
 

 برنخیزیم؛ متحدانه اگر

  !سوخت خواهند بنیادگرایی دادبی آتش در دیگری هایفرخنده
 

 

 واهی اتهام ب  درنده پیشاانانجها ت را سااا   ۸۲ فرخنده. داد تکان را بیدار هایوجدان ارگ، کیلومتری یک در زن برابر در بربریت ترینموحش بازهم
 ز یی ،استانکزی حشیت زاده،حسن غزل ساییین نیازی، مال هرچند. کشایدند آتش ب  را اشتوت  توت  تن کرده، جبرکُش پو یس حضاور در ساوزیقرآن
 دستناه و مد مقامات اصطالحب  از وسیع جیع ک  است این واقعیت اما دادند، قرار تایید مورد را فرخنده پرپرشدن علنی صورتب  دینر ناانسان چند و زابلی

 دینچن ک  را وطن و دین دارانتیک  هایدغلکاری و فریب ک  ما مردم اکثریت خوشااباتان  اما. بردند حظ فاجع  این از جاهالن و جنایتکاران از مشاابو 
 لیدپ اوباشان سایر و غ و   رژیم هایجاسوسک مال دهان هیتلری، عیل این مقابل در صدایک و سریع واکنش با کنند،می درک وجود تیام با اسات ده 
 .نیودند اختیار سکوت و نشستند خود نننین جایناه ب  شرمنده دقایق او ین در ک  بستند چنان را شان

 ذشت گ سال چهارده طی باصوص و ده  چندین ک  است آدمکشان تحبیب و نوازیخاین فرهنگ محصول بلک  نبوده، تصادفی هافرخنده پرپرشادن
 ربدهع پیاپی روزها این ک  اسااالم و جهاد دارتیک  چند تا گردید قربانی شااده ریزیبرنام  قبل از عیل یک در فرخنده. اسااتداشاات  حاکییت کشااور در
 .نیایند وادار شان خیانت و پرخون سلط  قبول و تیکین ب  را آنان کشیده، ملت رخ ب  را شان خوییدرنده کشند،می

 بودند، دخیل ی قض در ک  را اوباشی چند عام  افکار تاثیر تحت دید، رفت  را آبرویش امنیتی نیروهای کارگیبی و حادث  این از ک  فعلی خندخیل  دو ت
 و فرخنده ورمنف قاتالن ک  دانندمی خوبی ب  اند،بوده قبیل این از تکاندهنده فجایع شاهد بارها ک  ما مردم اما. سازد مهار را اعتراضات موج تا کرد دستنیر
 در داشتنتدس از افتاار با ک  پلید بغالنی شرف. توانندنیی زده وحشاتناک اعیال یکچنین ب  دسات حاکم، سارجنایتکاران حیایت بدون هرگز هافرخنده

 ب  متعهد و ملی نسبتا دو تی اگر. استبوده فعال امنیتی نهادهای در معلوم قرار ک  اسات جیعیتی ا حالمعلوم های چک از گفت، ساان فرخنده ساالخی
 پو یس در را دزد و  یپن شرف هزاران ک  دادٔ  می قرار بازخواست مورد را خاینی و نامحترم مقامات آن هی  از او تر باید بود،می کارروی کشور در عدا ت

 پناه در نپغیا در زنان بر تجاوزجیعی قضی  اصلی عامالن از دوتن اگر. اندگذاشت  باز ملت بر ستم در را شاان دسات سااخت ، وارد ناملی امنیت و اربکی و
 ند،رسیدمی شان اعیال جزای ب  کشور کنار و گوش  در ما ننونبات مادر و خواهر هزاران روزیتیره عوامل اگر شدند،نیی گذاشات  آزاد نظایرش و سایاف
 .شدنیی بعدی قربانی فرخنده گاههیچ دینر

 فت خوجدان مقامات از  شکری با نامییون زوج مثاب ب  غ و   ک  شده باعث ملت، بودن خواب و ساکوت و عدا ت از اول درج  جنایتکاران معافیت جو
 جوش  ب فرخنده شدندریده ناکعذاب هایصاحن  تیاشاای از ملت خون یکساو از ک  بروند شاان امریکایی باداران پایوازی ب  درحا ی تیام تفاوتیبی با

 .کشندمی زجر شان های خانواده داشت  قرار آدماوار داعشیان چنگ در ما هزاره فقیر هیوطن ۱۳ دینر سوی از و آمده
 !دردمند هیوطنان

 مجس و عصیت گیرند، بازی ب  شان خارجی اربابان سارپنج  بر ساوار را ملت سارنوشات و بوده قدرت در فروشوطن و جانی رهبران ک  هننامی تا
 امن تحت را شان نوکران دیروز متحدانش و امریکا. بود ناواهد امان در شان شکاری سنان سبعیت و دستبرد از ما پساران و دختران و مادران و خواهران
 را ما مردم و وطن تا اندکرده آغاز داعش نام تحت انسااان قصااابان کارآوردنروی برای را جدی هایتالش حال انداختند، ملت جان ب  طا بی و تنظییی
 برای ازگیریسرب زمین  تا برند فرو جهل و تاریکی و اعتیاد و فقر در را ما جوان نسل ک  کوشندمی آنان. بپیچانند جها ت و ساتم زنجیر و غل در ترعییق

 .گردد مساعد شان غالمان
 در کابل لبق در را زن یک تن امروز اگر. بشکنیم اجتیاعی عدا ت و دموکراسی آزادی، استقالل،  فریاد با را سکوت و تیاشاگری صادایک بیایید پس

 آتش رد پیاپی دینری فرخندهنان نشویم، برپا متحدان  اگر. توسات و من مادر و خواهر نوبت فردا کشایدند، جها ت آتش ب  دریده هینان چشایان برابر
 .سوخت خواهند شان خارجی صاحبان و بنیادگرایان دادبی

 توطندوس و رنجدیده مردم تیامی از صایییان  کرده، تقبیح شادت ب  را فجیع رویداد این مردمش با هیصادا «افغانستتا  همبستتگی حزب»

 خون اریمننذ شده مشت یک ک  است آن موقع. بپاخیزند ا حالمعلوم کشانآدم علی  عیل در کرده، بدل نیرو ب  را شان درونی غلیان و خشام تا طلبدمی
 .گردند هار گرگان طعی  ما دینر خواهرکان فردا گردیده مزدور حاکیان خاینان  هایمصلحت پامال فرخنده نجیب

 حزب همبستگی افغانستا 
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