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 ۲۶/۰۷/۲۰۱۷         خوشحال آصفي
 

 دلته پوهنتون هلته هیرا منډوي؛
 

 چا ته شهید چا ته هالک ووایو؟
 

تنه افغانان افغانان شهیدان شول.  ۳۵تیرې دوشنبې ورځ په کابل کې خونړی موټر بم برید وشو چې په پایله کې یې 
پیښه په داسې مهال رامنځته شوه چې د برید په سیمه کې بیروبار زیات و،  د برید ټول قربانیان ملکي وګړي دي.

تنه یې د لوړو زده کړو درلودونکي  ۱۷ماشومان او ځوانان ښوونځیو او پوهنتونونوته روان ول. د قربانیانو له جملې 
لرونکي و چي ددې  یې لیسانس او دوه نو ریې بکلوریا ۱۳کدرونه دي. په دوی کې دوو تنو ماسټري ترالسه کړې، 

برید ښکار شو او د کلونو خواري او زحمتونه او زده کړې یې لو لپه شول. وسله والو طالبانو د برید مسوولیت په 
 .غړي یې وژلي دي ۳۷غاړه اخیستی او ادعا یې کړې چې د ملي امنیت د ریاست 

 

خونړۍ چاودنه شوې وه چې د پولیسو په په ورته مهال بیا د پاکستان په الهور ښار کې هم د موټرسایکل په ذریعه 
تنه ووژل شول. یعنې ویالی شو چې تیره دوشنبې ورځ د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره توره او  ۲۶ګډون په 

خونړۍ وه. دلته هم د برید قربانیان ملکیان و او هلته هم په برید کې د پولیسو تر څنګ عام خلک ووژل شول. خو د 
هغوی د مال امامانو او مذهبي مشرانو په شان د طالبانو تر څنګ دا ځل د طالبانو تر څنګ مسلمانان پاکستان رسنیو د 

 .هم په دوه برخو وویشل
 

پاکستاني رسنیو د کابل د تیرې ورځې په برید کې شهید شویو افغانانو ته )هالک( خو په الهور کې ترسره شوي برید 
اکستان جنګ ورځپاڼې افغان تلفات هالک خو پاکستاني تلفات شهیدان بللي قربانیانو ته د شهید کلمې کارولي دي. د پ

دي. دغې مسالې یو ځل بیا ثابته کړه چې پاکستانیان په ځانګړي توګه د پاکستان مال امامان او رسنۍ اسالم هم په دوه 
پاکستان بریدونه برخو ویشي. د پاکستان چارواکي لکه څنګه چې طالب ترهګر په دوه ډلو ویشي او هغوی چې په 

کوي )بد طالبان( خو هغوی چې په افغانستان کې بریدونه کوي )ښه طالبان( یادوي؛ همداسې یې مذهبي مشران او 
رسنۍ بیا د افغانستان مسلمانان او د پاکستان مسلمانان جال بولي او د افغانانو تلفاتو ته هالک خو خپلو هغو ته بیا 

 .شهیدان وایې
 

ښانه کړو چې شهید څوک دی او آیا پاکستانیان که وژل کیږي شهیدان خو افغانان که وژل راځئ دلته دا بحث رو
 کیږي؛ هالک دي؟

 

د اسالم ستر عالمان وایې څوک چې د اسالم د ترویج او پراختیا، اسالمي احکامو او ارشاداتو د تفسیر او تبلیغ په 
غه څوک چې د خپلو ناروا اهدافو د پوره کولو الره کې جدو جهد کوي، او پدې چار کې ووژل شي، شهید دی. خو ه

دپاره، د اسالم نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي شهید نه بلکې ګناهګار او آن د مشرک اطالق پرې کیدلی شي. 
ځکه په اسالمي فقه کې راځي چې شرک په دوه ډوله دی. شرک اکبر او شرک اصغر. اکبر شرک هغه دی چې په 

وک، شی یا شخص له هللا ج سره شریک وبلي. اکبر شرک په ترسره کولو سره یو انسان له ذات او صفاتو کې یو څ
اسالمه خارجیږي او کافر بلل کیږي. خو اصغر شرک بیا هغه دی چې د لوی شرک لپاره وسیله ګرځي. لکه ریا 

 .کول، له خدای ج پرته په بل شي یا شخص قسم خوړل او داسې نور
 

ه دی چې د مال فضلو او موالنا سمیع الحق په شان د آی ایس آی کرایې مالیان یې دلته مو هدف د اصغر شرک څخ
ترسره کوي او له اسالم څخه ناوړه ګټه پورته کوي. له اسالم څخه د پاکستان د ناوړه استفادې بیلګې د مفتي عبدالقوي 

قوي چې پاکستاني ولس یې پر فتوا په شان په ډیری پاکستاني مفتیانو او مذهبي عالمانو کې شتون لري. موالنا عبدال
روژه او اختر جوړولو، د قندیل بلوچ لپاره په حقه روژه کې د خدای له ستر فرضي حکم )روژې( انکار کوي او د 
قندیل بلوچ لپاره په سګریټ روژه ماتوي. همدارنګه د موالنا فضلو او موالنا سمیع الحق په شان ستر مذهبي مشران 
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)وسله وال طالبان( چې د بې ګناه خلکو وینې تویوي؛ خپل اوالدونه بولي او همدارنګه بیا یې یې بیا یو ترهګره ډله 
 په دوه برخو )ښو او بدو( ویشي نو آیا رښتیا هم په پاکستان کې وژل شوي کسان شهیدان او افغانستان کې هالک دي؟
همدارنګه د تیرې دوشنبې ورځې په برید کې چې په کابل کې وشو، ډیری یې هغه افغانان ول چې لوړې زده کړې 
یې کړې وې، د اسالم له احکامو خبر ول، د ژوند تر وروستیو شیبو هم په زده کړو بوخت ول. خو هغوی چې د 

 .الم د وسیلې په توګه کارويبرید کې ووژل شول ډیری یې هغه پولیسان دي چې مشران یې اس الهور په
 

نو تاسې قضاوت وکړئ هغه څوک شهید دی چې اسالم یې د خپلو ګټو لپاره وسیله ګرځولې او که هغه څوک شهید 
دی چې د اسالم او زده کړو په الره کې خپل ژوند له السه ورکړي؟ هغه څوک شهید دی چې په ملک کې یې په 

او رڼا د ورځې په کې فحایشه خانې خالصې وي او که هغه څوک فحاشۍ د دولت له لوري ټیکس اخیستل کیږي 
شهید دی چې په ملک کې یې حتی د قران سوځونې په دروغین تش تور باندې یو څوک وژل کیږي؟ هغه څوک شهید 
دی چې په ملک کې یې هلک له هلک او نجلۍ له نجلۍ سره واده کوي او که هغه څوک چې په ملک کې یې د پېغلو 

 لمونځونه کیږي؟په لمونو 
 پای
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