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 یاد بود ازقتل زنده یاد فرخنده ملکزاده شهید 
 
 
  ۱۳۹۳حوت  ۲۸که به اتهام سوزاندن قرآن مجید در مسجد شاه دوشمشیره در تاریخ ساله   ۲٧فرخنده ملکزاده دخت  

 ۰در پی حمله یکتعداد از مردان خشمگین و متعصب کشته شد و سپس جسدش در بستر خشک دریای کابل انداخته شد
بعد در حالی که  در پی قتل این دختر اعتراضات زیادی در فضای کشور و جهان  شکل گرفت. فرخنده سه روز 

 ۰تعدادی از زنان تابوت او را بر دوش داشتند به خاک سپرده شد 
حوت، مالی مسجد موسوم به شاه دو شمشیره، در مرکز کابل، فریاد زد که   ۲۸بعد از ظهر روز پنج شنبه  ۳ساعت 

ل مسجد شتافته و او  است. پس از آن مردان خشمگین از چهار گوشه مسجد به داخګویا یک زن قرآن مجید را آتش زده
 ۰را مورد ضرب و شتم قرار دادند

است که وی قرآن مجید را نسوزانده،    شواهد نشان میدهد که فرخنده بارها به کسانی که او را کتک میزدند صدا کرده
 ۰پردازنداما مردان خشمگین بدون توجه به ادعای او به ضرب و شتم فرخنده می

خواهد اما او دقایقی بعد به علت شدت  آلود است، ازمردم کمک میش خونفرخنده درحالیکه سرش شکسته وصورت 
 ۰دهدجراحات جانش را از دست می

های دینی در اسالم  نویسی مغایر آموزه ویس گوشزد کرده بود که عمل تعویذنذ فرخنده در آن روز به یک مالی تعوی
زند که وی قرآن  درگیری لفظی  با فرخنده اتهام میاست، پس از آن این تعویذنویس برآشفته شده و پس از یک توتئه و 
 ۰رسانندمجید را آتش زده و مردم متعصب وخشمگین نیز او را به قتل می
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قطعه شعرې را بیاد فرخنده شهید سروده ام که با شما دوستان ګرامی درمیان ګذاشته و به روح فرخنده شهید اهدا  
 مینمایم 

 

 ای الګوی حجاب
 

 حجاب ترا اهل خرافات برده اند 
 بامرګ تو از قهرخداهم  نه ترسیدند 
 با پیکر بې جان تو هم رحم نکردند 

 با مکرفریبکاری چی فتنه به پا کردند 
 ای شهر نشینان 
 ای مردمان ده 

 ای اهل این دیار 
 ای سروران دین 

 تا کی درین مسیر جهالت و انحراف 
 دور از کتاب دین 
 در سیر خرافات 
 در قید اعصیان 

 با تاریکی جهل و خرافات 
 خاموش وبې صدا 
 در غم نشسته اید 

 فرخنده را به دیر ابدیت سپردند 
 صدای انت  الحق او را هیچ نه شنیدند 
 به سیر  ارمان های دلش بد جفا کردند 
 با جسد بی جان او اتش  روا کردن 

 افسوس به حال وی 
 افسوس به حال وی 

 در سوګ تو ای خواهر شهید 
 من اشک ،ماتم ام 
 من اه ، ناله ام 

 ای جان خواهرم 
 فرخنده عزیز 

 فرخنده باد روح، روانت شهید پاک 
 ای الګوی حجاب 

———------— – 
 روحش شاد ویادش ګرامی باد 
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