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  ،ډالري مال صبور
 

 بیا مست شوی
 

وروسته له هغې چې افراطي مال او د جمعیت اصالح سیاسي جریان مشر مال صبور تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ 
ا ستر غازي اتل ستر غازي امان هللا خان باندې د کفر فتوا ورکړه او نوموړی یې بې دینه یاد کړ؛ اوس یې یو ځل بی

پسې؛بد رد ویلي دي. په ټولنیزو رسنیو کې د مالصبور بیالبېلې څرګندونې رااخیستل شوي چې له پراخو غبرګونو 
سره مخ شوې. مال صبور ویلي چې د انګریزانو په مقابل کې د امان هللا خان جنګ غزا، نه بلکې بغاوت و. همدارنګه 

ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی او خلک یې خپل ملي اتل او غازي  صبور زیاتوي؛ د امان هللا خان کافر محبوبیت
بولي، په مونږ ټولو فرض ده چې مخه یې ونیسو. د ټولنیزې میډیا ځینې کارونکي بیا د مال صبور له خولې وایې چې 

 .ویلي یې دي څوک چی د خپلواکۍ جشن لمانځي مرګ یې روا ده ځکه چی امان هللا خان کافر وو
تیره ورځ په ارګ کې افغان ولسمشر غني یو ځل بیا د افراطي مال صبور په خولې د افغانیت کلک  له نېکه مرغه

ګوزار ورکړ او د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې غازي امان هللا خان د ټول ولس قهرمان او د تاریخ 
ک ګوزار و چې غني ورکړ او ثابته یې اتل یاد کړ. دا د جمعیت اصالح سیاسي جریان د مشر مال صبور په خولې کل

 .کړه چې غازي امان هللا خان تر هغې ډیر لوړ دی کوم چې مال صبور او یا د هغې همنظره یې فکر کوي
د ستر غازي او د افغانستان د خپلواکۍ د اتل امان هللا خان شخصیت، علمیت او همت خو د افغانستان په ګډون ټولې 

نېټه په افغانستان کې د خپلواکۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي چې  ۲۸ال د زمري نړۍ ته ښکاره دی او کال په ک
د نور مجاهد ولس په مرسته غازي امان هللا خان د وخت له ستر ځواک انګریز څخه ترالسه کړې. د ستر غازي 

په خوله سیند نه  مېړانه زمونږ د ولس د فرد فرد په ذهن کې شته او د تاریخ په زرینو کرښو لیکل شوې ده. د سپې
وایې؛ د خلکو په  مرداریږي، دلته که د آی ایس آی په پیسو چلیدونکی افراطي مال صبور د ستر غازي پسې هر څه

 .زړونو کې د غازي محبوبیت ال زیاتیږي او ورځ تر بلې د مال صبور اصلي څېره خلکو ته معلومیږي
رکعت په سجده کې ترې باد والړل او نری اواز یې وکړ. وایی چی یوه مال د سهار لمونځ جماعت ورکاوه نو د اول 

په لومړي صف کې والړو مقتدیانو یې اواز واورید خو مال فکر وکړ چې چا به اوریدلی نه وي. په ډاډه زړه یې 
جماعت ته دوام ورکړ او ښه اوږده سورتونه یې په کې وویل. کله چې جماعت خالص شو نو یو سړي مال ته وویل 

صیب واه ، څه کمال دې وکړ. په پنچر ټایر دې د کلي ټول خلک راورسول. نو اوس افراطي مال صبور  چې واه مال
هم په دغه ډول کرغېړنو څرګندنو غواړي په پنچرو ټایرونو ستر غازي امان هللا خان ته ځان ورسوي او هماغه ډول 

په شان پردي جاسوسان دې ګویا  په خلکو کې شهرت پیدا کړي. چې اصالً دا خوب و خیال دی چې د مال صبور
 .حتی په خوب کې هم د ستر غازي امان هللا خان په شان د نوم او منزلت خاوندان شي

که څه هم د مال صبور ایمان له وړاندې خلکو ته معلوم و خو دا چې په وروستیو کې یې د انګریزانو په خالف د ستر 
و پر ځان یې پښه ټاپه ووهله چې دی )مال صبور( اصالً د غازي امان هللا خان مبارزه او جنګ بغاوت یاد کړ ن

انګلیس جاسوس دی او د انګریزانو په غوښته د ډالرو په مرسته د افغانستان د ستر ملي شخصیت سپکاوی کوي. دا 
ځکه چې امان هللا خان د مجاهد او غیور ولس په مرسته د وخت زبر ځواک انګلیس پسې راواخیستله او ورته یې 

توونکی ځواب ورکړ او افغانستان ته یې د خپلواکۍ ویاړ ورپه برخه کړ. اوس چې مال صبور دانګریز په غاښ ما
مقابل کې د امان هللا خان جګړې او مبارزې ته بغاوت وایې؛ معنا یې همدا شوه چې مال صبور د انګلیس جاسوس او 

 .السپوڅي دی او څه چې ورته انګریز امر کوي هماغه ترسره کوي
لي خبره دا ده چې مال صبور ولې دومره زړور شو چې یو ځل بیا د افغانستان د خپلواکۍ ستر اتل غازي امان خو اص

 هللا خان پسې خپله بوینه خوله راخالصه کړي او پسې بد رد ووایې؟
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هال تیر کال هم مال صبور ورته څرګندونې کړې وې او امان هللا خان یې کافر بللی و، خو له بده مرغه چې هاغه م
د مال خبرې یواځې د ولس تر کچې وغندل شوې خو حکومت په کې خپل رول ادا نه کړ. حکومت باید تیر کال مال 
صبور د افغانستان ملي نوامیسو او تاریخي شخصیتونو ته د سپکاوي په تور د زندان تورو تمبو شا ته غورځولی وای 

ارګانونو حکومت ته په تمه و، خو حکومت بېچاره خولو خو له بده مرغه چې ولس قضایې او اداري ارګانونو او دا 
ته غټ سنګین قفلونه اچولي و او په غوږونو یې پردې ښکته کړې وې. نه یې مال صبور ته څه وویل او نه یې د 
نوموړي سیاسي جریان ته څه وویل. هماغه و چې مال صبور زړور شو او یو ځل بیا یې د خپلواکۍ د ستر اتل په 

له بوینه خوله راخالصه کړه. دا ځل باید حکومت د مال صبور خبرې بابیزه ونه بولي ګنې خدای مه کړه مقابل کې خپ
سبا ته به یو مال صبور په لسګونو مال صبوران شي او بیا به مو د تاریخ هر ستر شخصیت د دغو وایروسونو له 

 .ضرره په امان نه وي پاتې
 پای
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