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  دومين سال شھادت فرخنده توسط وحشيان اخوانی

  
  

ن اسالمی به شھادت رسيد، در بعضی وسيلۀ قاتالن و آدمخوراه که ب" فرخنده"دومين سال شھادت دختر قھرمان افغان 

قتل وحشيانۀ فرخنده نه تنھا افغانستان، بلکه دنيا را  تکان داد و چھرۀ سياه اخوانيت سياه . شھر ھای افغانستان تجليل شد

ھا  وظيفۀ شان تنوھمين نوع قاتالن اند که يک تعداد شان به نام داعش و يا القاعده فعاليت دارند . دل را به نمايش گذاشت

  . کشتن و ويران کردن به خاطر خوشی امپرياليسم است

در شھر مزار شريف عده ای از فعاالن مدنی در يک اجتماع بار ديگر عملکرد ضعيف دولت را در محاکمۀ قاتالن 

بی  ساله دو سال قبل به اتھام دروغين سوختاندن قرآن در محلۀ شاه دو شمشيره ٢٧فرخندۀ . فرخنده به باد انتقاد گرفتند

پوليس دولت مستعمراتی نظاره گر بود و می .  موازين بشری سوختانده شدۀشرمانه به قتل رسيد و جسد وی خالف ھم

مؤسسات ملی و جھانی عکس . فتد تا عطش ضد انسانی اخوان الشياطين فروکش کندبياتفاق ای خواست که چنين حادثه 

وقت نسبت اين حادثۀ جانکاه نشان دادند که دولت مستعمراتی مجبور شد اعالم کند که قاتالن العمل شديدی در آن 

اکنون که دوسال از شھادت . وعامالن قتل فرخنده را به زودی محاکمه نموده و به سزای اعمال شان خواھد رساند

فغان چه کرده است؟ نتيجه بسيار ند که دولت مستعمراتی با قاتالن اين دختر بدخت ااھمه منتظر، فرخنده می گذرد

  . يوس کننده استأم
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 فرخنده را طور الزم ۀمردم شکايت دارند که دولت مزدور  کابل  از ترس سياف و ساير اخوانی ھای وحشی دوسي

از دولت مستعمراتی " فعاالن مدنی. "رسيدگی نکرده و عدالتی را که وعده کرده بود، به اجرای آن وفا نکرده است

ًوۀ قضائيه جدا تقاضا دارند که عامالن قتل فرخنده را مجازات نمايند تا درس عبرتی برای ساير وحشيان ًخاصتا ق

حکومت افغانستان در "ً برادر فرخنده که فعال در تاجکستان زندگی می کند گفت که مجيب هللا ملک زاده.  اخوانی باشد

لت را تأمين کند و ھنوز شماری از عامالن قتل خواھرش اين دو سال نتوانست عامالن قتل خواھر وی را مجازات و عدا

  ."اند از سوی نيروھای امنيتی بازداشت نشده 

  . مردم خود به پا خيزند و حق خود را بستانند. نبايد از دولت مستعمراتی کابل انتظار تطبيق عدالت را داشت

  

  

 

 

   

  

 

 


