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  »کابليان يې په وينو ليکي«

  قيس جان ھيڅکله رانغی
. کالو ده ٧٠زما مور د څلورو ماشومانو په زيږولو داسې خوړينه ښکاريده ته وا چې د . پالر مې ناوخته واده کړی و

زما مور . غفار کاوه او دا يې عادت ګرځيدلی وپالر مې بې له کومې پيښې تل است. موږ درې خويندې او يو ورور وو

کلنۍ د ھغوی تر منځ يو ځل ھم په کورنيو کې عامه النجه نه وه  ٢١ما د خپل عمر تر . ورباندې زياته ګرانه وه

 .ليدلې

په ھغه ورځو کې له ښوونځي څخه تازه فارغ شوی وم، په کار پسې ګرځيدم او قيس چې موږ ورته قيس جان ويل، په 

کله چې زما مور يوازې د يوه زوی په درلودلو خواشيني ښودله، زما پالر ورته په کرارۍ او خپلې . ولګي کې واتم ټ

زه ھم له پالره يوازی پاتې يم، مګر ما و نه شو کوالی چې ژوند وکم؟ خدای دې قيس جان لوي : خاصې موسکا ويل

 .و او دباندی کارونه يې ھم بې له جنجاله کولھغه په درسونو کې تکړه . موږ ټول له قيس څخه خوشاله وو. کړي

. قيس له ښوونځي څخه پاتې و او ما ھم د کار لټون پرې ايښی و. څو ورځې کيدې چې زما پالر کار ته نه تلو

 .پالر ھره شيبه استغفار ويل او د حاالتو د يوې خوا کيدو په انتظار و. راډيوګانو يوازې د کابل په اړه خبرې کولې

. غم او خوشالي يې له انديښنې سره سرګردانه غوټه شوي وو.  چې څه برخليک به يې سترګې پر الر وينه پوھيدو

ًمور عموما د دې شيانو په اړه لږ فکر کاوه خو په ھغو ورځو کې يې تر ټولو زياتې پوښتنې کولې، ته وا چې ذھني 

ه چې که ھر څه وشول، وبه شي، تاسو خپل پالر مې پر قيس او زما پر دوو خويندو ټينګار کاو. تشويش ھغه خوړله

خدای ! د زليخا پالره: لومړی ځل و چې زما مور په تنده د ھغه خبرې پرې کولې او ويل يې. درسونه تکرار کړئ

 .خبر چې څه کيږي

ن تر زموږ کور د آسمايی پر لم. ال لمر نه و راختلی چې د موټرانو ګرګر د کابل چاپيلایر ونيو او موږ له خوبه پاڅيدو

مخامخ ګاونډی چې د دولت امنيتي . زما پالر د ګاونډيانو په شورماشور کوڅې ته ووت. سړک يو څه پورته و

چارواکو څخه و او تل يې په لوړ غږ خبرې کولې، څو ورځې کيدې چې ږيره يې نه وه خرولې، خولۍ يې پر سر، 

 .به وروسته به څه کيږيلکه يو سل کلن سړی يوی څنډې کې کرار والړ و او نه پوھيده چې شي

د لمر زرينې وړانګي کرار کرار د آسمايی او شير دروازې پر څوکو غوړيدې او کابليان يې د ھغوی د آرامۍ په 

زليخا و نه وځې، که وتلې د مور چادري دې پر سر کړه، د : زما پالر څو ځله وويل. وروستيو ورځو کې ګرمول
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ګاونډيانو سھار له ھرې خبرې . دين د لوڅو مخونو څخه بد وړيجنرال ښځه سھار چادري پر سر ووتله، مجاھ

په دې خبرو می يو ځلي زړه ولويد او يوه شيبه ھک . لکه چې خبري خراپې دي. خدای دې خير کړي: وروسته ويل

پالره زموږ ښوونځی ژر پيل کيږي؟ مجاھدينو د ښوونځيو په ھکله څه ويلي؟ پالر : قيس ناره کړه. پک پاتې شوم

 .زويه خدای دې خير کي:  وکتل او ويې ويلورته

له ھر ټک سره زما مور له خپل ځايه غورځيده او بيرته يې ډډه . د ورځي په پيل کيدو دانه مانه ټکان اوريدل کيده

د غرمې دوولس بجې د اړخ ګاونډی چې زما له پالر سره يې يوځای کار کاوه، زموږ سرای ته راغی او په . وھله

حزب اسالمی د کورنيو چارو وزارت نيولی، شايد . مجاھدين پر دوو برخو ويشل شوي: کو يې وويلوارخطايۍ او نفس

قيس او دوی . زما د مور رنګ پيکه شو. بيا په بيړې خپل کور ته الړ. د وړو او ډوډۍ چاره مو وکئ. جګړه پيل شي

 .خويندې مې وارخطا شوې او ځانونه يې زما مور ته نږدې کړل

موږ له ويرې . يو ځلي د آسمايی پر سر يوې چاودنې کابل ولړزاوه. ياتيدل او غږونه يې لوړيدلټکان ورو ورو ز

وړې خور ژړلې او . د کوټو دستکونو ټک ټک کاوه او د زلزلې حالت په شان يو احساس مو کاوه. کوټې ته منډه کړه

واخيست او بې له ھدفه ھر يوه ھرې تر دوو بجو جګړې زور . نور نو قيامت پيل شوی و. زما مور ورته زړه ورکاوه

د کابل آسمان شيبه په شيبه په لوګي کې ورکيده او  د . موږ خپلې کوچنۍ زيرزمينۍ ته منډه کړه. خواته مرمۍ ورولې

زما مور سره د . تر شپې مو و نشوای کوالی چې ځانونه وخوځوو. لوګي وريځې کرار کرار زموږ بام ته نږدې کيدې

ھغه شپه له کابل څخه د آذان غږ وانه وريدل شو او زما مور کرار د تشناب خواته . نديښنه وهلمانځه د قضا کيدو ا

زما مور ال دويمې زينې . مورې تشناب ته مه ځه، دلته تيمم  وکه: قيس چې ريږديده څو ځله يې ناره کړه. روانه شوه

. پالر مې د ھغې خوا ته په ځغستا شو. لهباندې پښه نه وه ايښې چې په لوړ غږ يې آخ  کړ او د سرای منځ کې ولويد

مورې، : ما قيس ټينګ نيولی و چې ونه وځي، خو ھغه لکه کوچنۍ مرغۍ زما په غيږ کې لپتکې او نارې وھلې

 !مورې

ما په يوه ټوپ ځان مور ته . ھغه زيرزمينۍ ته زما د مور د راوړلو توان نه درلود. پالر مې نه پوھيده چې څه وکړي

قيس . ھغه مو تر زيرزمينۍ پورې راکش کړه. د سرای منځ په وينو لړلې و. ه نوره ژوندۍ نه وهورساوه، خو ھغ

 .ورباندې ځان واچاوه او دوې خويندې مې بې سده شوې وې

دويمه ورځ چې د څو شيبو لپاره جګړه کراره شوه، د اړخ ګاوندی او ښځه يې . درې ورځې مو د مور مړی وساتو

خوب رانه تښتيدلی و . موږ ھم ضعيفه او ناتوانه شوي وو. د مو د پاس خونې ته پورته کړزموږ کور ته راغلل او جس

 .او څه مو خوړلي نه وو

څلورمه شپه پنځه کسانو، چې زموږ په کوڅی کې اوسيدل، د مرميو او اور الندې زما مور زموږ کور ته نږدې د 

چې کراري شوه، قبر د ورانيو الندی داسې ورک وروسته . کوڅې له ګواليي سره يوې کندې کې خاورو ته وسپارله

 .شوی و چې ھيڅ نښان يې پاتې نه و

زما پالر د مور تر مړينې په يوه .  کوڅه بيخي خالي شوې وه. دوې مياشتې مو په ھغې زيرزمينۍ کې تيرې کړې

ھر کار .  او تکړه وقيس تر ټولو زړور. په اوسيدو زيات ځوريده) د يوې پيغلې لور(خالي او بې کسه کوڅې کې زما 

ھغه زما د . ما چې خپلې ټولې ھيلې پر قيس تړلې وې تصميم مې درلود، په ھره بيه چې وي، ھغه وساتم. ته چمتو و

زما پالر . دوو خويندو لپاره زما د مور له مړينی څخه زيات ځوريده خو ھڅه يې کوله چې په دې ھکله څه و نه وايي

 .وی و او نور يې استغفار نه ويلپه ھغو دوو مياشتو کې بيخي مات ش
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. دوې مياشتې وروسته ھسې تش په نوم يو اوربند اعالن شو او موږ وکوالی شول چې په خپل شاوخوا يو څه پوه شو

کله . سرای شمالي ته يې نږدې دستفروشي کوله. زما د مور له مړيني څخه خبر نه و. غرمه وه چې زما ماما راورسيد

. نه پوھيدلو چې څرنګه ورته ووايو. موږ ټول چپ يوه بل ته کتل.  د مور پوښتنه يې وکړهچې کوټې کې کښيناست زما

ھغه ورځ موږ ټولو دومره وژړل چې د دوو . وروسته زما پالر چې اوښکې يې پر مخ بھيدې، ورته کيسه وکړه

 .مياشتو عقده مو د ماما په راتګ سره وايستله

قيس ژړل او . ې سبا به د خپل توان سره پر شا د ھغه کور ته کډه وکړوماما د شپې پاتې شو او داسي وټاکل شوه چ

 .ويل يې چې مور په دې ورانۍ کې يوازې نه پريږدي خو زما ماما ھغه ته زړه ورکاوه

ھر چا څه . ګھيځ لمر ال نه و ختلی چې ھوايي ټکانو کابل لکه زموږ ټپي زړونو سور کړی و، له ځايه مو ټوپ کړ

موږ ټوله د مور پر قبر چې د ديوالو الندې ورک شوی و يو څو شيبی تم . ا کور خوا ته رھي شولوواخيستل او د مام

په ھغې کوڅې کې چې پخوا به خورا ګڼه ګوڼه وه، اوس ھيڅ الروی نه ليدل کيدو چې . شوو، او په سلګيو مو وژړل

 .زموږ تراژيدي وويني

آرتل پل ته نږدې . ره دي، ھره شيبه د جګړې امکان شتهحرکت وکړئ چې حاالت بې اعتبا: ماما مې ټينګار کاوه

د ګذرګاه . شوي وو چې سخته جګړه پيل شوه

د کال له سر څخه يې آسمايي او له ھغه ځايه 

موږ د جګړې منځ . يې شير دروازه ويشتله

د څو ويجاړو ديوالونو تر . کې راګير شوو

ماما نارې وھلې، ھر څه چې . پناه پراته وو

. يې غورځوئ، ځانونه وساتئمو اخيستي و 

د څو ديوالونو الندې په ويالو کې مو پروت 

زما پالر او قيس . د ژړا ال نه وو. کړی و

يوی خوا ته او موږ او ماما بلې خوا ته پراته 

د جګړې ټکانو او مرميو موږ له يوه بله . وو

يې موږ د ښار تر مرکز ورسولو، بيا د ماما په ھغه حالت کې زموږ ساتنه کوله او د الرو په کږليچو کې . جال کړو

ماما ھره شيبه دباندې تلو . موږ مخکې ورسيدو او د قيس او پالر په اړه خورا انديښمن وو. ھغه کور خواته رھي شوو

موږ ورځې او . ھغوی ھم له يوه بله جال شوي وو. شپه وه چې زما پالر راورسيد، د قيس پوښتنه يې وکړه. او راتلو

 .په انتظار و خو قيس جان ھيڅکله رانغیمياشتې د قيس 

 

 

 

 

  


