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عبدالباری بیاوړی جمال

د بی بی فرخنده په یاد
د خدای بخښلی فر خندی د وژولو په هکله نوشته کول آسانه خبره نده .مګر تر دی چی هیڅ و نه ویل سی یو څه
ویل خو ضرور دی .د هر انسان په ژوند کی خوږی او ترخی لحظی ډیری مخ ته راځی .زما د ترخو خاطراتو یوه
به همدا .د دغی معصومی فرخندی شهادت وی

په تاریخ کی ډیر دغسی زړه دردونکی واقعات ثبت دی چی په لوستلو یی انسان خوا بدی کیږی .مثلا دغه د رومیانو
تاریخ چی سړی لولی هغه د حیوانانو او انسانو یو د بله سره جنګول .یا و یوی ډلی بندیانو ته توری په الس ورکول
او په زوره هغه سره جنګول چی د جنګ په نتیجه کی به ټوله وژل کیدل یا خو به یو نفر د میدان څخه ژوندی راوتی.
د دغو قتلو او وژلو ننداره چیان به د روم د ښار خلګ وه چی د ښار په لوی سټدیوم کی به راټول او به قهقه خندا وو
به یی پر بی وزلو مریانو خندل چی ښه سره مړه کی.
اوس نو که د دغی بی وسی فرخندی حال د روم د ښار د یوه مری د حالت سره چی الس تړلی به میدان کی غورځول
سوی ده او د هری خوا څخه ګوذارونه پر کیږی او دا غواړی چی ژوندی پاته سی او بلخره هغه لحظه یی مخته
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راځی چی دا پوهیږی دا ددی د ژوند آخری سلګی دی چی وهی یی دا به څو نه سخته لحظه وی چی پر دی تیریږی
او دا به نو کم وجدان وی چی د فرخندی پر حال دی ژړا ور نه سی؟؟؟
هغه بربریت او وحشت چی تاریخ څو زره کاله پخوا شاته پری ایښی دی نن څو زره کاله ورسته زموږ د هیواد په
زړه د کابل د ښار په مینځ کی په رڼا ورځ د خلګو په ګڼه ګوڼه کی پر عام سړک باندی ،د خدای د کور و مخ ته د
خدای بنده بیله سواله او جوابه ،بیله د اسلمی محکمی د حکم او فیصلی به غیر د یو شمیر ناپوه او بی خبره وطنوالو
له خوا په ډیر ظا لما نه ډول په شها دت رسیږی.
ټولو زړه دردونکی خبره داده چی فرخنده په خپله یوه مسلمانه او متدینه پیغله وه چی د ځینو جاهیلو او احساساتی،
وطندارانو له خوا لکه د قربانی پسه د خلګو په مینځ کی راچپه سوه او ژوند ته یی د پای ټکی کښی شول سو
د افغانستان په دغه تیر څلویښت کلن غم لړلی تاریخ کی ډیری بدی خاطری لرم چی یوه یی د "خلق" او "پرچم"
(افغانی کمونیسټانو) د وینو ډکه کو د تاوه ،بله بده خاطره د بامیان د باعظمته تاریخی بودا ړنګول وه او دریمه وحشتناکه
خاطره د (ګرانی فرخندی) ظالمانه وژل او سوځل وه.
ما یقین دی چی زموږ د ستر پیشوا حضرت محمد مصطفی (ص) مبارک روح به د بی بی فرخندی به قتل ډیر متأثره
سوی ځکه چی داده مبارک امتی وه او زموږ بر نبی مبارک خپل امتیان ډیر ګران و و.
زه و خپلو وطنوالو ته که به افغانستان کی دی او که تر افغانستان د باندی دی و وړاندیز کوم چی د فرخندی به نامه
دی یو مسجد او یوه ښونځی جوړه کی او ددی د شهادت ورځ دی هر کال په مناسب ډول ونمانځل سی او
موږ باید چی د فرخندی ظالمانه وژل هیر نه کړو .درناوی عبدالباری بیاوړی جمال

پای

د اداری تبصره
دا مقاله بیله ځنډه ،څو ورځی وروسته تر دی فاجعی ،د مظلوم او بی ګناه افغان
«فرخنده» ،چه ال تر هغه مهال پوری ،دقیق معلومات د دی مظلوم او بی دفاع وطنوالی
د وحشیانه وژنی په باب ،تر السه سوی نه وه ،لیکل سوی.
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