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  دافغانستان دازادی سازمان  :ليکونکی 

 ٢٠١۴ ماچ ١۴
  

 حورو په غيږ کې فھيم د
   له دونيا يې سترګی پټي کړي، قسيم فھيم مړ شو

ي خفه شوم نو دډير خفګان له وجې پرون سھار له لمانځه وروسته په لومړنی معاونيت ھم ترينه پاتي شو زه ھم پر

اخرت فکروکړم په فکر فکرکې دار عقبی ته الړم چې ھلته مې حوري اوغلمان وليدل په  مراقبه کيناستم چې لږ د

 داسي حال کې چې مخونه باندي د ګرداو غبارنښي معلوميدي اوډيري خفه وي ماترينه پوښتنه وکړه چې ولي خفه

 دوی راته وويل چې ګوره په ورځ کې ډير خلک مړ کيږي ،ياستی ؟ په جنت کې خو غمونه اوګردونه نشته دي

چې نن مارشال له مرګه خبري شو نو موږ سره ھم تشويش  نه لرو خودا اوڅوک پيداکيږي موږ ورباندي ھيڅ پروا

عامه خلکو پرګټه دی که موږ يې په برخه پيداشو چې داسره به څه کوو نه يې پوزه دسړيتوب دی اونه کاکره اونه د

دخلکو پرځای يې څومره اسونه ساتلي اومزدوران يې ورته نيولي اوله خلکو يې بيلډنګونه په زور ........ورسيږو نو 

نيولي تاسو ھم ښه بې غيرته ياستی داخو پريږده څومره پري  خفه ياستی او دتسليت پيامونه ورته ليږی خوتاسو 

 اوښياريږی دھرچا  ډول ته ګاډيږی دامريکا په راتلوکې فھيم لوی کردار اداء کړ اودنوموړي په برکت افغانان به کله

امريکا  طالبان له ملکه په زور وويستل اود مارشالی رتبه يې په برخه شوه اونن يې تاسو ستايی تاسو تا نوره پردي 

  .لی ياستیھيوادونه شخصيت سازي کوی اوتاسو په خپله ھيڅ نشی کولی بال وھ

ماورته وويل چې نن خو دتاسو عقل ھم کارکړی دی تاسو ھم له افغانانو څخه په عقل کې کم نه ياستی خو افغانان 

  دغه نظريه دې چې وويله زه درسره موافق يم په دې باندي - -شتمنو ھيوادونو ورسته پاتي ساتلي دی اوتاسو خدای 

خلکو کې پيداشي چې دشتمنو سرمايه ملي اعالن کړی او په زور يې تري ډير درسره نه غږيږم ھغه انديښنه به کله په 

واخلي خو له تاسو څخه داپوښتنه کوم چې تاسو به څرنګه معاشقه ورسره کوی په پوزه باندي ميني شوي ياستی که 

و په  يوه ډيره اوښياره اوزيرکه حوره وه ھغې دخبر.څرنګه ؟ دوی راته وويل چې موږ سره ھم ھمدغه تشويش دی

منځ کې راودنګل چې زه خو خفه نه يم اوتاسو ھم مه خفه کيږی ځکه چې دوی خو به ډير وخت په جھنم کې تيره وي 

دخلکو حقوق يې خوړلي اوخدای ته يې دوکه ورکړي اوخلکو ته يې ھم دوکه ورکړي دخدای په نوم يې ډير انسانان 

په عبدهللا عبدهللا  پسي  نه حوره رسيدلي اونه غلمان وژلي دولس کاله وړاندي چې مسعود مړشو تراوسه پوري ورته

داخو پريږده يايې محاسبه ورسره نه دی شوي قيامت په ورځ به ورسره حساب کيږي کله کله زړه ويت ويت کيږي 

دجنت نښي ورته ښايې اوکله په اور کې غوټه ورکوي  نوداچې اوس دھماغه ځای ناستی  مړ شوی دی دی نو دابه ھم 

  .ر ویډير منتظ
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 ما ورته . ماورته وويل چې تراوسه مسعود په جھنم کې دی ؟ دوی وويل ھغه لوی ليډريې ھم په اور کې غوټي وھي

وويل کوم لوی ليډر دوی راته وويل چې نن دې تا اعصاب ھم په ځای نه دي ماورته وويل بلکل زه ھم پري خفه شوی 

ې ويل چې نوره نه پوھيږو خو طالبانو  چې په لونګی کې  ويې خندل وي.يم دتاسو په شان حورو سره پري بحث کوم

 ماورته وويل چې يوه خبره راته . دوی وويل بلکل ھمدغه دی؟ ماورته وويل ربانی.بم ورته ځای پرځای کړی وو

 ماورته ؟لمانو سره تراوسه معاشقه کړی ؟ دوی راته وويل چې رښتيا درته ووايمغوکړه چې کوم شھيد دحورو او

  دوی راته . خو کومه ګټه نه لري اوقران کې په دروغجن باندي خدای لعنت وايېغلي رښتيا ووايه درووويل چې ب

وويل چې دپيښاور دکوڅو شھيدان چې دامريکا په اشاره دپاکستان په ټارګيټ دګلبدين په الس شھيدان شول ھغه 

ژوندي ښښول شوي انسانان  ھغوی لقيانو اوپرچميانو دواکمنی پرمھال  په شکنجو او خرښتوني شھيدان دی بل 

 حورو راته وخندل چې ؟ ما يې خبره ورپري کړه ورته مې وويل چې ھغوی سره معاشقه کوی.رښتوني شھيدان دی

  .اشنا په دې باندي بيا وروسته خبري کوو

ه وويل  چې ګوره په جنازه کې څومره کسانو شرکت کړی دی ايادغه محبوبيت نه دی ؟ دوی رات، بيا مې تري وپوښتل

اشکالو مناسبات ورسره لري او خپل منځ کې ګټي شريکي  چې دغه کسانو چې په جنازه کې شرکت کړی په يو شکل د

 ګوره ھغه خلک چې غريب اوبيچاره دي نه يې جنازي ته ورځي اونه يې په قيصه کې دي دغه متل دې نه دی .دي

 ھغه راته ،راوبحث په منځ کې عزراييل راغيه ج ددغ.اوريدلی چې ھغه مرغان سره الوزي چې بڼکي سره ورته وي

 تري هوويل چې په چاباندي مو بحث پيل کړی دی؟ ماورته وويل چې په ھغه چامو بحث پيل کړی چې پرون دې سا

تشويش کې وم چې ستلو له پاره ورليږلم نو ډيرپه ي چې کله خدای دساه اخ،زراييل وخندل ويې ويلع  ھغه فھيم ،اخستي

 دزړه نه زړه وم بل داچې .ستل ھم ډير مشکل دیيداخو مجاھد دی دانسانانو خوړنکی دی بھادردی له ده څخه ساه اخ

وخت يې پوره نوو خو خدای مجبورکړم راته يې وويل چې ناغيړي ونه کړی ورځه زه ھم دميږي دمزل په شان روان 

ته ورنږدي شوم خو دخلکو داوازو برخالف  په انسانانو کې مې دومره ستلو په فکر کې وم چې کوټي يوم او دساه داخ

يريدونکی انسان نووليدلی څرنګه چې کوټي ته ورننوتم يا ورنږدي  نوم چې  ښپي اوږدي کړي ماوويل چې داخو 

خدای شته چې بې غيرته دی ھغه وږي تږی انسانان ھم يو څه خفي وھی دخو خدای که خفي ھم وھلي وي له ډيري 

ري څخه يې ساه ورکړه خو زه يې په تکليف نه کړم اوډير يې منندوی يم تاسو يې ډير په تکليف کړی ځکه چې تاسو ي

يې پيژندلي وای  ترکله چې تاسو ھمداسي ناپوھه اوسي نو حاالت به مو بدل نشي دعالم اقبال دغه شعر يی ولوست 

خپل ځان دومره لوړ کړه چې  :يې رانقل کړم چې اردو شعر حروف زما په کمپيوټر کې نشته خو مطلب به  د چې 

دھر تقدير نه مخکې شي     داسي مرحلي ته ځان ورسوه چې خدای دې تانه پوښتنه وکړي چې دې تارضايت په څه 

  کې دی 

  خودی کو کر بلند اتنا که ھرتقدير سی پھلی     خداتم سی  حود کی پوچي که اپ کا رصا کيا ھی

 ؟ دوی راته وويل چې دغه خاينان څه کوي.واړم مسعود اورباني سره مالقات وکړمبيا مې حوروته وويل چې غ

 دوی راته وويل چې راځه دلږ مزل وروسته يې اعراف ته .ماورته وويل چې په ليدو يې شرميږم خو  حاالت يې ګورم

وويل چې څرنګه يې ؟  مسعود کوږ پاکول مې وليد ورته مې .بوتلم چې نه جنت وو اونه جھنم بلکې ددواړو ترمنځ وو

داراته وويل چې تکبر نه کوم دبوساړو خوسکی رانه جوړ کړی ډير يې دليل کړی يم  تکبر دې له سره نه دی وتلی ؟

تا په برکت راته يې وويل چې لباس دې سم کړه نو داچې غوږ نه  اوس ھم په حاالت کې نه يم او داچې ته راتلی نو د

ږ ايښی دی که پنجشيريان زما له کوږ پاکول څخه خبرشي چې په قيامت کې مې لرم دغوږ پټولو له وجې مې پکول کو

 ماورته وويل چې پيام خودې نه رسوم اونه .راته وويل چې يو پيام مې خلکوته ورسوه دا......ھم کوږ پاکول ايښی نو 

خلکو ته بيانوی نو يه ت راته وويل چې زما حاال  خو دا.دې قاصد يم بلکې دتا حاالت ټکي په ټکي خلکو ته بيانوم
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چې تراوسه پوري زما قبرته دسړي زوی نه دی راغلی کله چې قبر ته ( کې اضافه کړه چې مسعود ويل هخبره پ

ماورته وويل چې تاھم دسړي زوی نه يې ) څوک راشي اودلته ما په غوپو کړي يوه ثانيه مې ھم روغه نه تيريږی

 راغلی يم دتا حاالت مې ژونديو انسانانو بيانولو په خاطر يم ځکه چې دسړي زامن درته نه راځي اوزه چې درته

راته وويل چې فھيم له السه خو زه دلته راغلی يم ھغه له ماڅخه زيات   دا. مه خفه کيږه فھيم ھم درته راځي.اوبس

ماسره ډيالوګ دامريکا په ډالرو باندي مين وو نو دخپلي ميني له وجې زه قرباني کړم که زه وايې خو امريکايانو بيا 

 فھيم خپل مملکت ډير ارزان خرڅ کړ خو خوښ په دې .کوه اوبيا مې دمملکت سودا په لوړ قيمت کوله نه دفھيم په څير

ورته وويل چې دفرانسويانو سره   ما.شو چې دوطن په خرڅلو کې دډيرو چنابازيو وروسته يې مارشال رتبه ورکړه

 خو دھغه ، راته يې وويل چې دامر صاحب لقب يې راکړ؟ څه درکړلدې چې د زمرودو معامله کړې وه په مقابل کې

 بيامې ورته وويل چې دتا پيروان وايې چې مسعود شھيد يو .يانتونو له وجې دلته ھره ثانيه په اورکې غوپي خورمخ

ويل چې په  دا وخندل ويې .مونځ ھم بې اودسه نوو کړی اوکه ژوندی وايې نو امريکايانو ته به يې اجازه نوای ورکړي

 زموږ قوم ډير بې عقل دی يو مونځ مې ھم په اودسه نه دی کړی خو خلکو .ړاندو کې يو سترګی بادشاه ګڼل کيږي

 دغه بله خبره ھم دروغ دی که زه ژوندی وايې نو ماھم امريکايانو سره ډيالوګ کوه خو په .مې بې ځايه صفتونه کول

 پاکستان سره مې ھم .ه ھم ديالوګ وکړ اونوم مې ھم مجاھد پاتي شودروسانو سر لوړ قيمت نه دفھيم په څير ګوره ما

ثار مې مطالعه کول اودجنګ آ دماوستون شپږنظامی .ډيالوګ وکړ او دپاکستان سرسخت مخالف په نوم پيژندل کيږم

و  زما سياست و تک تيک مې تري يادوه خو بياھم ديو سخت مسلمان په صفت مې خلک  پيژني اومحبوبيت ھم لرم دا

اوس ھم چې کوم څوک لوړه چوکی اخلی نوزما زيارت کولو نه وروسته ورته دنده ورکول کيږي اودلته زه جزايې 

ورته وويل چې کورله پاره نفقه پيداکوم بس دی بيا به بله ورځ   ما؟ بيا مالييکورا ته وويل چې رباني ګوري.کيږم

    مالقات ورسره وکړم اوس وخت نه لرم يوازي دوخت ضياع دی 
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