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 ملکیان یې شهیدان کړل!
 

 

، خلص د انسان په وژل کېدو خفه او غیر ملکیانوهللا )ج( دې شهیدان جنت فردوس نصیب کړي، د ملکیانو

  یو او انسان وژنه. نور مال انسان ته له سره لذت نه لري!

خوه یوه یې داده، چې چندان سر نه ورکوي او هغه   ډېرې خبرې،وبښئ   خوزما په ماغزو كې یوه خبر، 

  خبر دا چې دا ملکي او غیر ملکي کسان څنګه د افغانستان امنیتي ځواکونه فرق کړي؟

  وم دي.قربانیان مال مدیران، لوبغاړي او  د پردو تحمیل شوې جګړه ده چې تمویلونکي، دایرکتران،

دابه مې سربازته څوک په ګوته کړي چې له کومې ورځې احمد یا محمود ملکي دی او له کومې ورځې بیا 

  غیر ملکي شمېرل کیږي؟ او دا تاریخ ماته، زما سرباز ته څنګه مالومیدای شي؟

  څنګه ورته مالومیدای شي چې که دی ماشه کش نه کړي نوهغه بل به یې لمړی کش کړي؟

داعشي او طالب او له کومې ورځې د ګردنې د سر   له کومې ورځې  هېدای شي چې هغههو څنګه پو

ورځې د پاکستاني د سرحدي خاصو ځواکونو ملکي ملبس غړی او یا د فاطمیونو   ډغرو غل او له کومېلن

ډزې او ایراني تربیت شوای نوکر دی؟ معیار او سند به د جګړې په دګر کې څوک راکړي او مخکې له 

  کړي چې زما زوی هم یتیم نه شي؟  جګړې نه به مې څومک مطمئن

به یې وساتي او د شپې نه شي ساتالی   د افغان حاكمیت د ملت امنیت نه شي ساتالی او که وساتي د ورځې

او د محل خلک دمجبوریت او یا هم د عقیدې له مخې د مسلحو مخالفینو سره ، په حق او یا مجبوریت، په 

 و یا ناحق روابط، راکړه درکړه، ناسته والړه لري. حق ا
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ډېرو مواردو کې د مدرن تخنیک تصاویر دا ثابتوي چې هغه دی، دغه او یا هغه کور او کال ته د شپې او یا 

  ورځې مسلح افراد تګ او راتګ لري.

ې سره د غړیتوب سند دی؟ مطمیناً ډلخو له بلې خوا آیا د چا سره ناسته او کتنه د چا سره د هغه د حزب او 

  چې نه.

  وه او یا تر اوسه هم آسانه دی.  بهرنیو ځواکونو ته خو کار آسانه

  ګیره لري او بیا توره ګیره لري؟ هو لري.

  کور کې عربي کتاب او یا دیني کتابونه او قرآن کریم لري؟ هو لري.

  لمونځ یې کاوه؟ هو په لمانځه والړ وه او دی.

  و پوړنی یې لرو؟ هو لره.َستْر ا

  خودش است!  داره،  ډارې اخیستی وه،. څه وایي؟ وایي: مچم، دغه پغهترجمان چې په پښتو نه پوهیده ، 

ډه د خوار ملکی کار آسانه او اوالد یې یتیم او ښځه یې کون  نو دا ټول د بهرني عسکر تصمیم آسانوي او

  ې یې اسیر کړ.ډېر ښه حالت کاو په   شوه

نه و  ډ غوري کې یې ال اسیر همد بغالن په ډنهغه چې د حکومت د کړو سره قومي او سمتي مخالفت لرو نو 

  ډ او آسانه!؟ کړ. وویل یې: اګر اسیر بګیریم، حکومت ایشان را رها میکند.نیوه او د ملکي کار یې ور لن

ډې شوې له نظره دا زما ره او د انسانیت له نظره، د یتیم شوي او کونله بلې خوا د شهیداو متضرر له نظ

  ډولببواللې او یو 

  ډول نه.توجیهات له سره د منلو وړ دي؟ نه په هیڅ 

د هغه رور، پالر او میړه یې ور شهید کړ. هغه ته نه داعش او نه طالب مهم دی. هغه خپل غم او خپل 

  مجبوریت لري.

  نو داسې حاالتو کې چاره څه ده؟

  چاره چې دا نن او همدا نن او همدا اوس الس په کار شو.
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ډولو لپاره، تجرید او افشاء لپاره حق ووایو، منطق یې عام کړو او د افغاني سولې لپاره او د پردو د الس لن

  ډ کار وکړو.ګ

د دوستۍ او همکارۍ الس ورکړو، شرارت او منافق، خپل طبعي متحدین او دښمنان و پیژنو، متحدینو ته 

  و ما علینا اال البالغ المبین  متعصب او د پردو اجیر په بې رحمه توګه افشاء او تجرید کړو!

 


