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پیام شورای افغاانن م د مارک
دراین آواخر بازهم دهشت و وحشت وبربریت قلب افغان هارا جریحه دار ووجدان بشریت
را تکان داد.
فرخنده دختر معصوم و بی دفاع  ،چون منصور حـــــالج به نام دین و به نام خدا با فجیع ترین
هولناکترین ووحشیانه ترین شکنجه ها به دست اوباشان ،این انسان نما هابه جاودانگی
پیوست ،اما طنین زجه ها و نالـــه های معصومانه و بیدفاع اش جهانگیر شده قلب هر انسان
با احساس را به لرزه درآورده است.
مــــا امروز اگر سوگوار فرخنده استیم  ،همچنان سوگوار آنیم که وجدان انسانی  ،غیرت و

مردانگی  ،آدمیت و شرافت آهسته آهسته بــــــدست جهالت و موهوم گرایی به گورستان
نسیان سپرده می شود .هر عمل زشت ووحشیانه وهر جنایت را به نام دین و خــــدا انجام
میدهند.
هرراکت که موجب قتل و وکشتار بیگناهان میشد توام با نعره تکبیر شلیک میشد ،اموال مردم
به نام غنیمت خداوندی چپاول و تاراج می شود  ،شکنجه و زجرزنان بی دفاع به استیذان
ارشادات دینی انجام میشود شمشیر شیطانی تکفیر و الحاد بدست منافقان و جـــــاهالن چنان
تیز و بران و فعال است که لحظهء ازقتل و غارت نمی ایستد.
علت آنست که روحانیت منـــــــــافق برای تطمیع نفس شیطانی شان با گرفتن قدرت،
حیثیت و شرافت انسانی مردم را به بازی گرفته  ،با تزریق موهومات ،افراد جاهل و اوباش را
تحریک و چون گرگان وحشی و حار به جان مردم می اندازند.

پر واضح است زمـــــانیکه سخیف ترین و هولناک ترین جنایت قرن با کشتن بی رحمانه
شهید فرخنده صورت میگیرد مورد تائید بارز ترین مرجع ارشاد و روحانیت دکتور مال نیازی
قرار میگیرد.
همچنان تائید این عمل ننگین از حنجره استانکزی سخنگوی مهمترین ارگان حفظ و حراست
حقوق یعنی پولیس صورت میکیرد،
مرجع سومی عبارت از وزارت فرهنگ است که مقام بلند پایه آن بنام ســــــیمین حسن
زاده معین فرهنگی آن وزارت این عمل زشت وسخیف را مورد تحسین قرار میدهد.

رئیس جمهور و رئیس اجرائیه مطابق به روال کرزی صرف هیئتی را برای بررسی تعین می
نمایند  ،اما دررابطه با چنین فاجعه هولناک که در تاریخ افغانستان بار اول صورت میگیرد ،
هیچگونه احساس و همدردی وحرفی نداشتند  ،گویا عمل جرمی عادی است که روزمره بـــه
وقوع می پیوندد.
اظـــــــــهر من الشمس است که علت و انگیزه اصلی چنین وحشت و دهشت دستگاه دولتی
و روحانیت فاسد می باشد.
ما به افکار ووجدان جهانیان مراجعه می نماییم تا به تعهداتیکه در کنفرانس بن درمقابل افغان

هادارند وتا کنون درآن جا حضور بالفعل دارند بر حکومت افغانستان فشار بیاورند تا
مرتکبین و محر کین این عمل پست و غیر انسانی را که از نگاه پرنسیپ های عام جزایی
همـــــه با هم شریک جرم توصیف شده اند ،به محاـــــکمه علنی کشانیده به جرم قتل عمد
و قتل دستجمعی و تحریک به جنایت به اشد مجازات محکوم سازند.
برادران و خواهران  ،من یقین دارم که افغان های بادرد با احساس ووطنیرست با
اتــــــــحاد و همبستگی می توانند در مبارزه علیه جهل و شیطنت پیروز بدر آیند و طومار
ظلمت پرستان را ازدوش ملت بیچاره و ستمدیده افغان بر اندازند .

