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 له ـ یـب ـق
 

 
 نیکونه او پلرونه زامن غواړي،

 : ځکه
 دوښمن ته مې بې تربوره مه کړې،  "

 تربور ته مې بې وروره 
 او

 "!  ورور ته مې بې زویه
 میندې او اناګانې لوڼو ته هم خوښې وي، 

 :ځکه
 سړي خو د سارا دي،

 په کور کله کیني؟ 
 د کور څلور دیواله 

 نه، 
 زندان 

 .د کور په نامه
 .یوه لور په کار ده د مور زندان ته 

 اوس په دې پوه شوئ، چې موږ ولې زېږو؟ 
 هر بنیادم، 

 :خامخا یو ځلې له ځانه دا پوښتنه کوي 
 "د څه لپاره زېږېدلی یمه ؟  "
 :ورسته فیلوسوفي ورته ځواب لټوي -  د قبیلې خوسا

 !چې له تربور، یا له خپل تره او یا دوښمن سره په جنګ کې مړ شې
 داني مورکۍ د اوښکو او دردونو خړ تصویر ته ځیر شې یا د یوازې زن

 د تناره لمبو ته سره شې او یا توره د نغري په لوګي 
 هو، 

 !موږ زېږېدلي یو د دې لپاره 
 زموږ د خلقت فیلوسوفی ده پر همدې والړه، 

 چې یا څوک ووژنو او یا مو دې څوک ووژني د ننګ لپاره، 
 یا جنګیالیو ته ډوډۍ پخه کړو 
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 او چې الال مړ شي، 
 ...نو بیا له مور سره په ساندو کې بغارې وکړو

 ! د زېږېدو لپاره پوخ منطق دی
 مخکې له دې چې سترګې وغړوو، 
 تر دې نه وړاندې چې نړۍ ته راشو 

 موږ جنګیالي یو د ابا د لښکر
 موږه ساتونکي د نیکه د شملې

 ناموس مو لس ګزه پټی دی، ګندنه پرې کرو 
 .او له تربور سره مو جنګ دی په یوه لوېشت پوله 

 :راځئ، له یو بله پوښتنه وکړو
 زموږ ابا او ادې، 

 داسې کتار کتار، رمې رمې په یو بل پسې ولې زېږولي یو په خواره زمکه؟ 
 راځئ، پوښتنه وکړو، 

 یوه ساده پوښتنه 
 موږ زېږېدلي یو د څه لپاره؟

 خو په ځواب کې به شرمېږو نه، ریښتیا به وایو 
 له ځانه مه شرمېږئ، 
 ځان ته ریښتیا ووایئ، 
 ...لږ فکر نور هم وکړئ 

 څنګه؟ 
 له خپل زېږون څخه مو کرکه وشوه؟ 
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