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 17/04/2017         انجنیر سلطان جان کلیوال

 د شهیدی فرخندی 
 و بل ورور د جادوګرانو قربانی شوی

 بمونو د مور په نو بم د اسدپه هغه ورځ چی د ننګرهار د والیت د اچین په ولسوالی کی متحده ایاالتو پوځی قوتونو د 

خیلو په سیمه کی د شوکاڼی د معدن په استخراجی سمڅو او تونلونو، چی ډیر کلونه 

وړاندی د محلی خلکو له لوری د شوکاڼی د ډبرو د استخراج په منظور کیندل شوی 

وی او د اوریدو له مخی  په اوس وخت کی د داعش د وسله والی ډلی د پټن ځایونو 

د زخیرو په توګه تری کار اخستل کیده، وچاوه او د سیمی په خلکو یی او د وسلو 

ستره ویره ګډه کړه، په همدی ورځ د کوزی پښتونخوا د مردان په سیمه کی د ولی 

خان د پوهنتون د شاګردانو په لیلیه کی یوه ډیره بده، ناوړه، کرغیړنه او زړه 

وا چی د عقل او تمیز سترګی بوګنونکی پیښه د همدی پوهنتون د هغو شاګردانو له خ

ورته د موالنا فضل الرحمان، موالنا سمیع الحق او د دیو بند د مدرسو ناپوهو او د انسان او اسالم دښمنه نورو بی 

 مغزه مالیانو ړندی کړی دی را منځ ته شوه.

وه کاله او څو میاشتی دا ناوړه ، خواشنونکی او زړه درد ونکی پیښه د وحشت او جهالت هغی پیښی ته ورته ده لکه د 

د مخه چی د یوه تعویز لیکونکی مال د دروغین اواز په پورته کولو چی د کابل د ښار د شاه دوشمشیره د زیارت په 

احاطه کی د فرخندی په نوم یوه مسلمانه او د خرافاتو مخالفه پیغله د قران عظیم الشان د پاڼو په سوزولو متهمه کړه 

 په رڼا ورځ په ډیره بدی بڼی سره په شهادت ورسوله. او د ناپوهانو په لښکریی 

دا پیښه د ولی خان د پوهنتون په انګړ کی د دی پوهنتون د یوه زلمی محصل سره چی مشال خان نومیده، په دی نوم 

را منځ ته شوه چی ګوندی هغه ) مشال خان ( چی د احمدیه طریقی یا مذهبی ډلی پیرو دی د اسالم ستر پیغمبر 

 مد مصطفی )ص( ته یی توهین کړیدی.  حضرت مح

دغه پیښه د پاکستان صدر اعظم محمد نواز شریف هم د مالیان له ویری په سر سری او ډیری معمولی بڼه غندلی او 

هغه یی ناوړه پیښه بللی ، خو دا یی نه دی ویلی چی د دی پیښي عاملونو سره به قانونی چلند وشی. د خیبر پښتونخوا 

تر اوسه د هیچا سره داسی کوم ثبوت نشته چی دا وژل شوی محصل »  په خپله وینا کی و ویل چی  ایالتی صدر اعظم

و مو ویل چی دا «. د تصدیق حالت ته ورسولی شیاتهام نه  مشال خان د اسالم پغمبر ته په سپکاوی کولو سره له

 ی سره سره  څه تفاوتونه هم لری.پیښه د شهیدی فرخندی پیښی ته ورته یوه پیښه ده، خو له هغی سره د ورته وال

 د فرخندی د پیښي سره یی ورته والی دادی چي:
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 دواړه پيښي په رڼا ورځ ديوه تعويزګر مال او يوه ځوان محصل د تهمت په نتيجه کی را منځ ته شوی. -

 دواړو ته په لسګونو تماشه چيان والړ وو خو هيچا يی د خالصی تکل ونه کړ. -

 منځ ته شوی چی په مکمله توګه د دولتی امنيت په ساحه کی وی. دواړه په داسی سيمو کی را -

 دواړه بی له دی چی دهيواد جاری قوانين او د جرم اثبات پکی وشی، د پوچو احساساتو قربانيان شول. -

 دواړه پيښي د د يوبندی ماليانو او د هغوی د شاګردانو له خوا  تائيد شوی، او قاتيلين حق په جانب و ګڼل شول. -

 بالخره دواړه د درواغو په اوازی شره په شهادت ورسيدل.او   -
 

 دا دواړه پیښي یوه د بلی سره ځنی تفاوتونه هم لری په دی ډول:

ــ فرخنده د یوه داسی مال له خوا د قران عظیم الشان د پاڼو په سوځولو متهمه شوه چی هغه د همدی تعویز لیکلو له 

هغه دا عمل د اسالم د دین د اساساتو له مخی ناسم ګڼلی و، او د عوامو الری ځانته روزی پیدا کوله او فرخندی د 

ساده ګانو د قهر او غصب په نتیجه کی په ډیر فجیع ډول په شهادت ورسیده. حال داچی  مشال خان چی د انجنری 

و لی مپوهنځی نه فارغ شوی و او غوښتل یی چی په ژورنالیزم کی هم ډګری تر د  السه کړی په یوه عالی تحصی

سسه کی د خپلو همزولو محصلینو او تعلیم واال ځوانانو له خوا په داسی وحشیانه توګه په شهادت رسیږی چی هیڅ 

 سالم انسان یی د کتلو توان نه شی پیدا کولی.

  د هغه د وهلو او ټکولو ټولی صحنی د لسګونو ننداره کونکو له خوا عکاسی کيږی، خو هيڅوک داسی فکر

 وی همزولی او هم صنفی دی.نه کوی چی دا دد

   هغه د موالنا فضل الرحمن او موالنا سميع الحق د مغز پری مينځل شوو شاګردانو له لوری د خپلی کوټي نه

په وهلو ټکولو را ايستل کيږی او د محصلينو د ليلی مخی ته په کشولو، وهلو او ټکولو راوړل کيږی، د انسانی 

لين هم پری را خبريږی او بيا په داسی حال کی چی سوچه لوڅ کرامت خالف جامی تری وکاږی، نور محص

دی په تيږو ويشتل کيږی، په کوتکونو وهل کيږی او به همدی توګه سا ورکوی خو بيايی په مړينی هم دومره 

 په غونډارو ولی چی په مکمله توګه يی د پيژندلو نه و کاږی.

  (جمعيت د ګوند غړی دی په لوړ غږ )هللا اکبرد تر وژلو وروسته د سيمی يو مال چی د مال فضل الرحمان 

هيڅوک د ده د جنازی د کولو حق نه لری، دا »وای او د ټولو حاضرو کسانو ته په کله سپارښتنه کوی چی : 

 «مر دار دی او باډی بايد سپو ته واچوله شی........

  د پيښي په جرم د همدی مال د پيښی ځای ته پوليس راځی د مشال خان باډی د ځان سره روغتون ته وړی خو

 په امر څوک نه نيسی. داچی وروسته به يی څوک نيولی وی کنه پته نشته.
 

 زما هدف د دی مطلب د لیکلو او د درنو لوستونکو سره د هغه د شریکولو نه دادی چی:

o و اخرت د هر مسلمان د پاره په دی باندی پوهيدل ډير ضروری دی چی که د اسالم مبارک، مکمل او د دنيا ا

د ټولو چارو د جوړښت دين وی نو بايد چی د موالنا ، فضل الرحمان ، موالنا سميع الحق، موالنا جال ل 

الدين حقانی او نورو انګريزی ماليانو د تسلط نه ژر تر ژره را وايستل شی او که داکار په ټول ممکنه 

اهيت باندی يوه داسی توره پرده سرعت تر سره نه شی د دوی وحشی اعمال به د دی مقدس دين په اصلی م

 را خوره کړی چی د نړۍ د مسلمانانو نه به د خپل عظيم دين څيره پټه او ورکه کړی.
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o  تر بل هر وخت نه د اسالمی هيوادونو د کنفرانس غړی هيوادونه اوس دروند مسؤليت لری چی د اسالمی

ګډون د انسانی حقوقو د مراعات يو داسی نړی د سمی اداری د پاره د دين د ريښتينو عالمانو او پوهانو په 

سيستم را منځ ته کړی چی د اسالم د دين عظمت، محبت، حقانيت، عدالت او انصاف نړيوالو ته وروښای 

 او دا په ثبوت ورسوی چی د اسالم مبارک دين د اخوت دين دی نه د نفرت ، وحشت او دهشت.

o  دی غوښتونکی شی چی د اسالم نوم د بدرنګۍ نه و د اسالمی کنفرانس غړی هيوادونه که په رښتيا سره د

ساتل شی بايد ډير ژر الس په کارشی او د يوی ستری اسالمی کنګری په جوړيدو سره، ټولو هغو معضلو 

ته په مشوره او قرآنی ارشاداتو سره د حل الری پيدا کړی چی د اسالم د لمنی نه د تروريزم داغ لری کړی، 

و چی  د ترهګريزو عملياتو مالتړ کوی داسی بنديزونه او قيودات و لګوی چی په ټولو هغو اسالمی دولتون

که په هر هيواد کی د دی عمل مالتړ وشی نه يواځی اسالمی نړی به ورسره خپلی اړيکی پريکوی بلکی د 

 نوری دنيا د هيوادونو نه به هم غواړی چی اړيکی ورسره پری کړی.

o و او عالمانو نه په ډير احترام غوښتنه کوم چی داسی پيښو ته، په وړه زه په آخر کی د ټولو هغو افغانی پوهان

او کمه سترګه ونه ګوری او په هره طريقه چی کولی شی د عدالت او انصاف د پاره چيغه پورته کړی او 

زيار و باسی چی لومړی اسالمی نړی او بيا ټوله انسانی نړی دی ته را وبولی چی د بشريت په مخکی پرتی 

نه په بمونو او وژنو له منځه ځی او نه په په دښمنيو او جنګونو سره څوک بری تر د السه کولی  ستونزی

شی. يواځنی شی چی د اټولی ستونزی پری حل کيدی شی مفاهمه او د افکارو تبادله ده، چی د بل هر طريق 

راته پټه خوله پاتی او آئين نه د اسالم په مقدس دين کی ورته ډير اهميت ورکړ شويدی، په دی برخه کی 

 کيدل ثواب نه بريښی. وسالم. 

 17/04/2017 -   تورنتو ــ کانادا


