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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  عزيز نعيمی

  ٢٠١۵ اپريل ١٧

  

  قتل فرخنده و رسوائی دين

٣  
  

دامه دھيم، الزم است نخست سوءتفاھمی را که نزد يک تن از اقبل ازاين که به دوام قسمت ھای  قبل بحث ما را 

  .صديان پورتال، به وجود آمده است، پاسخ بگويمھمکاران خوب پورتال به اساس گفتۀ مت

تا جائی که من از صحبت متصدی پورتال توانستم بفھمم گويا يک از ھمکاران قلمی پورتال، با طرز ديد من که در 

توطئه را جست و جو می نمايم، موافق نيستند و فکر می کنند ھرگاه بدين جنايت ، سيمای فرخنده قتل فجيع 

م از نوع يک توطئۀ از قبل آماده بدھيم، در نھايت به کتمان ماھيت ضد انسانی اخوان و اخوانيت سازمانيافته آنھ

  .خواھد انجاميد

اين که تا چه اندازه من انتقاد آن دوست ارجمند را بر دو قسمت قبلی اين نوشته درست فھميده ام، برمی گردد به اين 

ان را مکتوب نموده من و تمام خوانندگان را با چگونگی آن آشنا که آن دوست عزيز به جای آن که مستقيماً انتقاد ش

  . می ساختند، انتقاد شان را به صورت شفاھی آنھم از طريق فرد ديگری در ميان گذاشته اند

در اينجا بدون آن که امانت داری فرد منتقل انتقاد را زير سؤال ببرم، احتمال خطا در درک و انتقال را نا ديده نمی 

لذا قبل از پاسخ به انتقاد ايشان، ھرگاه اساساً انتقاد چيز ديگری باشد و من در مورد ديگری قلم زده ام، از قبل گيرم، 

  .پوزش می خواھم

به نظر من خالف تصور آنھائی که فکر می کنند ھرگاه ما قتل فجيع فرخنده را ناشی ازيک توطئۀ سازمانيافته 

تن حرکت و ظرفيت توحشی را که اسالم در بطن خود دارد، بدانيم، به نحوی در جھت تبرئۀ فاعالن آ  حرک

ود  میخواه ، سازمانيافته بودن قضيه نه تنھا مانع درک عمق جنايات اخوان و اخوانيت نمی باشد، بلکه يک بار نم

ديگر نشان می دھد که اخوانيت در کل، جھت رسيدن به اھداف ضد انسانی اش تا کجا ھا می تواند، وجدان، 

  .، اعتقادات دينی و مذھبی و ناموس خود و بيگانه را ، به مثابۀ ابزار مورد استفاده قرار بدھدشرافت

ه از آن و اما اين که چرا بايد در مورد سازمانيافته بودن موضوع سخن گفت، گذشته از مشاھدات فلم ھای منتشر

ز کنار کشيدن پوليس در فرخنده به خصوص صحنۀ سؤال بر انگيضد انسانی کشته شدن واقعۀ دھشتناک و 
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 برای ما ،، سرعت پوليس در تشخيص ھويت فرخنده و خانوادۀ وی را تحت فشار قرار دادنجوشاجوش آن فاجعه

ھائی که در افغانستان زندگانی می نمائيم و می دانيم که خالف کشور ھای پيشرفتۀ اروپائی، کانادا و امريکا که 

جرم شمرده می شود، در اينجا در انصراف از آن خطی ناپذير و حتا رجستر افراد در محل سکونت شان يک اصل ت

رسيده، گذشته از آن که ھيچ نفر  ميليون ۵داخل کشور به خصوص کابلی که طی اين مدت نفوس آن به بيش از 

کسی در ھيچ کجائی رجستر نيست، تا پوليس دزد، رشوتخور، تا مغز استخوان فاسد و در عين حال بيکاره و نااليق 

با چنان سرعتی ھويت جسد را شناسائی نموده، به آدرس محل سکونت وی خود را رسانيده با والدينش تماس بگيرد، 

حتا ھمسايه ھا نيز ھمديگر را نمی شناسند، نفس ھمين سرعت عمل پوليس در شناسائی سريع فرخنده و تماسگيری 

که از زير قبای حرکت خود جوش و احساساتی با خانواده اش، ھمان دم خروس سازمانيافته بودن آن واقعه است 

زيرا در صورتی که آن حرکت از قبل سازمانيافته نمی بود، با شناختی که . چند جوان نادان خود را نمايان می سازد

من از پوليس دولت دست نشانده دارم، به يقين در يک ھفته ھم قادر نمی شدند تا ھويت فرخنده را تشخيص و آدرس 

  . با فاميلش در تماس شده از آنھا بخواھند تا در مورد دختر شان اراجيفی را تحويل مردم بدھنداورا معلوم و

 قضيه و دانستنخوند ھا و مقامات دولت دست نشانده در خود جوش آاز آن گذشته، به نظر من تالش پوليس، 

درنھايت اگر نگوئيم تبرئۀ احساساتی عمل کردن قاتالن، به نحوی تالشی است جھت سبک ساختن آن جنايت عظيم و 

متھمين، به جرأت گفته می توانيم در مقايسه با جرمی که انجام داده اند، با يک بچه ترسانی از حبس رھا شدن آنھا 

دين دستھای پشت پردۀ آن جنايت و ياميدوارم با تذکرات مختصری که در زمينه ارائه شد، مقصودم از پال. می باشد

 و اما برگرديم به جلسۀ   شده باشدن، روشيتی چه کسانی می توانند نقش داشته باشنداين که در انجام چنان جنا

  .چھارنفره ای که در قسمت دوم روی آن مکث صورت گرفت

فرد ديگری که صحبت ھايش می تواند به نحوی تالش ھای » اوشييما س«در ميز گرد طلوع به گردانندگی آقای 

  . دھد، عضويت شورای علمای شھر کابل را داشتمذبوحانه جھت نجات متھمين را باز تاب

با تأسف اسمش را به ياد ندارم، ضمن آن که خود را مطلع در قضيه معرفی داشته و ساير افراد که فرد مذکور 

در جلسه را ناآگاه از مسأله معرفی می نمود، چندين بار با صراحت ابراز داشت که گويا درطی آن کننده شرکت 

قتل فجيع فرخنده و تشکيل ميز گرد، چندين بار ھم با خانوادۀ فرخنده تماس گرفته و راجع به فاصلۀ زمانی يعنی 

فرخنده معلومات کامل دارد و ھم در زندان با تمام متھمين از نزديک تماس حضوری داشته، در نتيجه آنچه را بيان 

 می خواست بر ھمه بقبوالند که تمام قضيه يک .می دارد، عين حقيقت است نه چيزی کمتر ويا بيشتر از آن

، چند ورق قرآن را که آنھم به شکلی که گويا فرخنده حين جر و بحث با تعويذ نويس. سوءتفاھمی بيش نبوده است

وقتی به اساس . ھا بوده، به منظور جلوگيری از آتش گرفتن احتمالی آنھا، در گوشۀ ديگری می گذارد نزديک شمع

آن اوراق در آنجا آتش می گيرند، تعويذ نويس نه به منظور تحريک مردم، بلکه به مثابۀ » يروبارب«رفت و آمد و 

اعتراض بر عملکرد فرخنده او را مورد شماتت قرار می دھد، حضار و جوانان احساساتی از اين قضيه برداشت 

  .منفی نموده، فرخنده را به قتل می رساند

ندگان عزيز را بدين مصرف نمايم که آن مالی پلو خور، چرا و با اجازۀ کدام ت شما خواندون آن که وقدر اين جا ب

را در چنان جنايتی مطرح سازد، با » سوءتفاھم«و » پای سھو«مقامی قادر شده با متھمين از نزديک ديدار نموده، 

ا خست آن که بن. صراحت می توان گفت که تمام تالش جناب مولوی صاحب، در دو جھت صورت می گيرد

سوءتفاھم و سھو از قبح آن جنايت کم نموده، در عين حالی که برای تبرئۀ آنھا از بيدادگاه ھای دولت دست نشانده، 

 و گويا به قرآن بزنندنھا به چنان عملی دست آگر انديشان پيام بدھد که ھرگاه  سازی می نمايد، غير مستقيم به دفضاء
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  .شمرده خواھند شدلدم و مباح ابی احترامی روا دارند، واجب القتل 

 مبنای يک توطئه رتناک و شرم آور بتوان حدس زد که بايد آن واقعۀ دھشبا در نظرداشت ھمين تالشھاست که می 

د، طيف متھمين با ند در عقب آن قرار داشته باشن و اما اين که چه کس و يا کسانی می توان صورت گرفته باشد

 افراد و مقاماتی که قبالً از آنھا نام برديم، باز ھم می تواند، ازالی، گذشته اساس گسترۀ جنايتکاران درافغانستان اشغ

  .معطوف بدارد» غنی و عبدهللا«توجه ما را به طرف 

اين دلقک که در ھمه جا از موضع يک گدای حرفه ئی ظاھر شده، در مقابل ارباب زور و زر، چنان : مثالً غنی

ھای حرفه ئی نيز بايد از وی بياموزند، از ھمان نخستين روز ھای انتصاب  خم و دو ال می سازد که حتا گدا خود را

به قدرت، از يک جانب دلش می خواھد، تمام کار ھا را به ميل و فرمان خود انجام دھد و از جانب ديگر نمی تواند 

ازی مفتضح به صورت علنی باز ھم به اصطالح قانون اساسی ساخت استعمار را زير پای نموده، بر دموکراسی ب

 اھدافش انتخاب نموده، ضمن تماس ھای هدر نتيجه ستراتيژيی را که غنی جھت رسيدن ب. شان نقطۀ پايان بگذارد

به ھمين اساس باند غنی می . در جامعه می باشدفضاء و قايم کردن آن  راست و دروغ با طالب، ايجاد فضای طالبی 

  .دن مردم و آنھا را از صحنه بيرون انداختن، قرار داشته باشدتواند در عقب توطئۀ قتل فرخنده، به منظور ترسان

از جمله می دانيم که . و اما به ارتباط باند عبدهللا نيز می توان انگيزه ھای انجام چنين توطئه ای را مشاھده نمود

 و صار طلبیخود را ھميشه مظلوم نشان داده و طرف مقابل را به زور گوئی، انح» عين و غين«عبدهللا در ازدواج 

اين باند که دست اکثر افراد شان تا مرفق به خون شھدای کابل رنگين می باشد، اين را ھم . تکروی متھم نموده است

د، مگر شخص غنی، خالف دو معاونش که نمی دانند که باند رقيب ھر چند در جنايت پيشگی دست کمی از آنھا ندار

 خود را از انظار مخفی بدارند، حتا يک شب ھم توان و قومی روابط حزبی د چند صباحی با تکيه برنمی توان

  . الزم برای يک روياروئی با شورای نظار برخوردار نيستأتايستادگی مستقالنه را دارا نيست، از جر

لذا آنھا برای آن که غنی را ترسانده باشند، باز ھم ساز مجاھدين سربه کف را کوک نموده، خواستند با آن قتل فجيع 

يعنی آنھا . ايش را از گليمش فرا تر نگذاردشناخته در تقابل با شورای نظار پی يپام دھند، که حد خود را به غن

  .فرخنده را با چنان شناعتی به قتل رساندند تا پيام وحشتناک بودن شان را به غنی ابالغ نمايند

ند، عکس العمل رزمجويانۀ شھريان کابل اين واقعه، ھيچ يک از باند ھای نامبرده، محاسبه ننموده بودتمام آنچه در 

وقتی آنھا مردم خشمگين کابل را در سرکھا ديدند، ھر کدام به فکر بھره برداری به شکل ديگری . در قبال قضيه بود

  .از آن قتل اقدام نمودند

ته، تبليغات دانس» عين و غين« و ساير منتقدان دولت دست نشانده، قتل فرخنده را ناشی از ضعف سيافھادر حالی که 

شان را در مسير به کار گيری مجدد مجاھدين در قدرت، تشديد نمودند و عبدهللا و باندش در صدد نجات جنايتکاران 

و قاتالن فرخنده بر آمده ھريک به نوبۀ خود کوشيدند تا آن را سوءتفاھم، حرکت خودجوش جوانان احساساتی و 

 قتل فرخنده را به مثابۀ يک دما سنج سياسی دانسته، با مشاھدۀ اسالم دوست معرفی بدارند، غنی خيزش مردم عليه

پايگی اخوان و نفرت به حق مردم از اخوان و اخوانيت پی برده، در صد آن شد تا در اسرع وقت بی آن به 

که مھمترين آن، صدور متحد المال دفتر رياست جمھوری بود، به .  نمايدمحکممواضعش را در قبال باند رقيب 

  . بی اعتبار بودن تمام فرامينی که به غير از دفتر رياست جمھوری و معاونانش صادر شده باشندارتباط

  


