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 2015مارچ  23بی بی سی                                                                             

 2023مارچ  19یکشنبه نشر مجدد:           

خرافات با یک روحانی متهم به قرآن  ۀمجادله دربار"فرخنده پس از 

 "سوزی شد

مردان خشمگین کشته و جسد او در    ۀشاهدان عینی می گویند که فرخنده، زن افغانی که در حمل

گرفتن خرافات مذهبی به غلط متهم به   ( مجادله)روز روشن سوزانده شد، پس از به چالش

 سوزاندن قرآن شده بود. 

حال مجادله با یک    پیش در کابل به قتل رسید، پیش از حادثه در   ۀ شاهدان فرخنده که هفت   ۀ به گفت

به زنان در مسجد و زیارتگاه شاه دوشمشیره    - از طرف این روحانی    -فروش تعویذ    ۀ روحانی دربار

 بود. 

 او در حین این مجادله متهم به سوزاندن قرآن شد و جمعیتی این اتهام را شنید و به او حمله ور شد. 

 صدها نفر روز دوشنبه علیه این قتل در کابل راهپیمایی کردند. 

زیر    (وسیلۀ نقلیه) ب و چماق مضروب شد، لگد خورد، با اتومبیلسال داشت با چو  2۸فرخنده که  

 گرفته شد و بعد جسد او در خیابان با اتومبیل کشانده شد و بعد به آتش کشیده شد. 

یک مامور پلیس که شاهد این قتل در روز پنجشنبه بود به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که فرخنده  

 درحال بحث با یک روحانی محلی بود. 

پدر فرخنده گفت که او شکایت داشت که چرا زنان از سوی این روحانی تشویق به اتالف پولشان  

 می شوند.  تعویذ برای خرید  

فرخنده    که  محمد نادر به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: "برپایه این دروغ ها، مردم نتیجه گرفتند 

 مسلمان نیست و او را به قصد کشت زدند." 

 شاهد این واقعه بود گفت فرخنده انکار می کرد که قرآن را آتش زده است.   سید حامد شاه ماموری که
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او گفت: "فرخنده گفت که من مسلمانم و مسلمان قرآن آتش نمی زند. با جمع شدن یک گروه بزرگتر،  

 پلیس سعی داشت آنها را عقب بزند، اما از کنترل خارج شد." 

 شده است.  این قتل باعث خشم بی سابقه در میان افکار عمومی 

همه مسببان مرگ فرخنده شده اند. یک مقام که در این باره تحقیق    ۀ تظاهرکنندگان خواستار محاکم

 می کند گفته است که هیچ شاهدی از قرآن سوزی توسط فرخنده وجود ندارد.

ژنرال محمد ظاهر روز یکشنبه در مراسم خاکسپاری فرخنده به خبرنگاران گفت: "شب گذشته همه  

شواهد را مرور کردم اما هیچ شاهدی نیافتم که بگوید فرخنده قرآن را آتش زده است. فرخنده  اسناد و  

 کامال بی گناه بود." 

نفر در ارتباط با این حادثه دستگیر شده اند، و انتظار دستگیری های بیشتری    1۸پلیس می گوید که  

به عالوه   ای  13می رود.  ناکامی در جلوگیری از  پلیس به خاطر  از  ،)ن قتل در مالء عاممامور 

 معلق شده اند.  ( وظیفه

شکریه که روز دوشنبه از مسجد و زیارتگاه شاه دوشمشیره، محل قتل، بازدید می کرد به بی بی  

 ما را کشته اند."   ۀ سی گفت که این حمله ای "نه فقط به فرخنده، بلکه به همه زنان افغان بود. آنها هم

 شدند و یک درخت یادبود کاشتند. تظاهرکنندگان خواستار عدالت 

 اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور تحقیق درباره قتل را صادر کرده است. 

 تصور می شود که این حمله اولین مورد از این نوع در افغانستان بوده باشد. 

 در بدعتی تازه، تابوت حامل پیکر فرخنده را زنان حمل کردند. 

با پس گرفتن این حرف    اما پدر فرخنده بعدا    ،د که او بیماری روانی داشتهفرخنده ابتدا گفته بو   ۀخانواد 

 گفت که پلیس توصیه کرده بود چنین بگوید تا خطر حمالت تالفی جویانه علیه آنها کم شود. 

 


