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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 ۲۰۱۶/۰۱/۰۷ آصفي خوشحال

 
 فتوا ډالري صبور مال د

 
د تاریخ پاڼې ګواه دي چې افغان ولس په پوره میړانه او اسالمي جذبې سره د چنګېز، انګرېز، روس او نورو پر 

ې هر کفري لښکر ته غاښ وړاندې په جهاد او مبارزه کې خپله میړانه ښودلې ده. افغان ولس د تاریخ په هر پړاو ک
ماتوونکی ځواب ورکړی دی. د هغه لښکر په مقابل کې چې لمر یي په امپراطورۍ کې نه ډوبیده؛ همدغه افغان 
مسلمان او مجاهد ولس د نورو رهبرانو تر څنګ د غازي امان هللا خان په مشرۍ راپورته شو او په هللا اکبر ناره 

السه کړه. خو زمونږ د افغان ملت یوه تاریخي تیروتنه دا ده چې تر ډیره د یی ورته تاړاک مات کړ او آزادي یی تر
تعقل پر ځای د احساساتو قرباني کیږو. که څوک راته ووایي چې غوږ مو سپي یووړ نو پرته له دې چې خپل غوږ 

ملي ارزښتونه  وګورو؛ د سپي پسې منډې وهو. له څو لسیزو په تېره بیا له نږدې څلورو لسیزو راهیسې د افغانستان
او ملي هویت تر پرله پسې ګواښونو الندې دی. د پردیو ګوډاګیانو، پردیپالو او نورو کم درکو اشخاصو او ډلو په 

 دې لړۍ کې خپله منفي ونډه لرلې ده.
اوس په وروستیو کې افراطي مال صبور په غازي امان هللا خان د بې دینۍ فتوا ورکړې ده. دغه له دینه ناخبره مال 

ملسمانۍ معیار ږیره ګڼلې ده او بې ږیرې هغه یي په یو ډول د ملسمانۍ له مداره ویستلي دي. مال صبور ویلي  د
 دي:

ــ امان هللا خان بې دینه ځكه و چې ږیره یې خرىیلې وه؟ دلته پوښته پیدا کیږي چې ای مال صبوره..! تا ته چا دا ۱
باسې؟ د كومې قانوني محاكمې او عدل حكم او فیصله حق او مسولیت دركړی دی چې یو مسلمان د دین څخه و

شوې وه؟ ای مال صبوره ستا له دغه ډول مغرضانه فتوا د ډالري فتوا بوي راځي. داسې څرګندیږي چې د بنډل 
 ډالرو په مقابل کې دې د افغان تاریخ په ویاړلي شخصیت د بې دینۍ تور پورې کړی دی.

ځای كې چې به ناست و هغه ځای به شین شو؟ دلته بیا هم پوښته پیدا کیږي ــ ګوډ مال؛ ولي هللا دی ځكه چې هر ۲
حدیث او یا هم قانون په اساس ثابتولی شې چې د ګوډ مال د ناستې ځای شین  ٬چې ای ښاغلیه مال..! ته د كوم آیت 

نو معیار ږیره او مدارک او شنه شوي ځایونه چېرې دي؟ د مسلمانۍ لپاره د جاهلو مالیا ٬شواهد ٬كیدو؟ هغه اسناد
لونګۍ ده، دوی فکر کوي چې که غل وي، که خایین وي او که خاوره پلورونکی وي خو چې ږیره ولري نو خادم 

 دین او اصلي مسلمان دی. دغه له دینه ناخبره مالیانو ته بیا )اقرار باالسان و تصدیق بالقلب( کوم ارزښت نه لري.
مال صبور له دینې، اسالمي او افغاني اصولو او ارزښتونو ناخبره دی دلته درې خبرې مخ ته راځي. لومړی دا چې 

او هسې تش د مال په نوم یي په خلکو ځان منلی دی. ځکه ده په غازي امان هللا خان د کفر فتوا ورکړې ده او غازي 
 امان هللا خان هغه څوک و چې په خپله به یي د جمعې لمونځ ورکولو.

ین، اسالم او افغاني اصولو او ارزښتونو څخه خبرداره وي نو بیا یي ذهني توازن له دویمه دا چې که په رښتیا د د
 السه ورکړی ځکه خو د تاریخ په اتل او د افغان مجاهدینو په سرالري د کفر فتوا ورکړې ده.

اسالمي او دریم دا چې ذهني توازن یي پر ځای دی خو د ډالرو په مقابل کې یي ایمان بایللی دی او پرته له کوم 
 معقول ثبوته یي د پردیو هیوادونو په لمسه د پیسو په مقابل کې ډالري فتوا صادره کړې ده. 

غازي امان هللا خان د ټولو افغانانو او اسالمي نړۍ ویاړ دی، دغه ستر شخصیت د افغان مجاهدینو په ملتیا؛ له 
ورۍ کې نه ډوبیده. دین، هېواد او پرمختګ افغانستان او سیمې د هغه استعمار ټغر ټول کړ چې لمر یي په امپراط

ټولو ته یې نه هرېدونکي خدمتونه وکړل. په هغه وخت هم همدغو استعمارګرو هیوادونو د غازي دا بریاوې ونه 
شوې زغمالی، نو ځکه یې غله او ډاکوان او په پیسو مین مالیان په هغه پسې راپاڅول او په دې ډول یې زموږ د 

مي احساساتو څخه یې ناوړه ګټه پورته کړه. له هغه مهاله بیا تردې دمه دا لړۍ په یو نه یو خلکو له سپېڅلو اسال
ډول روانه ده، کله له یوې معلومې او کله هم له یوې مجهولې خولې د هېواد د ملي شخصیتونو پر ضد ځینې سپک 

 خان د افغانستان د پرمختګ اړوند الفاظ حواله کېږي. که چیري ناپوهه، ګوډاګیانو او د دین سوداګرو غازي امان هللا
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خپل پالن عملي کیدو ته پریښی وای نو نن به افغانستان هم د سیمې له سیالو هیوادونو لکه ایران او ترکیه سره به په 
 قطار کې والړ و.

شنه د مال صبور دا خبره چې مال لنګ یی )ولي هللا( بللی او وایي په کوم ځای کې به چې کېناست، هغه ځمکه به 
شوه؛ دا خبره له شرعي اصولو سره خالف ده ځکه، دا کار له کراماتو لوړه او معجزه بلل کېدای شي او معجزه 

 یوازې د انبیاوو او پیغمبرانو پورې محدوده او منحصره وه.
ې په افغانستان کې له ډیر پخوا راهیسې همدا ستونزه شتون لري. پخوا به هم چا چې په دولتي ښوونځي کې زده کړ

وکړې نو همدغو افراطي مالیانو به ورته د انګریز او پنجاب غالم ویلو. اوس هم همدغه ځینې افراطي ډلې دولتي 
مامور ته کافر وایي. زمونږ د ولس ډیره برخه نالوستې ده. د دغه ډول ستونزو تر منځ سمه پریکړه نه شي کولی نو 

 ر پاتې دی. همدا سبب دی هیواد مو تر نن ورځې د بل مرستې ته مجبو
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