكنو وروسته به تغيرات رامنځ ته شي؟
  .ده وويل نه داسي نه ته به يــي وويني چي تر ټولټاكنو وروسته به ډير تغيرات راشي

  .ښه نو كه داسي وي نو بيا راسه د همدي لپاره  شرط نه وهي
  وړين پټونه دي؟ما ورته وويل ته پوهيږي هغه ستا  سپين 

  .نوموړي به دغه پټو په ژمي كي د يخنۍ له كبله پر خپلو اوږو اچوي
پښتانه خپلي پښي تر بنډيو پوري په پاي جامه پټوي او نارينه چي يــي كښيني پر ځان پټو 

په كومه ورځ چي ما د افغانتسان د پريښودلو اماده ګي نيول ما اكرم ته يو سپين روښانه . غوړوي
  .واخيستد وړيو پټو 
  .ده وويل راځي چي يو ګډ عكس سره واخلو 

  .ما وويل ولي نه خو زما وريښتان لوڅ وو 
ما فكر وكړي چي شايد دي به دغه عكس نورو خلكو ته ورښكاره كړي ما د ټوكي په ډول 

. ده پټو ماته راكړ او ما هم د عكس اخيستلو لپاره پر ځان راتاو كړي . دده پټو ته jس ور اوږد كړ
  .مي كوي چي نوموړي به دغه عكس ماته راكړي خو رايــي  نكړي فكر 

ما ورته وويل ته پوهيږي كه چيري كرزي تر ټاكنو وروسته اص"حات نه راوستل نو ته به دغه 
  .ستا سپين وړين پټو ماته راكوي
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 (SIG Saver)خو كه چيري كرزي تر ټاكنو وروسته اص"حات راوستل نو زه تاسو ته يوه 
  .متوپانچه دركو

  .موږ دده ميرمن شاهده ونيول
  .   زه چي اوس دغه څپركي ليكم هغه پټو مي پر پښو اوار دي
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 كابل

 )2005مي (
 

  .له پاريس څخه په كندهار كې زما له يوه پخواني كار كوونكي سره د ټيلفون پر ليكه ږغٻدم
  .اوه سارا داسې يوڅه چې ته يــې د اوريدو  تمه لرې 

  .كابل ته؟ د امنيه قوماندان په توګه؟ بلې همداسې ده. ته وjړڅه شى؟ خاكرٻزوال كابل 
  ما اكرم ته ټيلفون وكړ، هغه ته مې وويل ښه ته اوس په كابل كې يــې؟ 

ما ورته و . د ټيلفون د خرابې كرښې له امله يــې اواز سم نه اورٻدل كٻده او پرې پرې كٻده
  .له چې در ورسٻدم ټيلفون درته كومويل، قوماندان صاحب زه په دا څو اوونيو كې درځم خو ك

په . ما ج"لي ته يو برٻښناليك وليكه، دا په ټول كال كې نوموړي ته زما لومړى برٻښناليك و
ده بيرته . برٻښناليك كې مې د مباركۍ تر څنګ ورته وليكل چې اخر دې سترګې خ"صې شوې

  .ځواب راولٻږه او زما هغه برٻښناليك به يــې هر چاته ورښكاره كاو
شپږ مياشتې چې مې . ما پر هغه څه فكر کول پيل كړل چې اكرم ته بايد يوه تومانچه واخلم
ما د همدې كـتاب زياته . له افغانستان څخه رخصتي را اخيستې وه،  هغه هم مخ پر ختمٻدو وه

زه به زما پر كوچ ناسته وم چې د ډٻر كار كولو . برخه په پاريس كې زما په خپل كور كې ولٻكله
په بوسټن كې زما د مور په كو ركې به مې ددې د كـتابتون . سته به مې پښې نه شواى غزوjىورو

  .ټولې تاخچې سره وشنلې او ورانه وراني به مې جوړه كړه
افغانستان ته د بيرته تګ لپاره به مې په زړه كې ډول ډول فكرونه راګرځٻدل خو وروسته 

ويل چې افغانستان نور ستا لپاره بس دى،  زما ډٻرو ملګرو به.مې د بيرته تګ تصميم ونيو
خو افغانستان نه د هوټل بار او نه هم  پاسپورټ و چې د ټاپـې . افغانستان نور تا خ"ص كړى دى
  . لګولو وروسته يــې كار خ"ص شي

زه به همٻشه له . افغانستان او په افغانستان كې روان جريان زما لپاره خورا ارزښت درلود
د بشري مرستو كاركوونكو، ډيپلوماتانو او نظامي كاركوونكو به په دغه  دې څخه زورٻدلم چې

ارزښتناكه وخت كې په وار وار تٻروتنې كولې او تر شپږ مياشتو وخت تٻرولو وروسته به تبديلٻدل 
  .او هغه ټول شيان به يــې هغسې ويجاړ پرٻښودل

فه نه تر سره كوي نو زه زما په نظر افغانستان ډٻر ارزښت لري كه نور په ښه ډول خپله وظي
زما تګ افغانستان ته دا پ" نه د مدني ټولنې لپاره  او نه هم د بلې سياسي . خو يــې بايد تر سره كړم

موخې لپاره و، ما غوښتل په افغانستان كې خپل شخصي كار پيل كړم هغه كار چې مايــې د څو 
صابون او په  ځانګړې توګه د كلونو راهيسې په اړه فكر كاو، داسې چې په كندهار كې د مٻوو، 

  .پوستكي د تيلو د جوړولو لپاره د يو كوچني كار ځاى برابرول و
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ده يو برٻښناليك . امير سلطان چې زموږ امريكايــي كارډيناټور و پر مابه يــې مسخرې كولې
ده زياته كړې وه چې تر اوسه . ماته راليږلې و چې سرليك يــې و صابون د افغانستان پاكولو لپاره

j د هغه ځاى د پاكولو مفكوره نه ده پريښې؟ خو زه j تر اوسه پر خپله اقتصادي پروژې  دې
هغه مضمون چې زما د كالج په دوره كې به زما بد ترې راتلل خو اوس په افغانستان . مشغوله وم

كې له درې كاله ژوند تٻرولو وروسته زما نظر بدل شوى و، اوس زه په دي عقيده وم چې مشخص 
د اقتصادي بيارغونې كيلي ده، خو اوس نژدې و چې سارا چٻس د صابون جوړولو صنعت 

  .فابريكه خ"صه كړي 
مٻاشتې . په همدې وختونو كې پاريس خورا ښه خوند كاو ټولې، نا ارامۍ ختمې شوې وې

په لومړۍ اوونۍ کې به مي په خپل کور کي  په . مٻاشتې مې په پاريس او بوسټن كې پيتاوى وكړ
له ګاونډيانو او ملګرو . ليمبو غوړي د اوبو سره ګډ كړل او صابون به مې پر jسونو وواهه ټپ كې د

نور مې نو د جادو له پيتاوي څخه jس اخيستى و او هغه ژبه چې ما . سره به مې هم پيتاوى كاوه
  .يــې پر زده کولو خورا سختې خوارۍ ګاللې وې نور مې نو خبرې پرې كوjى شواى

ه ليكلو څخه ستړې شوم، نو د لنډې تفريح لپاره به پر خپل بايسكل سپره كله چې به زه ل
شوم او دښايسته ښار ننداره به مې وكړه، خو اوس بيا زه د همدې ښار د پرٻښودلو په درشل كې 
وم او له خواريو سره د jس او ګرٻوان هيواد په لور مې د تګ هوډ وكړ، خو كله چې په الوتكه كې 

د ارګ يوه موټروان زه د . ستم، هغه ټوله وٻره مې په ناڅاپـي توګه ختمه شوهپر خپل سيټ كښٻنا
كابل په هوايــي ډګر كې په يوه ځانګړې دروازه كې په موټر كې كښٻنولم او په وزير اكبر خان مٻنه 

  .كې يــې د قيوم تر كور پورې ورسولم
وو په  خپل لوړ كله چې زه او دى سره مخامخ ش. له اكرم سره ليدنې دوه ورځې وخت ونيو

الس"م عليكم، څه وخت دلته راغلې؟ چې راتلې نو بيا دې زه ولې نه خبرولم؟ ما : اواز يــې وويل
د افغانانو د كلتور له مخې دا له ما سره : ما وويل.  به په خپله له هوايــې ډګر څخه راوستلې وې

  .مناسب نه و، ځكه چې ته اوس د امنيــې قوماندان يــې
  .دا راته ووايه چې اوس چٻرې اوسٻږې؟ زه هلته درځم. ښه سمه ده: ده وويل
  .نه قوماندان صاحب داسې مه كوه يو بل څوك راولٻږه: ما وويل

. كه ګورم د پوليسو سپين او شين موټر چې له عسكرو ډك و زما د دروازې مخې ته ودرٻده
موږ . لود اوسٻدهاكرم د ښار په يوه لرې برخه كې چې د شاهي باغ هغه بل اړخ ته يــې موقعيت در 

 . چې كله سره ولٻدل دروازه مو وتړله او يو بل مو د روغبړ لپاره  په غٻږ كې سره ونيول
يونيفورمونه پر ونو باندې . موږ دده په خونه كې وو چې نيمى خونه د لويو بسترونه ډكه وه

وويل دا ځاى ده . ځوړند شوي وو او د سراى په غولي كې يــې د باډيګارډانو لپاره كـټونه پراته و
مؤقتي دى او يو سراى مې په ښاركې په كرايه نيولى دى، چې اوس تر رغونې jندې دى، غواړم چې 

  . كورنۍ مې هم له كندهار څخه دلته راولم
ده وويل زه بيا په . ما هم يو ځاى كاردرلود. زه ماښام يوې مٻلمستيا ته خبر يم: ده وويل

م، د ماخوستن ډوډۍ خوړل شوې وه، دا د واده د كله چې زه راورسٻد. تاپسې موټر درلٻږم
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مراسمو دوه سوه كسيزه غونډه وه او اكرم هم د نيم درجن حکومتي چارواکو په منځ کې ورسره 
دغه سړى وينې، كه زه هر وخت په كابل كې : ده موږ كوربه ته ور معرفي كړو، اكرم وويل.ناست و

تر ډوډۍ وروسته چې زه اكرم . ره ماته وكـتلهغه سړي په ډٻره بې خوندۍ س. نه وم ده ته ورځه
دا سړى . اوه څومره بد سړى، په رښتيا بد.كورته رسولم سر يــې وښوراو او په زوره زوره يــې وخندل

  . ماورته وويل، تا خو بايد ماته مخكې j راپيژندلى واى. د شمالي ټلوالې تر ټولو بد كس و
ما اكرم ته ټيلفون وكړ، ما ورته . رغلې وميو وخت زه ج"لي ته د كورنيو چارو وزارت ته و 

نه : ده وويل. زه له تا څخه يو څو سړكه هاخوايم، خو فكر كوم چې تاسو به مصروف ياست: وويل
كله چې زه امنيه قوماندانۍ ته ورغلم، لهما سره تر روغبړ وروسته څوكسه .نه زه مصروف نه يم

  .وjړل او دفتر يــې پرٻښود
  ته په كابل كې موټر چلوjى شې؟ : وپوښتليوه ورځ ده له ما څخه 

. خو اوس ما موټر ته اړتيا نه درلوده، ځكه چې ما بايد يوه نوې پروژه مخ ته بٻولې واى
اكرم ما ته د موټر راكولو لپاره . ستونزه داوه، چې په دغه ښار كې ټول ډونران سره پاشل شوي وو 

دا . يو نصواري ټويوټا كوروj موټر كيلي راكړهيو كس راسره ولٻږه، د نوموړي رئيس اركان ما ته د 
. هم د هغه ايراني رسټورانټ د مٻلمستيا په شان و، په دې سره اكرم غوښتل زما كور ودانى ووايــي

ده شايد زما . نوموړى د نورو افغانانو په توپير چې واك تر jسه كړي بيا نو نور هٻروي هغسې نه و
ره مرسته نه وه هٻره كړې، خو اوس وخت توپير درلود، وفاداري او په سخت حالت كې له ده س

تر دې وروسته وپوهٻدم . اوس بيا ده قدرت درلود او دده وار و چې له ما سره يــې مرسته كړې واى
كله چې اكرم په . چې اكرم ولې له كرزي څخه نه ج" كٻږي ځكه چې د هغه تر احسان jندې و

سره ډٻرې مرستې كړې وې خو اوس د اكرم لپاره ددې  كويټه كې يو بې كسه مهاجر و كرزي، له ده
  .انډيواjن يــې هم همداسې درواخله. هيڅ امكان نه و چې هغه يــې هٻرې كړې واى

د نوموړي انډيواjن زما په . زه د قوماندان صاحب انډيواله وم، ما دده عزت كاو او ده زما
څخه خپل كور ته پر jره وم چې يوه شپه زه ناوخته د اكرم له كور . خدمت ډٻر خوشاله كٻدل

په قوماندانۍ كې افسرانو زموږ تود هركلى وكړ او يو .سړكونه تر يوه راكـټي بريد وروسته تړل شوي و
موږ په دغو غليو سړكونو كې د وزير اكبر خان پر لوري . موټر يــې زموږ د ساتنې لپاره راسره ولٻږه

. سپينو او شنو موټرونو په منځ كې روان وو  روان وو، زما كوچنى نصواري سنډويچ موټر ددغو دوو 
د سړك په پاى كې موږ ته د پر شا تګ وويل شول، ځكه چې دلته د قيوم او امريكايــي غټې 

كله چې پوليس له موټرونو څخه راكښته شول د پوستې . انجنيري كمپنۍ لوويس برګر دفتر و
  .څه خبره ده او بيرته شاته وګرځئ: ساتونكو ماته وويل

  . ندل او ورته مې وويل، هيڅ خبره نشته دا زما ملګري ديما وخ
ده د ناټو او ايساف له . كابل يو لوى مسئوليت و خو نوموړي دغه درانه بار ته اوږه وركړې وه

قوماندانۍ سره غونډې كولې تر څو ټول كارونه سره همغاړي كړي او د ټولو ارګانونو تر منځ د 
فرقې د مسلكي كولو د هڅو تر څنګ  د يوه پ"ن پر  د خپلې. همږغۍ ښه فضا رامنځته كړي 

. جوړونې مصروف و تر څو په ښار كې دننه او دباندې د جنايتكارانو پټن ځايونه له منځه يوسي
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يوه شپه يــې په ټيلفون كې له يو كس . همدا شان د مختلفو سفارتي چارو پر زده كولو هم بوخت و
هار  د شپږو بجو پر شا و خوا زما سره زما په دفتر سره خبرې كولې، هغه ته يــې وويل چې سبا س

همدا شان د شپـې تر نهو او . په عادي توګه پردغه وخت په دفترونو  كې څوك نه وي.  كې ووينئ
  . لسو بجو به يــې پر تشو سړكونو ګزمې كولې

ار اكرم هم د وينې د لوړ فش. دده باډيګارډانو او خواږه ملګري شفيع هللا به لږ استراحت كاو
يو وخت مې له اكرم څخه وپوښتل چې كوjى شم د شپـې له مخې له تاسو . له امله په تكليف و

  سره په ګزمه وjړه شم؟ 
زه j د ماښام د ډوډۍ خوړلو په جامو كې وم چې غږ شو، ويل يــې په ګزمه ځو ما يو نازك 

پوليسوسره  . ن شوو پټو پر سر كړ چې د ښار په يوه څنډه كې د پوليسو د يوې حوزې پر لوري روا
مشوره كوله  چې پركومه jره هلته jړ شي، خو چې موږ هلته ناببره ورغلو د حوزې ټول پوليس 

ټول وارخطا ښكارٻدل ډٻر . نيم درجن نوكريوال افسران ډٻر ژر زموږ خواته راغلل.هك پك شول
څخه يــې د امنيــې ددوى لپاره دا لومړى ځل و چې له حوزې . ژر يــې موږ خپلې حوزې ته بدرګه كړو 

  . څه چې اكرم وليدل له كبله يــې ډٻر خواشينى شو. قوماندان ليدنه كوي
د افسرانو، د شپـې د  نوكريوالو افسرانو، د نورو . شفيع هللا وjړ مخابره يــې چيك كړه

په همدې وخت كې اكرم د هغو شيانو په اړه . ماموريتونو نمبرونه او موقعيتونه يــې ثبت كړل
تاسو خوندي ياست؟ ددٻواله پر . ې ددوى لپاره يــې ستونزې ايجادوjى شواىپوښتنې وكړې چ

هغه بل طرف څوك و؟ پر دغه سړك د ترافيكو ازدحام څومره وي؟ دغه باري موټرونه له كوم 
  لوري راځي؟ 

  .دا د هزاره ګانو سيمه وه چې په دغه خونه كې پردٻواله يوه لويه نقشه ځوړنده  شوې وه
  تونزه نه وي، ايا تاسو تودې اوبه لرئ؟ ډوډۍ مو څنګه ده؟دلته خوبه كومه س

  د اكرم سترګې پر يو شي ولګٻدې ويل يــې دا څه شى دي؟ خوسا غوښې؟
تاسو ته خوسا غوښې راوړي، كه يــې بل ځل تاسو ته خوسا غوښې راواستولې سمدستي يــې 

دا هغه څه . ې وكړمتر ما پورې راولٻږئ چې زه پخپله په دې هكله د لوژستيك له ډلګۍ سره خبر 
اكرم دې ته ورته زياتې پوښتنې وكړې چې حل کولو ته . وه چې اكرم سمدستي حل کوjى شواى

  .يــې ډٻر جدي وو 
دويم شى چې كابل ته يــې زما پر تګ سورى اچاو هغه د كرزي د اص"حاتو راوستلو په 

  .پروسه كې ځنډ و
ز ۲۰۰۴ٻښنه لرله، كله چې كرزي د افغانستان ته د تومانچې په راسره وړلو كې مې ډٻره اند

كال په اكـتوبر كې د ولسمشرۍ ټولټاكنې وګـټلې، په دا سې حال كې چې خلك به د رايو اچولو 
  .لپاره په خورا يخنۍ كې په اوږدو ليكو كې وjړ وود راتلونكې په اړه مې خپل قضاوت ونكړ

و افسر و او اوس د په شمول چې د امريكا د سفارت د سياسي چار ) كورت امٻنډ(ملګري د 
ما يو څو نومونه ياداشت . ملي امنيت په جرګه كې كا ركوي د راتلونكې كابٻني په اړه ډٻر لٻوال وو 

ددوى په اړه : ما كورت ته وويل. كړل، چې زما لپاره د اندٻښنې وړ نه و خو بيا هم زه زړه نا زړه وم
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ه چې ما د هغو كسانو په اړه فكر كاو څ.  به چې زه كله كابل ته ورسٻږم تاسو ته  خپل نظر ووايم
يوه شپه مې د وزارت له يوه كار كوونكي سره د شپـې تر ناوخته . هغوى تر هغه ډٻر خطرناك و

  .پورې خبرې كولې څه چې دغه كس ما ته وويل زه يــې ډٻره حيرانه كړم
دغه كسان د وزارت په ودانۍ كې دننه خلك وهي، كار كوونكي په تشناب كې : ده وويل

همدا jمل دى چې اهل او وړ كسان . موټر يــې له نغدو پيسو ډك وي) ايس، يو، وي(نديانوي او ب
  .د غلوله jسه له كابٻني څخه لرې پاته شوي دي

زه به په ډٻر مبهم حالت كې راګٻروم، فكر مې كاو چې ددغو غلو لپاره هيڅ چاره نشته خو 
او وړ كسان كانديدان شوي وو، چې  چاره وه ځكه چې دا ځل دحكومتي چوكيو لپاره ډٻر ښه

  .پخوا له دې څخه لرې پاتې وو 
  .ګل اغا شٻرزى كندهار ته د دوهم ځل لپاره د والي په توګه واستول شو

  :نوموړي په كابل كې تر شاډٻرې ورانۍ پرٻښودې چې يوه يــې په jندې ډول ده
 ۵۰۰۰۰نك څخه ګل اغا په كابل كې د يوې پروژې لپاره له نړيوال با: يوه نفر وويل

شٻرزي هغه پيسې كندهار ته د خپل پ"رد قبر جوړولو لپاره واستولې . امريکايــي ډالره اخيستي وو 
  .خو اوس له يو څو رسيدونو سره راځي تر څو نړيوال بانك راضي كړي 

  .د مۍ په نيمايــي كې د امريكا ضد ډٻرې خطرناكې مظاهرې تر سره شوې
ليكنې تر خپراوي وروسته تر سره شوې چې په هغه دغه مظاهرې د نيوزويك مجلې د يوې 

كې راغلي وو چې د ګوانتانامو په زندان كې د يو مشكوك ترهګر له كبله يوه امريكايــي سرتٻري د 
زه په دې باور نه لرم چې دا مظاهرې دې له  همدې . مبارك قران يوه نسخه تشناب ته غورځولې وه

په . پوهنتون د محصلينو لخوا تر سره شوې وېكبله تر سره شوې وي ځكه چې دا مظاهرې د 
د پاكستان هغه خراب . شرقي افغانستان كې ټول پوهنتونونه له پاكستاني محصلينو څخه ډك دي

  .ترين ښوونځي د كندهار تر كالج ښه دي
نو دا بيا . دلته محصلين د اناټومي له چارټ، مايكروسكوپ او كـتابتونو پرته ډاكـټران کٻږي 

من"ى شي چې پاكستاني شاګردان دې بې له كومه هدفه دلته د زده كړې د تر jسه كوم سالم عقل 
زه همٻشه په دې باور يم چې ددغو محصلينو په منځ كې ډٻر پاكستاني . كولو لپاره راشي

مابه ويل چې دادى دې محصلينو د پاكستان لپاره يو بل خدمت هم تر . جاسوسان موجود دي
  .سره كړ

چې دوى د پاكستان د حكومت لخوا په ډٻره معقوله jر په افغانستان كې زه په دې باور يم 
ددې . ځاى پر ځاى شوي دي، چې كٻداى شي پاكستان ورڅخه په حساسو حاjتو كې كار واخلي

مظاهرو لوى jمل شايد داو چې ولسمشر كرزي اع"ن وكړ چې افغانستان د متحده اياjتو سره د 
په بل عبارت متحده اياjتو . مكارۍ لومړي پړاو ته ورننوځييوې اوږدې مودې ستراتيژيكې ه

غوښتل چې په افغانستان كې د اوږدې مودې لپاره پاته شي چې دا د پاكستان لپاره د زغملو وړ نه 
: ده وويل. زه يو څو ورځې په كندهاركې وم او بيا بيرته كابل ته jړم او خپل نظرمې اكرم ته ووايه. و

زموږ ټول ګاونډيان له افغانستان څخه د متحده اياjتو وتل . همداسې دهبالكل په رښتيا هم 



 

 

 190 غالم ولي نوري: ژباړن سارا چيس: ليكواله

غواړي او زموږ ټول زاړه دښمنان د همدې لپاره اوس په يو ايت"ف كې سره راغونډ شوي دي لكه 
  .پاكستان، ايران، روسيه او چين

. پوه شمپه كابل كې مظاهرې ايران پر jره اچولې او ما غوښتل  چې ددغو مظاهرو په تنظيم 
زه خبر وم چې محصلين غواړي مظاهرې تر سره كړي خو يوه شپه د مخه مې د : ده زياته كړه

په هغوى كې مې پښتانه . محصلينو مشران خپل كور ته د ماخوستن د ډوډۍ لپاره را دعوت كړل
ښه تاسو څه غواړئ؟ داسې ښكاري لكه سبا چې تاسو له ځان : ما ورته وويل. محصلين غوره كړل

  . بيرغونه ليږدوئ او د مركزي حكومت پر ضد شعارونه وركوئ سره
  .بلې همداسې ده: دوى وويل

  . ما ورڅخه وپوښتل چې مركزي حكومت څوك دي؟ دوى د يوې ګړۍ لپاره چوپ پاته شول
ولسمشر كرزى مركزي حكومت دى خو هغه پښتون دي، د كورنيو چارو وزير : ما ورته وويل

ږ مركزي حكومت يو او موږ ټول پښتانه يو، تاسو په مظاهرو كولو سره مو . زما په ګډون پښتانه دي
  له چاسره مرسته كوئ؟

ما ورته وويل كه تاسو ددغه كار له كبله .  محصلين په همدې اړه په فكر كولو كې ډوب وو 
ډٻر غمجن ياست، نو ولې يــې همدا اوس زما و مخ ته نه پيل كوئ ځكه چې زه د مركزي حكومت 

  .يو غړى يم
هر څه چې په زړه كې د ويلو . هغه چې سبا زما توهين كوئ همدا اوس يــې زما مخ ته وكړئ 

  .لپاره لرې همدا اوس يــې ماته وواياست
  دوى وويل چې ته له موږ څخه څه غواړې؟

ورشئ خپلو ټولو ملګرو ته وواياست هر ډول مظاهرې چې كوئ ويــې كړئ خو : ما ورته وويل
كه ستاسو مظاهره د هرې موخې لپاره وي، وي به خو  ودانيو . كړئ په ډٻر مهارت سره يــې تر سره 
  .او خلكو ته تاوان مه رسوئ

ده . په دغه مٻلمستيا هغوى ډٻر خوشحاله شول. باjخره اكرم دغه محصلين وپوهول
له همدې كبله . غوښتل چې هغوى ته دا الهام وركړي چې د ورانۍ او خرابۍ څخه jس په سر شي

  .رې تر ټولو كوچنۍ او سوله ييزې وېپه كابل كې مظاه
يوه پښتون محصل راته وويل چې اكرم داسې څوك و چې كوjى يــې شول په هيواد كې د 

هغه ته د ټولو قومونو او نژادونو ډيناميك خويونه او عادتونه . وروڼو قومونو تر منځ يووالى راولي
والى و چې د خورا ډٻر ارزښت وړ اكرم موږ ته داسې سوغات راكړ، چې هغه د هيواد يو . معلوم وو 

  .ده
په راتلونكې شپه ما د محصلينو مشران په خپلو شخصي پيسو د ماخوستن د : اكرم وويل

  . ډوډۍ لپاره يوه رستورانت ته بوتلل
تاسو شايد فكر وكړئ چې وزير او يا كرزي به له ده څخه د تشدد د مخنيوي په اړه كور ودانى 

كارٻدل چې كرزى او ج"لي j تر اوسه هم د اكرم په اهميت نه وو داسې ښ! ويلى وي، نه بلكل نه



 

 

 191 غالم ولي نوري: ژباړن سارا چيس: ليكواله

دوى j تر اوسه له هغې ستونزې سره jس او ګرٻوان وو چې دوست او دښمن يــې نه . پوهيدلي
  .شواى سره بٻلوjى

  .دريمه د اندٻښنې وړ خبره د كندهار خراب امنيتي حالت و
سارا كندهار اوس د پخوا په شان نه : به يــې هر كندهارى چې به ما په كابل كې وليد راته ويل

ته اوس نه شې كوjى چې په كندهار كې په موټر كې يوازې وګرځې اوكله چې ما كندهار ته . دى
  .ټيلفون وكړ هغوى هم همدا سې راته وويل

  . په وضعيت كې ډٻر بدلون راغلى و، هر څه پر بل مخ اوښتي وو 
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 كندهار

 )2005مي (
 

. ك هيچا فكر نه كوى، چي زه دي به بير ته راشم، زه خپله هم په همدې اند وم په كندهار
  .خبره دا نه وه چې ما پر كومه پروژه كار كوئ او يا مې  د هغوى په اړه څٻړنه او پلټني كولې

زما د بٻرته راتګ يواځنى لوى او مهم هدف دا و چي دغه په ستونزو او خواريو كې ښكٻل 
ومي ژمني ورسره كړي دي، يوازي پرٻنږدم او د كندهار يانو سره په دوړو او ولس چي زما هيواد ك

كله چي زه راورسٻدم، د احمدولي كرزي كسان وjړ شول او . خاورو كې ژوند تيرولو ته دوام وركړم
  .زما سره د روغبړ لپاره په ليكو كي  ودرٻدل

 ښه وه؟دا دونه وخت چيري وي ؟ مور، خور، دوستا او كوچنيان ټوله !هو
يو وخت په بازار كي زما د موټر مخ د ترافيكو يوي ګڼي ګوڼي بند كړي، يو چا زما د سور 
رنګه  موټر هوډ په زوره زوره په سوكه ووهي ما چي ورته وكـتل ده راته ويــي ويل چيري وي د ظالم 

  لوري دا دونه وخت؟
. ځل بيا سره نوې كړل دا اكرم و ما په ځواب كي ورته وويل چي ما او كندهار خپله ژمنه يو

تر دي وروسته زه  د ځاى پر ځاى كٻدو په فكر كې شوم، په پايله كي مي يو سراى د شپږو مياشتو 
د خونو د ښايست لپاره مي . لپاره په كرايه ونيوى، چي نوى رنګ شوى، خو دوه برابره ګران وو 

  .هلمندۍ پنبه رانيول، تر څو بخملي كوربچې ترې جوړي كړم
ه د پيتلي پيالو، غابونو او د شولومبو پ"سټكي قاچوغو او داسي نورو شيانو په زه بازار ت

  . رانيولو پسي وjړم خو په كندهار زما تر ټولو خوښ شي شلومبي  وې
د . ما وفاداره كريم جان چي زما تر تګ وروسته يــي د امريكايانو سر كار پيل كړي وو 

پږ نور كار كوونكي چي كله زه په تٻر مني كي تللې امريكايانو د كار څخه را وايست او زما هغه ش
هغه نورو به نيمه ورځ يعني تر درو بجو . وم،تر شا پرٻښي و بير ته مي د ځان سره په كار وګمارل

  .پوري دامريكايانو سره په اډه كي كار كوي او تر هغه  وروسته بيا  راتلل
  .د اختر ورځ مو رخصتي وټاكل
هللا په ارغنداب كي د مٻوو باغ درلو دى، ارغنداب د كندهار  ببر سري د بس ډرايور حيات

په دغه ښايسته سٻمه كې د . دومره په زړه پوري سيمه ده، چي په خوله يــې تعريف نه كٻږي 
  .ارغنداب رود هم غزٻدلى دى،چي  همدي رود شنې رواني اوبه  يــې د لٻري j ځ" كوي

و خوړلو لپاره تللو نو د زردالو هغه ټاپ موسم كله چي موږ د حيات هللا باغ ته د ميلي او ميو 
هغو كسانو چي د امريكايانو سره يــي په اډه كي كار كوى، موږ ته وويل چي ، موږ ناروغان يو . وو 

  .موږ ټوله په موټر كي سپاره شوو او د ارغنداب د ښكلي سيمي پر لور روان شو
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ك د ويالې پر غاړه غزٻدلى دى، موټر حيات هللا چلوى، د كندهار څخه د ارغنداب پر لور سړ 
د م"نقيب اخند كور د ولې پر هغه بله غاړي . دلته يوه هديره ده چي زما پخوانى كور همدلته و

دى، دلته هغه روښانه شين مسجد هم موقعيت لري  چي كندهاريانو په كښي د طالبانو د 
ليدلو سره د زه هم ددغو ښايستو منظرو په . حكومت د نسكورٻدو د خوښى جشن نمانځي

خيالونو په دنيا كي ډوبه شوم،خپل ټول خواږه خيالونه مي را ياد كړل چي ناڅاپه مي پر يوه شنه 
لنډكروزر موټر سترګي ولګٻدې، چي د ولې پر هغه بله غاړه روان و او تر شاه يــې دوه نور موټرونه 

  .ورپسې وو 
  .ما هغه شين موټر وپٻژندى

نمبر مي داير كړي، خو ټليفون يو سرتٻري پور ته كړ، ما خپل ټليفون را واخيست د اكرم  
بٻچاره . خو په اخير كي مي د اكرم بٻچاره اواز واورٻدى. په لومړي سر كې د هغه اواز سم نه راتلي

كله چي زه په كابل كي . اكرم كوښښ كوى چي د يوې مياشتي لپاره كندهار ته په رخصتى وjړ شي
وي چي يو ځل دي  د كورنيو چارو وزير ج"لي  ته ويلي واي او  كه تكليف نه: وم، اكرم راته وويل

  . د هغه څخه دي زما لپاره د يوې مياشتي  رخصتي را اخيستي واي
  . په كندهار كي دده نوى سراى تكميل شوى و اوغوښتل يــي چي ورته را كډه شي

شى j پاته يو وروستى : د ج"لي سره د خپلو كارونو تر  خ"صولو وروسته مي ورته  وويل
  . دى، خاكريزوال يادوم

  بيا ددغه سړي په هكله څه وايــې؟
هغه غواړي چي كندهار ته وjړ شي، كه تاسو يو څو ورځي رخصتي وركړى، ښه به : ما وويل

  . وي
  .ده وويل سمه ده، خو يو څو ورځي وروسته ځكه چي زه ده ته اوس خورا  ډٻره اړتيا لرم

  ې، او دى كوjى شي چي سبا نه بل سبا وjړ شي؟څو ورځي به رخصتي وركړ : ما وويل
سارا تا خو هيڅ تغير نه دى كړى، دى درې ورځي وروسته كوjى شي چي د : ده راته وويل

  . پنځو ورځو لپاره وjړ شي
خو د درو ورځو پر ځاى دوې اوونۍ تيري شوې، ما په ټليفون كې . واعده ده؟ بلې واعده ده
داب كې په مٻله كي يم، خو څو ساعته وروسته زه بيا ټليفون درته عسكر ته وويل زه اوس په ارغن

خو يو ګړى وروسته اكرم هغه وخت ټليفون راته وكړ چي زه د زردالو ووني ته ختلې وم، او . كوم
  .جيب مي د زردالوو څخه ډك كړي وو 

په  دى هم د ښار په يوه څنډه كي د خپل ملګري باغ ته. اكرم په ټليفون كي س"م را واچوى
زه هم بايد د توتو خوړلو لپاره درشم، زه په نيم ساعت كي حمام كوم : ما ورته وويل. مٻله وتلى و

  .او تر هغه وروسته سمدستي در روانيږم
د زردالوو او . كله چي زه ور ورسٻدم، اكرم په چمن كي پر يوه پ"ستكي مٻز ناست و

ه ټوله خوندور شيان اكرم په  كوربه دغ.خوندورو توتانو څخه ډك غابونه يــې مخې ته پراته وو 
  . باندي  زما لپاره تيار كړي وه، چي په رښتيا سره دغه ټول زما ډٻر خوښ وو 
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څنګه چي زه كښٻناستم، نو سمدستي يــې يو د تازه مٻوو قاب مخ ته راته كښيښودي او د 
  . اوبو ګډوه يــي د ګوتو پرٻوللو لپاره را ته راوړل

زه نه پوهٻدم چي په دې ورځو كي به د . قوم مشران ناست وو  د مٻز پر شاوخوا د الكوزو د
چا سره شخړه كوم، خو يو شى چي بايد ما كړى واى، هغه نور د خپلي خولې په واك كې راوستل 

  . و، خو زه هيڅكله پر دې كار بريالى نه شوم
و زما يو شناوى سړى په ياد دى چي زما پر پښتو او پر سياسي وضعي او سپينو خبرو كول

د ماښام د لمانځه اذان وشو، دوى ټوله د لمانځه د ادا كولو لپاره په جمع . باندي خندل
ودرٻدل، د لمانځه تر ادا كولو وروسته قومي مشران د باغ په يوه څنډه كې چي شين چمن و 

ما . يوازي اكرم او دده نژدې ملګرى شفيع هللا بيرته زما سره د كښٻناستلو لپاره راغلل. كښٻناستل
اكرم د اكا د زوى په وړاندي  څه و نكړل چي ما ته يــې په هديره كي دده د كور د پرٻښولو لپاره  د

يو شى چي زه او دي يــې سره . رالٻږلى و، البته ما يــې ممانعت وكړ، خو باjخره هغه jري ته راغلى
  . نژدې كولو،هغه د اكرم سره زما او دده  مينه وو 

ښه سارا : اكرم و پوښتل. ل چي اكرم تمرين كولو ته وهڅوهپه كابل كي ما شفيع هللا ته ووي
  په كندهار كې څه روان دي؟

اكرم . قوماندان صاحب ما تاته نه دي ويلي چي ما نور سياست پرې ايښي دى: ما وويل
  .وخندل

موږ د هغه وژل شوي م" پر وژنه خبري پيل كړې چي دوې ورځي وړاندي وژل شوى وو، په 
  . ويه پٻښه وهحقيقت كي داخورا  ل

نوموړى م" د كندهار د م"يانو د وjيتي شورا مشر او د دا نوي حكومت م"تړى وو، دغه 
نامتو مزهبي عالم د هغو طالبانو پر ضد و چي د اوسني حكومت پر وړاندي جنګٻدل،او قراني 

  . اياتونه يــې د خپلي نظريــې سره سم ترجمه كول
jيت مقام او د حضرت محمد ص د مباركې خرقې نوموړي م" د كندهار ښار په منځ د و

  . شريفي تر منځ په خورا محفوظه سيمه كې ووژل شو
. په رڼا ورځ پر موټر سايكل سپاره دوه كسان راغلل، نوموړى يــې ووژى او وروسته وتښتٻدل
شفيع هللا وويل تر ټولو مهمه او د انديښني وړ خبره خو دا ده چي دا څنګه امكان لري چي دغه 

  .ي په دغسي يوه محفوظه سيمه كي ووژل شيكس د
ددغي جادي په دروازه كي . دغه جاده اص" د امنيتي تدابيرو له كبله بنده كړل شوي ده

وسلوال كسان وjړ دي او د همدي م" د دفتر څخه شل متره اخوا د وjيت د مقام دروازه ده چي 
  .وي ديپه همدي دروازه كي هم پنځلس كسان د امنيت لپاره ګمارل ش

شفيع هللا وويل كوم طالبان؟ طالبان به هيڅكله ددي . ما وويل دا كار به طالبانو كړي وي
  . ما وويل دلته  هيڅ د ويري او د جرائت خبره نشته. جرائت ونكړي 
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په دې ښار كې هيڅ امنيتي تدابير نشته، نه كومي د ت"ښۍ پوستي شته او نه بل كوم داسي 
ودروي اويا دي ځني وويريږي، هر څوك كوjى شي چې د وسلو  نور امنيتي كسان چي سړي دي

  . سره په ښار كې وګرځي، خو هيڅوك به يــې و نه دروي
دغه كوچنۍ انجلۍ . د اغا ږغ مي تر غوږو شو، كه ګورم چي د اكرم لور اسما را ښكاره شول
  .چي ورٻښتان يــې پر سترګو رايله او والي يــې په غوږونو و ډٻره  ښكلي ښكارٻدل

ا راغله د اكرم پر زنګنو كښٻناستل او بير ته ژر وjړه شول، د مٻز څخه يــې په ډٻر احتياط د
  .كراره روانه شول_غابونه په دواړو jسونو واخيستل او كراره

د نوموړي م" د كورنيو غړو ويل، كه دى طالبانو وژلى وي، نو بيا يــې په ارغنداب او يا محله 
نوموړى به هره . البانو تر ښار په صحراوو كې زيات ځواكمن دينجات كي ولي نه واژه، ځكه چي ط

  . ورځ له ښاره وتى، نو بيا ولي دوى د ښار په منځ كي وواژى 
شفيع هللا وويل اصلي خبره دا ده، چې همدا دوى غواړي ددې څخه لويه كيسه جوړه 

  .كړي، ځكه نو دوى په رڼا ورځ د ښار په منځ كي ووژى 
ليدى چي غوښتل يــې هلته ورشي، خو دغه جاده ټوله ك"بنده شوې يو وخت ما شفيع هللا و

. وه، په دروازه كې سرتيري وjړ و، پنځلس سرتيري د وjيت د دروازي په پوسته دنده تر سره كوي
  .هغه ودانۍ چي دغه م" ژوند پكښي كوى، د وjيت د مقام تر څنګ ده

د پوليس د هغه په تعقيبولو پسي ده وويل كه چيري دلته وسله وال كس وليدل شي، نو باي
  .ورشي، خو دلته ډزي وشوې او سړى ووژل شو، خو پوليسو غوږ هم پري  ونه ګروى

څه چي شفيع هللا وويل، زه ورسره موافقه وم، ځكه چي د طالبانو غورځنګ د منځه تللى 
jندي اداره طالبان  پاكستاني حكومت ايجاد كړي و، خو د كندهار اداره هم د پاكستان تر واك . و

  .وه، نو بيا ولي دوى د خپلي بلي ادارې كسان د منځه وړي 
اكرم وويل دا د پاكستان ستراتيژي ده چي خپل مخالفين په دې مجبوره كړي چي يو ګام مخ 

دا م" كوم . ددې خبري دثبوت لپاره هر څه زموږ و مخ ته پراته وو . ته واخلي، لس بايد شاته شي
وړى د كندهار د علماو د وjيتي شورا مشر و، او د ښار په منځ كي د عادي م" نه و، بلكي نوم
مٻ"دي كال تر پيښو ډٻري بوږنوونكي  ۲۰۰۳د اوس مهال پيښي تر . غرمې پر يوه بجه ووژل شو

  . ده ته ورته م"يان  په ولسواليو كي هم ووژل شول. وې
انجينر تر مړيني وړاندي  سي د يوه-ار-سي- دوه كاله وړاندي د يوه كمين په نتٻجه كي د اى

چي اكرم د وضعي په اړه كوم اټكل كړى و، هغه حالت اوس حاكم و، داسي چي د كندهار ښار 
  .محاصرې په حال كي و، خو اوس هر څه د ښار په زړه كي پٻښٻدل

ما وويل قوماندان . اكرم وويل چي موږ بايد دا ټوله خبرونه تر لوړو مقاماتو پوري ورسوو 
ښه وايــي، ما وويل قوماندان صاحب ستاسو په ياد دي، هغه دوه كاله وړاندي  صاحب، ته بٻخي

چي تاسو  يو مركز د منځه يووړ، دوى په هغه كمپ كې شورشيانو ته د ترور او د ملكي هدفونو په 
اكرم ساه واخيستل او ويــې ويل . نښه كولو تربيه وركول؟ خو اوس هر څه دوباره پيل شوي دي

ږ په باغ كي مجلس سره كوى، خو د ماخستن د لمانځه ازان زموږ د مجلس بلې، همداسي ده، مو 
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اكرم وjړ شو، زموږ كوربه وويل، د ماخستن ډوډى دلې  وخورى، خو اكرم . لمن سره را ټوله كړل
  . وويل نه نه تشكر موږ كور ته ځو

دا ږغ  دده. اكرم خپلو سرتيرو ته د كوچنيانو  موټر ته ور پورته كولو لپاره ور ږغ كړل
  .كوچنيانو ته د ورځي د پاى په مانا وو 

ده غوښتل چي زه كور ته ور سره وjړ شم، له همدې كبله به زه دده د ظريف طبيعت له  
  . امله د ستونزو سره مخامخ كٻدلم

ما فكر كوى چي ممكن ده . ما همٻشه غوښتل چي زموږ تر منځ په سړه سينه موافقه وشي
نوموړي د دا تٻر يو نيم كال راهيسي خپله . كور ته راپسي راشي فكر كړى وي چي دا بۀ وروسته

  . كورنۍ نه وه ليدلې، ما نه غوښتل چي دى د خپل كور څخه لري وساتم
زه تر . موږ jسونه د خداى په امانۍ لپاره سره وركړل، ما ورته وويل زه بيا ټليفون درته كوم

وروسته دى راسته طرف ته وګرځٻدى او زه ګٻټ پوري دده په كاروان پسې وم،د دروازې تر وتلو 
  .      چپه طرف ته
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  پلټنه

 )2005جون (
  

په خپل كور كي د كريم سره په صابون جوړولو بوخته وم، راډيو مي را واخيسته، غوښتل 
مي چي بي بي سي په ونيسم، خو پيدا مي نه كړه، ما راډيو كريم ته وركړه چي كه يــې پر يو ځاى 

او يا هغه ناولې موسيقي په ونيسي، په  كندهار كي چي د كوم شي څخه زما  ستن ور برابره كړي 
  .كركه كٻدله ، هغه موسيقي وه

كريم د ستن ګرځولو پر وخت پر محلي خبرونو ور برابر شو، خبريال چاودنه ياده كړه او بيا 
يران شو او يــې ور سره د محمد اكرم خاكرٻزوال نوم ياد كړ، ما يوازي همدا واورٻدل، كريم ډٻر ح

بيا د تبصرې كولو لپاره زما خوا ته رانژدې شو، ده وويل د ښار په منځ كي يو ځانمرګى بريد تر سره 
شوى، خو د اكرم د مرګ يا ژوبلي په اړه هيڅ معلومات نشته خو كم تر كمه نولس كسان په پٻښه 

  .كي وژل شوي دي
به  ډٻر وخت راباندي تٻر شي، كريم ته مي وويل كه دلته يو نو د حقيقت په معلومولو كي 

نو سمه به دا وي چي زه او ته په خپله د پيښي د وضعيت د معلومولو لپاره له كور څخه ور پسي 
ووځو، په موټر كي سپاره شوو، مخ د بازار پر خوا روان شوو، په كنډ او كپر سړكونو تر څه مزل 

) هوموى(د امريكايــي سرتيرو څلور وروسته مو د روغتون دروازې ته ځان ور ساوه، په دروازه كي 
ګاډي وjړ وو، عسكر روغتون ته د ننوتلو اجازه راكړه، ما هم خپل موټر د هغي ګڼي ګوڼي ځاى ته 
  ور وست، ما يوه امريكايــي افسر ته ور منډه كړه ترې ومي پوښتل قوماندان صاحب چيري دى؟

ي ګوڼي تٻره شوم او يوې ودانۍ هغه په ډٻره بې پروايــي په نه ځواب راكړ، زه له يوې بلي ګڼ 
ته مي ځان ورساوه، په ودانۍ كي وjړ ډاكـټر راڅخه وپوښتل په چا پسي ګورې؟ ما ځواب وركړ، 
چي په قوماندان صاحب پسي ګورم، ډاكـټر ماته تر كـتلو وروسته وويل هغه دلته نشته، هغه په 

روغتون ته مي راتګ بې  كور كي دى، د ډاكـټر ځواب هر څه را ته څرګند كړل، زه پوه شوم چي
ګـټي و، خو ما بايد خپله دنده مخ ته وړې واى، ما د ډاكـټر سترګو ته په خواشينوونكي ډول په 

  . ځير وكـتل خو هغه مخ را څخه واړاوه او په خپل كار پسي روان شو_ ځير 
ډاكـټر زما سره نوره هيڅ مرسته نه شوه كوjى، د اكرم يوه ملګرى چي خامكي ښايسته 

ې په تن وې، په ژړ مخ او  الوتي بڼه له ودانۍ څخه بهر وjړ و، دى روغتون ته د اكرم كور جامې يــ
ته د يوې تذكرې د وړلو لپاره راغلى و، د تذكرې تر پيدا كولو وروسته زه او هغه بايد يو ځاى د اكرم 

  . كور ته تللي واى
لغت ووايه چي ما تر  پر تذكرو د مړو شوو كسانو جسدونه ايښودل شوي وو، كريم ما ته يو

اوسه نه و اورٻدلى، خو زه د هغه په خبرو پسي و نه ګرځٻدم او د هغه بل نفر موټر مي تعقيب كړ 
چي د روغتون د يخچال په لور روان و، كريم راته وويل چي ټول مړي همدلته راوړل كٻږي، زه په 
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jس كي وه، د مړو د  ډٻره بې صبرۍ يخچال ته ورننوتلم، يو نفر مي وليدى چي تذكره يــې په
  .بدنونو غوښي پر مځكه شا و خوا تر سترګو كٻدې، خو ويني مي و نه ليدې

په ياد مي  دي چي دوې پښې د اور د لرګيو په شان دٻوال ته درول شوي وې، زه تر هغه  
م ډٻره لږ وٻرٻدم چي مايــې فكر كړى و، نور نو دلته زما لپاره څه نه و پاته، زه بايد په بٻړه د اكر 
كور ته تللې واى، ما د اكرم ملګرى هم هلته پرٻښود او له روغتون څخه را ووتم، له ښار څخه 

  . تٻره، له كانال څخه واوښتم او د اكرم كور ته مي ځان ورساوه 
راډيو درواغ وويل، هر څه معلوم وو، اكرم زموږ مخ ته په توس كي پٻچلى پروت و، د اكرم 

  .دى ستا ملګرى ورور په سلګيو راته وويل دغه 
د اكرم جسد يــې په يوه تور موټر كي يوازي كښٻښود، كه ګورو چي م" نقيب را ورسٻد، ما  

له يوه نفر څخه و پوښتل، هغه چيري و؟ هغه په نه ځواب راكړ، خو مخكي چي ما له كومو خلكو 
  . څخه د ده په اړه وپوښتل، هغوى وويل چي په ارغنداب كي دى

ونځي د انګړ په لور لوى لوى ګامونه اخيستل، مايــې د روغبړ لپاره كله چي م" نقيب د ښو 
jس په jس كي ټينګ ونيو او ستړي مه شي مي ورته وويل، په داسي حال كي چي تر سترګو يــې 

خو دا څنګه ممكنه وه چي اكرم دي دلې و او زه . اوښكي رواني وې، په ماته خوا يــې ځواب راكړ
زه په ده پسې شوم او په برنډه كي چي خلك د دايرې په شكل پر  دي نه يم په خبر،  په هر صورت

  . كوربچو ناست وو، زه هم ور سره يو ځاى شوم
كه چيري زه خبره واى چي دى دلې دى، نو زه به هم هغه مسجد ته ورسره تللې واى، په 
پر  دغه مسجد كي د هغه م" د فاتحې مراسم تر سره كٻدل چي څو ورځي وړاندي يــې ما او اكرم

  . وژنه ږغٻدلو
د مباركې خرقې ) ص(دا م" ډٻر مهم سړى و چي يوازي يــې دوې ورځي د حضرت محمد 

شريفي په مسجد جامع كي فاتحه اخيستل كٻده او درٻيمه ورځ د ښار په منځ كي، په خاورين او 
  . زما تر ټولو خوښ مسجد جامع كي چي د همدغه م" خپل مسجد جامع و، اخيستل كٻده 

تٻره ورځ يــې زه فاتحې ته ور نه غلم، خو نن ورځم، هغه و (ب وويل، چي ده ويل م"نقي
  . چي هغه او ساتونكي يــې همدا نن فاتحې ته ور غلل

د اكرم موټروان راته وويل، موږ چي راورسٻدو، تا حركت وكړ او په خپل سپين لنډ كروزر كي 
  . وjړې 

ما هيڅ ستاسو موټر و نه پٻژنده، زه سيده ما وويل نو بيا موږ يو له بله سره تٻر شوى يو، 
ارغنداب ته وjړم، كه چيري زه داسي پوهٻداى چي قوماندان صاحب په ښار كي دى، نو بيا زه نه 

  . تلم، زه ستاسو سره هغه مسجد ته د فاتحې لپاره تلم
م"نقيب زموږ څخه په پټه خوله تٻر شو، د هغه مخ ته د شلو كسانوجسدونه پراته وو، نه 

  . وهٻږم چي دې حالت به د هغه لپاره  څه معنا لرلپ
م"نقيب وويل، غواړم تاسو ته يو شي ووايم، زه چي كله مسجد ته ننوتلم، د يوه شي په 
واز وويل چي دا 

ٓ
ليدلو ډٻر حيران شوم، په خداى قسم ما هغو  ټولو حاضرو كسانو ته په لوړ ا
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واري كړي دي، تر غاليو jندي ټوله فرش له مسجد يــې ولي نه دى جارو كړى چي بيا يــې غالۍ پر ا
  . خاورو ډك و

ټول په دې موافق وو چي دا ځانمرګى بريد نه و، دا چي په دې اړه بيا د عرب خبره كٻږي، 
  . دا خو بيا بٻخي له امكانه لٻري ده

ما د مړو ټوټې په يخچال كي وليدلې چي ټوله ټوټه ټوټه او لولپه شوې وې، دا نو بيا څنګه 
  ن لري چي په دغسي يو حالت كي دي د يو چا د مليت پٻژندنه وشي؟ امكا

خو له پٻښي يو ساعت وروسته ګل اغا شٻرزي وويل، دا يو ځانمرګى بريد و چي د يوه عرب 
  . له خوا تر سره شو او د تثبيت لپاره يــې اسناد هم تر jسه شوي دي

يڅكله هم پلټنه ونه كړي، دغه والي به ددې جرم په اړه ه! ما په لوړ ږغ وويل، ګورئ خلكو
ى(راز د امنيه قوماندان له مرستيال څخه هم چي تاسو يــې ټول پٻژنى چي د 

ٓ
ى ايس ا

ٓ
مزدور ) ا

دى، په دې اړه د پلټني تمه نه شي كٻداى، زه تاسو ته په ډاډ وي"ى شم چي دا هر څه به 
  . همداسي پاته شي

خپله ددغي پٻښي پلټنه وكړو، زه پدې  ما وويل چي موږ په خپله هم پوليس يو، موږ بايد په
ډٻره حيرانه وم چي څنګه كوjى شم دوى په دې اړه را وخوځوم، خو دوى ټول ډٻر بې ع"قې 

  . ښكارٻدل
زما لپاره بٻله دې چي دا موضوع د سياست او دوه مخيتوب پر خوا بوځم، بله jره نه وه،  

  . jى شوههمدا يوا ځنۍ jره وه چي د اكرم لپاره مي يو څه كو
څو شٻبې وروسته موږ وjړ شوو، د اكرم په زرغون لنډ كروزر كي سپاره شوو، موټر ته د 
ختلو پر مهال سرتٻرو ته هغه شٻبې ور په زړه كٻدې چي دوى به اكرم د يوې وظيفې لپاره لٻږل، 

و د اكرم يو زموږ تر شا په يوه بل موټر كي د اكرم ملګرى او د كابل د جنايــي جرمونو د پلټني افسر ا
لرم هم وو، ددغه افسر د دوستۍ په اړه زه يو څه ) ماسټر ډګري (بل ملګرى چي ويل يــې زه 

  .شكمنه وم
ما مسجد ته پر jري له ملګرو څخه و پوښتل، ايا دغه كس په رښتيا زموږ دوست دى؟ 

ستي ټوله دلته هيڅ دوستي نشته، ته به يــې په خپله ووينې، دلته دو! شفيع هللا ځواب راكړ، سارا
  . تر قدرت پوري ده چي قدرت و نه لرې هيڅ څوك به دي دوست نه شي

نور مي څه نه دي په ياد چي موږ مسجد ته څه ډول را ورسٻدلو، خو څه چي مي په ياد 
دي، هغه دا چي كله موږ مسجد ته راغلو، په مسجد كي هيڅ شى نه و پاته، دا مي هم نه دي ياد 

  . ي په مغزو كي كوم طوفان روان وچي مسجد ته د تلو پر مهال م
د پٻښي له ځاى څخه د جنايــي پيښو رسۍ نه وې تاو شوي، د همدې ځاى لپاره ساتونكي 
نه وو ګمارل شوي ، هيڅ پلټونكي د پٻښې له ځاى څخه د پٻښي د څرنګوالي په خاطر عكسونه او 

ن نور ضروري توكي نه وو اخيستي ، نه د ماتو شيانو ټوټې پاته وې او نه 
ٓ
هم چا ويني وليدلې، ا

هيڅ شي هم پاته نه و، يوازي د انګړ شاته د وژل شوي م" طالبانو د زٻرخانو له سرونو څخه چي 
  . زموږ له قد سره برابري وې، د ماتو ښيښو ټوټې جارو كولې
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  . دغه كار سړي ته دا ور په زړه كوي چي تر كاسې jندي ضرور نيم كاسه شته
ل شوي، پنځلس متره ليري په يوه  انګړ كي و، زموږ تر څنګ يو موږ j مسجد ته نه و داخ

كوچنى غولى و چي وني پكښي وjړي وې او خښتي پكښي پرتې وې چي يوه jره د همدې ځاى 
څخه مسجد ته تللې وه،  ما په لوړ اواز وپوښتل چي بم چيري وچاودٻد، د مسجد يوه بدرنګه 

چي د مسجد د محراب څخه په بشپړه توګه دباندي خدمتګار وويل، هلته د هغو خښتو و بغل ته 
ما د مسجد د هغه كار كوونكي څخه وپوښتل چي دغه . و،  د درو فوټو په اندازه دغه ځاى خيرن و
  و كه نه؟) سمٻټ(ځاى هم د نور انګړ په شان مخكي كنګرٻټ

كار روان هغه په ځواب كي را ته وويل چي هو، خو بيا يــې كرار راته وويل، نه دلته د رغوني 
و او غټو موټرانو  دغه سمٻټ مات كړ، ما شفٻع هللا ته وويل كه دي هر څه د دٻوال په شا وخوا 
غولي كي پيدا كړل، په كڅوړه كي يــې واچوه، يوه شٻبه وروسته دى ما ته راغى، يو شى يــې د 
 ډايمتر په اندازه راښكاره كړ، په همدې ډول ډٻر شيان شاوخوا تر سترګو كٻدل، ما هغه
راواخيستل او د يوه دٻوال په چاكونو كي مي كښٻښودل، پلټونكى افسر هم راغى، زما سره يو 
ځاى شو، ما ته يــې وويل، ته پوهٻږې چي دا به څومره لويه چاودنه وه؟ دا خامخا ځانمرګى بريد 
دى، ما هغه دايره شكله شى راواخيستى او د اوږې په بيك كي مي كښٻښود، ما ويل درځئ چي 

وږ بايد پر څلور بجې خاكرٻز ته روان شوي واى، خو دلته يو بل شى هم د شك وړ و، هغه ځو، م
دا چي راډيو په بار بار ويل، يو نفر چي نظامي يونيفورم يــې په تن و، اكرم ته ور ټيټ شو او بيا يــې 
خپل ځان و چاو د، زه هيڅ پدې باور نه وم چي دا دي د يوه داسي كس له خوا تر سره شوې وي 

و له بله پلوه كله چي ما اكرم وليد مخ يــې ثابت او پاك و، د هغه پر مخ هيڅ شى نه و او نه يــې پر ا
مخ څه لګٻدلي وو،  زه نه پوهٻدم چي په دغه سهار څه پٻښ شول، خو په يوه شي چي پوهٻدم 

  .هغه دا و چي والي درواغ وويل
شو او د پٻښي په اړه يــې  تر چاودني يو ساعت وروسته، هغه د مٻډيا په وړاندي راښكاره

پوره معلومات وړاندي كړل، په داسي حال كي چي هيڅ چارواكى د پٻښي ځاى ته د پلټني لپاره نه 
  . و ورغلى

په اصل كي د هغو چارواكو لپاره چي د مٻډيا په وړاندي بايد راښكاره شوي واى، يوه كيسه 
څه روان دي، كله چي موږ د  په jس ور كړل شوې وه، ددې څخه ښكارٻدل چي د پر دې تر شا

اكرم تر دفن كولو دوې ورځي وروسته بيرته ښار ته  راوګرځيدو ، شفيع هللا چي پوره شواهد ورسره 
  . وو، يوازي او نااميده پاته شو

په نوم ) لنډو(يوه شپه هغه د دوو نفرو ساتونكو سره راغى چي په هغو كي يــې يو د 
تونو خاوند، د اكرم ساتونكى و، دوه كاله وړاندي، كله چي راوپٻژانده، دا د ګردي مخ او ګڼو برٻ

  .اكرم د شپـې له خوا كابل ته سفر كاوه، موټر يــې چپه شو، لنډو هم په هغه پٻښه كي ټپـي شوى و
  د هغه څٻره بٻخي مكسيكويــي ته ورته وه، ما ور څخه و پوښتل  ته په  پښتو پوهٻږې؟

  نوموړي په هو ځواب راكړ
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كي ژوبل شوى و، ده خپلي پايڅې پورته كړې او پښې يــې را ښكاره كړې دى هم په دې پٻښه 
كښته پانسمان شوى و، ده وويل ما چاودنه په خپلو سترګو وليده چي ) كوناټي(چي تر سوجي 

  . هغه بٻخي د مځكي پر سر رامنځته شوه
نقشه ما ځني و پوښتل چي ته چيري وjړ وې؟ دغه مهال ما خپله كـتابچه را وايسته او خپله 

مي ځني را وكښله، دا كار مي په تيرو څو اوونيو كي د j ښه پوهٻدو لپاره لسګونه واره تر سره كړى 
  . و 

هغه ته مي وويل دا دٻوال دى او دا هم انګړ ته د ورننوتلو دروازه،  دا هغه قبر دى او دا 
  هم هغه د خښتو كـتار، اوس ووايه چي ته چيري وjړ وې؟

ا ته د نقشې له مخي معلومات راكړي، بيا مې هغه ودراوه، ښه لنډو ونكړاى شول چي م
فرض كړه چي د غالۍ دغه څنډه د هغه خښتو كـتار دى، ته قوماندان صاحب يــې او زه ميرويس 

  يم، د ميرويس مخ كومي خوا ته و؟ 
  . ميرويس يو تن بل ساتونكى و چي په دغه پٻښه كي ووژل شو

كله اكرم په مسجد كي د فاتحې مراسم تر سره لنډو وويل، بم هغه وخت وچاودٻد، چي 
كړل او د مسجد له ودانۍ څخه په پوره توګه بهر راووت، انګړ د خښتو په هغه كـتار سره پيل 

  . كٻده، خو پر ځينو خښتو غالۍ اواري شوي وې، او له پاسه پرې خٻمه هم راځوړنده شوې وه
مسجد څخه را ووت، لڅي پښې پر اكرم خپل بوټونه د خښتو سره پرې ايښي وو، كله چي له 

غاليو د خښتو پر خوا روان شو او خپلو ساتونكو ته يــې اشاره وكړه چي دوه كسان دي زما شا 
خوندي كړي، كله چي له مسجد څخه را وته، لنډو اكرم ته مخامخ د خښتو له كـتار سره وjړ و او 

راوړل او د هغه مخي ته يــې ده ته يــي كـتل، ده وويل، ما ميرويس وليد چي اكرم ته يــې بوټونه 
  . كٻښودل، دا هغه څه وو چي خلكو ويل، يوه كس د پوليسو په جامه كي خپل ځان وچوه

ده وويل، ما اكرم وليد چي خپل راسته بوټ يــې په پښو كړ او چپه پښه يــې په هغه بل بوټ 
را  كي اچول چي راسته jس يــې د بوټ د سمولو لپاره ور ټيټ كړ په همدې وخت كي چاودنه

  . منځته شوه
  . لنډو وويل، چاودنه د اكرم تر شا رامنځته شوه او دا هغه څه وو چي ما پخپلو سترګو وليدل
له چاودني څخه وروسته هوا ټوله دود او دوړو پر سر اخيستې وه، زه په غوږو دپ وم او پر 

  . سرُكل پروت وم
هيڅوك، يوازي يــې ما ترې و پوښتل قوماندان صاحب ته بل څوك نيژدې و؟ ده وويل، 

  . ساتونكي او دكورنۍ غړي 
دا هغه څه وو چي سر يــې سره خوړى، خو بيا هم د پوره ډاډ لپاره موږ په دا سبا هغه مسجد 

  . ته وjړو، لنډو ويل، قوماندان صاحب دلته وjړ و
  ما وپوښتل، ميرويس چيري وjړ و؟ 

  . ته ګرځولى و ده وويل، دلته د قوماندان صاحب راسته اړخ ته چي مخ يــې شا
  . د ميرويس مخ په چاودنه كي په پوره توګه له منځه تللى و
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ما وويل، د اكرم وراره چيري وjړ و؟ په خاكرٻز كي يوه جنازه د ياد شوي هلك هم وه چي 
  . په دې پٻښه كي وژل شوى و

زما اوس يادٻږي چي په خاكرٻز كي پر هغه جغلينه غونډۍ يــې ددغه هلك لپاره د دوو 
نو په منځ كي قبر وكيندى، د هغه هلك په غاړه كي يوه رښكۍ تاو شوې وه چي په وينو كلكه قبرو 
  .وه

و، زه يــې د دٻوال خوا ته كش كړم، همدا لومړى ) پخوونكى(يو بل كس چي د اكرم اشپز 
تن و چي د اكرم جسد ته ور رسٻدلى و، دغه كس د دٻوال سره په خوا كي د اكرم څخه د لسو 

  . زه ليري وjړ وفوټو په اندا
اشپز ويل چي اكرم د شا پر تخته پروت و او ما په ډٻري بې وسۍ سره يوې او بلي خوا ته د 

  . قوماندان صاحب د بدن په غړو پسي منډي وهلې، تر څو نور غړي يــي پيدا كړم
ما د قوماندان صاحب په jس پسي شا و خوا وكـتل، خو پيدا مي نه كړ، د اكرم چپه jس او 

ورانه د شا خوا يــې بٻخي ورك شول، اشپز هغه ځاى ماته راوښود، خو اوس هلته يوازي د د چپه 
  . پوستكو غوړځګى پاته و

د دې هر څه په ليدلو سره سړى دې ته نه حيران كٻدى، چي د اكرم جسد ولي دومره 
  كوچنى ښكارٻدى؟

ر ژوبل بم د اكرم چپه طرف ته ايښودل شوى و، همدا jمل و چي د اكرم چپه طرف ډٻ
شوى و او هغه ساتونكى چي ده ته يــې بوټونه راوړل، د هغه راسته طرف ته وjړ و او هغه خوا يــې 

  .څارل
د اكرم د پښې چپه خوا او د وراره مخ يــې چي هغه يــې تر دروازې پوري بدرګه كاوه، له منځه 

  . تللي وو 
  . شايد چاودنه د اكرم تر شا او ددغه هلك مخ ته تر سره شوې وي

  دا امكان لري چې ځانمرګى دي د اكرم او وراره تر منځ  ځان ځاى كړي؟ايا 
  . ځيني نور شيان هم وو چي بايد ما د هغه په اړه معلومات تر jسه كړي واى

كومه پښه چي ما په روغتون كې وليده، هغه د يوه : يوه امريكايــي چارواكي راته وويل
خا ځانمرګى بريد دى، داسي اوازې هم وې ګاونډي په باغچه كي پيدا شوې وه، ده ويل دا خام

  . چي يو سر پر يوه بام هم پيدا شوى و
زه بير ته روغتون ته وjړم، د روغتون ديخچال هغه سپين ږيرى ساتونكي مي پيداكړ، 
نوموړي  ما ته د يخچال دروازه  خ"صه كړه، كه ګورم  هغه پښې j تر اوسه هلته پرتې وې چي تر 

وي وې، د پښو له غوڅو شوو ځايونو سره پلې او رګونه هم د تٻرو سيمانو زنګانه jندي غوڅي ش
په شان راوتلي وو، خو پښو پر بل هيڅ ځاى زخم نه درلود، داسي هيڅ نښي نښانې نه تر سترګو 
كٻدلې چي هغوى دي په هوا شوي وي او بيا دي په يوه باغچه كي را شوه شوى وي، ده زياته 

چي بشپړه ورځ د يوه لمانځه ادا كولو ته هم خ"ص نه شوم، خو  كړه، هغه ورځ دومره بده وه
  .داسي هيڅ سر مي پيدا نكړ چي دتنې څخه دي بٻل شوى وي او ما ته دي يــې راوړى وي
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په راتلونكو ورځو كي مي د درو نورو عيني شاهدانو څخه د پٻښې په اړه پوښتني وكړې، خو د 
  . هغوى ټولو نظرونه سره ورته وو 

اوسٻدونكي، يوه سپين ږيري سړي راته وويل، ما په خپلو سترګو وليدل چي  د ارغنداب
چاودنه تر غالۍ jندي رامنځته شوه، هغه زياته كړه، ما اكرم وليد چي يو بوټ يــې په پښو كړى و 

  .او هغه بل يــې په پښو كاوه چي تر شا يــې تر غالۍ jندي يوه لويه لمبه پورته شوه 
اوسه j د چاودني له كبله نګوښٻدى او كوڼ شوى هم و،  يو بل ځوان ساتونكى چي تر

خپل پټو يــې پر مځكه هوار كړ، تر څو موږ ته وښيــي چي غالۍ څنګه پورته شوه او څه ډول 
  .چاودنه رامنځته شوه

دغه هلك او لنډو دواړه څنګ تر څنګ له خښتو سره وjړ وو چي چاودنه رامنځته شوه او 
  . دوى دواړه هم ژوبل شول

يس اكرم ته د بوټونو تر ايښودلو وروسته د اكرم تر څنګ و او دوو نورو ساتونكو د اكرم ميرو 
  . د شا لورى ساته، چي دوى درې سره ووژل شول

ساتونكو په ډٻره ښه توګه خپله دنده تر سره كړل، د اكرم چاپٻره يــې ښه امنيتي قمربند تاو 
jى، خو دا ځانمرګى بريد نه و، يوازي كړى و چي هيڅ نابلده كس هغه ته نه شواى ورنيژدې كٻد

  . زه او شفيع هللا د معلوماتو په راټولولو بوخت و بل هيچا دا كار نه كاوه
د افغان پ"زمٻني امنيه قوماندان ووژل شو، نه ځايــي پوليسو، نه د كورنيو چارو د وزارت له 

ليست، نه د كومي سيمه خوا څخه را لٻږل شوي پ"وي، نه كوم امريكايــي چارواكي، نه كوم ژورنا
ييزي راډيو خبريال، نه كوم بهرني ژورناليست او نه هم په خپله قيوم كرزي بٻله كارلوتاګال څخه 
د عيني شاهدانو سره مركې وكړې، كارلوتاګال چي د نيويارك ټايمز  خبرياله ده، هغې د اكرم په اړه 

  . هم را اخيستى ويو راپور چمتو كړى و چي په هغه كي يــې د رسمي چارواكو نظر 
د چاودني ځاى بيا د څو ساعتونو په جريان كې پاك شوى و چي نور د پلټني لپاره هيڅ ګـټه 

  .نه شواى ترې اخيستل كٻداى او هغه دوې پښې j تر اوسه په روغتون كې پاته وې
يو بل شى چي زه يــې ډيره ځورولم، هغه دا چي كله د اكرم ورور په هغه شپه د خاكرٻز 

  .، نو والي ګل اغا شٻرزى او له كابل څخه راغلى د پلټني پ"وى يــې ليدلو ته راغللڅخه راغى
  . شٻرزي د شپـې تر نيمايــي پوري د اكرم له ورور سره پاته شو

شٻرزي د اكرم ورور ته ويل چي ته بايد ددغه ځانمرګي بريد په اړه ډٻري پوښتني ونكړې، هر 
و ته به يــې در سپارم، دا زما ستا سره وعده ده، څنګه چي وي زه به هغوى در پيدا كړم او تاس

نوموړي زياته كړه، زه معلومات لرم چي دغه پ"ن څلورو طالبانو طرحه كړى دى او هغوى اوس په 
هلمند كي دي چي ډٻر ژر به هغوى تاسو ته jس تړلي په jس  در كړم، مګر دا مه وايه چي دا 

  .ځانمرګى بريد نه و
لومړى ويل چي دا يو عرب و، اوس بيا وايــي چي دا كار په هلمند كي هغه : د اكرم ورور وويل

  .څلورو طالبانو تر سره كړى دى،ده پر ما باندي د كوچني خيال كړى دى 
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ر سي(ما ته د  
ٓ
ى سي ا

ٓ
مړينه راياده شوه، چي د اروزګان پر سړك ) ريكارډو(د كار كوونكي )ا

خاوري واچولې، همدا دى و چي طالبان ووژل شو، شٻرزي په هغه پٻښه كي زموږ په سترګو كي 
  . يــې د پاكستان تر سرحد دې خوا ته راپرٻښودل
ى(د شٻرزي رول په كندهار كي دا و چي 

ٓ
ى ايس ا

ٓ
ته په ياده شوې سيمه كي د كار زمينه ) ا

  .برابره كړې او څه چي هغوى تر سره كړي دي بايد پر هغه لمن وغوړوي
كوله، ددې څخه روښانه ښكاري چي دا كار د دا چي دلته شٻرزي د هرڅه د پټولو هڅه 

  . پاكستان له خوا تر سره شوى دى، البته دا يو تريخ حقيقت هم دى
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 تير ايستل

 )2005جون (
 

په كابل كې د ضابط اكرم يادګاري مراسم د قيوم كرزي له كور سره په يو لوى مسجد كې تر 
  .سره كٻدل

ددې . هم هوډ وكړ چې له دوى سره يو ځاى شم ما. د الكوزو نيمه قبيله كابل ته رسٻدلې وه
تر څنګ په كابل كې ځينې خلك هم وو چې ما بايد د پيښې له حقيقت څخه خبر كړي واى، چې 
په هغوى كې د امريكا د سفارت چارواكي، د كورنيو چارو وزير علي احمد ج"لي او ولسمشر كرزى 

  .شامل وو 
  ))قوماندان صاحب ما سياست پرٻښود((

هلې ځلې ددې لپاره نه كولې چې اكرم زما دوست و، بلكې هدف مې دا وچې دغې ما دا 
كه چٻرې اكرم په ځانمرګي بريد كې خپل ژوند له jسه وركړى . روانې پاليسۍ ته صحيح لورى وټاكم

وي، نو دا خو بيا د اسامه د ترهګرو د جنګي تاكـتيك يو نوى ډول و چې دغو ترهګرو تر همدې 
ارزه كوله او د همدې خطر د له منځه وړلو لپاره له نظامي ځواك څخه د ګـټي ګړۍ وسله واله مب

  .اخيستلو اجازه وركړل شوه
خو كه چٻرې بيا دا يو ريموټ كنټرول بم وي چې په دغه محفوظ مسجد كې ځاى پر ځاى 

  .شوى و، نو دا بيا بٻله خبره ده چې بايد وويل شي چې ددې تر شا ځايــي كسانو هم jس درلود
څوك چې امريكايانو او ولسمشر كرزي دلته په واك كې ساتلي وو هغه ددې پيښې  هغه
دا دهغې پاليسۍ پايله وه چې ما او اكرم يــې له تٻرو دريو كلونو راهيسې په وړاندې . مسئول و
كه چٻرې ما ويلي واى چې دا د پاكستان كار دى نو د امريكا نيت به  د پاكستان په . مقابله كوله
زموږ  يو نژدې  متحد دى بدلون موندلى واى ځكه چې  پاكستان په افغانستان كې د وړاندې چې 

هر هغه شي په وړاندې مقاومت كاو چې موږ به يــې د سمولو كوښښ كاو، خوفكر مې وكړچې 
همداسې يــې پرٻږده چې بٻله هغه به هم  د پاكستان د دښمنۍ كـټو ډٻر ژر زموږ په لمن كې ماته 

اكستان كار وي نو ولسمشر كرزى بايد دا د پاكستان جاسوس ډٻر ژر د شي او كه چٻرې دا د پ
  .وjيت له چوكۍ څخه لرې كړي 

  . وضعه ډٻره خرابه وه، دا ډٻره اړينه وه چې دغه حالت پر سم لوري ور ټٻل وهل شوى واى
ج"لي ډٻر . د كورنيو چارو وزير ج"لي موافقه وكړه چې همدا اوس دستي در سره وينم

دا يوازې ج"لي و چې . ، نوموړى تر همدې  پيښې وروسته لس كاله زوړ ښكارٻدهخواشينى و
ددغې سترې ضايعې په اهميت پوهيده، خو اوس اوبه د ورخه تيرې وې او نوموړى د پاڼ او 

  . ج"لي له دې امله هم پښٻماني كوله چې ولې مخكې نه پوهٻده. پړانګ تر منځ و
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مې ور وسپارله چې زما او شفيع هللا په زيار  ترتيب بس سمه ده او هغه دوسيه : ما  وويل
ما زياته كړه چې دا ځانمرګى بريد نه و، خو ج"لي زما خبرې پرې كړې ويــې ويل نه، نه، . شوې وه

ى. بي . ايف (د  پوليسو پ"وى چې ما هلته ليږلى و هغه او د . نه دا  ځانمرګى بريد وو 
ٓ
په شمول ) ا

په ډٻرو دليل ويلو سره مې ايله د هغه غوږونه يو . ځانمرګى بريد وټول په دې باور دي چې دا يو 
  .په نوموړي مې د دوسيــې لوستل ومنل.  څه خ"ص كړل

زما راتلونكى تم ځاى د امريكا سفارت  و، خو د ډٻر وخت لريوالي له امله مې هلته هيڅوك 
ايف (خو هغه له ځان سره د زه هلته د سياسي چارو له يو افسر سره په ليدلو وتوانٻدم . نه پٻژندل
ى
ٓ
ما د دوى مخ ته نقشه و غوړوله او څه چې مې په زړه كې و ورته . دوه ايجنټان هم راوستل) بي ا

په هغوى كې مشر ايجنټ . مې وويل، خو دوى په ډٻره نرمه توګه د دغې قضيــې سره چلن كاو
م لرو، هغوى له افغاني موږ په كندهار كې يو ټي. زموږ رول په افغانستان كې حمايوي دى: وويل

څٻړونكو سره د مرستې لپاره چمتووالى ښودلى و خو زه چې څه ويل غواړم هغه دا چې په دغه 
پٻښه كې كوم امريكايــى نه و وژل  شوى نو له همدې كبله نه شو كوjى چې له ځانه كوم نوښت 

  .وښيو نو هيله ده چې پوه شوې به يــې
دلته راغلې يم، خو كه په دي پٻښه كې كوم زه هم د همدې پوهاوي لپاره : ما وويل

  امريكايــى وژل شوى وي نو بيا؟
د اكرم يو اخښى چې . په دغه پٻښه كې يوه امريكايــي طبعه هم خپل ژوند له jسه وركړى و

له الباني نيويارك څخه راغلى و، د اكرم د وراره تر څنګ وjړ و چې پيښه رامنځ ته شوه، هغه يو 
ما د نوموړي زوى د كندهار په . يــى و چې په دغه پٻښه كې له منځه وjړافغاني اjصله امريكا

ى(هوايــي اډه كې د 
ٓ
ايجنټانو ته ورمعرفي كړ، خو امريکايــي چارواكو پر دغه خبرې غوږ ) ايف بي ا

ى(د كندهار په هوايــي اډه كې د . هم ونه ګراو
ٓ
ايجنټانو هم له ځانه كوم خوځښت ونه ) ايف بي ا

ه خورا ښه وه خو وروسته و پوهٻدم چې دوى هم دا پٻښه يو ځانمرګى بريد ددوى راشه درش. ښود
تاسو پوهيږئ چې اوس موږ كوم جسد ته jسرسى نه لرو اود جسد له ارزيابۍ : دوى ويل. ګڼي

جسد مو پيدا نكړاى شواى، پٻښه مو ونه . څخه پرته دې ته يوه ريښتونې پلټنه نه شو وي"ى
روسته موږ د پيښې ځاى ته jړو، د چاودنې ځاى مو وكينده خو ليدله، تر چاودنې دوه ورځې و 

  . اوس كار تر كار تٻر و
زه، افسراو ايجنټان پر يوه مٻز ناست وو چې له پاسه يــې د ګرمۍ د مخنيوي لپاره د تختو 

موږ نه شواى . چت درلود او له بله پلوه دا ځاى دشخصي  مجلس  لپاره تر ټولو خوندي ځاى و
په مجلس كې مو په بنډلونو . ړه له بل چا سره خبرې وكړو تر څو ښار ته تللي نه يوكوjى په دې ا

په تصويرونو كې د دوى تر نظر . هغه تصويرونه ولٻدل چې تر چاودنې وروسته اخيستل شوي وو 
د بٻلګې په توګه ټولې پښې . ډيرې داسې نښې نښانې راتلې چې له ځانمرګي بريد سره يــې سر خوړ 

غوڅې شوې وې كه چٻرې دا ځانمرګى بريد واى او بريد كوونكي پر م" يا سينه ) ټوكونا(پر سوجي 
کمربند تړلى واى نو ټول اندامونه به پر بندونو غوڅ شوي واى ځكه چې بندونه د پرٻكٻدو لپاره تر 

  .ټولو نازك ځايونه دي
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!  ده سوجي، ما سمدستي مداخله وكړه او د هغه ايجنټ خبرې مې غوڅې كړې، نه داسې نه
معذرت غواړم ما تٻره اوونۍ هغوى په روغتون كې وكـتلې هغوى : ما وويل. دا صحيح پښې نه دي

زه خپل زنګانه ته ورټيټه شوم او بيا مې هغه عكس وروښود . ټولې تر زنګنو كښته غوڅې شوې وې
: ما وويل. كوم چې موږ ته  پر سوجي پرې شوى ښكارٻده خو په حقيقت كې هغه تر زنګنو كښته و

تاسو يــې اوس زما له زنګانه سره مقايسه كړئ، هغه څه چې موږ ته تر زنګنو لوړ ښكاري په 
  .ما كوjى شواى چې په روغتون كې د هغوى عكسونه هم واخلم.  حقيقت كې تر زنګنو كښته دي

ايا هغه پښې پاكې وې كه داغ شوې وې او يا يــې  غوښې د ساتول په : يو بل ايجنټ وويل
  ې؟شان پرې شوې و

ما هغوى ته تشريح كړه چې ټول رګونه او پلې د پښې د پاى په حصه كې د وٻښتانو اويا  تيرو 
يوه ايجنټ وويل، داسې ښكاري لكه داچې كليمورماين وي . نٻښونو په شان راوتلي وو 

(Claymore mine)  خو كله چې ما د نورو  هيوادونو له امنيتي چارواكو څخه د كليمور تعريف و
ى راته وويل چې كليمور هغه ماين ته وايــي چي په مځكه كي ښخ شي او د چاودلو په پوښته هغو

  .وخت كي جمپ ووهي او وروسته وچوي
. ددغو باتجربه افسرانو خبرې زما د هغې ادعا لپاره چې دا ځانمرګى بريد نه و يو ښه ثبوت و

ينونه جوړوي چې د په دوى كې يوه افسر زياته كړه چې زما يو اسټراليايــي ملګرى يو ډول ما
كله چې هغه ته فشار وركړل شي نو هغه تر . په نامه يادٻږي  (Jumping Jennie)جمپينګ جيني 

د ) لنډو(زه دانه وايم چې دابه همدا ماين وي خو د . سينې يا نامه پورې جمپ وهي او بيا چوي
  .پښې ټپونو ته په كـتلو سره، ناشونې هم نه بريښي

و يوه افسرد ماښام پر ډوډۍ هغه وخت چې د امريكا د ملكي د فرانسې د ځانګړو ځواكون
چارو ټيم له كندهار څخه د امريكا پر لور ته  راته وويل چې ماينونه ارتجاعي خاصيت لري، سړى 

  .كوjى شي چې هغه په ډٻره اسانۍ سره له ريموټ كنټرول سره عيار كړي 
ى(تر پيښې څواوونۍ وروسته مې يو ماښام د 

ٓ
ٻجنټانو لپاره د اكرم باډيګارډ، د د ا) ايف بي ا

اٻجنټانو خورا زيار وكيښ، له هر شاهد سره . د مركې لپاره راوستل) لنډو(ارغنداب څخه يو كس او 
تر څٻړنو وروسته ما په دوى كې له يوه . يــې ج" ج" ولٻدل، پوره معلومات يــې ځينې تر jسه كړل
  كوي؟ ځيرك افسر څخه وپوښتل چې ددې پيښې په اړه څه فكر

تاسو پوهيږئ دلته ستونزه ذهنيت دى او دا :  نوموړي يوه ژوره سا وايستله او ويــې ويل
ى(دلته د . داسې ستونزه ده چې تل موږ ورسره مخ يو

ٓ
ايجنټان په افغانستان كې نه ) ايف بي ا

ې اوسي، بلكې په يوه امريکايــي ټولنه كې چې هغه په افغانستان كې د امريكا د متحدو ايالتونو اډ
. په دې ټولنه كې جنګي ذهنيت حاكم دى، نه د جنايــې جرمونو د پلټنو ذهنيت. دي اوسيږي 

دلته اكـثره وخت مشكل دا وي چې سړى نه پوهيږي چې دا كار به چا كړى وي او هغوى بايد د 
اوس دلته داسې يو ذهنيت حاكم و چې دا كار دښمن وكړ او موږ . عدالت منګولو ته وسپارل شي

  .هر كله چې داسې يو ذهنيت حاكم وي نو زه هم نه پوهٻږم چې حقيقت به څه وي. نويــې بايد ووژ 
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خو يو شى بايد له ياده ونه باسو چې دلته يو ذهنيت داسې هم حاكم دى چې : ما وويل
  .دلته پاكستان په ډٻره بې شرمانه توګه jسوهنه كوي

كوي، مجهزوي او بيا يــې  داسې چې له يوې خوا پاكستان په زرګونو طالبان منظموي، تربيه
افغانستان ته د ورانكارو عملياتو لپاره را استوي او له بلې خوا د القاعدې غړي نيسي او امريكا ته 

د پاكستان دا ذهنيت چې افغانستان به د اور په لمبو كې وسوځوي ډٻر غلط . يــې په jس وركوي
  .سوځيدى، بلكې په دې اور كې به د افغانستان تر څنګ پاكستان هم و
دا والي و چې د ځانمرګي بريد . په دې پٻښه كې وjيتي رشوت خورو چارواكو هم jس درلود

زما لپاره دا مهمه نه ده چې څوك په دغه پٻښه كې ووژل شو خو دا : ما وويل. اوازه يــې خپره كړه
  ثبوت بايد وړاندې شي چې دا ځانمرګى بريد و او كه نه؟

ارو په دفتر كې غونډه لرله، د سټيټ ډيپارټمنټ يوه د جون په مياشت كې موږ د ملكي چ
باتجربه استازي چې اوس تازه افغانستان ته راغلى و راته وويل چې له دغې پيښې سره ځانمرګى 
هيڅ تړاو نه لري خو كه چٻرې دا ريښتيا  ځانمرګى بريد وي، نو دا خو بيا ډٻره د تشويش وړ خبره 

تاسو :  نوموړي خپله چوکۍ شاته كړه او ويــې ويل. سته ومزه په دغه غونډه كې پټه خوله نا. ده
وګورئ چې په چيچنيا كې ځانمرګي بريدونه ډٻرعام دي، زموږ د معلوماتو له مخې چې چٻچنيايان 

جنوب ته د دوى راتګ . هم د ائت"في ځواكونو پر ضد د ګرديز په شاوخوا كې عمليات تر سره كوي
كه ريښتيا هم دوى دلته راغلي وي، نو دا بيا زما . ونه ويبه د دوى د تاكـتيك د تغير لومړۍ نم

 .لپاره ډٻره د اندٻښنې وړ خبره ده
. خو كه په كندهار كې هر څومره حقايق راغونډ كړې بيا به هم حالت ته بدلون ورنكړاى شي
سړى به د ولسمشر كرزي او متحده ايالتونو د هغه غلط تصميم په وړاندې څه وكړي چې دا تٻر 

  .زما لپاره خو نور څه پاتې نه دي. اله يــې تعقيب كړى دىدرې ك
زما دريمه لويه كـتنه له ولسمشركرزي سره وه، له نوموړي څخه مې وپوښتل چې كه مو 

ددې خبرې په اورٻدلو سره د ولسمشرد دفتردوه تنه . خوښه وي چې يوازې مجلس سره وكړو 
زه ستا : انو دفتر پرٻښود، كرزي وويلكله چې هغو كس. مامورين وjړ شول او دفتر يــې خوشې كړ

ما ستا : ده زياته كړه. د ولسمشر اواز له ډٻرې حيرانۍ څخه رٻږدٻده. ليدلو ته سترګې په jر وم
دا زما لپاره ډٻرد خوښۍ : ما ځواب وركړ. ليكنه په نيويارك ټايمزكې ولوستله ډٻره مې خوښه شوه

  .ځاى دى چې تاسو زما ليكنې خوښوئ
  . نه په افغانستان كې د امريكا ضد مظاهرو په اړه وهزما هغه ليك 

ما په هغه ليكنه كې ليكلي وو چې دغه مظاهرې له دې كبله نه وې چې امريكايانو د 
سپيڅلي قران سپكاوى كړى دى، بلكې دا د افغانستان د ګاونډيانو كار دى چې نه غواړي د كابل 

  .او واشنګـټن ترمنځ دې ستراتيژيكه همكاري ټينګه شي
زه د مظاهرو په وخت كې په واشنګـټن كې وم، همدا ستا خبرې مې ټولې : كرزي وويل

هغه ډٻره ښه . ولسمشر بوش ته وكړې چې په دا سبا مې ستا ليكنه په نيويارك ټايمز كې ولٻدله
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كرزي زياته . ليكنه وه، زه هم په دې اړه ستا تائيد كوم او په ريښتيا زموږ لپاره يــې ډيرې ګـټې لرلې
  . كوم څه چې تا د ضابط اكرم په اړه ليكلي وو هغه مې هم ولوستل: كړه

اين ((له كله نه چې زه د . دا يو شخصي برٻښنا ليك و چې ما خپلو نژدې ملګرو ته ليږلى و
ر
ٓ
لخوا افغانستان ته راغلم، ما به داسې برٻښناليكونه په هرو څو مياشتو كې د نويو شيانو )) پـي ا

ته ليكل، دا برٻښناليك مې هم هغه وخت وليكه چې زه د خاكرٻزوال له  په اړه خپلو نژدې ملګرو 
زه په دې ډٻره حيرانه وم چې دا برٻښناليك تر كرزي پورې چا ور رسولى . هديرې څخه راستنه شوم

  .و
زه پوهٻږم، موږ : ده زياته كړه. ما ولسمشر ته وويل چې تاسو يو ډٻر ښه ملګرى له jسه وركړ

زما مطلب دانه و چې هغه ستاسو  يو شخصي : ما وويل. خواږه ملګري وو له ډٻروخت راهيسې 
ولسمشر . دوست و، بلكې دا ستاسو، ستاسو د ادارې او هيواد لپاره لويه ضايعه او ضربه وه

ما . ډٻر داسې شيان شته چې تراوسه يــې زه نه يم قانع كړى او غواړم چې پرې  پوه شم:وويل 
ما ځينې معلومات راغونډ . اوسه  هيڅ څٻړنې نه دي تر سره شويددغې چاودنې په اړه تر : وويل

. په اورٻدلو به يــې ډٻر خوښ شم: كرزي وويل. كړي دي او اوس غواړم له تاسو سره يــې شريک کړم
دا سړك چارسو ته ځي او دا بل خامه سړك د : ما د كرزي مخې ته خپله نقشه وغوړله او ومې ويل

وروسته مې خپلو راغونډو . دى دا ټول ځايونه ورته معلوم وو كرزى د كندهار . مسجد تر څنګ دى
ما يوه پاڼه د ولسمشر مخ ته كٻښوده او بيا مې د تشريح لپاره دده . شويو معلوماتو ته رجوع وكړه

زه په دې . تاسو وينئ كله چې بم چودلى، دا كسان چٻرې وjړ دي: ما وويل. اوږو ته اشاره وكړه
  .كرزي وويل بالكل همداسې ده. ارو ډاډه يم چې داد پاكستان ك

موږ ټول كندهاريان يو، زموږ ترمنځ ډٻره ښه دوستي شته خوزه فكر نه كوم : ولسمشر وويل
شٻرزى ددې كارو نه دى او نه هغه . چې دا كاردې ګل اغا شٻرزي كړى وي، زه هغه ډٻر ښه پٻژنم

لكې دده تر سيوري jندې سمه ده شٻرزي به خپله نه وي كړى، ب: ما وويل. دومره چاjكه دى
همدا د . دده تر سيوري jندې پاكستان په كندهاركې عمليات كوي. كسانو دا كار تر سره كړى دى

  .ده رول او  دنده ده
  . وويل په دې زه هم درسره موافق يم: كرزي 

دا تاسو ياست چې دغو كسانو ته مو . ما وويل چې داسې ده نو بيا ددغو خلكو مخه ونيسئ
تاسو فكر كوئ چې دښمن به رانيسئ خو . ارونو د ترسره كولو لپاره وخت وركړى دىدداډول ك

كه تاسو . دوستان مو له  jسه وركړل، تاسو به هيڅكله په دې بريالي نه شئ چې دښمن خپل كړئ 
دوى ته هر څومره وخت وركړئ هغوى به بدل نه شي خو له بله پلوه تاسو خپل ملګري له jسه 

هغې وروستۍ مرحلې ته رسٻدلى ياست چې كه په دې اړه څه ونكړئ نو خلك اوس تاسو . وركوئ
  .به ستاسو په مقابل كې راپورته شي، خو لطفا نور په دغوغلو لوبې كول بس كړئ 

ما نوموړي ته . ته صحي يــې او ژمنه يــې وكړه چې ددغو كارونو مخه به نيسي: ولسمشر وويل
وړي په يادو شو كسانوكې بې له يوه څخه د نورو د لرې په كندهاركې د پنځو تنو نومونه وركړل، نوم

  .كولو وعده هم وكړه
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موضوع په بل لوري jړه، هغه دا چې كرزي غوښتل پوه شي چې ايا اسمعيل خان د كورنيو 
اسمعيل : ما وويل. چارو د وزارت لپاره وړ دى كه نه؟ ځكه چې ج"لي هوډ كړى و، وزارت پرٻږدي

  دا ټوپكساjر؟! خان
  كرزي وويل، ته فكر كوې چې ما تراوسه په دې اړه فكر نه دى كړى؟ . اه ونيولهما س

ما وويل، ستا دغه خبره ماته يو الهام راكوي او هغه دا چې د اكرم مړينې ته څومره لوى 
د اكرم وژنه يوازې انتقام نه و، بلكې دا د پاكستان يو ډٻرماهرانه پ"ن و چې تر . حساب شوى و
ى  اكرم. سره يــې كړ

ٓ
ى ايس ا

ٓ
د افغانستان د كورنيو چارو د وزارت لپاره يو ډٻر ښه كانديد و خو ا

  .هغه وواژه
ما ته هغه صحنه را په زړه شوه چې د اكرم پر هديره د مزارشريف ازبكو په سلګيو ژړل او په 

  .هديره كې يــې په پاړسي ژبه اوږده وينا واوروله
اكرم د ملي وحدت په تامين كې . ى واىاكرم يواځنى كس و چې هيواد به يــې سره متحد كړ 

حتى تر كرزي j وړاندې و، ځكه چې كرزي ونكړاي شواى، پښتانه له نورو قومونو سره يو ځاى 
نوموړي يوازې په خبرو د خلكو زړونه نه وو خپل . كړي خو اكرم داسې ډٻر كارونه تر سره كړل

دې كار لپاره د ښه اغٻزمنتوب تر نوموړي د. كړي، بلكې هغه په ريښتيا سره خلكو ته خدمت كاو
  . څنګ ښه تحليل او همدردي هم لرله

كه . په دې كې هيڅ شك نه و، چې نوموړى دې د افغانستان راتلونكى ولسمشر  شوى واى
چٻرې ده د ولسمشرۍ د ټولټاكنو لپاره ځان كانديد كړي واى نو د مزار شريف او كندهار ټولو 

ه چٻرې په كابل كې تر يوه كاله پورې پاته شوى واى، نو د خلكو به ده ته رايــې وركړي واى،خوک
  .كابل ټولې رايــې به هم دده په حق كې واى

په پاكستان كې ځانمرګي زموږ انتظار . كلن و ۴۶ټولټاكنې رانژدې وې خو نوموړى يوازې 
خو دغې چاودنې په ډٻر حساس وخت كې د افغانستان د بنسټ . كوي او په موږ پسې به راځي

  .بره له منځه يوړهيوه ډ
په هر حال، زه له دغې غونډې څخه په دې هيله راووتم چې اوس به نو كرزى يو څه پوه 

د اكرم مړينه به ورته يوه لويه ضايعه ښكاره شوې وي او پرهغې پاليسۍ به له سره كـتنه . شوى وي
  .رته پيدا کړي وكړي چې دده له خوا د څو كلونو راهيسې پر مخ وړل كٻږي او د حل يوه jره به و 

كله چې زه د شاهي باغ تر څنګ د اكرم له قرارګاه سره تٻرٻدم نو څو شيان مې نور راپه زړه 
  .شول چې بايد ولسمشر ته مې ويلي واى

  . ما ولسمشر ته يو ليك ولٻكه خو دا په دا تٻر يوه كال كې نوموړي ته زما لومړى ليك و
  .د ليك متن په jندې ډول و

  :ښاغلى ولسمشر
  ...ما سره د اكرم د وژنې په اړه پرلپسې تصويرونه دي له

  .چې په هغوكې شپږ يــې خورا دقيق دي
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ما له كرزي څخه و غوښتل چې له دغې موضوع څخه بايد د يوې موقع په توګه استفاده 
  . وشي

  .دا ستاسو لپاره د اكرم وروستۍ تحفه ده
ي چې له ډٻر وخت راهيسې له تاسو له دغې موقع څخه ګـټه پورته كړئ او خپله هغه پاليس 

  .خنډ سره مخامخ وه اوس پر مخ بوځئ او له دغې  پيښې څخه د وسلې  په توګه استفاده وكړئ 
لكه څنګه چې تر يوولسم سپټمبر وروسته كرزي په متحده ايالتونو كې له ځانه لوى نوښتونه 

ړينې د ارزښت كچه ددغې م. ښودلي وو، نو د اكرم په مړينې كې يــې هم بايد همدا سې كړي واى
  .يــې په ډاګه كړې واي او په دې اړه يــې ځانګړي كارونه تر سره كړي واى

ما كرزي ته وليكل  چې نور په دغو جنايتكارانو پر ولس په رسمي توګه لوبې مه كوئ او تر 
  .څنګ يــې د بهرنيو هيوادونو ايجنټانو ته په افغانستان كې پناځايونه مه جوړوئ

رم په وژنه كې د پاكستان تورنول ښه كار دى، خو كومه اغٻزه به ونه د اك: ما ورته وليكل
  .لري 

تاسو بايد خپل ځان پخپله م"مت كړئ، ځكه چې دا تاسو ياست چې د  ! ښاغلى ولسمشر 
پاكستان ايجنټ مو په كندهار كې په واك كې ساتلى دى، په همدې  سره مو د پاكستان ټول 

  .كارونه اسانه كړي دي
  :له مسئله د متحده ايالتونو وهپه ليك كې ب

ما له ولسمشر څخه هيله وكړه چې له متحدو ايالتونو سره مرسته وكړي تر څو هغوى د 
  .پاكستان په وړاندې يوه نوې پاليسي رامنځته كړي 

دوى فكر كوي چې . امريکايــي چارواكي فكر كوي چې هره بله تګ"ره به كومه اغٻزه ونه لري 
ټوپک په jس او پر ماشه يــې ګوته ايښې وي او واشنګـټن ددغې چارې د تورو پګړيو خلک همٻشه 

زه فكر كوم چې ستاسو مشورې به د پاكستان په وړاندې د . د حل په jره كې بٻخي نا توانه ښكاري 
  .امريكا په پاليسي كې يولوى بدلون راولي او يو سم لورى به ورته وټاكي

مسوده چې تاسو تياره كړې وه چې په هغې كې  كومه د پاليسۍ: ما نوموړي ته ور په زړه كړل
خو كه تاسو په . خطرونه او د هغوى د حل jرې په ګوته شوې دي، ډٻره ښه او په زړه پورې ده
  .دې اړه زما مرستې ته اړتيا لرئ، زه هر وخت تياره يم چې له تاسو سره مرسته وكړم

همدا وخت كرزى ناروغ و،  .ما دوه ورځې وروسته دا ليك د كرزي رئيس اركان ته وسپاره
هغه له ما سره نه شواى كـت"ى، خو دده رئيس اركان په ډٻر ټينګار سره وويل چې زه به دا ليك د 
ولسمشر پر مٻز كښيږدم او نوموړي ته به يــې كندهار ته تر تګ وړاندې لوستل ور په زړه كړم، خو 

  .تر اوسه j له هغو مستو څخه كوم كوچ نه دي راوتلي
كې سرتنبه چارواكو ددې باوجود چې ما او شفيع هللا ددوى مغزونه ددغې چاودنې په كابل 

وروسته و پوهٻدم چې حقيقت . په اړه ور پريمينځل بيا به هم دوى ويل چې دا يو ځانمرګى بريد و
  .كوم ارزښت نه لري، كه هر څه شواهد راغونډ شي بيا به هم د دوى په قانع کولو ونه توانٻږم
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دغه . م ځل لپاره له كندهار څخه لرې شو، خو دا ځل ننګرهار ته واستول شوګل اغا د دوي
. وjيت هم د كندهار په شان د پاكستان پر پوله پروت دى او يوه لويه ترانزيټي jره ځنې تيريږي 

  .ددې وjيت مركز ج"ل اباد نوميږي، چې تر اوسه خورا ډٻر ستراتيژيك اهميت لري 
زه به : د سهار د ناري پر وخت مجلس درلود، كرزي راته وويل يوه ورځ ما او ولسمشر كرزي 

دا ډٻره د شرم خبره ده چې ما به خلكو ته ويل چې كرزى . ډٻر ژر ددې ستراتيژۍ په اړه اقدام وكړم
او شٻرزى سره مخالفان دي، زما ددې خبرو باوجود  بيا هم دا درې نيم كاله تير شول خو كرزي د 

  .ړلشٻرزي په اړه هيڅ هم ونك
په دغه سهار چې زموږ  مخ ته د سهار د ناري لپاره مربا، ډوډۍ او د نارنجو جوس پروت و، 
كرزي ته مې د هغو كسانو ليست وركړ چې نوموړي په كندهار كې په ډٻره اسانۍ سره له واكه لرې 

لى همداسې يو ليست مې دوه كاله وړاندې د كورنيو چارو وزير ج"لي ته هم ور ليږ .  كوjى شواى
درې اوونۍ وروسته چې ما او كرزي سره وليدل نوموړي راسره دا ژمنه وکړه چې د هغو خلكو پر . و

ضد به خامخا اقدام كوي، چا چې ضابط اكرم وژلى او يايــې د نوموړي  وژنې ته زمينه برابره كړې 
  .ده

خه ما ولسمشر ته وويل چې تاسو خو زما سره وعده وكړه او ومو ويل چې بې له يوه كس څ
. نور ټول كسان به په كندهار كې له واكه لرې كوم، خو دوى j تراوسه د واك پر ګدۍ ناست دي
كرزي د پخوا په شان زما د ليست په مقابل كې غبرګون وښود، خو دا پ" زما له سخت متقابل 

  .ځواب سره مخامخ شو
ان پر ضد له ته پوهٻږې چې ډٻر كندهاريان فكر كوي چې تاسو د افغانست! ښاغلى ولسمشر

  .پاكستان سره ملګري ياست
  ايا تاسو په دې اړه څه اوريدلي دي كه نه؟

  . تر دې وروسته نو موړى وjړ سو، خپل رئيس اركان ته يــې څه وويل او بٻرته راغى
  ښه خلك له ما څخه څه غواړي چې ويــې كړم؟: كرزي وويل

پورته كړه، يوازې په خلك له تا څخه عمل غواړي، ددغو خلكو په وړاندې جدي ګامونه 
  .خبرو څه نه كٻږي، اوس د عمل وخت رارسٻدلى دى

ولسمشر سمدستي موضوع بدله كړه، د پاكستان پر وړاندې يــې د امريكا د پاليسۍ خبره  
  .رامنځته كړه

كرزي ما ته د مصنوعي سپوږمۍ له jرې اخيستل شوي عكسونه راښكاره كړل او غوښتل  
ه وښيــي چې پاكستان پر كومه خوا روان دى او تر څنګ يــې د يــې چې له همدې jرې امريكا ت

  .مٻډيا كمپاين پر jره واچوي
تر دې وروسته نوموړى وjړ سو د خداى په اماني لپاره يــې . مشكل بل ځاى و، د كرزي نه و

  .jس را اوږد كړ
  تاسو څه فكر كوئ چې ايا ولسمشر كرزي به زما خبرې اوريدلي وي كه نه؟ 

  .روسته زه د رئيس اركان په دفتر كې شله غوندې پاتې شومد ده تر تګ و 
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  .كله چې كرزى تلو، حلق يــې وچ و، ويل يــې تاسو ډيرې توندي خبرې كوئ
دوه  ورځې تيرې شوې، زما هدف كرزي ته ددغو معلوماتو له وركولو څخه دا و چې په همدې 

  .اړه د کرزي غوږونه خ"ص کړم
او ويل مې چې زما د هغو دريو كلونو ټولې خوارۍ په اوبو  زما په مغزو كې يو انق"ب راغلى و

له كرزي سره د غونډې پرمهال، زما په مغزو كې راوګرځٻده چې اكرم خپل مرګ خپل . jهو شوې
ما فكر كاو چې د . ولس ته د يوه سوغات په توګه پريښود، چې بايد ګـټه  ترې واخيستل شي

همدا څو اوونۍ پر ما په خورا منډو . خو زه پرغلطه ومحقيقت رابرسٻره كول به كومه نتيجه وركړي 
د اكرم وراره شفيع هللا د كندهار د امنيــې قوماندانۍ د مرستيال په توګه ټاكل . ترړو تيرې شوې

  .په اكرم كې چې ما د راتلونكي افغانستان كومې هيلې ليدلې وې هغه هم له منځه وjړې . شوى و
دلته زما . ا وطن پرٻږدم، بله چاره مې پيدا نكړاى شوهما چې هر څه فكر وكړ بٻله دې چې د

په وړاندې ډٻر درانه كارونه وو، چې بايد تر سره كړي مې واى خو له بله پلوه دا هغه ځاى و چې ما 
  .بې كچې زياته مينه ورسره لرله


