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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١٧ می ٢٩
 

  رسوای عام و خاص شد"فرخنده"ن قتل ايکی از مدافع
  

  

  

. ش فضای کابل را پيچاند ساخت که بوی گند يکی از مدافعان  شھادت او را چنان رسوافرخندهروح پاک شھيد 

دولت فاسد و . دست يک عده از عناصر رذيل و اوباش بدون دليل و اتھامات بی جا به شھادت رسيده  بهفرخند

 ا مجازات کند تا برای ديگران درس رفرخندهمزدور کابل به جز حرف زدن ھيچ کار ديگری نکرد که قاتالن 

  .  قاتالن را رسوای عام و خاص می سازدفرخندهالکن روح شھيد . عبرت باشد

رئيس کميسيون شکايات مجلس سنا ھم " زلمی زابلی" که پسر فرخندهرش ھا حاکيست که يکی از مدافعان قتل گزا

اين پسر و دختر برای عشق .  ساله اش برھنه در  يک کانتينر واقع در مکرويان ديده شدند١٨شود، با رفيقۀ  می

نسبت نبود . فعتاً محکم شد و ھر دو عاشق و معشوق در آنجا محبوس ماندندبازی داخل کانتينر شده که دروازۀ آن د

خدا که آدم . آکسيجن، دختر حيات  خود را از دست داد، اما پسر نيم جان نجات يافت و به يک شفاخانه انتقال داده شد

در فيس بوک خود از " زلمی زابلی"پدر اين رسوای دو عالم يعنی . سازد را می شرماند، مثل ھمين پدر و پسر می

پوليس ". فرخنده دشمن اسالم بود" شھيد دفاع می کند و می گويد که فرخندۀاقدام ضد بشری وحشيان اسالمی عليه 

جسد يک دختر برھنه ای كه جان باخته بود، ھمراه با پسر برھنه اى که در حالت ُکما بوده از داخل "کابل گفت که 
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 در شفاخانه بستری و در نامبرده كه پسر زلمى زابلى است، فعالً .  پيدا شد مکروريان چھارمۀيک کانتينر در منطق

 . مسلمان نما ھای متقلب در ھمين دنيا به سزای عمل خود می رسند". سر مى برده حالت ُکما ب

رئيس کميسيون شکايات سنای دولت مستعمراتی و مسلمان متقلب را به فال نيک می " زلمی زابلی"ما رسوائی 

  . اما  به مرگ دخترک جوان متأسفيمنگريم، 

 

 

 

 

 

 

 


