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 23/03/2015         م. نسیم اسیر
 

 اشکی برتابوت فرخنده!!
 

 پرتگاه وحشت!!! سقوط در
 
شده است. محکمه صحرائی  دست همگان ۀملعبهمه امور،  ،ضعف دولت زا ،افغانستان ۀمحنتکد در

د جنون خو وحشت و بارزی از ۀنمون ،جوان بنام فرخنده به آتش کشیدن بی موجب یک دختر و اخیر
 معصوم و« ۀفرخند» راه خدا انجام دادند. نشینان کابل به زعم خود در سفانه شهرأست که متا سری

فحه ص ماند وی تا ابد باقدامان عاملین این فاجعه  لکه ننگینی در ،خاک سپرده شده ب بی گناه امروز
 گردید. رریخ ما مکدأدرخشان ت

بیح تق را شدیدا   نفرت انگیز ۀاین فاجع ،با سروده ای ،سوگواران این شهید دست جهالت کنار من در
 می کنم:

 
 یک حرکت بی سابقه در تاریخ افغانستان() پیکر فرخنده بر شانه های زنان با شهامت کابلتابوت 

        

 ازـدارم نی ،دانـاین خاک از با تو ساز  کار و ازـی نیـدای بــای خ
 مـی کنـشر، شکایت م بشر، در از زان این حکایت می کنمـاشک ری

 ودـوان بـحی از خصلت ما بد تر ودــانسان ب ،ام پاک ماـه نـگرچ

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assir_nacim_ashkey_bar_taabut_farkhonda.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assir_nacim_ashkey_bar_taabut_farkhonda.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 مـا را می دریـه هـگرگ آسا رم چون اژدریم ،بگردد خوی ما گر
 مـیـی می کنــانـم آسمـکـی حـفـن شادمانی می کنیم م وــــمی دری

 تابـماه و اب ـتـردد آفـره گــیـت بسکه انسان را گناه است وعقاب

 روی گردان می شود ،انجم و مهر زان می شودـما گری آسمان از
 وحشت است؟ و یا نصیب شان ترور ؟این مذلت قسمت این ملت است

 نــک ا دورـم ن ننگ ازــه ایـلک چشمی به این محصورکن ۀگوش
 ستیز و نباشد بیش ازین جنگتا  زــریـزمین ما ب آب رحمت بر

 
 م، فرانکفورت15 مارچ 22اسیر نسیم م.
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