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  فرخنده چا؟ د کوم ھدف له پاره ووژله

 
م قران کريم ته سپکاوی د فرخندې اړوند تازه معلومات ښئې چې نجلۍ قران کريم ته اور نه دی اچولی او نه يې ھ

کړی دی، دا چې له دې مخکې په ھيواد کې د ګډ حکومت په راتګ سره د اسالم د سپکاوي څو پٻښې وشوې، ځينو 

کسانو له ھمدې نه په ګټه اخستنې د فرخندې اړوند د قران کريم د سوځولو او سپکاوي ادعا وکړه او احساساتي ځوانان 

ت او غچ پروت ؤ، پرته له دي چې د موضوع وورولي ؤ، په زړه کې يې قساچې تيرو اسالم ته د سپکاوي پٻښو ځ

  .اړوند ښه څيړنه ؤشي، فرخنده يې ووژله

اوھغه ډول چې د ھيواد په لنډ تاريخ کې داسي پٻښه نه وه تکرار شوې، افغانان . فرخنده په څو دقيقو کې ووژل شوله

اوس . نامسلماني  ښځې ناموس ساتل د ځان  فرض ګڼېميرمنوته ډير زيات احترام لري، او د ھرې مسلماني او 

سوالونه دادی چې ولي ھمدغه افغانان چې د ميرمنو د پت او عزت له  پاره يې په ميليونو شھيدان ورکړي، نن دغه 

ډول عمل ترسره کوي؟ ددي پوښتنه د ګډ حکومت مشرانو ته متوجه ده، که ھغوئ د اسالم د سپکاوي پٻښو ته اجازه نه 

  .رکړي، نو فرخنده به ددوی د ناسمو تګالرو قرباني نه کيدلهوای و

ډيری افغانان وايې چې لومړی ځل يې خبر واوريدی، متردد ؤ، خو کله چې د طلوع او يک ټلويزونو له خوا وويل 

شول چې سوځول شوې نجلۍ ليونۍ ده، نو د خلکو سره ګمان او تشويشونه ډير شول، زما په نظر د فرخندې د وژنې 

قضيې په اړه ھمدغو پٻلو او په سفارتونو پسې تړلو رسنيو ھم منفي رول ولوباؤ، ځکه طلوع تلويزون ته ډيری د 

افغانان په دی سترګه ګوري چې د افغانستان مسايل د غرب له عينکو بيانوي، يقينا د طلوع او يک ټلويزون داخبره 

  . ددي معاملي ترشابه ھم د کوم سفارت الس ويچې نجلۍ ليونۍ ده، د خلکو شک په يقين بدل کړی چې
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  .ولي زه بيا ھم وايم، چې فرخند د ګډ حکومت او بھرنيو سفارتونو د اسالم د سپکاوي دسيسو قرباني شوه

ګډ حکومت او بھرنيانو ته په کار ده چې د ناخبري فرخندې د قربانۍ له مسئلې څخه ډير څه زده کړي، که دوی 

د اسالم د سپکاوي پروژې پلې کړی، بيا ھم افغانان مسلمانان دي او په وينه کې يې اسالم ھرڅومره د اسالم ضد او 

  .اغښل شوې

داخبره ھم اړينه ده که چيرته دغه ځينې  دغرب په پيسو چليدونکې رسنۍ په لومړۍ سر کې پوھيدالی وای چې 

پاره کار نه کوي، ممکن  چې ھمدې پٻښې ته فرخنده يوه محجبه او مسلمانه نجلۍ ده، د کوم سفارت او لويديځ د ګټو له 

  . يې له بلې زوايې کتلي وای، او راپور يې د لويديځ د ګټو سره سم جوړ کړی وای

داھم شونې ده چې ځينو اسالم ضد کړيو په دي ډول غوښتل چې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ځوانانو احساسات 

ومره متاثره شوې، او په نتيجه کې يې ناخبره فرخنده قربانۍ  کلنۍ ډيموکراسۍ نه څ١٣معلوم کړي، چې ھغوئ د 

  .شوې وي

ځوانانو ته په کار ده چې د بھرنيانو او اسالم ضد دسيسو ښکار نه شي، او يقينا چې د ھرې ميرمنې پت او عزت ساتل 

ر زيات احترام قايل زموږ فرض دی، د ھيواد په لنډ تاريخ کې دغه ډول پٻښه نه وه شوې، او افغانان ميرمنو ته په ډي

  .دی

دغه موضوع وڅيړي، او د قضيې ) په دولت پوري تړلي علماء نه(الخره په کار ده چې يوه ډله خپلواک علماء ااو ب

  .اصلي عاملين پيدا شي، چې په دغه قضيه کې د چا الس ؤ

نو ھمدا راپور د شاه دوشمشيرا زيارت د مينجاورانو الس ښودل پکې ويل کيږي، د حج او اوقافو وزرات څيړ

يد کړي، که چيرته د فرخندې په وژلو ئورکړی، د تعويذ ګر خبره ناسمه ده، مګر دغه راپور ھم بايد خپلواک علماء تا

  .کې د زيارت د مينجاورانو الس وي او داخبره ثقه شي، په کار ده چې ھغوئ ته اشد مجازات سزا ورکول شوي

 

 


