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 Human rights بشر حقوق

  
 تيمورشاه تيموری

  ٢٠١۵ مارچ ٢٢
  

  آيا پوليس  وظيفۀ حفاظت جان اھالی را دارد ؟
  

 نامۀ ذيل درج وبه اطفال درس داده در حدود يک قرن قبل از امروز درکتاب قرائت فارسی صنوف ابتدائيۀ مکاتب پند

  :شد  می

  بازار   وهکوچه زد ب سنگ می    لق آزارـم خــوخ  چشــر شــپس

  ستـکـروی بشـر بيچاره رھـس    ميگشتھرطرف سنگ ميزد و

  وی زندانـرد سـش بـانـه کشـک    ندانـس قومـوليـش پـچون گرفت

  وشـگـازيکرد طفل ب ه میـگري   دل زبيم طاقت وھوش رفتش از

  ردمــزا کـار ناسـن کـيـنـر چــگ   ردم ـا کـطــدا خــرای خـــه بــک

  يدـنـالص کـدم خـالی بـن بــزي   د ـاص کنيـات خـفـتـوی من الـس

  دـنـفتــش او گــيـپ ردم دور وـم    تند ــفــنـشـو بــۀ زار او چـريـگ

  دیــدي د نمیـن روز بـيـچنـنـاي    نيدی ـھی تو بشـحت گـر نصيـگ

شود که در آنزمان  پوليس وظيفه داشت ازجان مردم حفاظت کند ولو متجاوز يک طفل  ازين پند نامه چنين استنباط می

 حوت در زيارت شاه دوشمشيره درمرکز شھر کابل درپايتخت ٢٨اما در روز چھارشنبه .  خورد سال ھم بوده باشد

قعه ای اتفاق افتاد که صرف درجنگلھای افريقا نظير آن ديده شده وحدت ملی افغانستان واحکومت  اسالمی ریجمھو

  .خواھد توانست 

  : شود درھمان روز چنين بوده است  قضيه تاجائيکه در اخبار و فيس بک ھا شنيده وخوانده می

قتل  به که بادوشمشيرپدرکالنھای مارا کسی(زيارت شاه دوشمشيرهه  ھر روز چھارشنبه بکهنام فرخنده ه خانم جوانی ب

ِاين خانم مانند اکثرخانم ھا واھالی شھرکابل به سترس وتشوشات روحی مبتال بوده وبرای تسکين .  رفت می) رسانيده ِ
کرده اما ازنظرمالی شاه دوشمشيره ماکيانی بوده که ازچشم يک روباه  آالم وتقويۀ معنوی وروحی خود اين کاررا می

صاحب اورا برای دفع شھوت سوزان خود نسخۀ خوبتر وبھتری انتخاب ھرگاه واضحتر گفته شود مال . شد ديده می

 که ذکرشد برايش فرصت مناسب دست داده وباالی خانم به قصد تجاوز جنسی حمله می که درتاريخی کرده بود تا اين

پا   رھاکرده و،که مال به قصد فريب برايش داده بود را راه خالصی ديگر ندارد، تعويذ ھائی جز فراره خانم که ب. نمايد 

شود وميداند که اگرخانم  رازش را افشا کند  مالکه متوجه عاقبت وخيم بدنامی خود ازين حادثه می. گذارد  به فرار می

ه ھمان تعويذھای ب داده است و دارد که اين خانم قرآن را در صدا بر می. برايش آبرو وحيثيتی که ندارد باقی نميماند 

ازينجااست که حاميان دين وقرآن که بدون شک دشمنان قسم خوردۀ مردم افغانستان  نيز . زند   مانده را آتش مییجا
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کنند  مردان جوان باچوب وکارد وسنگ به آن خانم بيچارۀ بدبخت حمله می. کنند   میء رول خودرا ايفا،دربين شان بوده

يکی با کارد به . کند که به اين ثواب کبرا وعظمی سھم بيشتر بگيرد  اندازند وھرکدام سعی می واورا ازباال به پائين می

معلوم نيست که . شکند  کند وسومی با چوب پايش را می ديگری باسنگ سرش را سوراخ می کند و سينه اش حمله می

دادش ه س بطلبد اما ھيچ ک کند وکمک می اين شھيد مظلوم با کدام آھنگ وچه مضمون به کدام مقام استغاثه وتضرع می

شوند جسد  که قناعت ضاربين حاصل و ازاعمال خود راضی می ينابعد از. شود  رسد تا صدايش خاموش می نمی

  .اندازند کنند و آنچه باقيمانده به دريای خشک وبدون آب کابل می شريف ومبارک اورا طعمۀ آتش می

افتد ومالئک آسمان به  د داشته باشد به لرزه میگفتۀ مالھا عرش وفرشی وجوه ين نوع عمل پليد و وحشيانه ھرگاه بااز

ولين نظم عامۀ مملکت ، مملکت جمھوری اسالمی وبنيان گذار ؤاما موظفين ومس.  فرستد فرزندان زمين نفرين می

دھند   را که ھميشه به آن شعار میه ایولين حفاظت وصيانت ھمۀ افراد مملکت چه کردند وکدام وظيفؤاتحادملی و مس

 پوليس حفاظت عامه تماشاگربودند وپيکر بيجان آن کشتۀ ظلم وستم در آتش بيداد می ھمۀ مردم و! ند ؟ ھيچ  انجام داد

.  خودرا انجام داد ونه ديگران به او رحمی کردندۀعھده دارد وظيفه وليت درجه اول را بؤنه پوليس که مس. سوخت 

  . را فيلمبرداری کرده قابل تمجيد است  تراژيدی ھولناک ۀکه اين صحن ين ميان صرف عمل خبرنگاریادر

. فرد شان خواه نمازخوان باشند يانباشند  که قابل ياد آوری است اين است که تمام اھالی مملکت فرد، نکتۀ مھم ديگری

خواه قاتل وزانی وچھارعيب شرعی باشند به خود واعمال خود نظر نمی اندازند ودر تمام . خواه دزد وقمارباز باشند 

ول ومعتبر راه ؤدھند که مراجع مس ال وبازپرس قرار میؤبه صفت يک آگاه وعامل دين ديگران را طرف سمسائل 

 یوليتؤآيا قاتلين فرخنده درقتل اوچه صالحيت ومس. کند  کلی صدق میه ين حادثه اين گفته باودر. خودرا گم کرده اند

   داشته اند ؟ ھرگاه صالحيتی داشته اند ازکدام مرجع بوده است ؟

اين واقعۀ مصيبت بار ودلخراش درحلول سال نو شمسی درتمام خانه ھا وخانواده ھای مملکت وتمام اھالی برون مرزی 

 مانده است اشک یجاه و باشود اطفال صغير چندی از حال فرخنده واطفالش که گفته میه انتشار يافته ومردمان ب

که بزرگ   وحشت باخبر شوند چه حالی خواھند داشت واينکه اطفال صغير از مرگ مادر خود به اين ريختند تصوراين

ھردو زمامدار مملکت ع و غ در دستگيری ومجازات .  مشکل است ،شوند درمقابل اجتماع چه برداشتی خواھند داشت

ردم قاتلين به مردم تعھداتی سپردند ديده شود که نتيجه چه خواھد بود ؟ ھرگاه مانند سائر تعھدات شان نتيجه صفر باشد م

  .مجبوراند خودشان به انتقام شخصی متوسل شوند 

 

 

 


