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  ھفتۀ دوم شھادت فرخنده
، که توسط مک تصاوير ويدوئیکه ھفته از شھادت فرخندۀ  مظلوم ميگذرد و درين مدت ب يک

 بعضی ،ھا مسلسل به نمايش گذاشته ميشود فيسبک و تلويزيون و دربعضيھا برداشته شده

ارتباط  موضوعات بدست آمده در. بعضی اشخاص خوبتر شناخته شده اند موضوعات روشن و

  :جامعۀ ما چنين است 

، عجوالنه تصميم  و تعمقمل در قضايا بدون تأ  يک قشری در طبقۀ جوان ما عجول اند و- ١

  .يمانی چيز ديگری به بار نمی آيدو ن  از پش بدعاقبت  درميگيرند که

ھرگاه . ، بسيار حساس استمذھب ارتباط داشته باشد دين وه که ب موضوعاتی  جامعۀ ما در–٢

 که ،مزار شريف چنان مظاھراتی برپا ميشود کابل و ، دردر امريکا کشيشی قرآن را بسوزاند

 ھمين .لک اسالمی برگی در درختی نميجنبدديگر مما که در حالی  در. نفر کشته ميشوندچندين

  .غيره  ھای پيغمبر و مورد اشاعۀ کارتونطور در

 يکی دو طول سالھای متمادی بدون زيرا در. به اقدامات قانونی دولت باور ندارند اھالی – ٣

 که قناعت شان ،اقدامی نديده اندطرف دولت  ر انسانی ازيش وغواقعه در تمام واقعات مدھ

  .حاصل شده باشد 

  . وظائف محولهيا غير آن به قبيل پوليس و  ازھای دولتیرگانُ عدم رسيدگی ا–۴

 که دختر بيگناھی مانند فرخنده وحشيانه و فجيعانه به ،ظاھر امر سبب ميشود اين موضوعات در

داخل مملکت   که نه تنھا در،بگيردچنان بيرحمانه و ستمگرانه صورت کار ن  آقتل برسد و
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 درد ،ندارد يا ی عالم که  مھاجر افغان وجود دارد واتمام اقص ، بلکه دررا از چشم بربايدخواب 

  .                         سف سراسر گيتی را دربر گيردأ و تثر تأالم پخش شود و و

  :يشويمچھرۀ مھم آشنا م  که اشاره رفت با دوی،دربارۀ شناسائی اشخاص

 خود نشان که از یشکيبائي  که اين شيرزن را با صبر و، شناخت مکمل مادر فرخنده است- ١

  :او گفت .  جملۀ قھرمانان جھان شمرد، بايد ازداد

را خدشه   خود شھادت او گريۀبا  وحبوبم فرخنده بود؛ من گريه نميکنمبين اوالدھايم دختر م در«

  ».موکول مينمايمخداوند ه ھمه امر را ب دار نميسازم و

خدا چيز ديگری ه اميد ب توکل و چھره اش بدون از که در اين چنين اظھارات از آن زن با متانتی

که بدون رابطۀ انسانيت و ھموطنی رابطۀ ديگری با  مردانی. ، غير قابل تصور بودديده نميشد

دندان به جگر مانده اين مادر واالگھر .  گريستند تحمل نتوانسته و، اين فاجعه را نداشتندفرخنده

قاتلين  ناکی بر، که اين امر ضربۀ دردخدا ميسپارده را ب دختر شھيد خود خود و تحمل ميکند و

را به چنين بردباری  شھادت دختر خود است و که مادر حالی ًبناء اين زن در. نيز شده ميتواند

  .دگی ميکنيم، که مادران زنست قھرمانان جھانی  يکی از،تحمل ميکند

 امام مسجد رغ التحصيل االزھر مصرمال نيازی فا: چھرۀ ديگر اين داستان مال نيازی ست – ٢

در خطبۀ روز جمعه يک روز بعد  او. ر ترين محله در نفس شھر کابل است معتب،وزير اکبرخان

قاتلين فرخنده را حق  ز قاتلين حمايت کرده و اآشکار طور مشخص وه شھادت فرخنده ب از

  :برای اثبات گفته خود چنين دليل آورد بجانب دانست و

المقابل اورا بکشيد واين حق ، شما مجبوريد که ب را ديوانه ای بکشدشماھا ھرگاه برادر يکی از«

  ».شما به آن مستحق ميباشيد ست وشما 

و بدين  رعب ايجاد کرد قلوب شنوندگان ترس و  در بلوای عمومیشورش و آن از بعد از و

 اما او با اين گفتۀ خود ،قيم ترين شکل انتقام گيری را به مردم تبليغ کردمست طريق سھل ترين و

يک   که در،قياس کرده امنيتی گذشته و رگانھای دولتی وُ تمام اسر دولت و متوجه نشد که از

  که از،فتاده که اگر زور برادر مقتول به قاتل نرسد ھم به اين فکر نيجنگل زندگی ميکند و

. تل ميگيردقا را از گاه دولت است که انتقام برادر او و آن .دولت البته که از ؛پشتيبانی ميخواھد

و  تقنينيه ُ ارگانھای سه گانۀ اجرائيه،نظم اجتماع دولت و  که جھت اداره و،برای ھمين است و

  . استوار نگاه ميدارندوجود آمده و نظم اجتماع را پايدار وه  بقضائيه

برای مقصد خاصی چنان فرمانی را  يا  و"ناخود آگاه" اما ،را ميدانست مال نيازی چنين چيزھا

. فشاء و چھرۀ واقعی او را برمال ساختااو را افی الضمير  کرد که آن فرمان بی اساس مصادر

 ھمسنگر خود قلمداد ھا فرخنده را دوست و کرده و بعدکه زن مقتوله را خارجی تصور و اين
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مسجد وزير اکبرخان . تمام معنی اورا شناختند به  ھمهت به دردش نخورده وکرد، اين استثناآ

 و طرف توجه دولت و ھمگان قرار دارد که ،ست جملۀ مساجدی نظر به موقعيتی که دارد از

پيش آن از سفارتخانه  ن دور وساکنا. ندغيره ميباش عاملين دولتی و جملۀ متنفذين و مقتديان آن از

 او ميخواھد نوبۀ خود توقعاتی دارند، دولت ازه ام بھا متشکل بوده ھرکدام از مال ام خارجيھا و

و راپورھای . نيکو جلوه دھد انظار خوب و در پشتيبانی نموده ورا   اقدامات دولتیاحکام وتا 

. باشد به مقامات مربوطه اطالع دھدًت ديگران را خاصتا اگر به ضرر دولت  اجراآاعمال و

نظر سفارتخانه ھای  از  و بزرگ را آرزو دارندامام مداوم اين مال  جاسوسان ھمکاری جدی و

  چون سياف ومتنفذانیاو دارند و ھمچنان شايد با  خارجی ھم به دور نمانده ھر کدام توقعاتی از

ھم به اندازه ای کم نيازی   عايدات مادی مال،مقابل  و در عيل بدون رابطه نباشداتورن اسم

ز اشخاص عادی نيست که از کنه مطالب بی پس اين شخص ا. نيست، که شايد ما تصور نمائيم

 برد تا به دامان تفکر فروه بايد سر ب . دھنش بر آمده باشديا سخنی طور سطحی از اطالع باشد و

  .کنه مطلب پی برده شود

  :ناعت بخش به آنھا داده نشده استکنون جواب قموضوع ديگر سؤاالتی ست، که تا

؟                         ھمه اشخاص باالی آن زن ريختندتانده شد آنشنيدن يک صدا که قرآن سوخ گونه باه   چ- ١

                        .ً سال تقريبا مساوی بودندسن و نوع آواز و يک ريخت و ً تمام آنھا تقريبا به يک شکل و- ٢

به  و در دادند، گ کوفتند وسن را با اوتسکين نشد و کشتن فرخنده  ش خشم آنھا تنھا باچرا آت ـ ٣

  .  قبل آماده بودگفتۀ بعضيھا گيلنۀ تيل ھم از

ت کشيد و حتی با وظيفۀ خود دس از ًکرد و بعدا تسليم شد و اول ممانعت می يس درـ چرا پول ۴

  قاتالن ھمدست شد؟ 

  .را بدھد ھانتواند جواب آ  که فقط مالنيازی می،االتی انداينھا سؤ
 


