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 کابليان يې په وينو ليکي
 او موږ تر تايمنی وژړل... 

 

 او نوميالو ښار ته ې او له ليري به سندريز مرغان د مينې سپړيدۍ غوټېنرمپسرلي سره د پاڼو . د کابل ھوا خوندوره وه

 د کابليانو په زړونو ېخوښۍ او وير.  چې افغانستان د راډيوګانو د خبرونو سرليک وېدوی مياشتي کيد. وورا روان 

 .ېکې څپی وھل

» خان«چې ملګرو يې تر نامه وروسته زما پالر .  ژوند درلودېاروز کې د ګه کارتې په څلورمۍ کورنهزموږ اته کسيز

.  ورځو کې خوشاله او مسکی ووپه ھغ. درلود په جاده کې يې د پرزو دکان. سياسي پيښو سره جوړ نه و. ويل، مذھبي و

، ي امله مجاھدين پر ما، نه ليدلېله ھمد!  کړييخدايه مجاھدين بريال: ھره پال تر لمانځه وروسته يې په لوړ غږ ويل

  . زما به بد راتله، ته اشرار ويلیچې دولت ھغو  اووګران و

. ېکابل ته ننوتل» ېفرشت«  دولت سقوط کړی و او کمزوري چې ې نه وې لګيدلڅوکهد لمر وړانګي ال د آسمايی پر 

: کله چې له خوبه پاڅيدم، پالر می ناره کړه. ې کړی مو توې اوښکۍ راتګ سره جشن ونيو او د خوشالپهموږ د ھغوی 

 تر يبراي.  کړيې خبرې يوه بل ته تندي، اوضاع مالومه نه ده، سياف او مزارې ته الړ نشينن ښوونځ» پالنکيه«

 .سھاره د موټرانو ګرګر خوب راڅخه وړی و

 ١٧زما . ولويد ېزړه م.  خير کړيې کړي، خدای دې جوړېرچلوپر ټولو سړکونو يې م:  ھم خلکو ويلپه جومات کې

  په عاجزۍ ورتهېزموږ وضع به څنګه شي؟ پالر م:  غږ يې وويليديدلږې وه او په ريکلنه خور تر ما زيات په وھم ک

 .کتل خو کوم ځواب يې نه درلود

زه تر ھغه وخته د مجاھدينو تر منځ په دومره ټينګو اختالفاتو خبر نه .  وهې رامنځته شويپه کابل کې يوه عجيبه ګډوډ

 شاوخوا خپل کور ې بج٢ ېد غرم. بونو سره په النجه کې دی حزب تل د نورو حزي چې اسالمو وې مياوريدل. وم

 .يې الرويو ته کتل  ټوله په قار ښکاريدل او په غوسیی ليدل، ھغوېمړی ځل و چې مجاھدين مول. سره سړک ته ووتلم

د : راته وويل،  خواته روان وې چې په چټکۍ زموږ د کوڅیيو زوړ سړ.  احساس وکړې يو ډول د ويرېھغوي څخه م

ال د  . په پای يې پوه نه شومېھغه په دومره چټکۍ روان و چې د خبر.  ژر کور ته الړ شه، خبره خراپه ده، زويجحا

 ال ، په شان غرھاری شوېکابل کې د تالند.  په سر کې ګرځيدي چې يو راکټ پر آسمايی ولګيدې مې الروي خبرېھمد

په بله  په نيم ښار کې رباني او ګلبدين او .وامت پيل شخبر نه وم چې راکټ به مشخصه پر کوم ځای لګيدلی وي چې قي

 ټوله ښاره له. کې سوځيدله  پې کابل څخه نغری جوړ کړی و چې کابليان لکه چوغکلهنيمه کې يې سياف او مزاري 
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 ېر ھی ناېالړو او پالر موموږ زيرزمينۍ ته . ې وھلې خواته منډېخلکو د امن ځای په لټه ھر. هاور او دود پورته کيد

نۍ مو په زيرزمينۍ کې تيره کړه او چاودنو سره کرار وھغه او. کابل زموږ لپاره زندان شو! څوک و نه وځي: ېوھل

زما خور په ھغه بد حالت کې راته . ماشومانو تر نورو لږ ژړل . به يو دوه ساعته ويده ووېد شپ. کرار عادت کيدلو

 . خبره وهلويه ، وایېدل او که د ورځی يو وخت ھم ډوډۍ راته رسيه پخولۍډوډ

 او موږ وتوانيدو چې زيرزمينۍ څخه ې پر مخامخ مورچل لګيدۍدانه مانه مرم. نۍ وروسته جګړه يو څه سړه شوهواو

 ې تړلې الرېزموږ لپاره ټول. ته يې اخطار ورکړی» رھبرانو« ملتونه جګړه دروي او يويل کيدل چې ملګر. ووځو

 ميليونه زيات ېتر در. وړمجبور وو چې ځانونو ته په درواغو تسکين ورک .وه و ھيله مو ملګري ملتونۍ او يوازينېو

 کېھغوی چې د مجاھدينو تر منځ د شخړو څخه له مخ. موږ ټوله په مرګ محکوم وو. کسان په ښار کې برمته پاته وو

 .ۍ، خپل غم وخوري ځانونه اکمالویدو: ، په زھرجنه خندا يې ويلوخبر و

ال د سھار لمونځ نه و شوی چې ليوان په خپلو کې سره ولويدل او . ې صفر شوې محاسبېږ ټول ورځی وروسته زموېدو

. زير زمينۍ کې پټ شو، يو راکټ زموږ پر کور ولګيدپه تر څو مو ځانونه ټولول چې . جګړه په شدت بيرته پيل شوه

د راکټ پارچو زما د مور سر او مخ په وينو .  منځ کې ګير شوې په د چاودن،زما د پالر يو شاګرد چې زموږ سره اوسيد

زما خور په . ې وھلېخوا ھاخوا منډې  په منځ کې دلوګيزما پالر په تورتم او د .  سده شوي ووېموږ ټوله ب. هولړ

 ې سترګچې. ه بھيدلترې وه او وينه ې شوېزما د خور پښه پر. ما د حرکت توان نه درلود. ې وھلې د اخ اخ ناراوچته

 زما پالر.  په خپل غيږ کې پټ کړې کړه او سر مې، چيغه مې او ھډوکي ولګيدې د ھغي د وروڼ پر شړيدلي غوښېم

موږ و نه پوھيدو چې پر کومه .  د دروازی خواته په منډه شوې او د مرميو تر باران الندهھغه په غيږه کې واخيستل

 .الړو

 او پالر ته يې نسخه ه وينه ودرولې پښې شوې د پرېډاکټرانو د ھغ. ه روغتون ته ورسولې مياشتېزما خور يې د سر

خوارکی پالر، لکه ليونيانو پر سړکونو .  د ژورو ټپونو لپاره له يوه ځايه درمل راوړيې پښې د بلېورکړه چې د ھغ

له ځنډه ې ي، ب کسانو يو ډاټسن يې اړخ ته دريږوسله والو وخت کې د ې په ھمد. درملتون پيدا کړييو چې ې وھلېمنډ

 پالر ؛ په روغتون کېې ټپي او يوازېخور م. وموږ يو بل ورک کړي و. ھغه موټر ته خيژوي او ځان سره يې وړي

. ېو سره د زير زمينۍ په تورتم کی د مرګ شيبی شميرلڼ خويندو او وروکوچنيو و ټپي او ما د خپلېاختطاف، مور م

د يوه . ووو او خپلوانو خبر مو نه درلود، ھر څوک د ځان په غم کې  ملګروخپلد .  وهې خالي شوًزموږ کوڅه تقريبا

 .و ته چمتو شوي و کيدو په نامه يوه مسلخ کې ذبحپالزمينېښار ټول وګړي د 

 نو ئ ما بيرته ووينئزه برمته شوی يم، که غواړ«: اته ورځی وروسته د يوه مسلح پيکپ له خوا زما د پالر خبر راغی

 سره مياشت روغتون کې پهستاسو خور . ، که نه ما به ضربه کړيئ کړېر لکه افغانۍ برابرزما د خالصون لپاره ز

د لومړي ځل لپاره زما د پالر د دعاو پايله راته سرچپه  . ودريدلخ شېد بدن ويښتيان م ».ئبستر ده، خبر يې واخل

 .ښکاريده

 چې زما د خور بله وھيڅ د منلو وړ نه و. الړمو مور سره روغتون ته له ل اوپه سبا چې د راکټ فيرونه يو څه کرار شو

 بله چاره نه  پرته کولوېموږ زياته ھڅه وکړه خو درمل و نه رسيدل او له پر: ډاکټرانو وويل.  وهې کړېپښه يې ھم پر

، اھهځان پر مخ و ېمور م . سده شوې بې، ولګيدې ورباندې مېچې سترګ.  وهېزما خور په بستر کې بيخي لنډه شو. وه

 .هل يې او زما خور يې ښکلولژړ

زما کاکا چې په . چې ھمدا خپله يوه غمناکه کيسه ده  و،ي په زير زمينيو کې بندوسله والو د ې مياشتې نيمېزما پالر دو

پالر چې کور ته راغی او . هزما پالر وژغوريې او زر لکه افغانۍ ورکولو وروسته   د زياتو ھلوځلوه، کې اوسيديتايمن

 او ژړل يې چې افسوس ويې نشوای کوالی چې اھه خپل سر يې پر ديوال وې، وليدې شوې يې پرې پښهاړزما د خور دو
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، ھغوی پوھيدل ه خلکو ځانونو ته ډوډۍ برابرول. شوهيپه سبا يې يو څه کرار. څو امپوله او کپسوله روغتون ته يوسي

زه، . ھغه ھله ھله کول.  ته ځويونيو چې تايمن تصميم سمدستيزما پالر وروسته له يوه ځنډه . چې بيا جګړه زور اخلي

چې د  ئښه شيان ځان سره وانخل: لپالر می څو ځله ووي. زما مور او نور ھلکان د ضروري لوازمو په ټولولو اخته شو

 .ووژنيشايد موږ د څو کمپلو په خاطر .  يې تاال کويېالرو تر منځ پوست

 مياشتو لوږه له ې د ھغوی پر څيرو انديښنه او د در.و سره راغی واالۍ مخامخ سړک څخه دوو زړو کراچله ېپالر م

 وير ککړ او لوګي، د کابل آسمان په ه پورته کيدلوګی ورڅخه راکټونه لګيدل او ې باندهد ټلويزيون غر. ورايه ښکاريده

 ته ۍکراچوروستی شی چې بايد .  وان سره ھغه ژر ژره تړلۍ کراچې راوړل او پالر مۍموږ شيان تر کراچ. وکې 

 زموږ د کور دروازه ې چاودنې، چې سمدالسه يوه ورکولي ژړل او ما ورته دلدارېھغ.  زما خور وه،وړل شوی وای

، کله چې ھوا يو څه روښانه شوه د پالر خواته وځغاستم، خو د ھغه او د دوو ه خور واچوېما ځان پر خپل. په ھوا کړه

 ې ته د وړلو لپاره څه پاتينور نو تايمن. ول يو دوه ګاونډيان سره راټول ش اويڅو الرو.  نه وې واالو کوم اثر پاتۍکراچ

 .زما اکا راغی او موږ تر تايمني وژړل. ..ونه و

 

 

 

 

 


