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 (*)سوځی ګلونهاو ال 

 

 !د هسک څښتن تعالې په نامه 
 دي یرنګ دې الوتې په تا څه شو    لېــجـو نــځونـو او رنـاې د دردون

 د پټې خولې نه دې خندا ورکه ده    هــو ړنا ورکـترګـایته ســا د ښـست
 جلې وونـارو خـانډ و او تیـاې د ب    ه دهـنه دې ښکال ورک د سپیره مخ

 رنګ دې الوتې په تا څه شوې دي
 ديـدلې نـو دې اوریـږغ د راډی    ديــدلې نـله لیـڅ کـهیر دې ـوټــم
 جلې واې د بانډو او تیارو خون    دیــې نـدون در رسیدلـوې ژونــن

 رنګ دې الوتې په تا څه شوې دي
 

 ! د تاالر د ناستو ملمنو په اجازه 
ننه کوم چې زه زه د ګران ورور محترم نعیمې صاحب چې د ده کتاب د پاکې عاطفې د احساس بیلګه ده یوه نړۍ م

، پل قیمتې وخت یې پرې ضایع کړي ديد دې هر اړخیز کتاب په هکله چې د افغان ښځو په اړوند یې لیکلې او خ
د  وظاتو په وجه ما یو ځغلنده نظر تیر کړی خو بیا هم غواړم د خپلحد یو لړ ملسره لدې چې پدې لیکل شوې اثر 

، او ادیبانو خپل ، لیکواالنودې اړوند د هیواد تکړه ژب پوهانو، سره لدې چې په ړنا کې یو څه ووایمبرداشت پ
 .اندونه څرګند کړي دي چې زه د هغوي په پرتله په سمندر کې یو څاڅکې هم نه یم 

 

یاوي تر د ګران هیواد په ټولنیز فیوډالې او نیمه فیوډالۍ جوړښت کې ګڼ شمیر کلتورونه او د هغوي ځانګړت
، هر څومره چې ټولنه د پانګوالې اړیکو په لور وده کوي او ښارې کلتور منځ ته یویشتمې پیړۍ پورۍ رسیږي

، چې لوی ړونې په پروسه کې حل کیږيول سیاسي اهمیت له السه ورکوي او د ملت جپراځي قومې جوړښتونه خ
 .  ووه ټوله اروپا کېمثال یې د فرانسې انقالب دي چې پایله یې د فیوډالې مناسباتو ماتول لمړۍ په فرانسه او بیا په 

علم  د، شوې لد ښونځیو دروازی د نجونو او هلکانو پر مخ پرانستله همدې ځایه بوروژوازی کلتور په خپریدو شوه 
په ټولنه کې ورګډې ( ښځۍ)او معارف وږمې په هیواد کې په رپیدو شوې همدا وخت وه چې د ټولنې نیمه برخه 

 .شوی 
 

ه ورسته نړۍ ماشینې شوه او دې انقالب اروپایانو ته د ژوند په ټولو برخو کې  بریا د برتانیا د کارګرې اوښتون څخ
، خو کله چې انګریزان هندوستان ته ورسیدل د کچه یې امپراطورې ګانې جوړې کړي ورنصیب  کړه چې د نړۍ په

بهرنیو د ګڼ  یل او تر نن ورځې پورې زمونږ ګران ټاټوبې دګران هیواد تورې شپې د هماغې ورځې څخه راپ
دې سبب شول چې ښځه د کور په زندان کې بندې وانه  شمیر جګړو په لومو کې ونښت او یو شمیر زاړه دودنه د

 او ژوند ته د پایښت ،غمونو ورستې غوټه د همدې مهربانهد رنۍ پاتې شي او ښځې ته زمونږ په ټولنه کې د کو
د  ،، په سپو بدلیږي، په پیسو خرڅیږيبدې کې بدلیږيورور په  ،، د پالرورکولو په قربانې سره خالصه کړې

هغه ورستې پایله ، ځان سوزونه ع د نارینو په پور کې ورکول کیږي، لکه مادی متارینو لخوا وهل او ټکول کیږينا
ده چې زمونږ د ګران هیواد ښځې یې د ستونزو او د اسالم د مقدس نامه الندې د ظلمونو څخه د ځان د خالصون 

چې دا پروسه زمونږ د تاریخ په اوږدو کې  ،ي، ښځې زمونږ په هیواد کې د هر غم او مصیبت قربانې ده بوليالر
دي سیمې تاریخ د پالر واکۍ او  ښځي ځانونه د تقدیر په نظام کې ویني او دغه سیمه چې اوسنې افغانستان نومیږي د

ځوانۍ په دوران کې  او میړه ته منسوب شویدي  د ، ورورځې پالرښنارینه واکۍ تاریخ دي چې د ښځو کړه وړه د 
 .هیڅ متاع پدې پورې اړه نلري د پالر کور ته منسوب د واده څخه ورسته د میړه کور ته منسوب شویده 
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سره لدې  .دي ، امیرانو په مختلفو دوروکې انعکاس موندلېب کې د ښځو موقف د افغانې شاهانوپدې هراړخیز کتا
 ومینو ښځو څخه هم یادونه شویده چې د ژوندانه په مختلفو پړاو وطن او په ، با همتوو باتوروپه ځانګړې توګه د هغ

لکه   اخیستې دهیې  دی کاروان څارواننې په غاړه  کې یې د وطن د ښځو د ستر کاروان سره ځانونه تړلي او د
ناخوالو او د وخت د شاهانو او ، ردوخو دوخت نا ک. او داسې نورې، بې بې نیک بخته ، زرغونه انا ، ماللېنازو انا

دا کاروان تر منزله ونه رسید د ژوند په دې اوږد سفر کې تیت  نه داچې  امیرانو د بې توجهې او بې پروایې په وجه
هیواد د باتورو بچو په علمې هلو دا حکم کوي چې دا تیت او پرګ کاروان د  هاوس د وخت غوښتن. شوه ګاو پر

، مونږ لږ زیر شوه د نړۍ ستر پوهانکه  .او خپل ځای په ټولنه کې پیدا کړي ورکړل شي ځلو سره لید لورې
یت د ، ستر ستر نابغه ګان د همدې ستر موجود په پاکه لمن کې روزل شوي اونړۍ ته د بشر، قهرمانانلیکواالن

افغان  کې را ټول شوی یو د ، دغه کتاب چې مونږ او تاسې د هغې په لمانځ غونډهپړ له پاره وړنداې شوي ديچو
لیکواالنو  ډول ړنا اچولې ده چې تر اوسه پورې نورو هر اړخیزاو د وطن په تاریخ یې په  میرمنو د تراژیدې ژوند

د کلنو کلنو زیار او زحمت په وجه  لکه د  ل، دا کتاب د هغې منځ پانګې د درلودلو او د لیکواورته پاملرنه نده کړي
نشي چې دا به یوه بله جفا د وطن د ښځو  پاتې دې ژوند په همدې چاردیوالې کې بندې وانګران وطن د ښځو تراژی

 سره وي پدې اساس زه وړاندیز کوم چې
  
او موقف پدې ستر اثر کې پیدا د ګران هیواد ځوان کول دا کتاب په ډیر غور او دقت سره ولولي خپل ځان :   1

 .کړي
 

ړ تیراژ بیا چاپ د وطن هر والیت ته د ښځینه جوړښتونو په اختیار کې د امکان په صورت کې دا کتاب په لو:  2
 .حقوقو پیژند ګلوي ورته آسانه شي د خپل حقوق او د نورو  دې کتاب په ړناکې ورکړل شي تر څو د

 

که چیرې دا کتاب د آغوس په ښار کې په اونۍ کې یوه ورځ په فارغ وخت کې ځوانو نجونو او هلکانو او نورو :  ۲
شي په هر اړخیز ډول به بې ګټې نه  تشریح یا دوه ساعتو په موده کې هه والو ته د یو با تجربه ښونکې لخوا د یومین

 .وي 
او محترم نعیمې صاحب ته د لوی خداې له دربار   په پای کې د ستاسو ټولو دوستانو څخه د زړه له کومې مننه کوم

 .څخه د اوږد عمر او هوسا ژوند غوښتنه کوم 
 

 ر درنښتپه ډی
 

 ماللی شیرزوی مقال تر سرلیک الندی غوڼدی څخه د میرمن او ال ګلونه سوځی (*)
 

 پای
 


