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 زموږ اختر

ښځه مي نه پوهېده چي خپلی مشري خور ته داختر مبارکي ووایی او که نه. که یې وایی څنګه او که یې نه وایی 

نو ددې مبارکو ورځو په مناسبت خپل احترام په کومو الفاظو ورته وړاندی کړي. هغه او کورنۍ یې یو وار 

بیرته افغانستان ته کډه سول خو دوه کاله  روسانو مهاجرت ته اړ کړیوه. څو کاله وړاندی چي وطن نسبتا ارام وو

دمخه په پنجوایی کي دامریکایانو سختو بمباریو بیا دوی د نورو ډیرو پښتنو پشان درپه دره کړل او کوئټه ته 

  مهاجر سول.

تراختر څو ورځی دمخه کوئټی ته خبر ورغی چی د مږو ورور یې چي دکندهار په پنجوائي کي اوسېدی 

ا بمبارۍ کي شهید سویدی. زوی یې خپله مېرمن له کوئټی کندهار ته د ورور فاتحې ته روانه دامریکایانو په بی

کړه. ښځی یې دخپلی پلرګنۍ او خصوصا دورېنداری او ورېرو سره ډیر وژړل. خو دامصیبت یوازي پر دوی 

  .نه وو؛ ډېر نور کورونه هم په غم ناست وه بلکه داټکه پر ټولو پښتنو نازله وه

ته وویل چي ته دلته اوسه، زه به په هغه بل کلی کي دخپلو خپلوانو احوال واخلم چي ډېر وخت مي  سړې ښځي

ندي لیدلې. خو هلته هم امریکایانو پدی بهانه چي له کوئټی طالبان راغلی دی بمبارډ وکړ او په نتیجه کي یې 

، د خپل ورور دغم له ټغره ال نه نوموړی میلمه ځوان او ډیر نور کلیوال شهیدان کړل. پدې ډول دځوان مېرمن

وه والړه سوې چي دخاوند دمرګ ږغ پر وسو. هغې دخپل مېړه مړی هم ونه لید داځکه دهغه دبدن ټوټې دکلی 

پاتو کسانو له شاوخوا ونو راټولی کړی او همهلته یې ښخي کړي وې. ښځه یې ترڅو ورځو ویر وروسته کوئټی 

دت یې کورنۍ خبره کړه. هغې ته مېـړه ال پخوا د خپل پخوانۍ ښځي ته یوازي ستنه سوه او دخپل سړي په شها

چي دوه کاله وړاندی شهیده سوېوه دشپـږو ماشومانو سرپرستي ورپه غاړه کړېوه. دغو ماشومانو دادی پالر هم 

ه له السه ورکړ او اوس مور او پالر دواړه نلري او غمځبلی انا ته چي زما دښځی خور ده پاته دی. خدای )ج( ب

یې لویوي خو داچي څنګه به لوئیـږی معلومه نده؛ مګر دایقینې ده چي ددې ماشومانو نازکو السونو به د نړۍ 

دهغو طاقتونو دوجدان ګریوان نیولی وی چاچي دبشردوستۍ او خواخوږۍ په نوم ددوی څخه داختر ها نیمګړې 

وټ کړل. زما داهم یقین دی چي زموږ خوشحالی هم واخیستل او ددوی پشان د ډیرو نورو کورنیو یې هرڅه ورل

 .دمظلومو ښځو اه او ژړا  به هم هدر نه ځی او یوه ورځ به د ظالم پر سر ټکه ور پرېـباسي

 هسی سور دی سی د دې سورمخ بـېـدیـنـو.  -لکه زما اختر چې یی سور کړلی په وینو  

 .دکوچني اختر دوهمه – ۲۰۰۸اکتوبر  اوله د -فاروق أعظم 
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