
  

 
 

 

 

 

 ۲۰۱۵/۰۳/۲۶                                                                                                                 شاداب امین

 ! ندکشت کسانی چی را فرخنده
 شخصی کردند حمله فرخنده به وچوب سنگ وبا لگد با افرادیکه درمیان

 .میشود دیده برهان بنام

نجارهای خیرخانه نامش برهان است زادگاهش کابل و در منطقه قلعه 

درکابل زندگی میکند پیشه اش عینک سازی است این کسب را از گذشته 

گانش به میراث برده است او فارغ صنف دوازدهم است در جاده اندرابی 

پدرکالنش از  ،دوکان دارد  شهر کابل در نزدیکی زیارت شاه دوشمشیره

 تاجران سابقه دار کشور میباشد.

های ر مد پدرش به کشوآا میکند رفت پدرش کارهای تجارتی عینک ر
 است که رابطه تجارتی با افغانستان دارد .

 .فرزند کالن خانوده است برهان  پسر نازدانه و
 .کاکاهایش نیز پیشه تجارت وعینک سازی دارد
 موقعیت های تجارتی شهر کابل بنام "برهان " میباشد. چندین عینک سازی از کاکاهایش وخودش در

 .سابقه جرمی نداردخانوده اش هیچ 
با سنگ ها به فرق فرخنده  ازینکه او .برهان در اقرار خود گفته که از روی احساسات دست به چنین کاری زده است

 ، کاربران فیسبوک نیز عامل قتل فرخنده برهان را میگویند.کوبیده
 .مادرش از رنج چنین فرزندی چند روزی میشود که در شفاخانه بستر است

کابل نشان دادند که اگرچند فردی دست به هم دیگر بدهند میتوانند  افراد اوباش در .جنایت از جرم و هری پراما کابل ش
 .که هرکاری انجام بدهند حتی انسان را آتش بزنند

از این جاده انسان را به یاد یک جنایت بزرگ میندازد که  گذر .هنوز جاده های شاه دوشمشیره بوی سوخت انسان میدهد
از فروش دختران در  ،چند که زنانی زیادی در کشور مانند افغانستان قربانی شده اند هر ،یت سابقه ندارددر تاریخ بشر

از محکمه صحرایی طالبان گرفته تا محمکه دریایی  زبان گرفته تا مبادله با حیوانات و چند والیت تا بریدن گوش و
گاهی انسان را  هر کوچک وجود دارد وعمر  توسط مردم ، انگار احساس میشود که در احساسات هر افغانی مال

 .بطرف خود میکشاند
  ،اول اینکه در حدود دوساعت لت کوب فرخنده توسط وحشی ها .الن امنیتی پاسخ بدهندؤال را باید مسؤبهرحال چند س

نی پولیس کجا بود مدیریت یا ریاست نوکریوال قومندانی امنیه کابل در کدام فکر غرق بود که در دوصد متری قومندا
به  چرا ؟ قطعه منتظره کجا بود وسریع چی وظیفه دارد عکس العمل .پولیس برای کمک نرسید جنایت صورت گرفت و

مردم را تحریک به سوختاندن فرخنده کردند؟ چرا  ن سوختانده شده وآ؟ چی کسانی صدا میزدند که قرداد فرخنده نرسید
آیا امنیت ملی افغانستان قادر به آن  ؟ وه عبور دادرا از سر فرخند هنوز پولیس موفق به دستگری فرد نشده که موتر

دیگر مقامات  بداند که دستور قومندان امنیه کابل و است که صدا های که در دستگاه مخابره ثبت است بیرون کند و
  است. پولیس در پیوند به این قضیه چی بوده

تاریخ فراموش نخواهد  کهزدند  شرم دیگر برای رهبران حکومت وحدت ملی است که چنین جنایت را بنام خود رقم 
 کرد.

مردم  ،قضیه فرخنده نیز بدور ازین قاعده نخواهد بود ،ازآنجایکه برخی گروه ها هستند که ذهنیت مردم را سمت میدهند
چرا فرخنده در زمانی قربانی شد که  ؟مردم میگفتند که کابینه کجاست ،میگفتند که طالبان را در حکومت نمی خواهند

 کمیسیون اصالحات انتخاباتی ایجاد  ،، کابینه معرفی میشود، رهبران حکومت به امریکا میرونددارد پروسه صلح جریان
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را دقیق شب نوروز سردار احمد خبرنگار  93بیاد دارم نوروز سال  ؟شب نوروز چرا دقیق یک شب پیش از ،میشود

 .، قصه ازین جاشروع میشوددم کردمر افغان در هوتل سرینا با خانم وفرزندانش قربانی شد وجشن نوروز را زهر
رهبران حکومت به امریکا، ورد طالبان به  ، سفر، پروسه صلح. کابینهاما حاال در ذهن مردم تنها تصویر فرخنده است

. شاید گروه های باشند مردم تنها فرخنده میگویند جشن نوروز فراموش شد و و... ، ، انتخابات پارلمانیقدرت سیاسی
  .سمت داده اند که ذهن مردم را

 
گیریم فرخنده نمیبود. این جنایت سازمان  .نوشتم ربط خیلی جدی دارد رابطه کشته شدن فرخنده با چند موضوع که قبالا 

دهی شده بود وفرخنده زنی بود که تصادف برابرشد وگرنه برنامه شاید شکلی بوده که هر زنی به چنین اتهامی با چنین 
 .سرنوشتی روبرو میشد

گان گونه که فرخنده شخص تصادفی بود مردم هم ناخود آگاه دست به چنین جنایت زدند اما از سازمان دهندشاید همان
شاید هم خیلی دستانی در برهم زدن نظم در شهر کابل کار کردند وشاید هم شبکه های هستند که  .اصلی خبری نیست

  .برای فرخنده سوزی کار میکنند
ر که فرخنده را متهم به سوختاندن قرآن کریم کرد. دواهای تقویت جنسی وکاندوم بدست اما نکته آخر اینکه از نزد مجاو

 ؟ دان پیش از فرخنده در نزد مال نشسته بودند کجا و نداینکه زنان که چادری بسر داشت ترمپولیس افتاده از همه مه


