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 23/03/2015          ولی احمد نوری

 زنان کابل پیکر فرخنده را به خاک سپردند
 22/03/2015. سی .بی .وبسایت بی

 مجدد و تعدیل کلمات فارسی ایران به دری افغانستان از ولی احمد نوریو انشاء ادیت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

جازه ندادند که تابوت این دختر در کابل انجام شد. زنان شرکت کننده در این مراسم ا "فرخنده"امروز مراسم خاکسپاری پیکر 
کشته و سپس جسدش  ،از مردان تعدادیمرکز شهر کابل با سنگ و چوپ در  سه روز قبل "فرخنده" توسط مردان حمل شود.

 سوزانده شد.
فامیلی در  ۵00در منطقه  مقبره ایساله را به  2۷ر این دخت دم کابل، فعالین مدنی و بستگان او تابوتزیادی از مر تعدادامروز 

 شمال کابل به خاک سپردند.
 

ول جنایی پلیس کابل در این مراسم ؤژنرال ظاهر ظاهر، مس در مراسم خاکسپاری نمایندگان اقشار مختلف جامعه حضور داشتند.
 است و تحقیقات برای پیدا کردن بقیه افراد متهم ادامه دارد. شدهاتهام قتل فرخنده بازداشت  نفر را به 13گفت که تاکنون 

 دادند. تمامی افرادی که در این مراسم شرکت کرده بودند، شعار "عدالت" "عدالت" را سر می
به خبرنگاران گفته که  "فرخنده" نادر، پدرمحمد انجنیر 

 2)معادل  افغانی 100صبح همان روز دخترش مبلغ 
ز ن روبخرد. در پایا کتابچهز او پول گرفته که ( ادالر

خبر شده که دخترش زیر سنگ مردان کشته و جسدش 
 سوزانده شده است.

او گفت که دخترش همیشه به مسایل اسالمی پابند بود و 
دیگران را همواره برای رعایت مسایل اسالمی توصیه 

خواست معلم شود. چندی  کرد. به گفته او دخترش می می
ود کتر بهباقبل دچار بیماری شده بوده که با مراجعه به د

 یافته بود.
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ل فرخنده از دولت افغانستان خواست که عامالن قتپدر 
 شان برسانند. دخترش را به جزای اعمال

و  "فرخنده"هاست  مولوی احمد، امام مسجد محل، سال
 .سی. بی. شناسد، او به بی اش را از نزدیک می خانواده

گفت که تمام اعضای این خانواده اهل فرهنگ و علم 
او در ادامه افزوده  هستند و به مسایل اسالمی معتقدند.

اسالمی آشنایی داشته نیز با مبادی علوم  "فرخنده"که 
  است.

 

اساس اطالعات بدست آمده  این مولوی افغان گفت که بر
که در محل تعویذ نویس بوده مشاجره  یاین دختر با مالی

ن آرا متهم به سوزاندن قر "فرخنده"لفظی کرده که بعد او 
 را به قتل می رساند. "فرخنده"کند و مردم خشمگین نیز  می

های اجتماعی نیز صفحاتی به منظور  ر شده و در شبکهاجتماعی در این کشو زیادهای  عکس العملباعث ایجاد  "فرخنده"مرگ 
 های: حمایت از او به نام

 

  ،'منم فرخنده' 
  'داد خواهی برای محاکمه فرخنده' 
  'و 'قاتالن فرخنده باید محاکمه شوند 

 

 راه افتاده است.
 

نشد، و تشیع  راه داده "فرخنده"، امام جماعت یکی از مساجد مهم شهر کابل به مراسم خاکسپاری "محمد ایاز نیازی"امروز 
 کنندگان او را مجبور کردند که محل برگزاری مراسم را ترک کند.

 

 آقای ایازی، در جریان خطبه نماز جمعه گفته بود:
 

ترین معتقد مردم  . وقتی که به مقدس . های( عدلی و قضایی این است که با دقت حرکت کنند. های )نهاد "خواهش من از ارگان
 کلف نیستند که بپرسند این ]متهم[ اعصابش جور است یا ناجور است. ]قرآن[ اهانت صورت بگیرد، مردم م

زنید به دستگیری مردم، شاید این مردم قیام کنند. جمع کردن این مردم  تان باشد که این اشتباه بزرگ است و اگر دست می فکر
 ته بگیر." باز بسیار مشکل است، فکر

ال او را به درستی انتق ات قبلی او تحریف شده و خبرنگاران سخنانخود گفته که اظهار فیسبوکآقای ایازی امروز در صفحه 
 .ندنداده ا

 

عالوه بر کابل بیش از صد تن از فعاالن مدنی و فرهنگیان 
جوان امروز در مرکز شهر هرات با یک تجمع اعتراض آمیز، 

کمه را محا "فرخنده"از دولت افغانستان خواستند تا عامالن قتل 
 کند.

دادند و تنها به سکوت اکتفا کردند.  میمعترضین شعار سر ن
ها و احساسات شان را با شعارهای نوشته شده  آنان خواسته

هم همراه بود.  سمبولیکردند. این تجمع با یک حرکت ابراز ک
آنان تابوتی را که سمبول جنازه فرخنده بود در مقابل شان 

 گذاشته و در اطراف آن شمع روشن کرده بودند.

 
 
 
 
 

)*( 
 است "افغان پرس"و  ".سی .بی .بی"ها از وبسایت فوتو 
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