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  زادی سازمان آدافغانستان د :ليکونکی 

٢٠١۵ جون ٢٢  

 مال عمر دخوروپه منګولوکې
نه  ترامارته راورسيده داده منين دی چې ټولې نړی ته په يوه سترګه ګوري دجومات ؤمالعمرددونيا يوازينی اميرالم

منين جوړه وی اوله ګوډه قومندان جوړه وی ؤمعجزه دی دده نه بلکې دده بادرانو معجزه دی چې له ړانده څخه اميرالم

له مګسه فيل جوړه وی اوله فيله خرګوشک جوړه وی اوله طالبه نظامی افسر جوړه وي اوله نظامی افسره جاھل 

  .دواړه دوی لري  دا سوکيږی اوپه حکمت  اوپي دا جوړه وی او

مالعمر چې کله دخپل زوم له وجې افغانستان قربانی کړ نو داھم مبارزی ته ادامه ورکړه چې خپل امارت څرنګه 

بيرته الس ته راوړی دخپلې چوکۍ الس ته راوړلو له پاره يې په ھيچ څيز صرفه ونکړه نه يې اسالم ته ليدل اونه 

مطرح کيده ھماغه يې وکړل اودحکمتيار ګلبدين په څير دده نوم چا په سپکه نشو کفرته خو چې خپل ځان په کې 

ل دې رواوو  بلکې کول کينی دسرپريکومنين مالعمرمجاھد دام هللا برکاته به دې ھم ورسره ګنډه ؤيادولی اميرالم

ی چې پالريې په پټه زموږ کرزی بابا به ورته برادر وايه ځکه چې دواړه سره اغه دغه وه اوامکان څخه لری نه د

ن ورته وايی او فضلو خو يې ادمالعمر مورسره کومې ګوتي نوي پټي اوحقيقي وروريې نه وي اومتفکر سياسی مخالف

دی نو ځکه ھم چپه خوله جنت ګڼي دی سعودی شاھان خو ورسره مالی مرسته کوي   تردې پوري چې دغه  ......

 مال ی يوازنی انسان وو چې مالعمر ته يې ديو جاھل خطاب وکړ اوجادو ابوبکر البغدادی مات کړ ځکه چې البغداد

مالعمر تررھبری الندی  ورکړی په دې مانا چې د وحدت خبر منصورھم په يوليک کې داعش ته د عمر نماينده مال

  .بيعت ورسره وکړی کينی جھاد به په فساد بدل شی  جھاد وکړی او

الغيه صادرکړی په ھغه کې مالعمر روژه نه قبليږی ځکه چې دواړه رمضان له پاره چې کومه اب ابوبکرالغدادی د

سره ښکر په ښکردی يو بل ته دسرټيټولو حکم کوی اوابوبکرالبغدادی خو په دې ھم پوھه شوی دی چې مالعمر 

دپرون ورځي مالعمرنه دی اوس يې نوی دونيا ليدلی دی باغونه باغچي ليدلی دغلمانوومزه خويې دامارت پروخت 

م وه خوداچې دسولی په اړه دطالبانو سره حوری ھم په بھرنيو ھيوادونو کې مالقاتونه کوی اويو مالخو ماللۍ کې ھ

شينواری ته ژړلی ھم دی ځکه چې ترتاثير الندی به يې راغلی وی اوتاسف به يې کړی وی چې موږ څومره ظالمان 

واده کولو به يې کومه خطبه ورته  خبره چې د دا وو چې دغسې ښکلی انجونی مو په قفسونو کې بندی کړی وی خو

 ليږلی وی اوکنه په دې اړه ماللی ھم چپه خولی بھتره ګڼي  اوماليانو طالبانو ډاډ ورکړی  چې موږ ښځوته ډير وفادار

راته راواکړی دی که کومې و حقوقو غوښتونکي يوو يوازی که ځلورو ښځو سره نکاح کوو نو ھغه خو شريعت  يو

په پټه مينه کوو نو ھغه خو ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته که په زړه کې دې څه غيب نوي رحمانه ې بلې سره يو

نو په زړو خو مالييکي يو ګوره چې زموږ دسياسي بنديانو له پاره په کابل کې يوه پيغله وکيله ھم لرو نو موږ دپرون 
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ھغوی درسونه اوله ھنره ډکه غالمي زموږ له پاره ورځی وحشی طالبان نه يو دبھرنی نړی اودامريکا سره اړيکو اود 

جنت ژوند په دونيا کې حاصلولو  له  دغه ښکلی انجونې او د  داچې چوکۍ ،--- دومره شول چې اھلی رانه جوړ کړل 

پاره  مجبوريو چې وحشت وکړو او له انسانانو سرونه پري کړو ژوندي وسوزوو که دغه کارونه ونه کړو نو موږ 

خبروته کينی اودغه دجنت ښاپيری موږ سره په ناروی اونورو ھيوادونو کې خبروته کله حاضريږی سره بيا څوک 

په کابل کې څومره انسانان ژوند کوي دغه ......... داخو زموږ دوحشت اودھشت پايله دی که دغسی ونکړو بياخو 

نه بنده وی خوترټولو مھمه خبره ښځي چې موږ سره غواړی مالقاتونه وکړی خپلو موکلينو څخه په کابل کې ټيلفونو

خودادی چې موږ په پنځه وخته مونځ کې په عامه توګه  اومالعمربه په ځانګړی توګه دوعا کوله چې الھم ربنا اتنا فی 

الدنيا حسنة وفی الخرة حسنا نو زموږ  ددوعا يوه برخه قبوله شوه چې په دونيا کې دحورو سره مصاحبی کوو زړونه 

چې داعش په افغانستان کې جنګيږی خپل کاريې دی کينی موږ يو څه ماليان چې اھلی شويی يو مو خوشال وی نو دا

و دسولی په نوم به دولت کې داخليږو ښکلي سکرتری به ځان له پاره نيسو اوعبدهللا اوشمالی ټلواله به تر فشارالندی 

 کندز  چې خبردار کينی دبدخشان اوراولوو چې موږ ورته وښايو چې امريکا يوازينی قدرت دی بادارته دې ووايه

حاالت به په تاسو ھم واکمن کړو اومتفکر دجھان به ھم دونيا ته ثابت شی چې په رښتونی مانا سره متفکردی چې په 

داخلی اوخارجی سياست کې اول نمره دی افغانستان به ګل ګلزارکړی ھغه درمو شپون نه دی بلکې دانسانانو شپون ھم 

 توګه دافغانانو چې ھرډول ته ګاډيږی خو چې بل څوک يې ورته وډانګوي نو له شپون څخه لوی دی اوبيا په ځانګړی

  .منين ؤبې علمه او جاھل څخه اميرالم متفکرجوړه وی اوله ړانده ،

  وما علينا اال البالغ

 

 


