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 Political سياسی

  
  عزيز نعيمی

  ٢٠١۵ اپريل ١١

  

  قتل فرخنده و رسوائی دين

٢  
در قسمت اول اين نوشته ديديم که چطور و چرا باند ھای سلفی وابسته به سياف و ساير افراط گرايان دور مانده از 

ھدايت، رھبری و سازماندھی و چه را » فرخنده«ستند توطئۀ به قرباگاه فرستادن قدرت مانند اسماعيل خان، می توان

در اين قسمت نوشته می بينيم که چرا انگشت اتھام می تواند به . اھدافی را از انجام چنان جنايتی تعقيب می نمودند

 از تحليل مسأله مگر قبل. دراز شود» حکومت خيانت ملی«جانب دولت دست نشانده در کل و ھريک از اجزای 

  :به برخی از اعترافات ناخواستۀ برخی از مقامات جلب می نمايمرا توجه تان 

نيستند، در يکی از برنامه نا آشنا نيز » مستنطقی«خبرنگار تلويزيون طلوع که احتماالً با وظيفۀ » سياوش يما «آقای 

يان عزيز رويش، صديقی، يک تن از اعضای ھايشان زير عنوان فراخبر، ميز گردی ترتيب داده بودند با شرکت آقا

  . و آخوندی از طويلۀ پارلمانشورای علمای واليت کابل

 اين که بحث ھای عاطفی آقای عزيز رويش در ھمان سطح عاطفی باقيمانده و ھيچ گاھی نتوانست، بحث ازگذشته 

ای بی مورد می خواست، جلسه را به ريشه يابی قضيه سوق دھد و گذشته از آن که آخوند طويله، با سخنسرائی ھ

ای را که اصوالً می بايست به نقد دين بينجامد، به محل تبليغ  دين مبدل ساخته بود و گذشته از آن که سؤال ھای 

، صحبت ھای عضو شورای به عھده داشتآبکی آقای سياوش نيز در کل ، زمينه سازی برای توجيه قضيه را 

 می آشکاريق وزارت حج و اوقاف دولت مستعمراتی نکاتی را ناخواسته علماء و آقای صديقی رئيس کميسيون تدق

در اينجا خواھم کوشيد تا . نشانده را در قتل فرخنده استشمام نمود دست داشتن دولت دستاز آن  که می توان ساخت

  :فقط بر دو بخش از سخنان وی مکث بيشتر نمايم

  :، افزود»ف عليه تعويذ نويسان موضعگيری نمی نمايدچرا وزارت حج و اوقا«  نامبرده در پاسخ به سؤال -١

 تعويذ وزارت حج و اوقاف دقيقاً يک ھفته قبل از حادثۀ المناک قتل فرخنده، فيصله نموديم تا درب تمام مراکزدر «

جھت تطبيق ھمان فيصله در . نويسی و افعال مشابه را بسته و افراد تعويذ نويس را از مراکز مذھبی اخراج نمائيم

صدد بوديم تا بدون آن که مشکالتی را به وجود بياوريم در فرصت ھای مناسب، به اجرائی ساختن فيصله اقدام 

  - نقل به مفھوم-» بورزيم
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  : نامبرده افزود-٢

در روز حادثه من با يک تن از دوستان که اگر اسمش را بر زبان بياورم، ھمه وی را خواھيد شناخت با موتر در «

 عبور می نمودم، تجمع مردم باعث گرديد تا من محلندگی می نمودم، برحسب تصادف از ھمان حالی که خود ران

نخست ھمراھم را پياده نمودم، خود بعد از يافتن محل مناسب برای توقف موتر، که ھم جھت کسب اطالع، در حالی 

وقتی من را در جريان قرارداد، ھمراھم که چند دقيقه قبل از من شاھد آن صحنۀ دلخراش بود، . بيايمواقعه به محل 

نخست خواستم خود مداخله نمايم، مگر دوستم شرايط و اوضاع را برای مداخله مناسب ندانسته، از من خواست تا 

در نتيجه من از طريق تيلفون قضيه را به وزير صاحب اوقاف در ميان گذاشتم، ايشان . در قضيه دخالت ننمايم

  - نقل به مفھوم-» من جواب رد دادممی خواھی من بيايم؟ که: پرسيدند

  !خوانندگان عزيز

 تمام آن مناظره را با دقت بنگريد، چه بسا بھتر و بيشتر از ن مقدور است لطف نموده از طريق يوتيوپتاھرگاه براي

  :و اما. جوھر حقايق دست يابيدبه من 

د تا موتر فالن رئيس صاحب، با بادی نآنھائی که به مانند من لنگ، بايد بيش از يک ساعت در کنار يک سرک بايست

  :دنگاردھايش از ھمان منطقه عبور نمايد، از خود می پرس

از کدام زمان بدين طرف يک رئيس برحال خود رانندگی نموده و موترران را که به ھمين منظور معاش می «

 و در نتيجه شودشناخته ن که آ که جناب رئيس صاحب می خواسته بدون گيرد، با خود نمی برد؟ مگر نه اين است

مورد حملۀ احتمالی طالب بچه ای قرار بگيرد، در صحنه حضور داشته باشد؟ چرا می خواسته ھم در صحنه 

حضور داشته باشد و ھم شناخته نشود؟ از کدام زمان بدين طرف، رؤسای دولت پوشالی وقتی در جائی ازدحام ببينند 

 بايد خود را از محل ازدحام دور نمايند، خود بدانجا تشريف می به عوض مراعات اولی ترين اصل امنيتی که می

برند؟ آن دوستی که اگر نامش برده شود، تمام شرکت کنندگان برنامه و مردم وی را خواھند شناخت، چه کس و 

دارای کدام مقامی بود، که مردم در آنجا وی را به جای نياوردند؟ وقتی جناب رئيس به مشورۀ دوست مشھورش 

 داده خود مداخله ننمود و در عوض موضوع را با وزير حج و اوقاف در ميان نھاد، و به دنبال آن که از آمدن گوش

ايشان ھم جلو گيری نمودند، می توانند بگويند که اگر موضوع يک چيز ساده بود، چرا وزير اوقاف می خواست 

 زدن و کندن وجود داشته باشد، موظف  وی جنگئدارد که ھر جا» خالصگيری«خود بيايد؟ مگر وزير اوقاف شغل 

است خود را بدانجا برساند و يا اين که حادثه از نظر ايشان بنا بر آگاھی قبلی، آنقدر با اھميت بود که نمی خواستند 

محروم بمانند؟ در چنين صورتی اقدامات بعدی ايشان چه بود؟ آيا بھتر نبود به جای آمدن » سيل مفت«از آن 

ا ھمکارش در کابينه، يعنی پرچمی جالد که اينک از برکت اسالم امريکائی ردای وزارت داخله خودشان، نخست ب

؟ اگر کرده جوابش چه بوده و اگر نکرده چرا؟ در کمک می خواستوی ز  گرفته اس، تمارا بر دوش افگنده است

لقک جديد امريکائی را در عين حال وقتی چنان از ديد ايشان بزرگ جلوه می نمايد، آيا بھتر نبود خيلی صريح د

   در نجات فرخنده اقدام می کرد؟؟۵٢جريان قرار می داد تا وی با درون و ب 

ھمچنين وقتی وزارت حج و اوقاف تصميم می گيرد تا جلو کار تعويذ نويسھا را بگيرد، می تواند بنويسد که چنين 

ز اسالم، در افغانستان اعتبار شرعی و عرفی تصميمی را به اساس کدام قرائتی از اسالم می گيرد؟ آيا آن قرائت ا

می خواھد چشم زخم بينندگان را از » وان يکاد«داشته و ياخير؟ از آن گذشته، وقتی فردی حد اقل با نوشتن آيت 

 در -وجود فرد و يا جنس معينی به دور نگھدارد، کجای اين پناه جستن و يا ھمان تعويذ گرفتن غير اسالمی است؟

  »... و-  غير منطقی بودن مطرح بحث نيستاينجا صحبت از
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تا زمانی که جناب رئيس صاحب و وزير مربوطۀ شان به تمام اين سؤاالت پاسخ نگفته اند، می توان از تمام قضيه 

  :چنين استنباط نمود

ھابی، از  به دنبال کرنش ھای متعددش مقابل عربستان سعودی و ساير شيخھای و-  اشرف غنی-دلقک جديد استعمار

 وھابیانب آنھا وظيفه می گيرد تا عليه تعويذ و طومار که وھابيت آن را کامالً حرام می داند، قانونی پاس نموده ج

آنھا برای انجام چنين کاری، در داخل . نمايدکسی زياد متوجه گردد، آغازکه ساختن جامعه را از ھمانجا بدون آن 

ز امکانات ساير وھابی ھا، فرخندۀ بی خبر و بی گناه را بدانجا وزارت عليه تعويذ نويسی فيصله نموده، با استفاده ا

مساعد ساخته، در در مسأله می فرستند تا با ايجاد يک درگيری مختصر، امکان ورود وزارت حج و اوقاف را 

 جناب رئيس صاحب خالف معمول به ھمين علت. نتيجه امکان مسدود ساختن بازار تعويذ نويسی را فراھم نمايند

افراد سرشناسی که ھر گاه اسمش برده شود ھمه کس اورا خواھند "ه را با خود نگرفته، ھمراه با يکی از رانند

  . به محل رفته می خواھد بر تمام جريان نظارت نمايد" شناخت

پوليس در ابتداء در جريان قضيه قرار نداشته، می خواسته مانع انجام چنان جنايتی بگردد، مگر که از آن جائی 

جناب رئيس مقامات را در جريان قرار می دھد، آنھا نيز پوليس را به عقب نشينی و حتا حمايت از قاتالن وقتی 

  .رھنمائی می کنند

تطبيق نقشه اند، به محل می روند و بدون آن که شناخته نظارت بر يأت ھجناب رئيس و فرد ھمراھش که در واقع 

آنگاه به اساس آمادگی ھای قبلی . ف را در جريان قرار می دھندشوند وظايف خويش را انجام داده، وزير حج و اوقا

نخست از طريق تلويزيونھا فرخنده را ديوانه و بيمار روانی معرفی داشته به شکلی می خواھند جنايت را کتمان 

 می را در خطر ديده،» بيضۀ اسالم«در ھمين راستا معين نشراتی وزارت اطالعات و کلتور خانم حسن زاده . نمايند

با پذيرش اين که فرخنده ديوانه بوده، مصون بدارد و به ھمان سان مال نيازی نيز » قالب حفاظتی«خواھد آن را در 

جواز مرگ وی را صادر می نمايد، سخنگوی پوليس نيز به وظيفۀ داده شده عمل نموده، خوشحالی شان را از انجام 

  .ابراز می دارد» زن کشی«جنايت فجيع

 اعزامی اش کور خوانده بودند، نخست مقاومت تعويذ نويسان و توانائی آنھا در فردب وزير و ھم آنچه را ھم جنا

 آنھا وقتی خيزش .تحميق افراد مھاجم بود و در ثانی عکس العمل شديد مردم کابل در قبال کشته شدن فرخنده بود

ئی نيستند که بر مبنای نفرت از دارودستۀ فرخنده ديدند، متوجه شدند که مردم کابل ديگر ھمانھااز مردم را در دفاع 

خلق و پرچم خاموشانه آمدن مجاھد و طالب را نگريسته، در قبال جنايات آنھا عکس العمل الزم نشان ندادند؛ خيلی 

زود قافيه را تغيير داده، در تقابل با گفته ھای اولی در محکوميت فرخنده، شروع کردند به دفاع از وی سخنرانی 

انگيزه ھای .  اين بود يکی از انگيزه ھای دولت دست نشانده در ايجاد آن فاجعۀ انسانی.تمساح ريختنکردن و اشک 

  .ديگر دولت دست نشانده را در ايجاد چنان فاجعه ای، در قسمت بعدی نوشته پی خواھم گرفت

  ادامه دارد

 


