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  انجنير شفيع خالقی

  ٢٠١۵ مارچ ٢٣

  ،پيام قتل فرخنده

 !ولوژی ارتجاعی صادراتی عرب ئضد ايده غاز انقالب بآ
  !فرخنده

 و  ی را در امان نمی ماندبی وجدان و ضمير فروخته اانسان حيوان صفت و  بدن تو ھيچ ۀ  شعله ھای آتش افروخته شد

 که در طول چھارده صد سال اين مفت یتنگ نظری ھا و خرافات غاز سرنگونی و نابودی تمام بی عدالتی ھا،آسر 

 مردم با ھزارھا خوران با مکيدن خون جامعه  و مردم ما فربه گرديده و با تبليغات خرافی، درجھل و تاريکی نگھداشتن

  .؛ خواھد شدحيله ونيرنگ مانع پيشرفت و ترقی جامعه و مردم شدند

 ۀکه به ھيچ چيز باور و اعتقاد ندارند حتی به خدا و رسول ساخت اينھا يک تعداد حيوانات وحشی و بی شعور اند

يا فرخنده حق آ. زمين ھستند ۀ کثيف ترين موجودات کرۀازجمل. اينھا نه مادر، نه خواھر و نه ناموس دارند. خودشان

ن چند حرف عربی بی معنی و بی مفھوم چاپ شده، چھارده صد سال قبل توسط آ اگر چند ورق را که درًنداشت احيانا

  عکس اين ادعا ھا میۀکه اسناد و شواھد کافی نشان دھند  بسوزاند؟ درحالی؛عربھای کثيف درکشور ما صادر شده

  .باشد

ادراتی را ازبين ببرند و در مقابل اين فرھنگ ص نآور و باشھامت افعان است که ورق ورق  اين وظيفه تمام مردم غي

 ما روی خوشی را ۀ ما از شر اين کثافات پاک نشود مردم آزادۀرا نابود سازند تا جامع نآ ۀ ريشنموده جدی ۀمبارز

را ندارند، چه رسد به دانستن معنی و  نآدانيم اين حيوانات وحشی حتی توانائی خواندن يک سطر  ھمه می. نخواھند ديد

باشند اينھا مثل فلم  يکه درساحه حاضر بودند، میئ اينھا کرده بی ناموس تر و بی شھامت تر پوليس ھاۀازھم.ن آمفھم 

وانات وحشی ھمدستی  بلکه با حيدنه تنھا مانع نشدن .کردند  ھای ھندی دست در کمر گرفته و فاجعه را تماشا می

  .اند هوھمکاری نمود

باندھای  ن حقوق بشر،اکاران، ناقضامی جنايتحکه  باشد، ش يک دولت جنايت کار میماھيت دولت مزدور بنا بر 

نھا، طالبھا، القاعده، آ قاچاقبران موادمخدر، تنظيمھای بنيادگرای اسالمی و رھبران خود فروخته و جواسيس ،مافيائی

  . اراکين دولت مزدور را شنيديدۀوالنؤچنانچه سخنان غير مس. باشد می.....ش وداع

 ھموطنان شرافتمند ھمانطور که نياکان ما چھارده صد سال قبل پوز اين متجاوزين صحرا نشين عرب را به خاک 

بر . را به کيفر اعمال شان رسانيده وکشته اند.........شاه دوشمشيره و ماليدند و ھزارھای ايشان را مانند تميم انصار،
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 از آن غير انسانی و پوچ و مزخرف وسطائیش را با تفکرات قرون يگر تجديد پيمان کنيم حاميانر دماست تا يک با

  . کنيمانسرزمين مقدس ما افغانستان رانده و دوباره در صحرای عرب بفرستيم و در ھمانجا دفنش

دولت مزدور بعد .  د زنان نامور و قھرمان ثبت گرديۀستان در جملنتش در تاريخ معاصر افغاآ نام فرخنده باخون و 

ازسکوت و بی تفاوتی تحت فشار مردم قرار گرفت و ناگزير شد تا برای اغفال و فريب مردم و طفره رفتن از عمق  و 

 که یکميسون . دين  گذاشت یو علما....دوش کميسون متشکل ه سی را بروليت برؤ شرم آور مسۀآشکار شدن اين فاجع

.  که درگذشته ايجاد شده اندئیرسی اش از قبل معلوم است مانند ساير کميسون ھا برۀمتشکل ازچنين افرادی باشد نتيج

تاريک انديش، جنايتکار،   مردم عدالت خواه و شريف ما الزم است تا جلوگيری از عضويت افراد مفسد،ۀبرای ھم

ن غير آ ۀون نبوده و فيصل المناک ازصالحيت اين کميسۀبررسی اين فاجع. نمايند ..... تيکه داران دين  و طالب انديش،

  يک تيمی با جھان بينی وسيع انسانگرا، غير وابسته،می بايد به وسيلۀ المناک ۀبررسی اين فاجع. عادالنه خواھد بود

گرچه اسناد کافی وجود دارد و ضرورت برای ايجاد کميسون .(غير سياسی و با معيار ھای بين المللی بايد پيگيری گيرد

  ).زبان خود اقرار نموده انده   بشود مجرمين ديده نمی

  !فرخنده

. تسرام نخواھد نشآگاه و با وجدان پاک آ حيثيت تو ھيچ انسان با ضمير، ۀ برای انتقام خون به ناحق ريخته شده و اعاد

  !فرخنده

. رسند  اميان شان به زودترين فرصت به کيفر اعمال شان میحقاتلينت و .  نامت با خون و آتش جاويدانه ثبت تاريخ شد

  .که درغمت شريک اند  کسانیۀ است از طرف ھمیاين تعھد

  
 ١٣٩۴ حمل ٢


