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 31/03/2015            م. عارف عباسی

 وزیر داخلۀ افغانستان

 به خاطر قتل فرخنده باید از مقامش کنار می رفت

س عک طوری که اهمیت این حادثه و شور و موج اراکین بلند پایۀ دولت توجه مقتضی را حتی بعد از شهادت فرخنده
 دادند.و آن چه توقع میرفت انجام ن مبذول نداشتند عظیم مردم ایجاب می کردالعمل 

 

مردم مظلوم ما ده هاست که با آن دست پدیدۀ نو نبوده در افغانستان قتل و خون ریزی و ویران گری درست است که  
 به شمول زنان و روزانه به صد ها تناست. شده  شانء زندگی پر تهلکه و پر هراس جزبد بختانه و حاال  و گربانند

وله و به گلبریدن ها  ، سرسنگسار هاه حال فجیع کشته می شوند، توسط حمالت دهشت افگنان و انتحاری ب اطفال
در  شو ارشادات است، دینی که دساتیرشده بستن ها رسوم متداول قتل بیگناهان این میهن با سوء استفاده از نام دین 

  آشکار است. ،مورد قتل نفس
وده بحکومت تا حدی خارج مراقبت بوده از آن قابل پیش بینی ن استعمالو مشخصات شیوه  ااین جنایات تا حد زیاد ب

 .قابل پیش بینی نیست
)قوماندانی امنیه،  در قرابت با مهمترین دستگاه ها و مؤسسات امنیتی در روز روشن و اما قتل فرخندۀ معصومو 

یک حادثۀ بکلی مجزا و  صورت گرفت به نحوی کهوالیت کابل و وزارت داخله در هزار متری و یا بیشتر آن 
 ،است. جنایتی که صورت گرفت دولت و همه اراکین امنیتی آن تمامباعث شرم ساری  وننگ آدمیت  استثنایی بوده

   کرد. ش تبرئهیبا عدو خوردی ترین حیوان را با شیوۀ بر وحشنمی توان 
بی اهمیت تلقی کردن  . کشانددارد که پای دولت را در جریان وقوع حادثه و ختم آن می  ه ایاین فاجعه ابعاد گسترد

رتکبین م و محاکمۀ توقیف صدور اوامر تحقیق، مهور،اظهار تأسف و تقبیح رئیس جبا  نمودن اچنین جنایتی و اکتف
برای همه  در زمینه خموشی دولت مردان .استشم مردم آور و باعث برانگیختن خ تعجب، همأیوس کننداین جنایت 

 سؤال بر انگیز است.
زن و عدالت اجتماعی را سر  وقت از حقبشر، حمای وقدولتی که چیزی کم چهارده سال است که شعار قانون، حق

 ائیده شد.رداده و در خانۀ ملت امریکا از تحقق آرمان تأمین حق زن غزل س
برای ایجاد اطمینان برای مردم و  با درک همه جوانب این فاجعۀ تکان دهنده حکومت وحدت ملی که توقع می رفت

  .می گرفتموقف بسیار قوی گرفته و تدبیر سیاسی را به کار  جلوه نمایی رخ قانون و تصریح اوامر شرعی
اموشی و خالبته به این معنی نیست که از خون پاک فرخندۀ شهید بهره برداری سیاسی صورت گیرد ولی بی تفاوتی، 

ر و بیرون از انتظااراکین مهم امنیتی و رئیس اجرائیه و رئیس جمهور بی اهمیت پنداشتن این حادثه توسط حکومت 
 توقع مردم بود.

 بر ملت طی یک کنفرانس مطبوعاتی در برا (شانفیل رئیس جمهور و پهلوع و غ ) عالی جنابان ود باید هر: اول

تقبیح نموده و به غفلت و سهل انگاری وظیفوی اعتراف و به مردم  را ترین لحن این جنایتایستاده با شدید

کومت را در مورد اصالحات حرا می دادند و اقدامات بعدی  اتخاذ ترتیبات الزم واطمینان پی گیری قانونی 

 زنهاد های محافظت امور دینی و قوای امنیتی توضیح می نمودند و از تحقیقات بسیار جدی در یافتن علل برو

عدلی مرتکبین این جنایت به و چنین خشونت ها و انگیزه های آن به ملت اطمینان داده و از باز پرس قانونی 

 ملت وعده می سپردند.

 سپه ساالر ایوب "، والی کابل یا "سرپرست"، نورالحق علومی وزیر داخله "مانند اکثر کشور های جهان : دوم

، باید در برابر ملت ایستاده ضمن معذرت خواهی نسبت سهل کابلو قوماندان امنیۀ والیت سالنگی معین ارشد 

 انگاری و غفلت آشکار در حادثۀ شهادت فرخنده از وظائف شان استعفی نمایند.
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  :بر اهمیت خاص این موضوع  بنا رئیس جمهور اعضای کابینه اش، رؤسای مجلسین و رئیس قوای قضائیهسوم

مرقد  به داده و یا خباید به محلی که این جنایت ر های داعشی در سطح ملی و عکس العمل در برابر خشونت

 ت.اد و همه جانبه داشیع البنیثیرات وساین تصمیم تأ فرخنده رفته ضمن اتحاف دعا اکلیل گل می گذاشتند.

  :رئیس جمهور و یا رئیس اجرائیه خانوادۀ فرخنده را به حضور پذیرفته از آن ها دل جویی نموده و  چهارم

 تفقد قرار داده برای شان کمک مالی می کردند.مورد 

همان طوری که از جان دخترت محافظت »: ه استقوماندان امنیۀ کابل به پدر فرخنده گفتمهم تر از همه اینست که 
نتوانستیم تضمین محافظت تو و خانواده ات را هم نمی توانیم. جسد فرخنده را مخفیانه توسط اقارب نزدیک تان در 

این واقعیت هایی است که یکی بعد « معلوم دفن کنید و شما شهر کابل را به کدام محل امن ترک نمائید. یک محل نا
 از دیگری افشاء می گردد. به این سؤال ها باید جواب داده شود:

  ه وزارت داخلوالیت کابل و آیا این پیشنهاد قوماندان امنیه به پدر فرخنده به استیذان اراکین ارشد

 ؟ است صورت گرفته

  آیا حضور آنی شخص وزیر داخله، معین ارشد، والی کابل و قوماندان امنیه در چنین حادثه که

و یا بی اهمیت پنداشتن این  هاوضاع را تحت مراقبت خود قرار می دادند مشکل بعد مسافه بود

 سانحه؟

 وارد خاص داشت:ـمتبارزی در مکومت تأثیرات ح از طرفمهـم، موضوع  چنین یکدی گرفتن ـجبایـد عرض نمود که 

 .به اعتبار دولت نزد ملت می افزود 

 .تأکید در قانون مندی و احترام به قانون به نحو جدی متجلی می گردید 

 .اخطار بزرگ و جدی برای افراطیون و تند روان دینی می بود 

 را می گشود.مختلف قوای امنیتی بوده و درب اصالحات  مؤجد بازنگری عمیق در سطوح 

 .به جهان اذعان می گردید که افغانستان زادگاه و پرورشگاه دهشت افگنی و افراطیت نیست 

 لکه های سیاه جهالت و  شخصی دینی توجه صورت می گرفت و به اصول تدریسی امور دینی و مدارس

 خرافات از دامان اسالم پاک می شد.

آن را پایانی نیست و روان پاک این قربانی درد و سوز و گداز آدمیت است و  این داستان الف لیله ای غم، و

با مشعل فروزان بدن در آتش کشیده اش رهنمای رهروان حق، اسالمیت و انسانیت در خم و پیچ راه پر 

 نشیب و فراز مبارزه با جهالت و بی خبری است.

 نیتی باید مورد مؤاخذه قرارداد خواهی نه باید تنها به محاکمه و جزای مرتکبین این جنایت خالصه گردد بلکه اراکین ام

گیرند تا حکومت دو طبقه ای )ع و غ( به مقاومت و صدای ملت احترام نمایند و دیگر سنگ دیموکراسی و حق آدمی را 

 به سینه نکوبند.

 

 پایان
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