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 Human rights بشر حقوق

  
    کابل-  عبدهللا امينی: فرستنده

  ٢٠١۵ مارچ ٢۵

 آيا فرخنده قربانی يک پروژه شد؟
دست آورده و آن را در ه  سايت ھا باين نوشتۀ تحقيقی پيرامون فاجعۀ سوختاندن بزرگ دختر فرخنده را از يکی از

  . کند  طرز ديد نويسنده را بازگو میًمضمون کامال.  دھم ديد خوانندگان  بدون کم و کاست قرار می

 

 »ثاقب«مھدی 

 ٢٠١۵ مارچ ٢٣

  

  شايعات متناقض

  ربط دادن اين حادثه به کشورھای خارجی

  انتخاب محل و مکان حادثه

 اعتراضات مردمی و ئیرگ فرخنده را در چند روز اخير برجسته ساختند و با برپابسياری از مردم تصاوير بيگناھی م

مدنی، شمع افروزی ھا و مجالس مختلف برای دادخواھی وی تالش داشتند تا ذھنيت ھا و افکار عامه را در مسير 

  .يه بوده استروشنتری قرار دھند اما موضوعی که به آن کمتر پرداخته شده است تحليل و بررسی ابعاد اين قض

ۀ که او قربانی يک درام که فرخنده در يک تراژيدی خونين توسط گروھی اوباش کشته و سپس سوزانده شد و يا اين اين

  روز واقعه نشان میۀتوان گفت که با موشکاقی حادث غم انگيز يک پروژه سريالی گرديد تا کنون معلوم نيست اما می

  . و سازماندھی شده ای وجود داشته استعظيمۀ دھد که در عقب اين رخداد برنام

  

 :شايعات متناقض

يکی از داليل اصلی رويداد؛ شايعات ھولناکی بود که در روز حادثه، مردم خشمگين و عجول را به کاری که نبايد اتفاق 

زاندن قرآن  شايعه شد که زنی در زيارت اقدام به سوءافتاد واداشت تا فرخنده را تا سر حد مرگ برسانند، در ابتدا می

نموده است، اين شايعه از داليل اصلی بود که مردم به داخل زيارت ھجوم بياورند و با مشت و لگد و سنگ و چوب او 

دانستند و کسانی بودند که کشتن او را از افتخارات دينی  را مورد ھدف قرار دھند؛ تعدادی او را عيسوی و خارجی می

ويس زيارت نيز از جمله کسانی بود که در باال رفتن اين آتش سھيم شده بود و خود به حساب می آوردند؛ مالی تعويذ ن

که اصل قضيه  مردم نيز بدون آن.  خود بيان داشت که در تحريک احساسات مردم نقش داشته استۀدر اعترافات اولي

 موتر نمودند و سپس را مورد کاوش قرار دھند، زن را بی حجاب ساختند، لت و کوبش کردند و بدن نيمه جانش را زير
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ديگری در ميان مردم افزوده شد ۀ بعد از مرگ او شايع. کشان کشان او را به دريای کابل انداخته و بيرحمانه سوزاندند

 داکتران عقلی و عصبی قرار داشته و اين عمل ۀو ادعا گرديد که زن يک روانی بوده که شانزده سال تحت معالج

صورت ه اين تبليغات ب.  او صورت گرفته است نه در حالت عادی و نورمال ویمنزجر کننده بر اثر تکليف روانی

ديگر   شايعات منتشر شده را با توجه با ابھامات و تناقض ھای مختلف به يکۀکرد و ھم عجيبی در ميان مردم رخنه می

 تعويذ ناکارآمد را به که اين زن؛  ديگری نيز به اوج خود رسيد و آن اينۀکردند؛ شايع با آب و تاب فراون قصه می

 را که ئیکند و پولم را برگردان اما مالی تعويذ نويس تعويذھا مالی تعويذی زيارت داد و گفت که تعويذاتت کار نمی

زن در آتش شمع زيارت سوزاند برافروخته شده و اعالن کرد که اين زن قرآن را سوزانده است و جرقه برای قتل 

 ديگری پس از خاکسپاری فرخنده و پس از سه روز ورد زبانھا گشت که سه زن ۀشايعشود و در نھايت  فرخنده زده می

گی و غضب فرياد کردند که اين زن قرآن را سراسميچادری دار و نقاب پوش به زيارت رفتند و پس از لحظه ای با 

  .آتش زده است اما تا آخر روز حادثه اين زنان در داخل زيارت و يا اطراف آن ديده نشدند

صورت فوری و قابل قبولی در ميان مردم و فضای مجازی پرتاب گرديد و تا کنون ھيچ مرجعی ه مام اين شايعات بت

 ثابت ننموده است که کدام شايعه به حقيقت نزديک است؟

 

 :ربط دادن اين حادثه به کشورھای خارجی

دھد که  ا گرفته شده است نشان میعاملين رويداد فجيع سوزاندن فرخنده در کليپ ھای تصويری که توسط موبايل ھ

که مردمی  ئیسوی حلقات خارجی و کشورھای بيرونی سوق دھند تا جاه بسياری تالش داشتند تا مسير افکار عامه را ب

که به زيارت جھت کشتن فرخنده ھجوم برده بودند سعی داشتند او را به کشورھای خارجی مرتبط سازند و دليل اينکار 

 سيستماتيک تری شايعه ای ساخته شد که اين زن ًصورت کاماله  بً و پناھندگی عنوان کنند اما بعدارا دريافت گزاف پول

خواھد قرآن را آتش بزند و پس از افشای ھويت افغانی اين زن باز شايعه ای درگرفت که اين  يک فرانسوی است و می

ش بزند؛ اين شايعات آنقدر تند و گزنده بوده است موريت يافته تا قرآن را در بين زيارت آتأزن از سوی سفارت فرانسه م

 .فونی برقرار کرده استليکه حتی عنوان شده است که اين زن دو ساعت قبل از حادثه با سفارت فرانسه ارتباط ت

 اين حادثه تالش داشتند تا زن را فرانسوی معرفی کنند و يا پای کشور فرانسه را به اين ۀکه طراحان پشت پرد اين

 شارلی ۀتوان تحليل نمود که موضوع ھتاکی به پيامبر اسالم در نشري بکشانند داليل مختلفی وجود دارد اما میموضوع 

ی ه ئ حرفًصورت کاماله توان يکی از داليل اين ارتباط باشد و کسانی می خواستند آگاھانه و ب ابدو در فرانسه می

عنوان ه رلی ابدو در فرانسه ربط دھند و آن را بن سوزی در زيارت شاه دوشمشيره را با موضوع شاآموضوع قر

کليدی ترين موضوع در بحرانی ساختن روابط ديپلواتيک دو کشور استفاده نمايند؛ در غير آن؛ مردم عوام و رھگذارن 

فرانسوی است يا انگليس دادند که اين زن   بيسوادی که اقدام به کشتن زن نموده بودند از کجا تشخيص میًعامی و بعضا

فونی ليکنند که زن قبل از وقوع آتش زدن قرآن ارتباط ت که با کدام اساس و منبع موثق ثابت می وی و يا اينيو يا ھم ايتال

وجود نيآمده ه  طبيعی بًصورت کاماله سازد حادثه ب االتی ھستند که ثابت میؤبا سفارت فرانسه داشته است؟ اينھا س

  . پنھای کار کرده است در عقب ماجرا دستھای پيدا وًاست و حتما

  

  :انتخاب محل و مکان حادثه

عنوان مکانی برای ه موضوع قابل توجه اين است که اين اتفاق چرا بر سر فرخنده آمد و چرا زيارت شاه دوشمشيره ب

 حضرت عباس به نام ۀ زيارت شاه دو شمشيره يکی از مکان ھای مقدسی است که نواسًاين درامه انتخاب شد؟ طبيعتا

 شھر کابل قرار دارد و بيشتر مردم کسبه کار و افراد دست ۀبن قيس دفن شده است اين مکان در مزدحم ترين نقطليث ا
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 پر تردد و ۀفروش و غريبکار در اين منطقه به کار و بار مشغول ھستند و بيشتر وسايط نقليه شھر کابل نيز از اين نقط

 نمايند؛ از سوی ديگر زنان زيادی به اين زيارت مراجعه می مزدحم شھر به ديگر نقاط اصلی کابل عبور و مرور می

توان گفت اين مکان از نگاه تبليغاتی برای تطبيق پروژه  کنند و مجاورين و گدايان نيز وجود دارد و در حقيقت می

اين  انتخاب اين مکان برای طراحان ًطبيعتا. ثرتر و مھمتر از ديگر زيارت ھا و اماکن مقدس در شھر کابل استؤم

 شد و بنابراين مردم عوام که جمعيت زيادی را نيز در وقوع حادثه در بر داشتند می  مھم و حائز اھميت تلقی میهپروژ

 که خبر در کمتر از چند دقيقه می توانستند زودتر عصبانی شوند و در کشتن زن بدون درنگ عمل کنند و مھمتر اين

  .توانست به تمام کشور و جھان رسوخ نمايد

  

 :حان حادثه چه کسانی ھستندطرا

 اين حادثه معلوم نشده اند و نيروھای پوليس و امنيت ملی تالش دارند تا افرادی ۀھنوز عوامل اصلی و افراد پشت پرد

توان از عوامل اصلی   افرادی که دستگير شده اند را نمیً کنند؛ طبيعتائیکه مسببين اصلی اين حادثه شده اند را شناسا

 فرخنده سوزی سوختند و ۀينھا کسانی ھستند که چوب ھای تر و خشک اين حادثه بودند که در حادثدانست چه بسا ا

نکته ای که کمی بر ابھام اين موضوع افزوده است غفلت و اھمال . تاوان عجوالنه قضاوت کردن ھايشان را دادند

 فرخنده را وادار ۀ مردم ، پوليس خانوادۀگفتپوليس در اين امر است؛ پوليس نه تنھا مانع جدی برای اين قتل نشد بلکه به 

ه که پوليس چگونه بدون دستور رسمی و ب کردند تا اعتراف کنند دخترشان مبتال به امراض روانی بوده است؛ اين

توان گفت  اما می.  نشده استءال بزرگی است که تا کنون افشاؤصورت خودسرانه اين عمل را انجام داده است جای س

 بودند ١٣٩۴ن رويداد غم انگيز در صدد جريحه دار ساختن افکار عامه به مناسبت سال نو و نوروز سال که طراحان اي

  . اساسی برای بدبينی برخی افراد نسبت به عقايد مذھبی مردم گرددۀتواند نقط و زيارت شاه دوشمشيره نيز می

  

  :نتيجه

که  اقض و اينتنشايعات م. چيده ای طراحی شده استصورت پيه  بًتوان گفت که ابعاد اين حادثه کامال در مجموع می

که چه کسانی در اطراف و حاشيه ھای اين رويداد  اين. گردد بر معما بودن قضيه افزوده است از کدام آدرس منتشر می

ال دارد و چرا تالش بر اين بوده است که سفارت فرانسه را ؤکردند جای س مردم را به کشتن و سوزاندن ترغيب می

  تبليغاتی و سازماندھی شده پس از حادثه شارلی ابدو نمايند؟ۀ يک حملآماج

بود قربانی بديل آن چه کسی  ال نيز مطرح شود که اگر فرخنده در آن مکان نمیؤگردد که اين س االت فوق باعث میؤس

لين قتل و آدم سوزی مروز شايد مالی زيارت، خادم زيارت، افراد و عاما. گرفت ِبايد در مسلخگاه طراحی شده قرار می

باشند که شايد تحليل ھا  بزرگ پشت پرده ای ۀقربانی يک پروژو سربازانی که در اين مورد غفلت کرده اند ھمه و ھمه 

  .و برنامه ھای ديگری را به دنبال داشته باشد

ھای اين سرزمين که اميدواريم تھيه کنندگان اين رويدادھا سناريوھای وحشتناک با سرنوشت فرخنده  و در اخير اين

  .بازی نکنند و بگذارند تا نسل جديد افغانستان بھار را بدون وحشت، خون و آتش تجربه کنند

  

  :يادداشت

بايد که زحمت کشيده و نوشتۀ فوق را جھت نشر به پورتال فرستاده اند، » امينی«آقای ما با تشکر از ھمکار گرامی 
 اين يک را به خاطر چند موضوعی که در آن تذکار مگرر نمی کنيم ھرچند ما نوشته ھای نشر شده را منتش: بنگاريم

  :چنانچه.  منتشر می سازيمًيافته و شديدا با طرز ديد پورتال در مخالفت قرار دارد
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 اين که در اساس ما از کلمۀ مقدس چه می دانيم و چقدر با آن موافق و يا مخالف ھستيم، باشد سرجايش؛ در صورت -١
ه از چنين کلمه ای، به صراحت بيان می داريم که برای ما کشور، مردم و منافع تاريخی عليای آنھا، موافقت با استفاد

  .، نه چيز ديگریفرھنگ مبارازتی و آزاديخواھانۀ مردم اھميت تقدس پيدا می نمايند
گاه مردم قرار  تا زيارتندنه تنھا مکان مقدس نيست» شاه دو شمشيره« از نظر ما، زيارتگاه ھای اعراب از سنخ -٢

بستر  درميھن  به صورت مستقيم اھانت به خون ميليونھا جانباز و شھيد راه آزادی ھاد، بلکه تکريم و تقديس آننگير
  زمان به شمار می رود

 ايکاش می شد، قبر آن ھموطن دلير و کابلی شجاعی را که سر آن جنايتکار عرب را از تن جدا نموده، پيدا می -٣
ا قابل تکريم و احترام دانسته، در مکتب از خود گذری و جانبازی اش، خود و فرزندان ما را پرورش توانستيم تا آن ر

  .می داديم
را مکان مقدس می دانند، بايد اين را بدانند که چه بخواھند و چه ھم » ليث بن قيس« آنھائی که قبوری از نوع قبر -۴

، امری که می توانست و می تواند در ايمان داشته اند» س زورتقد«نخواھند، در جمع آنھائی به شمار می روند که به 
در افغانستان، کشته شدگان تجاوزگران بريتانيائی از قماش مکناتن ھا، تجاوز متجاوزان صورت کاميابی و تداوم سلطه 

سی، گران روسی و اينک تجاوز گران ناتوئی و دررأس ھمه امريکای اشغالگر را شامل شده، زيارتگاه ھای انگلي
  .افغانستان به وجود می آمددر روسی و امريکائی نيز

معرفی داشتن، از ھر منظری که » قربانی«و قاتالن سفاک فرخنده را به مثابۀ » پروژه ھای پشت پرده« زير عنوان -۵
ای  به زير پادامۀ روندصورت بگيرد، به نحوی زمينه چينی برای تبرئۀ مشتی جنايتکار اخوانی و اسالم زده بوده، 

  .نمودن خون فرخنده ھا در آينده خواھد انجاميد
 برای ما قاتالن فرخنده، در تحت ھر شرايطی که به چنان جنايت فجيعی دست يازيده باشند، جنايتکار، مجرم و قاتل -۶

فرھنگ اصيل مردمان کابل زمين بوده، ھيچ چيزی به جز رقص مرگ آنھا بر روی چوبۀ دار، با جنايتی که فرخنده و 
  .جام داده اند، قابل مقايسه نيستان
 در اساس ما نه تنھا مخالف ريشه يابی اين جنايت نيستيم و نمی خواھيم با محکوم ساختن بدون تحقيق و عاجل -٧

، امکان فرار نظريه پردازان و حاميان پيدا و پنھان چنين جنايتی را فراھم سازيم، بلکه با صراحت اعالم عامالن جنايت
شه يابی و در نھايت خشکاندن ريشه ھای چنين جنايتی، يگانه تضمينی است، که چنين جنايتی در آينده می داريم که ري
  .اتفاق نخواھد افتاد

ھولناک چيزی می نويسند، صميمانه تقاضا می نمائيم تا ھوشياری جنايت  از تمام آنھائی که اينک در رابطه با اين -٨
ی و ايدئولوژيک اين جنايت، در پوشش قربانی دانستن آنھا و دستان خارجی شان را حفظ نموده، نگذارند تا حاميان اصل

، قسمی فضای ترحم و گذشت را در افغانستان به وجود بياورند که در نھايت به را در عقب قضيه جست و جو کردن
  .نجات آن مشت جنايتکار از مرگ بينجامد

  AA-AAادارۀ پورتال
  

 

 

 


