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 23/03/2015                  جمال عبدالباری بیاوړی

 په یاد د بی بی فرخنده
 

 مګر تر دی چی هیڅ و نه ویل سی یو څه ویل خو ضرور .آسانه خبره نده شته کولوژولو په هکله نو د خدای بخښلی فر خندی د
معصومی دغی  د .تو یوه به همداد ترخو خاطرا خی لحظی ډیری مخ ته راځی. زماهر انسان په ژوند کی خوږی او تر د دی.

 دت ویفرخندی شها
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

یخ چی ررومیانو تا دغه د مثلا  .انسان خوا بدی کیږی یستلو یدغسی زړه دردونکی واقعات ثبت دی چی په لو  ریخ کی ډیرپه تا
سره  هکول او په زوره هغیا و یوی ډلی بندیانو ته توری په الس ور .نانو او انسانو یو د بله سره جنګولسړی لولی هغه د حیوا

دغو قتلو او وژلو ننداره  د .وتیخه ژوندی راڅ یو نفر د میدان یا خو به  ل کیدلژی د جنګ په نتیجه کی به ټوله وچجنګول 
ی نو خندل چپر بی وزلو مریا یټول او به قهقه خندا وو به ید ښار په لوی سټدیوم کی به را ښار خلګ وه چی روم د چیان به د

 .ښه سره مړه کی
 

به میدان کی غورځول سوی ده  س تړلیچی ال لت سرهښار د یوه مری د حا خندی حال د روم دردغی بی وسی ف که د واوس ن
دا  هیږیمخته راځی چی دا پو یخره هغه لحظه یپر کیږی او دا غواړی چی ژوندی پاته سی او بل ذارونهاو د هری خوا څخه ګو

خته لحظه وی چی پر دی تیریږی او دا به نو کم وجدان وی چی د به څو نه س دا یژوند آخری سلګی دی چی وهی ی ددی د
 نه سی؟؟؟ خندی پر حال دی ژړا ورفر

ل د کاب موږ د هیواد په زړهایښی دی نن څو زره کاله ورسته ز ته پریهغه بربریت او وحشت چی تاریخ څو زره کاله پخوا شا
خدای بنده بیله سواله  د  کور و مخ ته د خدای د ،په ګڼه ګوڼه کی پر عام سړک باندید خلګو   په رڼا ورځ په مینځ کی د ښار

 یر ظا لما نه ډوله وطنوالو له خوا په ډناپوه او بی خبر  به غیر د یو شمیر بیله د اسلمی محکمی د حکم او فیصلی، او جوابه
 .یپه شها دت رسیږ

رانو له وطندا، او متدینه پیغله وه چی د ځینو جاهیلو او احساساتینه په خپله یوه مسلما خندهټولو زړه دردونکی خبره داده چی فر
  د پای ټکی کښی شول سو یچپه سوه او ژوند ته یسه د خلګو په مینځ کی راپخوا لکه د قربانی 

ی غان)اف "چمپر"او  "قلخ"د  یوه یی چی طری لرملی تاریخ کی ډیری بدی خایښت کلن غم لړد افغانستان په دغه تیر څلو
د   هطروحشتناکه خا دا ړنګول وه او دریمهبله بده خاطره د بامیان د باعظمته تاریخی بو، وهکمونیسټانو( د وینو ډکه کو د تا

 .ځل وهنه وژل او سوظالما فرخندی( نی)ګرا
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که ځثره سوی أمت مبارک روح به د بی بی فرخندی به قتل ډیر ()صصطفی ستر پیشوا حضرت محمد م ما یقین دی چی زموږ د
 .ډیر ګران و و رک خپل امتیانه مبارک امتی وه او زموږ بر نبی مباچی داد

 

مسجد  وخندی به نامه دی یزه و خپلو وطنوالو ته که به افغانستان کی دی او که تر افغانستان د باندی دی و وړاندیز کوم چی د فر
نه موږ باید چی د فرخندی ظالما نځل سی اوانمدت ورځ دی هر کال په مناسب ډول واو یوه ښونځی جوړه کی او ددی د شها

 جمال عبدالباری بیاوړی   درناوی .وژل هیر نه کړو
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