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 !ښځې عجبه جرئت درلود
  »کابليان يې په وينو ليکي«

  

ژر ژر يې بار : ما پر بارکشانو نارې وھلې. لسپين ږيري په وارخطايی کله ما، کله زما موټر ته کتل او څه يې نه وي

سپين ږيري ھره شيبه الس جيب ته وړ، په ګوتو يې . که پر الرې راباندې شپه شوه، د کابل مخ به و نه وينو! کړئ

 د ھغه ماليخوليايی حالت زه انديښمن کړم چې دا سړی به زما کرايه راکړي که نه؟. ژر ژر څه شميرل

ال مې رسۍ نه وې تړلې چې دوې د پاخه عمر ښځې د غوړو له ټيمانو . تۍ ګونۍ بار شوېد ممپليو او پوليو وروس

له سپين ږيري سره يې . د يوې چادري پر سر وه او بلې په يوه لوی پلو ځان پيچلی و. ډکې کراچۍ سره راورسيدې

ه ھغه ورځو کې زياتو بې پ. خوارانو په څو مياشتنيو جګړو کې خپله ھستي له السه ورکړې وه. کومه خپلوي درلوده

څو ټيمان مې د بار پر سر او څو . سرپرسته ښځو له جالل آباد څخه خوراکي توکي د يو څه ګټې لپاره کابل ته وړل

 .مې د سيټونو الندې کيښودل

ځکه لس . الروي چابک ديخوا ھاخوا روان وو. د دوبي تيز لمر د جالل آباد غرونو له شا څخه ورو ورو ښکاره کيده

ښار په ږيره .  شاوخوا د سړي بدن په خولو خيشت پيشت کيده چې بايد يې تر يو سيورې الندې دمه کړې وایبجی

زه د وسله والو کسانو د ليدو . ھر يو يې يوی خوا ته ځير و چې څه يې الس ته ورشي. ورو وسله والو کسانو ډک و

 - د جالل آباد . شي څخه دومره کرکه نه لرمڅخه دومره په تنګ شوی وم، چې فکر مې کاوه په نړۍ کې د بل ھيڅ 

کابل پر لويه الر لسھاو پوستو ته پيسو ورکولو او ھغوي ته د بارونو د خاوندانو زاريو دومره ځورولم، چې تصميم 

 .کې به ځانته يو کار پيدا کوم) کابل(مې درلود له دې پھرې وروسته، ھر څه چې کيږي، د راکټو الندې ښار 

سپين ! دوه لکه: ل څخه نه وو تير شوي چې يو مسلح ځوان پر الرې والړ و او په زوره يې ناره کړهال د درونټې تون

سپين ږيري . وروسته زما په منځګړتوب يې يو لک ومنلې او حرکت مو وکړ.  زره لرم۵٠ږيری په زاريو شو چې 

د زرداد پوستی په .  ښکنځلو ګډ وھغه خبرې نه کولې خو ځان سره په. تر سروبي څو لکه افغانۍ پاټکونو ته ورکړې

يو مسلح کس، چې ببر او . ليدو سره، چې د ګلبدين يو غټ عکس يې د سړک پر غاړی لګولی و، بند بند مې وريږديد

د ! پنځه لکه افغانۍ: اوږده ويښتان يې وو، د الس په اشارې موټر يوې څنډې ته وغوښت او بې له ځنډه يې ناره کړه

ھغه . ما ھم ورته وويل چې تر دې ځايه زياتو پوستو له سپين ږيري څخه پيسې اخيستي. ېسپين ږيري زارۍ پيل شو
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موږ څه دلته ستاسو د اناګانو لپاره شپه او ورځ پراته يو او ستاسو د مال او ځان ساتنه «: په قھرجنه کتو راته وويل

ما چې د ھغه » ! ټوټې کوم دېکوو؟ نورو ته پيسې ورکوئ، موږ ته يې نه راکوئ؟ که دې بله خبره وکړه څلور

سپين ږيری د پنځه لکو افغانيو په شميرلو بوخت و چې وسله . ريږديدلې او قھرجنه څيره وليدله، وويريدم او چپ شوم

دا په غال او بې محصوله تيروئ؟ چادري : په غبرګو سترګو يې وويل. وال کس د سيټ تر شا د غوړيو ټيمونه وليدل

زه د دې څو ټيمانو په . ميړه مې وژل شوی او اوالدونه مې بې سرپرسته دي. ې دا زما ديواال ښځه په زاريو شوه چ

ولې ميړه نه کوې؟ که په کابل کې نه پيدا کيږي، ديخوا ته «: سړي په خندا وويل. خرڅولو د ھغوی ژوند پر مخ وړم

  .»واخلهوالړه شه د غونډۍ پر سر له قومندان څخه اجازه «: او ادامه يې ورکړه» زيات دي

قومندان چې ويښتان يې پر اوږو پراته . ښځه ناچاره او نازړه له سيټ څخه ښکته شوه او په نفسکو غونډۍ ته وختله

کله چې ښځه قومندان ته ورسيده، سالم يې ورکړ او . وو، پر يوې زړې چوکۍ ناست و او ښځې ته يې ځير ځير کتل

قومندان صايب، يوازی اته پيپه غوړي لرم، کابل ته يې وړم چې د اوالدونو نفقه برابره : وويلپه کمزوري غږ يې 

که مې ټوټې ټوټې ھم . په خدای که يو غران ھم راته پاته وي. تر دې ځايه يې دوه لکه افغانۍ راڅخه اخيستي دي. کړم

ی حال کې چې ښځې ته يې پوچ ښکنځل په داس. قومندان بې له ځنډه اوچت شو. کړې پيسې نه لرم چې در يې کړم

قومندان چې مغرور او فاتح والړ و، . کول، يوه داسې لغته يې په تشي کې ووھله چې خوارکۍ شاته څو مالقه وخوړل

د ښځې بوغارې او د موټر . او خپله کوټې ته والړ! يو ټيم يې وګرځوه: ته ناره کړ» مجاھد«په ببر غږ خپل 

ھغه مرثيه چې بيتونه يې  د . ځای کيده ته وا چې د تاريخ دردناکه مرثيه يې بيانولهبوږنوونکی غږ داسې سره يو 

په . ښځې د خپلې دې پھرې ګټه بايللې وه. قومندان په لغته، د ښځې په مالقونو او په اوښکينو سترګو ويل شوې وه

 چې د ماھيپر له لوړو او و نه پوھيدم. د زړه د درد احساس مې وکړ. ستونی مې راډک شو. موټر کې ټوله چپ وو

 ۵٠يوازی : وروستي چړايي ته چې ورسيدلو، سپين ږيري مخ راته راواړوه او ويې ويل. ګوالييو څخه څنګه تير شوم

 .زره پاتې دي، آخري پوسته به څنګه کړو؟ ال مو څه نه وو ويلي چې ځنځير ته ورسيدلو

. تلوار مو و چې تر شپې مخکې ښار ته ننوځو. يدل کيدوله کابل څخه د لوګي شخړې پورته کيدې او د چاودنو غږ اور

يو جګ سړی چې تورې عينکې . د لمر پيکه ځال د کابل د لويديځ پر لمن د زرھاو وژل شويو کابليانو وينې انځورولې

سپين ږيری په ريږديدو ښکته ! څلور لکه: يې پر سترګو وې او اږده ږيره يې وه، د موټر خوا ته راغی او ويې ويل

د سروبي پوستې رانه ټولې پيسې .  زره نورې پيسی راته پاته وي۵٠وروره په خدای او قرآن قسم که بې له دغه . وش

وروره تر دې ځايه يې لوڅ : د سپين ږيري خبره ال پای ته نه وه رسيدلې چې چادري واال ښځې ناره کړه... واخيستې

له خپلې شيطاني څيرې سره د موټر سيټ ته نږدې . وکتلټوپکي ښځې ته . موږ ته يې ھيڅ ھم نه دي پرې ايښي. کړو

چې غوښتل يې . کوالی شی ھغه خالص کړې(...) که ھغه پيسې نه لري ته خو ھر شی لرې، ته په : شو او ويې ويل

موږ او تاسو ناموس لرو، دې خوارکۍ مړی ورکړی، او له ټولو کړاونو سره پر دغه : بل څه ووايي، ما وويل

ال مې خبرې ! تاسو دا ټوپک د ننګ او ناموس لپاره اخيستی. دوه لکه افغانيو لپاره تګ او راتګ کويخطرناکه الر د 

ښځه د . پای ته نه وې رسيدلې چې ھغه لکه زخمي ليوه، زما خواته منډه کړه او پر مخ او سر يې په سوکانو ووھلم

په لوړ غږ يې ښکنځل پيل کړل او په يوه ھغه د پوچو خبرو په اوريدلو سره دغوسه ناک زمري په څير وريږديده، 

 !واخله، دا زھر کړه: حرکت يې خپلې غوږوالۍ او ګوتمې وويستې او له سيټ څخه يې پر قومندان ور خطا کړې

زموږ د نارو په . غوږوالۍ او ګوتمې پر ځمکه ولويدلې، سپين ږيري سمدستي پورته او په الس کې يې ټينګې ونيولې

ھغه د ټوپک ګيټ ! دوی پيسې نه راکوي او بدماشي کوي: لومړني دويم کس ته ناره کړه. يداوريدو بل ټوپکي راورس

يوه يې د سپين ږيري او . کش کړ او څو کنداغه يې پر څټ ووھلم، يوه ګونۍ پولۍ او يوه ګونۍ ممپلي يې ښکته کړل
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ګونۍ مو يوې کوټې ته د . رته کړوبله يې زما پر شا بار کړل او په کنداغ او لغتو وھلو او ښکنځلو يې غونډۍ ته پو

قومندان په اوچت آواز سپين ږيري . تر عکس الندي چې په ياد مې نه دی کوم يو و، ځای پر ځای کړې» رھبر«يوه 

چې موټر حرکت وکړ، . وروسته له دې بې پيسو را نه شې، زموږ زور د نورو پوستو تر زوره کم نه دی: ته وويل

د موټر په ھنداره کې مې د سپين ږيري اوښکې ليدلې چې .  مې ځيګر کې پيچل شوې وبدن مې زيات درد کاوه او ساه

 .لکه دوې ويالې د ھغه د سپين مخ پر دواړه خواو بھيدې، چې ښار ته تر ننوتو پورې وچې شوې

 

 


