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 غازی شرف الدین خان بغالنی و همسنگرانش!
 جهاد و مقاومت!رهبران و بزرگان به سنگر داران جهاد و مقاومت نامۀ سرگشاده 

 

 !جهاد و مقاومتو بزرگان معظم رهبران 
جبهه شاه در  یک جنگ رویاروی غازی شرف الدین خان بغالنی و دیگر همسنگرانش درقسمیکه به شما هم معلوم است که  

یا با کشتن دختری بنام فرخنده که گو مردانه گی نشان دادند و از خود فداکاری وچند ساعته در یک جهاد فی سبیل هللا و دوشمشیرۀ 
 لقب غازی را کمائی نمودند.   ،متهم بوددینی قرآن سوزی و بی احترامی به مقدسات امریکائی شدن، یهودی شدن، به اتهام 

 

سوم  ونسل دوم از فرزندان مجاهدین همه  شرف الدین خان بغالنیتیم و همسنگران غازی اعضای نشان داده که  همچنان تحقیقات
 افغانیو غیرت  دینی احساسات با احساسات اسالمی در طول این سالها تربیه شده اند و همین که ،به شمار میروندجهاد و مقاومت 

یک ه دست ب  (از برکت جنگهای تنظیمی از نعمت سواد و تعلیم و تربیه بدور مانده اندکه اکثریت شان )این جوانان سبب شد تا 
بر چند ساعت سنگ و چوب در ظرف فیر و انداخت های و با حمالت برق آسای خود آنهم با  بزنندعمل جزئی  اشتباه کوچک و

   .دربیآورندرا از پا  دشمنو  بیآیندنایل بود، که یک دختر جوان دشمن خود 
 

جسد بیجان دشمن زیر موتر و بعد از آن تیل پاشی باالی جسد و به آتش شهکار دیگر این غازیان و علمبرداران جهاد انداختن 
 مقننه جمهوری اسالمی افغانستان قرار گرفت.قوۀ مقامات دینی، فرهنگی و بعضی کشیدن وی بود که مورد توجه و قدردانی 

کارمند جنائی یکی از نهاد های  ضمنجهاد و مقاومت است در نسل جوان برعالوه اینکه از علمداران  شرف الدین خان بغالنی
   دولت جمهوری افغانستان هم میباشد.

 

وطنداران مسلمان و شهید پرور ما خاصتآ خانواده فرخنده فراموش نکنند که کشور عزیز ما با تحمل هزاران مشقت و گذشت سالیان 
می زیاد موفق گردید که این چنین فرزندان رشید و مسلمان را در آغوش خود بپروراند تا در این چنین حوادث و واقعات ضد اسال

زندان بسر ببرند و یا به جای بسا افسوس است که این گونه جوانان احساساتی و مسلمان در و  و دینی از مقدسات ما دفاع نمایند
 قرار بگیرند.رآس رهبری آینده های دور یا نزدیک در جوانان پراحساس میتوانند در  کوم گردند، زیرا همیناعدام مح

 

تن انسان ایشان نمیدانستند که کشکه جوانان احساساتی ما در این حادثۀ قتل فرخنده فریب کشتار اسالف خود را خوردند،  ناگفته نماند
افغان را به عناوین مختلف به هزار های متمادی صد ها آنها فکر کردند که بزرگان جهاد و مقاومت در طی سالکار خوب نیست، 

و هیچ کس به ایشان اعتراض و حتی پرسان هم نکرد  ، دارائی های شانرا غضب نمودند، به نوامیس شان تجاوز کردندقتل رساندند
نیاکان  به قتل رساندند تا چراغرا  دختر یک، بناعآ این جوانان نیز با تقلید از همان میراث صرف یددکه چرا اینقدر قتل و کشتار نمو
 خود را دوباره روشن بسازند.

 

ه فرخنده از هر طریقی که امکان دارد فشار وارد نمایند تا خانواد باالیحال از شما رهبران معظم جهاد و مقاومت خواهشمندیم تا 
مسلمان تحت قیادت غازی شرف الدین جوانان این که و دعوای خود را دوباره بگیرند، و نا گفته نماند  از اشتباه این جوانان بگذرند

 .نمایندبه منزل فرخنده بروند و از خانواده اش طلب بخشش مانند بعضی از اراکین و شخصیتهای دیگر  حاضر اندخان 
 

ه نوامیس مردم نیستند زیرا برای اینها در مدارس جهاد و مقاومت تدریس نشده بود که بهم چندان مالمت  این جوانان احساساتی
، شیوه ناموس داری را بشکل درست فرا نگرفته بودند، زیرا اکثریت شان با ناز و نعمت و پولهای بباد و دست درازی نکنیدتجاوز 

آوردۀ فراوان و اسلحه بزرگ شده اند و صرف فهمانده شده بودند که در همچو وقایع با سر دادن نعره های هللا و اکبر از اسالم دفاع 
  .تا اجر عظیم و جنت برین نصیب تان گردد و به احسنات تان حساب شودد نمائی

قهرمانان خود ساختند، آنها را و هزار کابلی را عفو  75خواهشمندیم همان قسمیکه قاتلین هم در اخیر از ملت مجاهد پرور افغانستان 
جای  را هم مورد عفو و بخشش قرار دهند، تا در آینده این نسلهای جوان جهادی رهبران تان شوند. اهه الزم است تا این مجاهد زاد

 .کوم گردندزندان بسر ببرند و یا به اعدام محکه این گونه جوانان احساساتی و مسلمان در  خواهد بودبسا افسوس 
 

 افغانستان -کابل  ، شاه دو شمشیره زیارتچکان و زیردار گریختگان لب دریای کابل و با احترام اتحادیۀ ل  
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