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ی، پيوندی کميس، چاودلی السونه او پنډه په سر پ يبلیغيړن مخ، سپيره کر ی نا مرتبه کو مخه راغله،  هپ

ه ٻی په زړه  خدا نه ٻی  ۍگلوبی له مقدمی او پيژند گرزيدل چه مخامخ را ته ودريده اوو کی ورزده چه 

 .خپل زړه دردونه را وسپړل د

ی همداسی د د  نوغمو پاک زړه او معصوم عقل ميرمنی دی. په هغوی باندی چه د دی وطن غريبی 

اکلی شی زړه تشولو انسان د بار دروند شی نو هر وطنوال او هر  .لپاره 

ه وم خو ميړه او شيوکيو د همدلته دهغی وويل: زه  سر سيوری می  د سهاکو په کلی اوسيدم. غريبه 

جهان غمونه، شپږ کوچنی بچيان را پاتی  د ه به دی سر خوږوم هغه مړ شو. زه پاتی شوم او .درلود

 .شول

تل. هغوی د تی. د نورو ماشومانو غوندی د هغوی ډوډی او کالی غو هغوی ميوی  اختر نوی جامی غو

 بايد دا وو. ما ته زړه کيده. هغوی مينی او محبت ته ضرورت الره او هغوی د سر سيوری ته اړ دانی او

وروستی  ته خندا ته خوشالتيا او شونډو دوی زړونو ول دوی ته برابر کړی وای. همدا ما بدبختی بايد د

 ه پوره کړی ؤ؟ به ما لولوووږيو په  د او پنډو په چلولو وای، مگر د

ها کونډو د وتو په وخت کی  له دوی سره يوازی دومره کولی شوای چه د دالسه وشی؟ ما و يتيمانو به 

ان سرگردان کړم او ما ۍپ ډوډکنگړه په دوی پسی وتړم او پخپله په يو خپله همسايگی جو زيگر پسی 

ی نه راوباسم زړه کتری دا د دا بيرته راشم او ژاړی، هغه بل ويده دی خو په  يو .بيگناه بنديان له تړلی کو

 . . . دوه لکه بی دمی بتان اوږده پراته دی سلگی وهی، هغه نور ال ی همخوب ک



ی تيريدلی او ل کيدو. اوس نو موږ د شپی او ور بي رانه  ليوان بد مرغ او غريبی په منگولو کی 

ان مغرور وگړی راجوړه شويده نی بی رحم او په  نه پاتی شی بايد  "کوم اوالد چه له پالر ته وايی: . 

ی ميرمنی دا . . . ول شیپه پالر پسی واست کی يی په  ." غريبگو خبری وکړی، ستونی يی وپړسيده، او

  . . . ماتی شوی او مخامخ روانه شوه مخ را

و هيواد د دا زمونږ د نه يو داسی منظر دی چه زمونږ  لکونو منظرو ه ژوند دختر د کارگرو او بزگرو 

ولنه کی د و د بزگرو او په  يی بد مرغی اسارت او سلگونو کلونو د کارگرو   .تاريخ 

و ميراث حق نشته دی، بلکه دوی  اوسه د کی ال تر سيمو هيواد په اکثرو د ته زمونږ دی بد مرغو 

 .ميراث يوه برخه ده نارينه وو د پخپله د

ير او گډو دوی د يږی، وهل کيږی، سره بدليږی او ارويو په  تبادلی يو  مال باندی د پيسو او په خر

اکلو کی له حق نه مح دوی د جنس دی.  .رومی دیخاوند په 

و و د له کروندو ری اوپو له تورو کيږديو نه تر سم  ۍناميند نه تر کليو پوری داسی سيمه نشته چه ددی 

 .محروميت او مظلوميت فريادونه يی نه وی اوريدلی او

 .عرصه دهو نندار د غمجن ژوند د په حقيقت کی زمونږ هيواد ددی بد مرغه ميرمنو

ً کی آزادی بنديانی، بايد  په ظاهر دا الی ډقبيلوی او فيو پوری چه په هيواد کی د ترهغو آزادی شی او واقعا

کله  ی شنی وی، هي کو بهنظام ري کله به د له او سلگيو  دی بد مرغو د ډکی سترگی وچی نشی او هي

 .نه نيسی و یای خند
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