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محکوميت عمل وحشيانۀ سوختاندن يک دختر 
 معصوم

  
  

 آزاد –افغانستان آزاد "ستی و ضد وحشيان اسالمی پورتال ضد امپريالي

 اخوانی ھای ضد تمدن  را در ۀو حيوان صفتانانه عمل وحشي" افغانستان

سوختاندن يک دختر در محلۀ شاه دو شمشيره به شدت محکوم نموده و آن را 

  . داند زادۀ توحش و درنده خوئی اخوانی ھای افغانستان می

ه اسم فرخنده متھم به سوختاندن اوراق قرآن خبر ھا چنين است که دختری ب

 . دينی ھم با استفاده ازين حالت، وحشت حيوانی خود را به اثبات رسانيده و فرخنده را زنده سوختاندندتجارانگرديده و 

  .اين بھترين ھديۀ نوروزی وحشيان اسالمی به پدر و مادر فرخنده بود 

 تحقيقات درمورد سوختاندن  فرخنده گفت که ھيچ نشانه ای  ۀنتايج اولي معين وزارت حج و اوقات از داعی الحق عابد 

عابد متذکر شد  که . از آتش زدن قرآن در بين نيست و برخی اوراق دری نيم سوخته در آن محل به دست آمده است 

سوزی را بلند کرد، ھمان کسی که صدای قرآن ". فرخنده با شيوۀ عبادت برخی مجاوران  زيارت اختالف داشته است"

ًاستفاده از بيماری روانی دختر به او قبال سوءھمين غدار تعويذ نويس با . شخصی بود که برای فرخنده تعويذ می نوشت

ھمين شياد .  وی را سوختانديذفرخنده ھم می خواست که موضوع را علنی کند و با عصبانيت تعاو. تجاوز کرده بود

وختاندن قران را توسط فرخنده بلند کرد که سرانجام تعدادی از اوباشان و خر صفتان اخوانی تعويذ نويس بود که فرياد س

  .او را به خاکستر تبديل کردند

اگر فرخنده سالم ھم می بود، از نگاه قوانين مدنی و حتا شرعی بدون طی سلسلۀ تحقيق کسی حق مجازات وی را 

مپرياليسم اخوانی ھای درنده خو را بر ما حاکم ساخته است، نبايد که وحشيان حکومت دارند و ا اما در کشوری. نداشت

  .  چيزی بھتری ازين انتظار داشت

با محکوميت اين جنايت عظيم سگان اخوانی، بی تفاوتی دولت مستعمراتی را "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " پورتال 

ين نظام مستعمراتی و اخوانيت کثيف حيوانی، به پا محکوم نموده  و از مردم خويش تقاضا دارد که برای نابودی ا

   .  خيزند

 


