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 ؟وظیفۀ حفاظت جان اهالی را داردافغان  آیا پولیس
 

 به اطفال درس داده صنوف ابتدائیۀ مکاتب پند نامۀ ذیل درج و دریکتاب قرائت  در حدود یک قرن قبل از امروز در
 :شد می

 بازار کوچۀ  وه زد ب سنگ می ق آزارــلـم خـشـوخ  چـسر شـپ
 روی بشکستـــر بیچاره رهـس میگشت سنگ میزد وهرطرف 

 دانـوی زنـــرد ســدان      که کشانش بـومانـچون گرفتش پولیس ق
 گوش کرد طفل بازی گریه می وهوش بیم طاقت از دل زرفتش 

 ردمـزا کــاسـار نـن کـیـنـر چـگ ردمـــــا کـطـدا خــرای خــکه ب
 الص کنیدــدم خـــالی بـن بــزی ات خاص کنیدـفـن التــوی مــس

 دـنـتـفـش او گـیـپ ردم دور وــم دـنـتـو بشنفـۀ زار او چـریــگ

 دیــدی میـد نــچنین روز ب نـای      گر نصیحت گهی تو بشنیدی
 

مردم حفاظت کند ولو و شرف جان  پولیس وظیفه داشت اززمان  شود که در آن ازین پند نامه چنین استنباط می
مرکز شهر  حوت در زیارت شاه دوشمشیره در 28اما در روز چهارشنبه  یک طفل خورد سال هم بوده باشد. متجاوز

ای ه جنگل واقعه ای اتفاق افتاد که صرف دروحدت ملی و حکومت  افغانستان پایتخت جمهوریت اسالمی در کابل
 ا نظیر آن دیده شده خواهد توانست.افریق

 

 ده است: همان روز چنین بو شود در خوانده می فیس بک ها شنیده وکه در اخبار و  ییجا قضیه تا
ارا های م پدرکالن شمشیر دو )کسیکه با زیارت شاه دوشمشیرهه نام فرخنده به هر روز چهارشنبه به خانم جوانی ب

 ده ومبتال بوتشوشات روحی  کابل به ِستِرس و اهالی شهر خانم ها و این خانم مانند اکثر .رفت ( میبه قتل رسانیده
نظرمالی شاه دوشمشیره ماکیانی بوده که  کرده اما از را می روحی خود این کار تقویۀ معنوی و و برای تسکین آالم 

 شد.  چشم یک روباه دیده می از
 

ا ت بهتری انتخاب کرده بود را برای دفع شهوت سوزان خود نسخۀ خوبتر و تر گفته شود مال صاحب او هرگاه واضح
. دنمای باالی خانم به قصد تجاوز جنسی حمله می شد برایش فرصت مناسب دست داده و که ذکر تاریخی اینکه در
ه پا ب کرده و که مال به قصد فریب برایش داده بود رها ییراه خالصی دیگر ندارد، تعویذ ها جز فراره خانم که ب
رازش را افشا خانم  داند که اگر می شود و که متوجه عاقبت وخیم بدنامی خود ازین حادثه می . مالگذارد فرار می

 ویذهمان تع داده است و دارد که این خانم قرآن را در . صدا بر میاندم حیثیتی که ندارد باقی نمی کند برایش آبرو و
قرآن که بدون شک دشمنان قسم خوردۀ مردم افغانستان   حامیان دین و ست کهجا ینا . اززند های بجا مانده را آتش می

 . کنند را ایفا می خود نقشبین شان بوده  نیز در
 

باال به  را از او کنند و بیچارۀ بدبخت حمله میمعصوم، بی دفاع و سنگ به آن خانم  کارد و چوب و مردان جوان با
نه اش . یکی با کارد به سیعظمی سهم بیشتر بگیرد کند که به این ثواب کبرا و کدام سعی می هر اندازند و پائین می
. معلوم نیست که این شکند سومی با چوب پایش را می کند و سرش را سوراخ میسنگ  دیگری با کند و حمله می

د طلب کمک می کند و تضرع می استغاثه و چه مضمون به کدام مقام با کدام آهنگ و ، معصوم و بیدفاعشهید مظلوم
اعمال خود  قناعت ضاربین حاصل و از . بعد ازینکهشود رسد تا صدایش خاموش می دادش نمیه اما هیچ کس ب

بدون آب کابل  کنند و آنچه باقیمانده به دریای خشک و را طعمۀ آتش می مبارک او جسد شریف و ،شوند راضی می
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تد      اف فرشی وجود داشته باشد به لرزه می گفتۀ مالها عرش وه .  ازین نوع عمل پلید و وحشیانه هرگاه باندازند می
 فرستد.  نفرین می به فرزندان زمینمالئک آسمان  و

 ولین ؤملی و مس بنیان گذار اتحاد ، مملکت جمهوری اسالمی وولین نظم عامۀ مملکتؤمس ظفین وؤاما م
   ؟؟صیانت همۀ افراد مملکت چه کردند حفاظت و

 ؟؟دهند انجام دادند را که همیشه به آن شعار می ه ایکدام وظیف و 
 هیچ ! 

 ستم در آتش بیداد می آن کشتۀ ظلم وو خون آلود پیکر بیجان  و بودند عامه تماشاگرپولیس حفاظت  همۀ مردم و
 . سوخت

ران به او رحمی کردند. درین نه دیگ را انجام داد و خود ۀیفعهده دارد وظر ولیت درجه اول را بؤنه پولیس که مس
 .قابل تمجید استبرداری کرده  که این صحنه تراژیدی هولناک را فیلم صرف عمل خبرنگاری میان

 

 خوان باشند یا فرد شان خواه نماز فرد، ،که قابل یاد آوری است این است که تمام اهالی مملکت نکتۀ مهم دیگری
اعمال خود نظر نمی اندازند  عیب شرعی باشند به خود و چهار زانی و . خواه قاتل وقمارباز باشند . خواه دزد ونباشند

ول ؤدهند که مراجع مس بازپرس قرار می ال وؤدیگران را طرف س عامل دین آگاه ودر تمام مسائل به صفت یک  و
 . کند این گفته بکلی صدق می ،درین حادثه را گم کرده اند. و معتبر راه خود و

 

 

  ؟ ولیت داشته اندؤمس چه صالحیت و قتل او در "ی جوانفرخنده"آیا قاتلین 
 ؟است کدام مرجع بوده هرگاه صالحیتی داشته اند از 

 

تمام اهالی  خانواده های مملکت و تمام خانه ها و حلول سال نو شمسی در خراش در دل این واقعۀ مصیبت بار و
و ا شود اطفال صغیر چندی از اطفالش که گفته می و " ی شهیدفرخنده"حال ه مردمان ب انتشار یافته و خارج وطن

مرگ مادر خود به این وحشت باخبر شوند چه حالی  اینکه اطفال صغیر از تصور .بجا مانده است اشک ریختند
 . مشکل است مقابل اجتماع چه برداشتی خواهند داشت در شوند اینکه بزرگ خواهند داشت و

 به مادر داغدیدۀ فرخنده کی بگوید که:
 

 که مادری تو و از درد دختران دانی به گوش دختر افغان بخوان پیام حیات
 «خلیلی افغان»

 
 

دیده شود که نتیجه چه  .مجازات قاتلین به مردم تعهداتی سپردند در دستگیری و (ع و غ)دو زمامدار مملکت  هر
 .شان به انتقام شخصی متوسل شوند ند خودرت شان نتیجه صفر باشد مردم مجبو؟ هرگاه مانند سائر تعهداخواهد بود
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