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ود ب  ی که ن  ده و عدالت  ن  کی در شوگ  ف رخ 
 اش 

 

 

 
 

( 2015مارچ 19اشکی در سوگ فرخنده، دخت باشهامت افغان زمین می ریزیم که دو سال قبل در همین روز)

و یکی دو مال و چلی برزمین  مشت افراد الابالی و خدائی خدمتگاردژخیمان اجیر و یک  ان کثیفدست اب

 ریخت.

و فرخنده در چند قدمی قصر ریاست جمهوری کابل، در حقیقت ریختن خون انسانیت و افغانیت ریختن خون 

 بود. عدالتقانون و مرگ 

بود، در چهار راه دوشمشیره در روز "اسالمی" پوشیده دختر پاک و معصومی را که سرتا پا در حجاب سیه 

چنان با توهین و تحقیر و بی حجاب  ؛روشن و در موجودیت یک درجن پولیسی که در خدمت مردم نبود

 باشد. بخاطر نداشتهزجرکش و پارچه پارچه کردند که تاریخ افغانستان و جهان شاید هرگز نظیر آنرا ساختن، 

، ساختنداین دخت نجیب افغان را بعد از آنکه ساعت ها لت و کوب کردند و خون پاکش از سر و رو جاری 

داد او عبور  و نیم نفس یکی از جانیان شرف باخته و وجدان مرده وسیلۀ نقلیه خویش را از روی تن خون آلود

 بردند؛ کشان کشان به دامنۀ دریای کابل و هنوز زنده بودو بعد تن خورد و خمیر شدۀ او را که غرق در خون 

 !بود پولیس اما فقط نظاره گر و ددمنشانه به آتش کشیدند.

می فرخندۀ مظلوم اما هنوز نفس می کشید و نیمه جان در آتش بیداد یک مشت ارازل و فرومایگان، ذره ذره 

 !ما پولیس هنوز هم نظاره گر بوداسوخت و 
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مردم باشد و در دفاع از مردم همیشه حاضر و آماده، چون اکثراً افراد اجیر شده و اما پولیس که باید خدمتگار 

و استخدام شدۀ تنظیم های"جهادی" بودند و هستند هنوز، یا اینکه شهامت دفاع از یک دخت افغان را نداشتند و 

 یا هم از مقامات باال دستور داشتند تا از مداخله در مورد خودداری ورزند.

مگر کجا بود انسانیت و افغانیت شان؟ کجا بود شهامت شان؟ کجا بود ناموس داری شان؟ کجا بود وجدان و 

 شرافت شان؟ 

از مسلمانی شان مگر پرسشی درکار نیست که بارها و بارها در امتحان آن ناکام مطلق بوده اند؛ البته در این 

تنظیم ها و کته سران شان اند و در آن جنایت  مختصر منظور از آن عده افراد پولیس اند که در استخدام

 هولناک حاضر بوده و حیثیت تماشاچی را داشتند.

فقط دل هر انسان با  خندۀ مظلوم آوردندر، آنچه در آن روز شوم بر سر فاتفاقات آن تراژدی وحشتناکتکرار 

آن جنایت عظیم نفرین میفرستد  جنایتکاران بی آزرمرو خواهی نخواهی در حالیکه ب شرفی را به لرزه می آورد

 ی مصرف را بخوانند.و بیشتر از پیش وامیدارد تا فاتحۀ این حکومت دوسره و ب

قادر نیست عدالت را ، دوسال میگذرد، حکومت دوسره اما هنوز هم (2017مارچ 19)از آن روز شوم امروز 

 در مورد قاتلین شرف باختۀ فرخندۀ شهید، مورد اجرا قرار دهد.

از تمام آزاد قرار معلوم آن جانیان سفاک فقط از روی ریا چند روز مهمان مقامات امنیتی بودند و بعد با اعز

، هنوز هم اندرآن بیغولۀ گردیدند. یکی از آن شرف باختگان که عضو شورای نظار و کارمند ریاست امنیت بود

خالف آنرا ثابت سازد تا ما گویا مشغول جرم و جنایت است؛ اگر چنین نیست از روی لطف یکی پیدا شود و 

 هم بدانیم که آن قانون نیمه جان هنوز نمرده است!

 این اما در حالیست که مردم دیریست فاتحۀ عدالت را در آن مرز و بوم خوانده اند!

هموطنان شریف و با احساس اما بیشمار در مورد آن جنایت عظیم نوشته اند و هنوزهم می نویسند و یک تعداد 

 آن جریان غم انگیز و وحشتناک را دنبال میکنند و...عمالً هم در داخل کشورادۀ ما هموطنان آز

و اما نباید فراموش کرد که آن دستان پلید و منابع تغذیۀ آن ددمنشان تاریخ، چون به گونه های مختلف در رگ 

سال گذشته به گونه های نفوذ کرده اند، خانوادۀ فرخندۀ شهید را نیز در ظرف دو و ریشۀ حکومت دوسره 

مختلف؛ مخفی و علنی بارها و بارها تهدید کردند، برای شان گویا خط و نشان کشیدند، ترس و رعب و وحشت 

 ترچنان تنگ و تنگبازهم حلقه را برای شان خانه و کاشانه کردند و ایجاد کردند و عاقبت مجبور به فرار از 

 شهر و ُملک و وطن شانرا مجبوراً ترک نمودند.ند که کرد

تخویف به مقامات مربوطه اطالع دادند آن دخت افغان چندین بار از آنهمه تهدید و  ف  در آن زمان خانوادۀ شری

 و آن مقامات هم وعده های میان خالی و سر خرمن دادند، اما کوچکترین اقدامی در مورد نکردند.

، عدالت مرده مت دوسره قانون فقط باالی غریب و بیچاره و بی واسطه و نادار تطبیق میگرددآخر در آن حکو

 و مقامات هنوز در چانه زنی باهمدیگر مشغول اند و... است

 آن مالی بدکارۀ دوشمشیره کجا شد؟

 به کمر، مامور ریاست امنیت کجا است؟ چهگآن چاقو کش  تفن

 بزرگتر از خود را برداشته و بر تن نیمه جان فرخنده میکوبید کجا است؟آن مردک که سنگ 

 آن پولیس های بی مسؤلیت و تماشاگر اجیر کدام جنایت دیگر را نظاره گر هستند؟
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و مجرم بود و قانون و عدالت را به تمسخر گرفت، تازه به ننگرهار  آن قومندان امنیت که صد فیصد مقصر

 را پامال کند. بادآفرستاده شد تا امنیت کابل را که برباد داد، امنیت جالل 

بی رحم که موتر خود را از جسد نیمه جان فرخنده عبور داد، در کدام شعبۀ ریاست امنیت آن ددمنش سفاک و 

 هنوز هم مشغول جرم و جنایت است؟

از عبدهللا عبدهللا گلۀ نیست چون همه میدانیم رفیق دزد و شریک قافله است، اما اشرف غنی در کدام خواب 

 ا نادیده میگیرد و فاتحۀ عدالت را می خواند؟!خرگوش فرورفته است و چرا شریک جرم می شود، قانون ر

 این قصه با درد و دریغ که سر دراز دارد...

 که دو سال از آن جنایت عظیم و وحشتناک میگذرد، اشکی می ریزیم در سوگ آزاده دخت افغانامروز 

 ه!ما افغانستان برباد داده شد "فرخنده" و در مرگ قانون و عدالت در سرزمین سوختۀ

در حالیکه به روان پاک فرخندۀ شهید درود میفرستیم، وعده می سپاریم که در حد توان خویش نگذاریم آن 

آن جانیان شرف باخته و اجیر و حامیان تنظیمی شان خمی بر ابرو نیاورند و  جنایت عظیم فراموش گردد و

 هر آغازی را پایانی است!!! سواره از زیر ریش عدالت بگذرند.

 !مراموش نکنیــــده ها را فـنـرخــده و فـنـرخـــف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


