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کشف کاندوم وتابليت ھای تقويت جنسی
از زيارتگاھی در کابل
جزئيات جديد وبيشتری دررابطه به عملکرد غيرمشروع  ،در زيارتگاه شاه دوشمشيره  ،زير چتر روحانيت  ،جائی
که زنی بيگناه بدون محاکمه به قتل رسيد ،با ادعای اين که قرآن راسوزانده ؛ به نشر رسيده است .
بر اساس آخرين تحقييقاتی که صورت گرفته وراپور داده شده ؛ پوليس و عده ای از اعضای کميتۀ تحقيق پيرامون
قتل فرخنده  ،در يکی از اتاقھای زيارتگاه کاندومھای استفاده شده ودرجنھای دست نخوردۀ آن را ،با تابليت ھا
وکپسولھای تقويت جنسی کشف کرده اند .
وزارت حج واوقاف به تعقيب حادثۀ تراژيدی ماه گذشته  ،اين زياتگاه را بسته است .
ھزاران نفر برای عبادت به اين زيارتگاه می رفتند  ،روزھای چھارشنبه ازدحام مردم بيشتر بود .
حداقل  ٤٨نفر  ،به شمول متولی وخدمتگار زيارتگاه  ،توسط پوليس بعد از بر مال شدن اين که اتھام نارواست
وھيچ سندی مبنی بر صحت ادعای به آتش کشيدن قرآن به دست نيامده ؛ دستگير شدند.
فرخندۀ  ٢٧ساله بيرحمانه مورد لت وکوب قرار گرفت  ،کشته شد وجسدش را عده ای اوباش خشمگين به اتھام آتش
زدن قرآن ؛ به آتش کشيدند .
فرخنده به خاطری کشته شد که عليه خرافات وفروش تعويذ ھای خوشبختی صدا بلند کرد .
کشته شدن بيرحمانۀ او موجب بروز اعتراضات بی سابقه ای در کابل وبيشترين واليات افغانستان گرديد .
متھمين به صورت منفرد وجدا گانه محاکمه خواھند شد ،البته بعد از اين که څارنوالی اسناد ومدارک  ،مربوط به
رويداد را تکميل کند .
منبع:
http://www.afgazad.com/Zabaan-2015/041215-Condoms-and-Sex-Pills-Discoverd-fromKabul-Shrine-Room.pdf
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کشف وسايل و ابزاری که در معاشرت جنسی مورد استفاده قرار می گيرند ،در زيارتگاھی چون شاه دو شمشيره،
انسان را بدين سؤال مواجه می سازد ،که اصوالً آيا چنان زيارتگاه ھائی ،زيارتگاه اند و يا ھم اماکن فروش و
خدمات فعاليت ھای جنسی که در کشور ھای غربی موسوم با » «Sex Shopھستند.
اميدواريم اکنون که فرخنده ديگر در بين مانيست تا ببيند که خونش چه جوشی را در جامعه به وجود آورده است،
مردم فشار شان را بر باالی نھاد ھای وابسته به دولت دست نشانده که وظيفۀ تحقيق بردوش آنھا گذاشته شده ،کاھش
ندھند تا آنھا مجبور گردند که حقايق پشت پرده را نيز با مردم در ميان بگذارند.
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