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 ! یو پرېښته صفته انسان ته لیک
 

 !د خدای تعالی د ذات د ښایست کرشمې
 

پوهېږم چې د  د رواج او شرف پۀ نوم د تهمتونو او پابندیو پۀ بند کې ناکرارې او بندیوانې نجلۍ،  
خپل جنسیت د گناه څومره لوړه بیه پرې کوې او خپل ښځیتوب دې د غاړه طوق گرځیدلی چې هره  

 . شیبه دې د ژوند نفس گواښي
 

پوهېږم چې لۀ ادمه تر دې دمه دې دویم نوم تېروتنه دی. د تاریخ لمن ستا د ویر او ظلمت پۀ کیسو  
داغ پرته ده. ته کله د خدایانو او دیوتاگانو د قربانۍ توکی وې، کله هم د شاهانو د سلطنتونو د    ،داغ

 .پرځیدو وسیله بلل شوې یې او کله هم د نرانو د هالکت سبب گرځیدلي یې 
 

 ... حتی تاریخ ستا پۀ حق کې ظالم دی. ته یې محوه کړې یې، ستا قربانۍ یې هېرې کړې او ته یې 
 

د روایاتونو پۀ چوکاټ کې ایسارې نجلۍ! ته خو د حوصلې غر یې، حاکم روایات راته وایي چې  
کمزوري او ناکاره یې. ته گوره کنه چې همدوی د ټولنې ابرو او عزت ستا پۀ مخ او لوپټه پورې  
غوټه کړي دي. د ورور د شرف تاج یې او د سترگو لگیدو ځای ته ورکوې، د پالر د وقار شمله  

ساتې، د کور حیا او عزت پۀ تا خوندي کوي، د قام او قبیلې زاړه او زنگ وهلي باورونه ستا    هسکه 
پۀ اوږو پراته دي. د فلک انصاف دې روزي شي، که خدای مۀ کړه ته نۀ وای، نو نارینه بۀ د خپل  
غرور، عزت، شرف، وقار... ترازو لۀ کومه کوله؟ یعنې که ته نۀ، دوی »هېڅ« وو؟ لکه تا لکه  

 چې »هېڅ« گڼي؟؟؟  
 

فرېښته صفت بشره! ستا غږ، خبره دې، د جامو رنگ دې، د لوپټې پیڅکه دې، ستا سینگار او شوخي  
د نارینه د ایمان او عقیدې ځنځیرونه شکوي. د هوس پۀ اور لوغړنې ټولنې ته ستا د زلفو کمڅۍ د  

 . گمراهۍ زولنې ښکاري. ملکوتي خندا دې حرامه موسیقي ده
 

ی جرم ته الس اچولی دی. ستا د شعور ویښتیا د پېړیو د اوږده جبر اهتمام دی. ستا  تا څومره لو 
پوهه او بیداري د نسلونو د باورونو ماتي ده او د روایاتو نزول دی. ځکه خو د تاریکۍ الرویان ستا  

 . پۀ الس کې د علم بلوو څراغونو ته پۀ بې رحمۍ پوکي ورکوي 
 

محبوبې نجلۍ! صبر ولره، زه دې د درد لۀ هرې څړیکې راوگرځم. درک کوالی دې شم چې پۀ  
سینه کې دې د ماتو هیلو سیلۍ پۀ څپو دي. صبر ولره، یو ورځ بۀ ضرور د افق لۀ ژورو څنډو د  
روښنایۍ لمر راخیژي. د تیارو تور سیوري بۀ پۀ منډو وي، ستا هسکه غاړه بۀ د ازادۍ باد وهي او  
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بۀ د خپلو هیلو نوی باب پرانیزې او موږ ټول بۀ یو ځل بیا پۀ گډه د علم، مینې او وطندوستۍ  ته  
 . سندرې غږوو 

 

 :هو، یو ځل بیا وایم 
 

 !ځگ دې که پښې کېښوې پۀ سر، صبر سمندره
 رو پۀ طرف دیـنـې هـان د بـمـړو اســـۀ وکــڅ
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