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 19/03/2016                                                                                            رایام ق ها ناسحا

 تلاهج ناینابرقدر قطار " فرخنده"
 

در نفس شهر کابل از سرحد تصور هر انسان خارج است، لیک با وجود آن به چشم سر  راپ لاسرویداد وحشیانه  

های برحقش  فرزند ما با اسم زیبای فرخنده که هنوز َدر های جهان آرزوی. دیدیم و از فرط بیچارگی خود گریستیم

ها و بی دانش از کیفیت دین  بافی یکی از دوکانداران دین توسط رهگمان بی خبر از ارزش باز نشده بود با دروغ

 . به زندگی یک موجود فرهیخته و منزه با وحشت از سرحد خیال دور، خاتمه دادند

اول در تا ریخ افغانستان جغه   بار" فرخنده.  "فرخنده از جهان رخت بست و به خاک سپرده شد و رفت لیک َنُمرد

مردساالری را به زمین زد و خواهرانش نگذاشتند که مردها جسد پاک و خجسته  شهید راه آزادی و طرد خرافات را 

بیرون کشیدن و راندن . به خاک بسپارند

داکتر ایاز نیازی امام مسجد وزیر اکبرخان 

از محل، زمین زیر پای مالساالری را به 

بعد از امروز طریق از بیراه  .لرزه درآورد

کشیدن مردم مسدود گردید و امید است کسی 

دست به تعویذ نویس پیش نکند تا دردش را 

 . مداوا کند

 :امروز در رسانه ها خواندیم که

 .است طلبی دنبال عدالت" فرخنده"هزارها  و  سوخت در آتش جهل خائنان ملی" فرخنده"

  
عدالت است و دوم آن آتش جهل به ملت افغان به ارمغان دارد که یکی آن اشاره به این هر دو شعار دو جهان نو را 

 طلبی

با « فرخنده». سی و شش سال است که ملت افغان در قهر بی عدالتی و جهل خاینان ملی می سوزد و می سازد

دخترانه  معصومانه  قربانی بی سرحد خود دروازه  ننگین و فوالدین بی عدالتی و جهل را  با قدرت عجیب با لگد 

 . خود بهم زد و راه را برای آیندگان باز نمود
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 در کابل " فرخنده"مظاهرات ُپر از افتخار و مباهات خواهران و برادران 
 

ناهید "تو با . به روح پاکت بشارت می دهم که تو از آسمان ها ناظر تحول عظیم در میهن می شوی" فرخنده"

آن دخت افغان که سینه را در برابر تانک های دشمن سپر کرد و در تا ریخ ملت افغان نام با شکوه خود را " صاعد

 . ثبت کرد، همقطاری که می توان بدان بی نهایت افتخار کرد

چهره هایی که در مظاهرات دیده می شود، اکثر مطلق شان جوان ها هستند و اینها کسانی هستند که با الهام از 

 . ی تو راه آینده  افغانستان و افغان ها را رقم می زنندقربان

منحیث یک پدر از شما فرزندان عزیز امروز و زنان و مردان آینده  افغان درخواست می نمایم که تهداب مبارزات 

به  آزادی طلبی و عدالت خواهی تان را باالی منافع ملی افغانی بگذارید و به احدی مجال ندهید که از نیت پاک شما

 . نفع ایدولوژی های منحط و منحرف خود ها استفاده کنند

سی و شش سال و اندی قبل از امروز ملت افغان با بزرگترین فاجعه  تا ریخ کشور دست به یخن شد و صدها هزار 

 ها با پدران و مادران و برادران و خواهران شان به نام مسلمان و بی خدا و چی و چی زیر خاک شدند و" فرخنده"

 . تا امروز کسی به نام انسان در نظام موجود در طلب حق و عدالت شان نگردیده است

امروز با افتخار بی پایان روی صفحه  . نگزارید و به احدی اجازه ندهید که با سرنوشت تان مزورانه بازی کند

خود را باالی شانه " خندهفر"تلویزیون شاهد بزرگترین تغییر در ساختمان اجتماع افغانستان بودم که زنها تابوت 

گرفته و مردها در لب سرک با تعجب و متحیر می بینند که زن ها راه خود را الی سنگزار های جامعه پیدا کرده و 

 .احتیاج به انحصار وظیفوی مرد ندارند

 

اصالً به  می ریزند و" فرخنده"به خود بالیدم که زن مدرن افغان بیل بدست گرفته و خاک باالی تابوت و سنگ لحد 

 .مرد نگاهی نمی کنند
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این یک تجربۀ بزرگ در تا ریخ افغانستان بود که زن جایگاه خود را در جامعه تثبیت می کند و سر امروز مرد و  

زن اعضای یک مشت جامعۀ افغانی بوده که در ارتقای میهن و نجات از خرافات دست بهم داده و وطن مشترک 

 .اشت احترام به عنعنات پسندیدۀ افغانی مقام خود را تثبیت کنندخود را در قطار جهان با در نظرد

 من ق ها التوفیق . بهشت برین مکانت باد -فرزند عزیزم درود می فرستم " فرخنده"به روح پاکت 
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