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 دی جنګ ماللې په
 

یو ېې  هره پښتنه یوه مالله ده. خو هر پښتون اکبرخان نه دی.
پخپل جنگ کې وژني بل ې د بل په ننگ کې وژني. مالله که په 
میوند کې وي که مینگوره او که په میرانشاه کې ټولو یو سالو په 
سر کړیدی. چا ورنه بیرغ جوړ کړی. چا ورنه د قران پوخ او چا 

اقربان واورید. نه ې کلیمه او نه ورنه د سر پټۍ. خو نه ېې چا ی
سلگۍ .بس د ماللې د غیرت په نوم ټولو ټوپک را اخیستی او 
بیرته ورباندې مالله وولي. څوک ېې په سر ولولي . څوک ېې په 

 منبر او څوک ېې په لښکر. په ماللې جنگ دی او مالله مړه ده.
یو د ماللې یوسفزۍ په غم کې سړک ته راوتی بل د ماللې 
اورکزۍ په ویر کې الره بنده کړیده . د دوي په نعرو او نعره 
تکبیر کې د ماللې شور څوک نه اوري چې هغه څه غواړي. هغه 
مکتب ته د تیریدو الر غواړي. هغه امن سکون او قرار غواړي. 

ي. جینکۍ شور خو دوي ورته وایي چپ شه .چې سړي خبرې کو
 نه کوي.

ټولو په وینو لړلي د ماللو تصویرونه نیولي دي. یو وایي دا وگوره 
مالله ې ویشتلې. بل وایي نه دا بله وگوره چې په بمبار کې 
لگیدلې. بل وایي نه دا درېمه وگوره چې موټر کې سوزیدلې. 

پټ کړیدي او تیزابو ډک بوتل ېې السونو څلورم ورته په تیزابو ککړ د ماللې مخ ښکاره کوي او نورو خپل مخونه 
کې نیولي . هر یو د دین ،امن او ملت په نوم د ماللې د غم نه مري او چې ماښام شي د شلو نورو ماللو د مرگ 

 سامان ېې کړی وي.
هغه غازي چې ټوله دنیا کې د اسالم د بیرغ رپولو دعوا لري هغه خپل جنگ کې د ماللې د شلیدلي څادر شاته پناه 
ولې اخلي ؟ .چې دومره نر دی نو ځان سره تورسرې ولې وژني ؟ چې شهادت دې دومره خوښ دی نو میدان ته 
ورشه.د ورځې د ماللې په الس گنډلي دسمال مخ پټ گرځوې او دشپې د ماللې د مکتب د ورانولو پالن جوړوې او 

 بیا خپله خور نارینه ډاکټر ته ورولې.
په کالیو وینځلو،ډوډۍ پخولو او څپیړو خوړلو کې تیر شو. بیا چې وروڼه پخپلو  د ماللې ټول ژوند د خپلو وروڼو

کې سره په جنگ شي. نو بیا همدا خپله خور مقتل ته راکش کوي. څوک ېې خپله وژني. څوک ېې بل ته په نښه 
 کوي. یو ېې په وینو سره کړي .بل ېې په بدل کې سوره کړي.

ې د پیسو دپاره په بل خرڅوي. د ماللې په ژوند هم تجارت روان دی په یو ورته مکتب په الره بم خښوي .بل ې
مرگ هم. اول د سولې تاج ورپسر کړي .بیا د قاتالنو په ښار کې خوشې کړي . اول ېې د آزادۍ جنگ نه خبر کړي 

شي .بیا ېې همدې جنگ کې در په در کړي. عسکر ې په دفاع کې وژني. یاغي ېې په فتوا کې وژني. خو چې مړه 
بیا ېې څوک جنازه نه کوي. یو وایي چې دا د کفر طرفداره وه. دا خو د هغه بل طرف یاره وه. دې خو زموږ نه 

 منله .دبل په خوله ېې کوله .
هغه چې د دنیا د بل سر نه د ماللې د حال د پوښتنې دپاره پیښور ته ټیلي فون کوي.هغه کله خپل سرباز ته ویلي دي 

ن وارکوې نو د ماللو سر ته پکې پام کوه. هغه ترجمان چې بمبار ته الرښونه کوي هغه چې میدان کې چې په دښم
دا معلومه کړې چې دې کور کې څومره شرپسنده او څومره ماللې ژوند کوي. د بشر حق په جنگ کې یوازې د 

ژغورلو دي.  طرفدار حق ته نه وایي .کمزوري ،ضیعف او بې اختیاره چې هرلوري سره وي هغه د وژلو نه دي .د
 هیڅوک هم پخپله رضا د جنگ په ډگر کې او د شر په سنګر کې ژوند نه کوي.
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د وولس کلنه جلۍ چې پیدا شوې په دې جنګ کې ده.لګیدلې په دې جنګ کې ده او پالل شوې په دې جنګ کې 
 کړوئ؟  ده.نور ېې مه

وي او د سړو سره ېې دروي. یو چې اخر خلک د دې وړې ماشومې نه څه غواړي؟. ولې ېې د وخت نه مخکې ستر
ېې قد نه ډیر انعام ورکوي. بل ورته په الس کې د وینو جام ورکوي. یو هم د ماللې سره ښه نه کوي.مالله پریږدئ 

 چې خپل د عمر سره ژوند وکړي. خپل همزولو سره اختر وکړي ساعتیري وکړي ،خوند وکړي.
 ېې معامالت.  او چرته یو ېې هم په قالره نه پریږدي. چرته ېې حاالت وژني

مالله بس لګیا ده لکه نانځکه .کله د وړې رول کوي .کله د زړې.خپل ماشومتوب ته چا پرینښوده.لکه د نازېې د 
 وړاندې بازار ګرموي. چاته جایزه شي او چاته جنازه. د ثواب او خورما وسیله ده.  پالر هر یو ورباندې د وخت نه

په ادیرو خپل سیاست کوي او وایي چې جهاد په افغانستان کې روان دی . بل  یو وزیرستان ته روان دی د ماللو
ورځي په سوات کې د ماللې سر ته ټوپک نیسي چې نه همدلته کافرستان دی. خو تراوسه یو هم د یوې صحنې 

درو کوله. د دپاره دا فکر ونه کړو. چې پرونه پورې همدا د مینگورې مالله میرانشاه ته تلله او همزولو سره ېې چین
میرعلي نه به مالله راغله او کاالم کې به ېې کیسه د خارو کوله. نو اخر د دوو ماللو الرې چا بندې کړې. چا د 

 دوي ترمنځ د اور او لوگو دا دیوال ودروه.
نن مالله دا دیوال نړول غواړي .خو وروڼه ېې د جنت او دوزخ په لوبه کې دومره سره ورک دي. چې د ماللې د 

الندې جنت ې دوزخ کړیدی. د سوات نه تر ساللې پورې ټول وطن ې په وینو لړلی دی. مالله د پښو نه تر  پښو
سره په وینو لړلې ده. خپلې او د خپل ورور وینې نه پیژني. خپل قاتل او میسحا کې فرق نه شي کولی. نه پوهیږي 

 چې خپل ورور د اوره وساتي. که خپل ځان د وروره وساتي

 چې د لمبو نه د جامې کولې                  به دې لمبې کولې  ماللې خود

 نهپا ملی ویبتاند 
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