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 ایدی از فرخنده و اشکی در سوگ عدالت 

  گریم گالب انب شام اصل مقرص است 

  !های پرپر است اما چه سود، حاصل گل 

 

او پامال  لی از گلهای افغانستان، ظالمانه پرپر شد، برک برک وزی، گ  شش سال قبل در چنین ربلی 

 شد، او را به آتش کشیدند و دود اش به هوا رفت. دد و ون  د 

"، او را یک مشت  فرخنده ملکزاده"بلی هموطن آن گل زیبا و رعنا، خواهر نامراد ما فرخنده بود،  

ی گذری هم ار کوچۀ انسانیت نکره بودند، به بد ترین شکل و زیر  حتافراد ددمنِش اجیر شده که  

ربات مشت و لگد و سنگ و چوب، نیمه جان نمودند و بعد یک وحشی دیگر موتری را از روی  ض

به آتش کشیدند و باقی    او را سخت زبونانه جسد تکه، پارۀ    جسد نیمه جان او گذشتاند و بعد هم  

 ماجرا... 

ی بیشتر در مورد باشند، می توانند باالی  واهان مطالعۀ مضامین و نوشته هاهموطنان عزیزی که خ

بخش خاص  را در آن  تحلیل ها  و  مقاالت    ، عنوان بخش خاص "فرخنده" کلیک نموده، نوشته ها

 کلیب های آهنگ ها اندر این مورد گوش دهند.  مطالعه نمایند و نیز به

کنم، این است که با قتل وحشیانۀ فرخندۀ    پافشارباالی آن واهم  و اما آنچه در این مختصر من می خ

دی"، مقامات  ن پولیس که میگویند" پولیس د خلکو خدمتگار  ود بود نامراد، در روز روشن و با موج 

 و...   مسؤل وقت، تعدادی از آن اوباشان را دستگیر و روانۀ محکمه نمود 

اوباشان به مرگ محکوم گردیدند، اما بعدتر دستان خون    ناکمه تعدادی از آدر مرحلۀ نخست مح 

آلودۀ در کار شد و در محکمۀ بعدی، قاضی بی وجدان، حکم اعدام آن اوباشان را فسخ کرد، جیب  

 گردیدند. های خود را پر پول نمود و برای هر کدام ده تا بیست سال زندان تجویز کرد و محکوم 
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چند صباحی را با  و خونریز و وحشی و...،    و صفتان زشت خ   آن دد قرار معلوم  !  ولی و مگر  ،اما

عزت و احترام در مهمان خانه های امنیت و...، سپری کردند و خاموشان از دریچه های پیدا و  

 پنهان بیرون شدند و آب از آب تکان نخورد و همه چیز به فراموشی سپرده شد. 

چند از آن اوباشان خونریز و ددمنش، از  در آن زمان هم با عکس ها و اسناد، معلوم شده که تنی  

 مامورین امنیت ملی بودند. 

 ، اکنون کجا هستند؟ صفتان آدم رو   آن دد حال سوال اینجاست که کی میداند 

 آیا هنوز در زندان به سر میبرند یا دوباره به امنیت ملی پیوسته اند؟ 

رد  مه جان فرخنده کوبید، همان ف، همان فردی را که با سنگ بزرگ به فرق جسد نیچرا قاتل را

 کردند؟! وحشی دیگر که موتر را از باالی جسد فرخنده گذشتاند و..، اعدام ن

 حکم مرگ تعیین گردیده است؟  قاتلبرای مگر نه این است که 

را باید در افغانستان خواند و جسدش را در یک ناکجا آبادی باید    عدالت فاتحۀ اگر چنین نیست، پس  

 بخاک سپرد. 

مگر نه تروریستان و جنایتکاران طالب که هزاران هزار از هموطنان بی گناه ما را از ده تیغ شقاوت  

خود گذراندند و چنج هزار زندانی طالب را به امید گدائی صلح، با عزت و با حرمت از زندان ها  

 آزاد کردند.

 ه اند؟ صادر کرد   مگر نه طالبان جهل دستور آزادی هفت هزار تروریست دیگر را از زندان ها

 فرد و هیچ جناحی نباید توقع عدالت داشت. پس ای هموطن از هیچ 

 واقعاً هم که: 

  گریم گالب انب شام اصل مقرص است 

  !های پرپر است اما چه سود، حاصل گل 

و زبونانه    هاین گ ل ها با درد و دریغ که هر روز و هر ساعت در کشور دربند کشیده شدۀ ما، نامردان

 . پرپر می شوند 

 ت ها فراموش شوند!! یاد فرخندۀ شهید را گرامی بداریم و نگذاریم این جنای 


