
 های عذابناک رخشانه،ضجه
 خواند!را به مبارزه فرا می بیدارهای وجدان

 

ن خبر ای سنگسارش نمودند.در دامنه های فیروز کوه در محضر عام به جرم عشق ورزیدن  هشکار کرد جنایتکاران درنده رخشانه مظلوم رابار این

 .دنمایسنگینی میبس معادل قتل یک ملت م ما و سایر زحمتکشان جهان مردر دوش باما اندوهبار کوتاه 

 دگر تان را برای جهانیان باردر افغانس« حقوق زن»ماهیت واقعی  یی و متحدان ویرانگرشاشغالگران امریکادر زیر نگین رخشانه  زجرکش شدن

از جهت دیگر برای مردم ما یکبار دیگر ثابت  افغانستان جهنم زنان است نه بهشت ترسیم شده از سوی جانیان. و نشاان داد که مال سااختبر

گری های ضدملی با غالمان های رذیالنه سرکار آمد، عمال با خیانت و معاملهسااخت که دساتگاه سوسایده   و ه که با رمقراق و عوامبریبی

 .ساکستان، مردم و بخصوص زنان ما را در لبه سرتگاه قرار داده است

 !همورنان سوگوار

، مردم ما نه دنوبرچیده نشیروی متحد مردمی با نکه جنایت و جنایتکاران متجاوز و ورنی  تا هنگامی .رخشانه سایان کار نیست وحشتبارسنگسار 

ه غداران علیبنا برماست تا همسان مشت واحد  .د یافتنانسانی دست خواه و نه به رفاه و سعادت د کردنتجربه خواهصلح و امنیت سراسری را 

و بربریت تحت  جهالتلشکر  توسا هر روز  کان ماو حرمت مادرو نگذاریم خون فرزندان عمل کنیم و بسای  یکپارچه خارجی و داخلی شاان 

 .زمین جاری گردد رب ساالر و دیگر غالمان امریکا و ساکستان و ایرانعنوان رالب و جنگساالر و بنگ

و سوشالی را منهدم نکرد که این رژیم فاسد ما خواهی فریاد عدالت امانشینان فرخنده را زجرکش کردند ارگ هایدیروز چوکره در برابر چشم ما

 مظلوم در زیر سنگباران رخشانهناک های عذاباز ضاجهباید هر وجدان بیدار اکنون  فرار داده شادند. چنگ عدالتاز  اشاصالی قاتالن نتیجتا

اریخ شرمسار در برابر مردم و ت ریم تانققه سایان گذا کشنده سکوتننگ تاریخی و این  و به این اخیزیمبپ تکان بخورد. ساسداران جهل و بربریت

 های ما خواهد بود.اگر تکان نخوریم، فردا نوبت سرسرشدن جگرگوشه .نباشیم

نان و که زایستاد اسات که این ورن هنگامی آباد و سرفراز در ققار سایر ملل آزاده خواهد  عمیقا معتقد« حزب همبستگیی افاانستگان»

 استوار برزمند. همدوش یکدیگر  تاجران دین و قوم و باداران خارجی شانعلیه مردانش آگاهانه در جبهه مشترک 

مردمگرا ای ز تمامی نهادهکند و اشدت تقبیح می دانسته به وحشیانه و ددمنشانهسنگسار رخشانه را عمل « حزب همبسگیی افاانسگان»

 .دنارزه و انهدام استبداد صیقل زنان را برای مبشرلبد که با سوگ ناله های این دختر جوان تعهد می عناصر شرافتمند و بیدارو 

 

 حزب همبسگیی افاانسگان
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