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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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

  

  
 ۲۹/۰۳/۲۰۱۵                   نـوري ایاز محمد

 

 تشویشونه او امیدونه شهادت، درجه لومړی فرخندې خور د

 
په د مارچ د پالزمینې کابل  ۱۹تېره پنجشنبی 

زړه کې د شاه دوشمشېره د تاریخي جومات شمال 
ته د اړوند زیارت په منځ کې  یو شمېر زمونږ 
خپلو هیواد والو، چې بهرنی په کې شامل نه وه، 

کلنې خور یرغل ورووړ او  ۲۷زمونږ په یوې 
بدون د پوښتنې او تحقیق یې هغه خپله وطنواله، 
تر دې کچې په سوکانو، لګدو، ډبرو، اوسپنیزو 
ډانګونو او پاس د بام نه پر ځمکه بیرته د 
راګوزارولو، بیا یې د موټر د ټیر پرې تیرولو او 
بالخره د کابل سیند ته د هغی د جسد )چې ال به 
سا په کې چلیېده؟؟( پر ورغوزارولو، پطرول یې 
پر معصوم ځان وراچولواو اور ورته کولو، دې 

د ظالمانو او د خدای او انسانیت دښمنانو، هغې 
فرخنده جانې ژوند ته یې پای ورکړ او مړه یې 

 کړله.
فرخندې لکه څنګه، چې  ژوندي انځورونه یې ښکاره کوي، د یوه انسان په توګه دغو نه انسانو یرغلګرو ته خپل عرایض 

او امنیتي ئ ، دلته حکومت موجود دئ، دا زما وطن دئ، دا د کابل ښار دئلرل، هغه پاکې انجلی فکر کاوه، چې دا افغانستان د
کسان موجود دي او دغه جومات او بهر کې کسان زما یو ژبي نارینه، ټول زما وروڼه دي، دوی به زما سره خبرې وکړي. 
لیکن هیچا د هغې خبرو او عرایضو ته اهمیت نه ورکاوه. د حمله کوونکو هر یوه تن کوشش کاوه، چې د خپل جسمي توان په 

 نسان ته نور ځاني زیان ورورسوي او وې وژني.انداز کې دغه په وحشت کې راګیر ا
 

 ؟ئپه دې ناحقه قتل کې د لومړی کچې مسوول څوک د
مارچ د افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال محمد ظاهر ظاهر د طلوع نیوز سره په مرکه  ۲۸نن 

 کې داسی وویل:
کسان یې پولیسان  ۱۹کسان نیولي دي، چې له هغې  جملې نه  ۴۶مونږ تر نن پورې د فرخندې د وژلو اړوند ټول ټال » 

نور کسان مو هم پېږندلي، لیکن هغوی ورک دي او د نیولو هڅه یې روانه ده. د پېښې پیل داسی شوی، چې یو  ۱۱دي. 
دغه  ، د فرخندی سره په لفظي شخړه کې راځي او فرخنده ورته وایي، چې ستائتعویزګر، چې اوس زمونږ سره توقیف د

په دې عین کې هم دغه  کس له ځایه پورته کېږي او په لوړ آواز هلته ئ!! تعویز خو ماته ګټه ونکړله او ستا شغل بی اثره د
نورو حضارو ته اعالن کوي، چې دلته یوه خارجی راغلې، دغه ښځه یوه بهرنی ده او دلته یې قران شریف ته اور ورته 

 «او په وهلو یې پیل کويکړ!! بیا نو خلک په فرخنده راټولېږي 
 ئ.زما لیکونکي په رایه دغه فسادګر، درواغجن او تهمتګر کس د قتل اصلي مسبب او اصلي پیل کوونکی د

، چې کله دا بیکاره او بی وجدانه سړي په فرخنده ګوزارونه کوي، هیڅ یو افغان نه ئڅومره د حیرانتیا او افسوس ځای د
میت په خاطر د خپل وس پر اندازه د دغو خلکو مخته ودرېږي...؟.. د سیمی مربوط حاضرېږي، چې د انسانیت او خپل اسال

پولیسان هم، چې په وسله سمبال دي، بی تفاوته نظاره ګر معلومیږي. پولیسي موظفینو نه د رحم په خاطر بلکې د خپل 
 نه منع کړي...؟..وظیفوي مکلفیت پر بنسټ باید دا وحشي ځناوران د هغې یواځی پاتې مظلومې خور زمونږ 

اوس مونږ افغانان حتی په نړیواله کچه کوم حیثیت لرو؟ مونږ هر یو د مسلماني ادعا لرو، څه شو زمونږ هغه اسالمي مکلفیت 
 د یو بل مسلمان په مقابل کې؟

 
 هیلې او امیدونه

خلکو او موجود حکومت ته په  د اوسنی پر مختللي تخنیک له برکته، نن د شهیدې فرخندې د وژلو کافي انځور د افغانستان
، د دغې غمجنې پېښې نه تېرېږي. د افغانستان خلک په تېره بیا د ئمخکې حضور لري. یوه اونی، چې ډېر کم وخت د
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 2تر 2 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 

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

 

پالزمینې اوسېدوونکو خپل شه غبرګون د مظاهرو او لیکنو په شکل وښود، غوره مثال یې د شهیدې فرخندې د تدفین مراسم 
 فغان زړه یوڅه پرې تسلي شو.ول، چې د هر وطن پال ا

نن راډیو آزادي وروستی خبر دا درلود، چې د مقتولې فرخندې اړوند د تحقیق دوسیه تیاره شوه او همدا نن لوی څارنوالې ته 
 ولېږل شوله او دا بهیر به یوه میاشت دوام کوي.

 

 تشویشونه
مل او نیول شوي، چې د اوسني حاکم حکومتي تشکیل لکه څنګه، چې معلومات ښیي، په دغه ناحقه قتل کې داسی کسان هم شا

د زورورو کسانو سره اړیکي لري. خلک دا تشویش وړي، نه چې دا بی شرفه او بی حیثیته مجرمین په مختلفو فسادګرو 
وسه ذرایعو له عدالت نه ځانونه بج کړي. او د فرخندې په سخت عذاب کې لویدلې کورنی او د افغانستان ډېر قهرېدلي خلک مای

 شي.

 ولسمشر محمد اشرف غني ته
تاسو جناب اوس د هیواد د خلیفه پر مقام واقع یاست. تاسو د هیواد د هر وګړي په مقابل کې قانوني مسوولیت لری. زه د 

د افغانستان خلک فقط د اوسني حکومت د ننه ستونځو نه خبر یم، لیکن تاسو جناب شه بهرنی حمایه درسره لری. تاسو نه 
 عدالت پلي کول غواړي.

 د مظلومې فرخندې د کورنی ټولو غړو ته
 په دې وسیله ستاسو د ځیګر د ټوټې فرخندې جانې د لومړی درجې شهادت په مناسبت، تاسو هر یو تن مبارکي وایم.

 
 پای
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