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  ۲۰۱۵/ ۰۳/  ۲۹        مرادزیسرلوڅ 
 

 ګناهګاران او فرخنده!

مه چې اوس یي د فرخندې د پاکې او سپیڅلې وینې رنګ اخیستی، له دې روسته به زموږ په  ۲۸کال د کب  ۱۳۹۳د 
رڼا، وحشت او تمدن ترمنځ د بېلوالې د نښې او د معاصر تاریخ کې د ماضي او راتلونکي، حق او باطل، تورتم او 

 عطف ټکي پتوګه وګڼل شي.
فرخنده په دې توره ورځ، په خړجن او خونړي ماپیښین، د شادوشمشیره په قصاب خانه، وژلتون او فتنه تون کې؛ د 

په یوازې ځان او  حجر پیر د خبیثه ارواح او دیوانو، د وحشت او بربریت له فرقې او د جهل او تورتم له لښکر سره
تش الس وجنګېده. په دې نامساوي جنګ کې فرخندې خپل ګاللی او پتمن فزیکي وجود له السه ورکړ، خو پخپل 
غښتلي او پیاوړي معنویت سره نه یوازې تلپاتې او ابدي شوه، بلکې هغې د جګړې په مورچل د جهل او وحشت، 

تان په تاریخ کې یي د ښځو د ازادۍ او تمدن د غورځنګ، یو تورتم او خرافاتو لښکر رسوا او مات کړ او د افغانس
 نوی څپرکی پرانیست!

لمانځل کیږي او په دې ورځ به د خرافاتو، وحشت او  فرخندې ورځمه به، له دې روسته، هرکال د  ۲۸د کب 
 بربریت شیطان په کاڼو او غرګو ویشتل کیږي!

ن او د ښځو د ازادۍ د مقابلې په یوې نوي بېلګې، انځور او فرخنده اوس د بربریت له دیوانو سره  د رڼایۍ ، تمد
محک بدله شویده. اوس موږ پر همدغه محک د روستیو پېښو او د هغو د پلویانو او الرویانو نیتونه او موخې 

 ارزوالی شو.
وږ په د جهالت او خرافاتو د تور لښکر په سر کې د شادوشمشیره د جادو ګرو، سهرګرو او تعویذ ګرو سربېره م

 دولتي لوړپوړو څوکیو، د جومات او ممبر په دریځ هم یو شمېر تورې او فتنه ګرې څېرې وینو.
هیچ » په دې لړ کې د اطالعاتو او فرهنګ د وزارت مرستیاله سیمین حسن زاده د فرخندې د غمیزې په اړه وایي

ز باورهای دینی مان پاسداری خواهم نیروی در برابر ایمان راسخ مردم مان تاب مقاومت ندارد. من با جان ودل ا
 «نمود

د سیمین په وینا( هیڅ ځواک دې څه پېښ شوی چې د هغو په اړه )اوس پوښتنه دا ده، زموږ د خلکو د ایمان په وړان
 او قوت مقاومت نه شي کوالی؟

 عامه.کله چې سیمین دلته د ځواک په اړه غږیږي، طبیعي ده چې خبره ټاکلې او مشخصه ده، نه مجرده او 
هغه ځواک چې سیمین حسن زاده یي یادوي او په خوب کې ترې په لړزه له کټه راپریوځي؛ هغه یوه ارمانجنه، 
غمځپلې افغانه ځوانه جینۍ، فرخنده ده چې د سیمین په نسبت په زرګونو ځلې ایمانداره ، پاکه او سپېڅلې ده. حسن 

مرستیالې پتوګه د شادوشمشېره په فتنه تون کې کوډګر، فتنه  زاده د هېواد د اطالعاتو او کلتور د یوه مهم وزارت د
ګر او د هغو پرشاوخوا د جهالت او خرافاتو د تور لښکر ځواک نه ویني، خو یوازې د فرخندې ځواک او قوت ویني 

 او له دې ځواکه یي په وجود د ډار لړزه ورګډه ده!
 فتنې لپاره په ړندو او کڼو وهلې دی.دلته وینو حسن زاده یا په غبرګو ړنده ده او یایی ځان د 

فرخندې، د حسن زاده د ایمان او ګومان برعکس د پاکۍ، عفت، سپیڅلتیا او ایمان ازموینه په بري ترسره کړه، خو 
 وایه د سیمین حسن زاده په ځان، شخصیت، پاکۍ او ایمان!

رمختیا څه وښودل؟ د پېښې د لومړیو شېبو په دلته دا پوښتنه راوالړیږي، د سیمین د وینا او پریکړې په اړه، د پېښو پ
 څېړنې سره څرګنده شوه چې فرخنده بیګنا او هسې د اسالم د ټیکدارانو د تور او تهمت ښکار شوه!

ایا فرخندې اسالم ته تاوان ورساوه، که سیمین حسن زاده او د اسالم د ژغورنې په نوم د خرافاتو تور لښکر؟ د خلکو 
 حسن زاده او تور لښکر وکړ، که فرخندې؟د ایمان سپکاوی سیمین 

هغه جرم چې د خرافاتو لښکر پخپلو الس ترسره کړ او هغه جرم چې سیمین په وینا، بیان او خپلې خولې سره  وکړ، 
ایا دواړه جرمونه نه دي؟ دا نه وایم چې د چا جرم زیات او یا کم دی، دا به اړوند مقامات سپینوي، خو تور لښکر هم 

 تور لښکر فتوه ګر او سیمین حسن زاده هم! مجرم دی، د
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له اسالم څخه بدل او اړولی تفسیر او بیا داسې تفسیر پلي کول، هم تور لښکر کوي او هم اغلې سیمین! توپیر یي دا 
دی چې تور لښکر یي په ناخبرۍ کوي؛ خو سیمین، د سیمین شریکباڼي او هغه چا چې تور لښکر ته د فرخندې د 

 توه ورکړې، دوی ټول یي په خبرتیا او لویالس ترسره کوي!وژلو او سیځلو ف
په دې توګه د تورلښکر له جرم څخه د هغه چا جرم چې تور لښکر ته یي فتوه ورکړې او د سیمین په ګډون هغه چا 
چې تور لښکر تورو هڅو او اعمالو ته هڅولی او لمسولی دی، کم نه دی او دوی ټول د فرخندې د غمیزې بېال بېل 

 ونه او برخې دي.اړخ
سیمین باید د اطالعاتو او فرهنګ له وزارته ګوښه، د پوښتنو او ګرویګنو لپاره څارنوالۍ او محکمې ته وروپېژندل 

 شي چې د جرم اندازه یي هلته څرګنده او مجازات شي.
اکبرخان د د فرخندې د وژلو په ناورین کې د فتواګرو او تورلښکر ترڅنګ د سیمین حسن زاده په ګډون د وزیر 

جومات مال امام ایاز نیازې، د بلخ د والي عطامحمد نور، د مشرانو جرګې د غړي ډاکټر زلمی زابلي، د کابل والیت 
 د امنیي قومندانۍ ویاند حشمت ستانکزي او داسې نورو نومونه هم په ګوته شوي دي!

ي چې د مصر له ازهر پوهنتون څخه مولوي ایاز نیازی چې د وزیر اکبرخان د جامع جومات مال امام او ویل کیږ
ډاکټري هم لري، پخپل تبلیغ کې چې غږ یي په یوټیوب کې د اورېدو وړ دی، هڅه کوي د اعدام او سنګسار پشان 
درنې جزاوې د دولت د پولیسو، څارنوالۍ او محکمو پرځای، د جهل او خرافاتو لښکر ته ورحواله کړي. مولوي ایاز 

غواړي، د افغانستان په پالزمېنه کابل او د دولت تر زنې الندې د طالبانو او داعیش د جزا  په داسې تبلیغ او فتوې سره
وحشیانه توګه، پلي کړي. مولوي نیازې فکر کوي چې په پالزمېنه کابل کې نه، بلکې ځنګل کې اوسیږي او په کابل 

 او ټول افغانستان کې باید د ځنګل قانون جاري وي!
او د جهاد یو بل غټ سوداګر د بلخ امپراتورعطامحمدنور بیا د مولوي نیازي د مالتړ په  همدارنګه د اسالم، شریعت

هر گونه انتقاد و یا اظهار نظر در مورد این صنف را "اهانت به اسالم" و "ستیز با »سنګر کې دریږي او زیاتوي
 «.واکنشی قوی و قاطع استدین" و یا مصداق "کفرگویی" تلقی کرده که نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه مستوجب 

دلته عطامحمدنور هېروي چې د ده په وینا، واقعي دین ستیزان څوک دي؟ خپله عطامحمدنور چې د اسالم، شریعت 
کلونه سوداګري وکړه او د یو میلیارد ډالرو څښتن شو، ایا غټ دین ستیز نه دي؟ عطا نور چې  ۳۰او جهاد په نوم یي 

مولوي نیازي فتوه چې د دولتي محاکمو پرځای ټولنه کې صحرایی طالبي او داعیشي خپله د دولت برحال والي دی، د 
محکمې جاري کوي، دین ستیزې نه ده؟ دلته د فرخندې د مظلومیت پوښتونکو او حق غوښتونکو په وړاندې ایا 

 عطامحمدنور، د فرخندې د قتل د فتواګرو او خرافاتي لښکر سره په یوه سنګر کې نه دریږي؟
نورد اعالمیي او د مال نیازي د فتوې هر ټکی او کلمه هغو ډبرو، کاڼو او کوتکونو ته ورته ده چې د د عطا 

 شادوشمشیره په قصاب خانه کې د جهل او خرافاتو لښکر د هغو په مټ، فرخنده په وینو کې ولمبوله! 
 ې وسوځول شوه!داسې فتوې او اعالمیي د هغو خځلو او تیلو پشان دي چې هغو کې فرخنده په ژوندون

دلته عطانور او شریکباڼي د کوڅې هغو الرویانو سره مله کیږي چې د خپلو شیطاني هوسونو لپاره یی فرخنده په 
 ځوانۍ، د تورو خاورو خوراک کړه!

بلخوا د شادوشمشیره په فتنه تون کې د وري میاشت په دریمه، د جهل او تورتم د پلویانو لویه غونډه هم د عطامحمد 
 مالنیازي د اعالمیو او فتواو ادامه ده. نور او

 د دې غونډې په پریکړه کې یوځای لولو:
ــ د فرخندې قاتلین دې راخوشي او وبخښل شي، ځکه د دوی په اند هغوی په ناخبرۍ او په دیني ولولو سره دا قتل 

 کړی دی.
 کې خپاره شوي، د مدنې ټولنې کار دی.ــ پر قران کریم شوې متیازې چې انځورونه یي په رسنیو 

ایا دلته هم دین ستیزي چې عطامحمد نور یي یادونه کوي، خپله دغه ډله نه ترسره کوي؟ د داسې ځنګلي او وحشي 
قتل، جانیان څوک بخښالی او عفوه کوالی شي؟ که وبخښل شي او قاتلین بې له وړ جزا خوشي شي، ټولنه کومه خوا 

اسالم دین او محمدي شریعت، د ځنګله قانون کچې ته، نه ورټیټوي؟ دلته څوک د شریعت په درومي؟ ایا دغه کړۍ د 
 مالتړ والړ دي او څوک غواړي د ځنګل قانون په ټولنه کې پلی کړي؟

ریښتیا خبره دا ده چې جهادي مافیا، کوډګر او فتنه ګر ټول له یوه ورخه اوبه څښي. ټول د هېواد د ودانۍ او ټولنې د 
 په وړاندي په یوه لیکه والړ دي.غوړېدا 

دا چې په داسې مهال عبدالرب رسول سیاف او تورن اسماعیل خان تر اوسه څنګه چوپ پاتې شوي، ښایي د 
 راوالړې شوې توطیي د سیناریو د پاتې برخې د پلیتابه تابیا به نیسي!
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