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                                    دمور دورځی  په منا سبت                 
دافغا نستا ن بڼی   ځا نګړی ټولو میندو  اوبیا په  دنړی زه د مورد ورځی په درشل کی  

غمځپلو میند و ته دغه تاریخی ورځ  مبارکی وایم  اوهیله لرم چی افغانی میندی د دغه 

نمجنوسترګوڅخه ترسترګو  اوښکی دهغو د  نور دنا امیدیناوړی شرایطو څخه آزاد  او 

                                                    .خپل اوالد دغم په ټغر کی نه کیښینیاویا بیا دنشی 

څخه    ورکولو  دالس  اقاربوخپلو  بچیانو اود یره موده کیږی چي افغانی مورګان دخپلوډ

شونت اسالمی متعصبو ډلوټپلودخ  لی  اوتل ددغه افراطی دخوښی یوه ورځ هم نه دی لید

په افغانستان   هم  چي نن ځکه  اودا  ورکوی شوی دی  اوال تراوسه هم قربا نی ین قربا

 تو مقاماپه لوړو  بی سوادو او جاهلو ددولتتو ُ  کی دغه دتیګي ددوری متحجرو ُبیرته پا

یښنو  تو اند یت ښکاره کوي  اودخپل بیرته پا خپل ضدکی ناست دی اودښځو په وړاندی 

ی ډبوی ی ښځپه شان په رڼا ورځ ک فرخندیپه پیروی سره ښځه سنګساروی  اویا لکه د

  اوسه پیړی کی التر( ۱۲)تعجب ځای دی چي په دغه  دا د او له هغه څخه  ژوند اخلی 

دعدالت اودانصاف څخه خبری کوی اوځان ددین وارثان بولی ،  دلته ن   نا نسا دغسی ا

یو سوال پیداکیږی  چی  دغه  وحشی  ، سړی  وژونکی  ډلی  ټپلی   کوم  چی  داسالم 

     ؟     ادعا کوی آیا ددوی کړنه او اعمال اسالم اومسلمانی ته پاتی کیږیاود مسلمانی 

حق چاته نه ورکول کیږی بلکه حق په زوره اخیستل کیږی  نو  و میند ګرانو افغانی     

دهمدی اصل په پیروی سره په حرکت راشي  خپل صفونه اوقطارونه سره رانژدی کړی  

ره هلي ځلی  وکړی  اوددغه  دروغجنو  ، نامسلما نو  او دخپل مطالباتو دترالسه کولو دپا

.                                                                                                                   مذهبی متعصبو څخه  خپل آزادی ترالسه کړي 

کونکی ،   مهربان ، مشفق  دهستی  اودژوند هستونکي ، الرښونکي ، مراقبت مور یعنی 

دخوښی اودشادی  ممثل   اود اوالد  په رشد اونمو کی نه ستړی کیدونکی  هغه شخصیت 

دی چی خپل ژوند دخپل اوالد  دهوسا ینی اود نیکمرغی په الره کی  قربانوی نو دهمدی 

                                                                   -اصل په نظر کی نیولو سره  دمور حق او احترام پر هرچا فرض دی

ی کول  ما تل دخپل مور سره مرکه کوله او دهغه څخه می دخپل کوچنیوالی  په اړه پوښتن

وږه ژبه ځما د وړکتوب  قصی  کوله چي  زه  څرنګه دهغی اوځما مور هم راته پخپله خ

م  چی اوس په دي پوهیږم په مرسته او مراقبت سره لوی شم  او تردی حده پوری ورسید

چي مور دخپل بچي په رشد او نمو کی څه زحمتونه ګالی   نو په همدی وجهه سره  چي 

ر چا باندی خپله مور ګران وی هغه  دنورو میندو اومورګانو  احترام ساتی   اما پرهغه پ



وی نو هغه ته ښځه هم کوم اهمیت نه لری لکه چی دغه  له مور ګران نهچا باندی چي خپ

هیڅ ارزش نه لری   .........  ........متعصبو اسالمی افراطی ډلو ټپلو ته مور ، خور او 

ن  وژنه  اویا په  اوداځکه چی هغوی ښځه سنګساروی  اودهمدو خلکو دالسه ښخه   ځا

وویل شی   تیلو باندی ځان سوځوی  نو باید په ښکاره  بڼی سره  دغو ډلو ټپلو  ته لعنت 

زه دلته دخپل مور سره  په یو  ---څخه دوی ته غټه جزا وغوښتل شي دای له دربار اودخ

:                                                                          شعر  کی مرکه تر سره کوم  

                              موری                          
که                                                                    د رایا    ورځ   هغه  موری دی   ویل  چي للو للو          

که                                                       د ورځ رایا هغه   موری    راکولی دی   شدی  چی               

اچولم                                                          دی   په شدی  رانیولم      دی   په غیږ     چي               

دکه                                                                                     رایا    موری هغه ورځ  وهلی   یاوپښ  ماچی الس              

په قراره                                                                                                 شم   ویده   چی  ولم زنګ   دی  پهش    درسته              

                                                          خوب چی نه وه دی په سترګو موری هغه ورځ رایادکه               

ورځ اختر وه                                                                       هغه   رتاروغه پ  اومه  چي صورت  په               

دکه                                                                        ورځ را یا  هغه  موری  م ژړل دی چي ناروغ کید              

واخیست                                                                                   قدم   مور چي کله یو څه غټ شم اوپه تلو می              

                                ورځ را یادکه                                                      موری هغه می   مه  اوژړل ولوید  چی              

یادیږی                                        می   هښ  موری ل  کید   مسکی   مسکی   ستا              

                              که  رایاد    ورځ   هغه  موری  خندل   ( مل) تا   چي             

                                                                                                                                        ******

 دټولو مورګانو  دښه روغتیا په هیله                         
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