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 له بې حیا ښځو سره لیدنه 
 
 

زه د بې حیا ښځو په هجوم کې ګیر یم! سستې، ستړې، زخمي، تر اذیت الندې او هغه ښځې چې درد و کرب یې په  
 !څهره کې له لیرې ښکاري

نیسي او د څه ویلو هڅه کوي. د هرې یوې کوښښ دا دی څو خپل هغه درد ته د ویلو ژبه ورکړي،  هره ښځه مې لمن  
چې دا یې تر داره رسولې ده. هره مېرمن ځان راپېژني. دوی ښځې نه دي، ژوندي الشونه او یا هم شاید مړې کیسې 

 .دي
 !اوازونه دي اوازونه

 
 .جنسي تیری راباندې شوی زه په قبر کې پرته مړه او بې ساه هغه ښځه یم، چې

 .زه هغه معصومه ماشومه یم چې د خځلو په ډیران کې پیدا کېږم
 .زه تر سوکانو او لغتو الندې ټپي شوې مېرمن یم

 .زه په اور سوځول شوې ښځه یم
 .زه هغه انجلۍ یم چې د ښوونځي مخې ته یې ښکلې مخ په تېزابو بدرنګ شو

 !مزه له ذهني اذیتونو لېونۍ شوې مېرمن ی
 .زه هغه ښځه یم چې جنسي اعضا یې په برېښنایي آلې داغجن شول

 .زه هغه مېرمن یم چې ښکنځلو اورېدلو، اورېدلو سره یې ژوند تېر کړ
زه هغه ښځه یم چې له طالق وروسته له کوره ووېستلش وه، اوالد ترې واخیستل شو او ټول عمر د خپل بچي یوه  

 .دیدار ته منتظره پاتې شوه
 .رمن یم چې د کلي د خان په امر راباندې ډله ییز تېری وشوزه هغه مې

 .زه په کلي کوڅو کې لوڅې پښې ګرځېدونکې سوالګره یم
زه هغه کونډه یم چې د اوالد د خېټې مړلو په خاطر کار کولو ته اړ شوه او بیا مې چې د وږیو نرانو غوښتنې و نه 

 .منلې نو تورنه او سنګسار شوم
 .ر هغه پېغله یم چې د ورور د بدکارۍ په بدل کې دښمن ته ورکړل شومزه د نر د نرتوب ښکا

زه په کم عمره کې بوډا ته ور واده شوې ماشومه یم چې یوازې جنسي لوږه را نه پوره کوي او ما د نانځکې په څیر  
 .کاروي

 .زه هغه نجلۍ یم چې ولور یې پوره نشو او په کور کې د ټولو وګړیو له رټلو سره مخ وه
  .زه هغه مېرمن یم چې نارینه اوالد یې نه کېده او هر ځل د انجلۍ له پیداېښت وروسته وهل کېدله

 .زه هغه ښځه یم چې د ماشوم د زېږون پر مهال یې په وجود کې څاڅکی وینه نه وه او همداسې وچ هډونه وکوچېدله
چې هغه یو څو پیسې پیدا کړې؛ نو زه هغه ښځه یم چې ټول عمر مې له خاوند سره سختې خوارۍ تېرې کړې خو  

 .بله ښځه )بن( یې راباندې وکړه
 .زه د زاني خاوند د بدنامۍ زغمونکې مېرمن یم

 .زه هغه ښځه یم چې د نر د جنسي ستونزو پړه راباندې غورځېدله
لو اجازه زه هغه نجلۍ یم چې د ښوونځي د زنګ )ټالۍ( اواز اورېدلو سره مې اوښکې تویولې او ټولنې ښوونځي ته تل

 .نه ورکوله
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 .زه هغه مېرمن یم چې وروڼو په بازار کې خرڅه کړه
 .زه هغه ښځه یم چې بازاري خلکو مې له وجوده خوند واخیست او بیا یې د مذهب او دین تر حکم الندې ووژلم

 .زه هغه مېرمن یم چې له پالره تر زویه او ان خاونده هیچا هم انصاف ورنکړ
 .مهر په نوم یې هیڅ هم و نه لیدل  زه هغه ناوې یم چې د حق

 .زه هغه ناوې یم چې خسرګنۍ کې یوازې د نوکرې/مزدورې حیثیت لري
 .زه هغه خور یم چې د مېړه په امر له خپلو سکه وروڼو ناسته وي

 .زه هغه مخلوق یم چې هیڅ د رایې ښکاره کولو، ارمان لرلو او هیلو پوره کېدلو واک نه لري
 .څو پیسو له پاره اختطاف شوه زه هغه انجلۍ یم چې د

 .زه په پټیو کې موندل شوی الش یم
 .زه په واړه شک د جومات مخې ته د لمونځ ګذارو تر بوټانو الندې پروت مړ جسد یم

 !زه هغه څوک یم چې په همدې جمله ووژل شوم: زه دا هلک نه کوم
 !زه د خپل خاوند او د هغه د وروڼو جنسي مال یم

 !ته ویل چې تاسې بې حیا یئ! بې پردې یئ، فاحشې یئدوی ټولو به مونږ 
ما چیغې کړې: بس یې کړئ، غلې شئ! د خدای له پاره. خو په دې وخت کې یو کم عمره ماشومه رامخکې شوه او 

 په معصوم اواز یې وویل: دا فاحشه څه شی وي؟ 
ه او هر آه د درد یو سمندر. هره په هجوم کې د سلګیو شور زیاتېده. سلګۍ، چیغې سورې، نارې، ساندې، سوي آهون

 .اوښکه د اتشفشان غره د الوا هغه څاڅکی چې که ځمکې ته ورسیږي، ټوله خاوره به ایره کړي
یوازې   چې  و،  سمندر  هغه  غمونو  د  کیسې  دا  واورم.  څه  غوښتل  مې  نه  کړل.  دپ  السونو  په  غوږونه  خپل  ما 

 ذات د ژوند له کومو ازموینو تیریږي؟؟؟ المبووهونکی له تېرېدلو وروسته پرې پوهیږي چې ښځینه 
 ...او هغوی

هغوی خو یوازې په دې پوهیږي چې مېرمنو باندې انتقاد وکړي، د دوی په ازادي، د دوی په ژوند او ان د دوی په 
 !مرګ هم د نیوکې ژامې وښوروي

 ژباړه
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