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 چهرۀ مملو از خوِن فرخنده
 

 چه گپ شده؟ 
 چرا این دختر هموطن معصوم و بی گناه به این روز گار افتاده است؟ 

 که وی قتل شده، کشته شده و به شهادت رسیده. مگر معلوم نیست چرا؟ برایم می گویند و می نویسند 
 علت آن چه بوده؟

خدا می داند. می گویند که این فرخندۀ جوان مرگ، تنها نیست.  بسیار فرخنده های دیگری هستند که از بابت استبداد 
ی حیوان صفت نجات دهند. فرخنده و ظلم، مرگ را به سادگی قبول می نمایند تا خود را از شر این گونه انسان ها

های دیگری هستند که گوش، بینی و زبان شان بریده شده و حتی اتفاق می افتد که آنها را مثل گوسفند ذبح و یا حالل 
 می کنند. چرا؟

 چرا؟
 آیا آنها حق ندارند که مثل همۀ مردم زندگی نمایند؟ 

زیرا هدف از آفرینش قبل از هر چیز، زندگی کردن است. هر انسانی که پا به دنیا می گذارد دارای حق حیات است 
است که برای همۀ آدم ها تحفه داده شده است. هیچ کس حق ندارد بی موجب این حق « ج»حق حیات عطیۀ خدواند 

 را از وی بگیرد، و وی را به قتل برساند و زندگی را از وی سلب نماید. 
ببرد و آنرا گرامی  دارد، چون انسان یک مرتبه زندگی می کند.   هر کس حق دارد که از زندگی به طور شایسته حظ

پس چرا فرخنده را از این حق حیات محروم ساختند و او را بطوری وحشت ناک، با بی رحمی و بی حیایی به شهادت 
 رسانیده اند. 

 ندند و سوزاندند.... می نویسند که بعد از لت و کوب او را زنده زیر تایر موتر نموده اند و بعداً به آتشش فگ
فرخندۀ عزیز چهرۀ خونین تو همیشه زیر نظرم است. ترا نمی توانم فراموش کنم. گناهی تو چه بوده؟ که ترا به این 
 حالت کشانیده اند و ترا کشتند.  تو مستحق زندگی بودی و از خود آرزوهای داشتی که نتوانستی به آرزو هایت برسی. 

 
است مصیبت و بدبختی ما مردم  که در گوشه و کناری به ناحق کشته می شوند و کسی نیست که بازخواست کند. این 

بودند کسانی که تماشاگر تو بودند و کسانیکه مأموریت داشتند تا ترا قانوناً حراست نمایند و نجاتت دهند. ولی هیچ 
نمود.  من از دور برای فامیلت و برادران محترمت  کاری نکردند. خوب این روزگار تلخ را فامیلت چه طور سپری

 تسلیت عرض می دارم و تو فکر نکنی که تنها بودی و توسط چند نفر خونخوار جاهل و بی خرد به قتل رسیدی. 
 

 دولت چه وظیفه دارد؟ 
 پولیس وظیفه اش چه است؟  

 باید روشن شود. ما حق ترا و انتقام ترا گرفتنی هستیم.
 

لی مشکالت دولت به اندازه ای فراوان است، خواهر عزیز که نمی دانم از کجا شروع کنم.  برای ما در روزگار فع
جای بی نهایت خوشی و مسرت بود از اینکه بعد از مدت طوالنی حکومت وحدت ملی به وجود آمد. خوب، خدا نیک 

 ی شویم که مشکالت به حدی رسیده کهو مبارک کند. باید خوشی کنیم و آنرا به فال نیک بگیریم.  ولی حال متوجه م
حتی صالحیت قانونی رئیس جمهور منتخب را مد نظر نمی گیرند. در حالیکه به بسیار خوبی و قانونی رئیس جمهور 
حق دارد تا پارلمان را لغو نماید و همه کسان را در جای شان بنشاند. خوب آرزوی این کار را نداشته، چونکه وی 

نشمندی می باشد.  در شرایط فعلی و جنگ در یمن رئیس جمهور پشتیبانی خود را از یک شخص با حوصله و دا
عربستان سعودی اعالن نمود، چونکه این اولین بار نیست که عربستان سعودی مردم افغانستان را کمک نموده است، 

ر سلطۀ شیعه بلکه در طول تأریخ مخصوصاً زمانیکه دولت صفوی می خواست که مردم سنی مذهب افغان را زی
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 مذهب دولت صفوی خویش قرار بدهد.  
همه می دانند که میرویس خان هوتک جهت گرفتن فتوا عازم مکه شدند و در بازگشت شان قیام ملی را بر علیه 
صفویان براه انداخته و پیروز مندانه خودش و پسران شجاع وی ایران را تحت تسخیر خود در آوردند. در اینجا قابل 

ه فرق بین مذهب سنی و شیعه در آنست که برای سنی مذهب ها در دین موضوعی خالفت مطرح می تذکر است ک
 باشد و نه امامت. 

بعداً در زمان اشغال شوروی همین کشور عربستان سعودی بود که به داد و فغان افغان ها رسید و باز هم در روز 
د است به نتیجه ای برسد.  مگر در خود مملکت خواهر گار فعلی مذاکره با گروه طالبان را نیز وعده نموده که امی

عزیز که ترا به این حالت انداخته اند چه می گذرد.  می گویند که مملکت را نه با زور و خشونت بلکه با قانون باید 
 اداره نمود. چرا با قانون؟

 

دهند، مثال قتل تو خواهر عزیز برای اینکه کسانیکه از قانون نمی ترسند هر کاری را که دل شان بخواهد انجام می 
و گرامی من، رشوت خوری، کار شکنی، اختالس که نمونه بارز آنرا در وزارت دفاع به چشم و سر مشاهده می 

تن از وطنداران بیگناه ما که بر اختطاف های دیگر اضافه شد. و  31نمائیم و از این قرار گپ های دیگر، اختطاف  
پولیس و نهاد های امنیتی تعقیب و توسط څارنواالن تحقیق و توسط قاضی صاحبان غیره وغیره که همه باید توسط 

مجرب بررسی و مجازات شوند که البته با یک قوه قضائیه با اقتدار این کار امکان پذیر خواهد بود. خواهر عزیز 
ه به همین نسبت است کاین قوه قضائیه می باشد که دوسیه مربوط به قتل ترا مورد بررسی و دادرسی قرار می دهد. 

قوه قضائیه از مال و جان مردم در مقابل تجاوز، تعرض، و غیره کارهای نامشروع که در باال ذکر نمودم محافظت 
می نماید. به یک  جمله از هستی انسان و حق و حقوق وی که حیات داشتن یکی از حقوق های اولیه وی می باشد به 

 شمار می رود، دفاع می نماید. 
 

ا برای تو خواهر شهید وعده می دهم که مراقب دوسیه قتل تو بوده تا اینکه این جنایت کاران به جزای اعمال این ر
ننگین شان برسند و بازهم در اخیر به حیث یک هموطن برای فامیل محترم تو تسلیت عرض نموده و با این غم جانکاه 

 و بزرگ خانواده ت شریک می شوم. 
 

 پایان
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