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 !ارجمند دختران و عزیز خواهران به خطاب
 

 مبارکش اسم که دادید دست از را زیبا سرخ گل شاخۀ و شد خونین بهار شما برای 1۲31 سال بهار شروع عزیزانم
 در را جهان که نشاند فرو عمیقی غم و درد به خود فراق با را شما و رفت شما بین از عزیز فرخندۀ. است فرخنده
 نشده   مرتکب جرم به مجرم و متهم او زیرا شد مجازات و رفت فرخنده! بلی .ساخت تار و تیره تان چشمان مقابل

 مالی آنهم مال یک مقابل در او. داشت مذهبی جنبۀ او جرم. جرمینم   دیگر مثل نه اما گردید زاتاجم   و شد شناخته
 از او .بود کرده پرخاش یا و امری بی ،بود شده ذیهتغ مردم خون از کنه و سکخ   مانند سالها که دوشمشیره شاه

 و ثالثه محاکم مراحل. نگردید استنطاق و محبوس پولیس توسط .نشد داشت باز قضائی و عدلی مقامات طرف
 است قوانین درج آنچه و.  نپرسید چیزی او از کسی و نداشت مدافع وکیل. نگردید طی جمهوری ریاست مقام توشیح

 دار ریسمان و نشنید کس را او صدای و نپرسید کس او از را آخر و اول حرف. بگوید متهم را آخر حرف باید که
 جان چماق و سنگ و لگد و مشت وزیر.  شد خقه گلو در صدایش ،شد رپ   رپ   زیبا گل یکدسته   مانند او. نبوسید هم را
 عقدۀ آنهم با. شد ریختانده گر نظاره ها صد و امنیت محافظ پولیس نظر مقابل در عام جادۀ در رخشس   خون. داد

 موتر یک سنگین عرادۀ زیر در و کوبیدند کیلوئی چندین های سنگ با را او جید. نکرد کش فرو قرآن و دین حامیان
 باالی عالم به را ودودش سپردند فروزان آتش به را نازنینش جسد آخر ودر انداختند باشد بوده دولتی موتر شاید که

 آنانیکه و نیافت راه تان چشمان به خواب ،شدید سوگوار ها شما بار وحشت و هولناک حادثۀ ازین. فرستادند ملکوت
 جسد از آنچه ناپذیر وصف اندوه و غم وبا. ریختاندید تان خوار شیر اطفال بکام تلخ شیر ،دارید خوار شیر طفل

 دعوت اتفاق و همدلی به را شما که را فرخنده صدای و سپردید بخاک هم اتفاق و همدستی به بود باقیمانده او نازنین
 . کردید وقبول شنیدید کرد
 اتفاق و اتحاد هتج خود خون ریختاندن با که را چانسی این و رود هدر هب فرخنده خون که نگذارید عزیزان! بلی
 سیا   غبار را شما قلب و فشرده ناپذیر تحمل اندوه و غم را شما کدام هر پاک دلهای. دهید دست از کرده فراهم شما
 تمام شدید مصمم و گرفتید تصمیم شما وقتی ،بگیرید تصمیم و نشوید تسلیم اندوه و غم به .آورده درد به امیدی نا و
 تان قلوب در را روشن آیندۀ و امید گلهای نیرو این و میشود تبدیل مانهقد ثابت عظیم نیروی یک به تان اندوه و غم
 : است این میکنم پیشنهاد تان حضور هب من آنچه رابطه بدین و شکوفاند می

 

 این و بگیرید او قاتلین از را فرخنده خون انتقام همه از اولتر دارید قرار مشترک غم در کامل اتحاد با چنانچه - 1
 کنید انتخاب را ورزیده فرد چند خود بین از. میدهند فریب را شما آنها نکنید واگذار دولتی اراکین و دولت به را امر
  بخواهید کمک برون و داخل از دانان حقوق و قضات ،ارنواالنڅ ،مدافع وکالء از. بگیرند خود بدست را ها کار تا

 بدست زیاد تمسک زیرا است شما با برد دعوا ین در. نماید دعوا اقامۀ قاتالن باالی محکمه در تان منتخب هیئت
. میتوانند شده شناسائی آنها همۀ واسطه بدین که است روشن و گویا شده برداشته قاتلین از که تصاویری دارید

 ین در که نکنید فراموش. میکنند بیان را حقایق وجدان شارف زیر اکنون بودند ترسیده آنزمان در که عینی شاهدان
 از. میباشد عامه نظم و امنیت حفظ لومسئو پولیس زیرا. میباشد دارا را اول درجه لیتومسئو پولیس قضیه

 تا اند ظفمو   آنها زیرا کنید اجتناب اند چشیده دولت شهد کاسۀ از مردانیکه و زنان ،ها مال قبیل از دولت جاسوسان
 .باندازند تفرقه و شده داخل تان بین در
 

 فرخنده پاک خون محلیکه در مجللی تعمیر آنگاه و ،کنید آوری جمع جانانه اعانۀ و دیکن باز بانکی حساب یک - 2
 محل دوشمشیره شاه عوضه ب بعد نم   تا نمائید اعمار شید فرخندۀ یادگار هب باشد عام سرک ولو شده ریختانده
 .شود شناخته مردم برای متبرک

 

 ،پارلمان نمایندگی های رتبه به هائیکه خانم از و کنید اجتناب جدا   آنها های دعا و دم و تعویذات و ها مال از – ۲
 . ندهید رای آنها به آینده در و اجتناب نکنند همکاری شما با و اند رسیده غیره و وزارت

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/temori_temoeshah_khetab_ba_khwaharan_aziz.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/temori_temoeshah_khetab_ba_khwaharan_aziz.pdf
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 اتفاق و اتحاد برای خود خون ریختاندن با شهید فرخندۀ که را چانسی این که است این عزیزان بشما ماخطار خرینآ
 و خواهران شما داشتن نگاه اسیر و کردن سرکوب برای زیاد خطرهای زیرا. ندهید دست از نموده فراهم شما

 از کشانید خواهد سابق مانند بردگی و اسارت به را شما دور یا و نزدیک آیندۀ در که است تکوین درحال ما مادران
 احداث کابل شهر مرنجان تپۀ در سعودی عربستان طرف از که مذهبی پوهنتون و وزقند شهر المدارس اشرف قبیل

 آیندۀ کابینۀ در طالبان حضور امکان و میدهد سوق گرائی بنیاد و گرائی عقب به را طلبه هزار پانزده تعداد و میشود
 .ربود خواهد شما کف از هم را نسبی آزادی همین که غ و ع سرگردگی هب ملی وحدت اسالمی جمهوری دولت
 جائیکه تا را نوشته این تا خواهشمندم باشند داشته افقمو   نظر مفکوره این با محترمانیکه و عزیز دوستان از: نوت
 به ای نتیجه شاید نمایند تکثیر محترم های خانم فرهنگی و اجتماعی های کانون به خاصتا   بدیگران دارند توان در
 .آید بار

 پایان


