
 

 ۵۱۰۲جوالی  ۷سه شنبه                                                                               حمید انوری
 

 قطره اشکی بر گور عدالت
 

 
 

 "محکمه استیناف کابل حکم اعدام چهار تن از متهمان قتل فرخنده را لغو کرده است" 
 

 
 

 و حق را گلو بریده انددر سرزمین من و تو هموطن، در آن مرز وبوم ایکه دیر زمانیست عدالت را 

، در آن ُملک بی در و دروازه، در آن خطۀ باستان که افغانستان اش به دار زده اندسر هر چهارراه 

 .نام است، دیریست انسانیت مرده است

خس دزد امام است و روز روشن  ،آنجا هموطن. آنجا سگ ها را رها کرده و سنگ ها را بسته اند

کند، آنجا که  جرم و جنایت را از چشم خلق آنجا که خورشید  قبل از طلوع غروب می. اش شام است

نهان میکنند، آنجا هموطن هر ناشد ای شد می شود، هر راست ای چپ و هر چپ ای راست، آنجا 

آنجا بقدر هر جنایت  ای منزلت پیشکش میکنند، صدارت و والیت  و . هموطن سرزمین من توست

 ".خورده شراب مفت را قاضی: " وزارت می بخشند و چه خوش گفته اند



از هر کوچه و پس کوچۀ آن آتش و باروت  و خوندر این مرز و بوم که بیش از سی سال است بوی 

در آن دیار نه تنها که هرگز از راه قضا و عدالت نگذشته اند،  داللبه مشام میرسد، قاضی های 

 .بلکه بزرگترین دشمنان عدالت به شمار رفته و میروند هنوز

که همه و م  ناکار آمد و  غرق در فساد و چنان قاضی و محکمه  و قانون پس نباید از چنین سیست

 .، توقع عدالت داشتندهمه جانی و زانی و  دزد و انتحاری را غالم ا

از قبل طرح شده و  ت  از همان آغازین دقایق و ساعات آن جنایت شوم و کثیف، آن شرارت و دنائ

وچه گرد و ولگرد و دزد و قمارباز و شرف باخته به مرحلۀ اجرا گذاشته شد، از توسط یک مشت ک

همان آوانی که هنوز آن جنایت وحشیانه و سخیف در حال اجرا بود و حامیان پشت پرده از منبر و 

آئید تمدرسه و از ریاست و از خانۀ ملت گلو پاره کرده و آن عمل ننگین و آن جنایت سهمگین را 

، از همان نخستین لحظات معلوم بود که دستان کثیف ای در عقب صحنه آن جنایت ....میکردند و

 .وحشت انگیز را رهبری و حمایت میکنند

همه شاهد بودیم که پولیس منطقه تا سطح قوماندان امنیه قبالً خریداری شده بودند و ! بلی هموطن

ی از جنایت، خودداری ورزند و در همان محکمۀ دستور داشتند تا از هر نوع مداخله  و جلوگیر

 نخست، دیدیم و شنیدیم که یکی از مسؤولین امنیتی با داد و فریاد خطاب به قاضی میگفت کهنمایشی 

ر های بود، اما صدای فیانی قطع گردیده مخابره های ما از کار افتاده بود و ارتباط ما با قوماند

ا شنیده می شد و قوماندانی در نزدیکی محل واقعه قرار داشت دست ه ورهوائی نیروهای امنیتی تا د

 .ه شد و کسی نگفت که گویا باالی چشمش ابروستئ، و اما دیدیم که قوماندان امنیه چگونه تبر...و

سازشی و معامله گر باید توقع  اجرای  تومچگونه باید از چنین سیستم بده و بستان و از این حک پس

 !عدالت داشت؟

، در حالیکه "دهــنـفرخ" ادخواهر شهید ما زنده یاستیناف  قرار گزارشات داخلی و خارجی محکمۀ 

دائر گردید و با سرعت حکم اعدام  در های بسته تاش رفته بود، پش" ناف "اش بود، اما " استی"

چهار نفر جانی و جنایتکار و رزل و اوباش و دزد و ایله گرد را به بیست سال و ده سال حبس تبدیل 

" بی گناه"شوق مشغول جنایت بود، گویا  را که از سر" خدائی خدمتگار" کردند و آن مجاورک

 ...ه اش صادر کردند وئشخیص داده و حکم به تبرت

قضیه قتل فرخنده در " ... جالب اینجاست که  نظر به سخنان گهربار رئیس حکومت سازشی،

که نوشتن آن در ارتباط این قضیه ضرور است،  صد صفحهمحکمه استیناف تکمیل نشده است و از 

 ".نوشته شده است صفحه ۷۱تا اکنون 

کار  صد صفحهپس دیده می شود که محکمۀ استیناف قبل از تکمیل دوسیۀ مربوطه و قبل از اینکه 

عجله برای چه و . م صادر کرده است و این کامالً غیر قانونی استخانگی خود را انجام دهد، حک

 !چرا؟

 !؟کدام دستان خون آلود در عقب صحنه این جنایت عظیم را رهبری میکنند

  :یدآیکی دو گزارش اندرین مورد را ته و باال میکنیم تا چه قبول افتد و چه اندر نظر 

شبکه زنان افغان، با ابراز نگرانی از فیصله محکمه استیناف کابل، (: ٤٩سرطان ۰۰پژواک،)کابل 

مبنی بر لغو حکم اعدام چهار تن از متهمان قضیه قتل فرخنده، این فیصله را غیر عادالنه خوانده، 

 .آن می باشدخواستار تجدید 

به شانه ایستاده ایم و در حد توان خود از آنان انه ما در حالیکه با این خواهران گرانقدر خود ش

اجرای عدالت از یک حکومت غیرعادالنه و  میدانیم که چندین باره حمایت میکنیم، الزم به تذکر

فیصلۀ محکمۀ استیناف هم  تجدید نظراز و  غرق در لجن، کاریست بیهوده تمسسازشی و از یک سی

 .او دا میدانگز  دا. چیزی به اصطالح بور نخواهد شد



لیا جواد عضو شبکه زنان افغان، امروز در صحبت با آژانس خبری پژواک گفت، قرار بود که 

محکمه استیناف علنی دایر شود، اما اطالعات به دست آمده نشان می دهد که این محکمه به صورت 

 .سری تدویر یافته است

این جماعت از هر آنچه علنی باشد به شدت وحشت دارند و اکثریت مطلق شان چون خفاشان به 

 .تاریکی خو گرفته اند و داد و معامله های شان هم پشت پرده است

در صورتی که به خواست شان  موصوف افزود که تصمیم محکمه استیناف غیر عادالنه می باشد و

توجه نشود، روز سه شنبه آینده تظاهرات گسترده را در کابل، والیات و حتی بیرون از کشور 

 .غرض دادخواهی انجام می دهند

هم شاهد تظاهرات گسترده و منسجم هموطنان با شهامت خود در کابل " دوشنبه" ما همین دیروز

مشابه دیگر در داخل و خارج از کشور باشیم و این یک نشانۀ  راتهتظابودیم و شاید شاهد 

همبستگی ملی تواند بود، اما شاهدان عینی آن جنایت عظیم و آن ددمنشی و پستی و پلشتی شرم آور 

ق یباید با تمام اسناد دست داشته در یک محکمۀ بین المللی حاضر ساخته شوند و دنبال قضیه از طر

گرفته شود که ما را از این حکومت امید خیری نیست، مبادا اگر دیر بجنبیم، ی محاکمات بین الملل

کی از زندان توقیف فراری داده شد قاتالن اصلی را فراری دهند، درست مانند آن دو قاتل دیگر که ی

گفته می  ار میکند و ذو گفته می شود در ننگرهار بصورت مسلحانه و بدون کدام دغدغه گشت و گ

  .سیاف خفته است آن دیگری نیز زیر دامن کشالشود 

وی تصریح نمود، در دیداری که آنان با رییس جمهور، رییس اجرایی حکومت و روال غنی خانم 

 .رییس جمهور داشته اند، از تدویر علنی محکمه استیناف اطمینان داده بودند

ان اینان کسی به اصطالح ُملی هم چنین نشد و گویا به سخن که با چشم و سر دیدیم و مشاهده کردیمو 

 .نکرده و سخنان و وعده های میان خالی شان پشیزی هم ارزش اجرائی نداردخورد 

کرد که روز گذشته محکمه  در همین حال، یک منبع ستره محکمه، در صحبت با پژواک تایید

 .استیناف قضیه فرخنده، تدویر یافته است

و عادالنه  علنی ، دهـنـفرخرئیس جمهور اما وعده داده بود که محکمات بعدی در قضیۀ قتل زنده یاد 

 .آنهم ، که نه این شد و نه خواهد بود

تن از متهمان قتل  ٧۷ندۀ قتل فرخنده، امر رهایى قابل ذکر است که به تازگى محکمۀ استیناف پرو

 .فرخنده را صادر کرده است

جنایتکاران شرف باخته و قاتلین پلید ".  ال، حال طفالن خراب می بینماگر این مکتب است و این م" 

زمانیکه خس . و خونریز و وحشی را در این حکومت از در وارد کرده و از پنجره خارج می نمایند

 .دزد امام باشد و رهزن کوتوال، توقع دیگری از این سیستم نمی توان داشت

حوت سال گذشته در مقابل مسجد شاه دوشمشیره کابل، از سوى یکتعداد مردم ۵٢ساله،  ۵۷فرخنده 

 .لت و کوب و به قتل رسید و سپس جسدش از سوى این افراد به آتش کشیده شد
 

 :و گزارش دیگر
 

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با گروه دادخواهی حل عادالنه قضیه ::کابل

 .فرخنده دیدار کرد
 

در این دیدار که شام روز گذشته در ارگ انجام شد، ابتدا رئیس جمهور غنی با اشاره به قضیه قتل 

 .شهید فرخنده گفت که باید از خشونت علیه هر شهروند افغانستان جلوگیری شود

گفتن ها بگذرید که چیزی جز نوشتن " باید" ، "باید"این همه جناب رئیس جمهور از روی لطف از 

  .جلو این همه زورگوئی ها را اگر میتوانید بگیرید. فتاب  نبوده و نیستآدر یخ و گذاشتن در 



وی افزود . رئیس جمهور گفت که من بر اساس قانون در فیصله های محاکم مداخله کرده نمی توانم

ل فرخنده در محکمه استیناف تکمیل نشده است و از صد صفحه که نوشتن آن در ارتباط که قضیه قت

 .صفحه نوشته شده است ۷۱این قضیه ضرور است، تا اکنون 

وظیفۀ  شماجناب  که قرار گفتۀ حالی پس جناب رئیس جمهور دستور تشکیل محکمۀ استیناف را در

محکمه تکمیل نگردیده است، چه کس یا کسانی صادر کرده اند و شما در زمینه چه اقدامات روی 

 دست گرفته اید؟

 !!!جور کنند نگذارید از شما یک کرزی دوم

رئیس جمهور محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد که در ابعاد مختلف این قضیه نواقص کار 

ر با خانواده فرخنده تعهد نمودم تا څارنوالی مورد بررسی قرار می گیرد و دو روز قبل در دیدا

 .زمینه عدالت در این راستا تامین گردد

ر غیر آن فیصلۀ محاکم شما چیزی و فیصلۀ مردم منتظر انجام تعهدات شما در زمینه خواهند ماند، د

مردم نوع دیگری خواهد بود، نگذارید مردم اجرای عدالت را به دستان خود بگیرند که در آنصورت 

 .پشیمانی سودی نخواهد داشت

در اخیر این دیدار رئیس جمهور غنی به طور واضح گفت که بحث اصلی تامین عدالت است و 

او گفت که مردم افغانستان باید از عدالت محروم . برای تامین عدالت به گفتمان سراسری نیاز است

 .لیل ما باید به قضیه فرخنده بعد ملی بدهیمنشوند و به همین د

 رسیدۀ ما  فتآدر کشور  ،جناب رئیس جمهور  تا این گفتمان سراسری مورد نظر شما برگزار شود

به " از طرف دیگر شما هیچ ضرورتی ندارید تا . هد ماند و نه از تاکنشاننه از تاک نشان خوا

گرفت و  دملی بخو دعبدهید، این جنایت وحشتناک از همان دقایق نخست بُ " قضیۀ فرخنده بعد ملی

 .یک قضیۀ حقوقی ملی است

رئیس جمهور غنی اظهار آماده گی کرد که برای رفع خال های موجود در قانون جزای افغانستان و 

 .تعدیالت الزم در آن، اقدامات را روی دست خواهد گرفت

نقد اگر  شود اینکه شما میدانید و تعدیالت تان در قانون جزای تان، فعالً و دمبازهم خدمت عرض 

فرخنده، پامال کنند و قاتلین  یدهقتل وحشتناک خواهر ما شمیتوانید نگذارید تا عدالت را در قضیۀ 

خونریز و وحشی از اعدام معاف گردیده و چهار روز بعدترک بی خیال از بند رها یا فراری داده 

 آیا قادر به انجام این کار هستید؟. نه کم و نه هم زیاد. همینفقط . شوند

باشد تا  همچنان رئیس جمهور از جامعه مدنی خواست که در کار تحقیق قضیه فرخنده حوصله داشته

اینکه عدالت به محکمه صحرایی تبدیل نگردد و تفکیک میان عدالت طالبانی و حکم قانون اساسی 

 .بوجود آید

مجبور به مراجعه در بسا موارد  باید گفت این عملکرد قضا در حکومت موجوده است که مردم را 

پامال ، عدالت فرخنده میکند، حال اگر اینبار هم در مورد قضیۀ قتل زنده یاد" عدالت طالبانی" به 

ضرورتی احساس "  عدالت طالبانی" باشید که به  شتهگردد، باور داخدا بیخبر  هوا و هوس چند از

 .صحرائی چارۀ کار خواهد بود مۀکنخواهد شد، بلکه همان مح

 :و یک گزارش دیگر
 

 "قضیۀ قتل فرخنده، پروژه يی شده است"
 



 
 

صدها مظاهره کننده درشهرکابل، فیصله محکمۀ استیناف را در (: ٤٩سرطان ۰۲پژواک، )کابل 

ارتباط لغو حکم اعدام چهار تن از متهمان قضیه قتل فرخنده، غیرعادالنه خوانده و خواهان تجدید 

 .نظر در آن شدند

خون فرخنده شهید وجدان هرافغان شرافتمند : "د، شعارهاییزنان تشکیل میدا آنان که اکثرشان را

تا جنایتکاران خلع قدرت نشوند، هرروز فرخندۀ  "؛ "ما پا گذارنداست؛ نگذاریم خاینان بروجدان 

 .را سر میدادند" برخیزیم برخیزیم مشت ما تفنگ ما است"؛ "دیگری قربانی خواهد شد

اگر ریگی  با هزاران درد و دریغ می بینیم که جنایتکاران نه تنها خلع قدرت نشده و نمی شوند، بلکه

وبند و کمی سمان آزمین را به  و از مزار تا تخار بامیانن برود، از پروان تا ادر کفش طالئی ش

    ...میزنند و " مجاهد" و " جهاد" داد از  و خط و نشان میکشند ومتکبرای مردم و مملکت و ح

قضیه فرخنده، پروژه یی شده است و  ...: " گفتسیلی غفار سخنگوی حزب همبستگی افغانستان 

 ".یکتعداد افراد تالش دارند که قتل فرخنده فراموش گردد

نمی گذاریم این قضیه به فراموشی . مردم شریف افغانستان هرگز اجازه نخواهند داد که چنین شود

اما .سپرده شده و یا هم خون پاک فرخندۀ شهید پامال امیال شوم یک مشت جنایتگستر خونریز گردد

پشت پرده در صدد ماست این حقیقت دارد که قضیه پروژه ئی شده است و دستان خون آلودۀ در 

 .مالی قضیه است

اللی جویاعضو پیشین ولسی جرگه، درجمع مظاهره کنندگان گفت که قتل فرخنده یک وحشت باور م

نکردنی است؛ بخاطریکه تصادفی نه بلکه یک عمل از قبل برنامه ریزی شده بود که در عقب آن، 

 .دستهای ناپاک جنایتکاران زن ستیز دخیل بوده است

ى زنان افغان بوده که یک نمونۀ آن قتل فرخنده وی افزودکه افغانستان، هنوزهم جهنم سوزان برا

  . بوده است

دفاع ازفرخنده، دفاع از شرف و وجدان ملت و زنان ستمدیده است وما تعهد مى : "جویا عالوه کرد

 ."سپاریم که تا آخرین قطره خون، از حق فرخنده شهید دفاع نماییم

توقع میرود که یکجا و دوشادوش خواهران و برادران ما این قضیه  گرانقدر ماللی جویا خواهراز 

 .تجارت سیاسی صورت گیرد ۀ شهیدابعاد بین المللی داده و نگذارند باالی خون زنده یاد فرخندرا 

در این سرزمین بیشتر از سی سال آزگار است که عدالت پامال می شود و عدل و داد را به گلوله 

یا . می بندند، بیائید نگذاریم بیشتر از این باالی خون های پاک هم میهنان ما تجارت سیاسی کنند

دیگر شاهد امنیت و  همین حاال جلو اینهمه خودسری ها و زور گوئی ها را باید گرفت، یا هیچ وقت

 .عدالت و صلح و صفا در کشور زخم خوردۀ خود نخواهیم بود



 .اینجا افغانستان است و دیریست عدالت را به خاک سپرده اند

و اما و مگر تا چه زمان و چه مدت ای می شود بر گور عدالت در این سرزمین مصیبت ولی  

  !رسیده گریست؟

 

 اله شد آهسته آهستهـا نـه ای دلـتپیدن ه

 اتر گر شود این ناله ها فریاد میگرددرس
 


