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 سر بد در بالی بد
محاکمۀ متهمین به قتل خواهر ما شهید فرخنده و چند و  ۀجلسچهارمین  اهی می اندازیم به گبازهم ن

عقل  گفت یک سیل بین که گویا عقل چهل وزیر را دارد و اندر این زمانه میشود چون آن از نگاه

 :و چهل وزیر صد

 سال محکوم شدند ۰١چهار تن از متهمان قتل فرخنده به اعدام و هشت تن به حبس 
 

 

 بصیر احمد فطرى  

May 06, 2015  

محکمه ابتدائیه کابل، چهار تن از متهمان قتل فرخنده را به اعدام و (: ٤٩ثور ۰١ژواک، پ)کابل 

 .سال محکوم نمود ۰١هشت تن دیگر را به حبس 

 .تن از متهمان این قضیه را برى الذمه شناخت ۰١همچنان این محکمه، 

که هنگام ارتکاب آن جنایت وحشتناک خون  وحشی صفت ر  جنایتکانمودن این چهار نفر  محکوم

و در روی زمین هستند را گرفته بود و فکر میکردند مجریان قانون هللا  چشمان گنهکار شان

بوزه و ُملک و مملکت هم بی صاحب و شهر هم گویا شهر خرترکی هندی و  سریال های  انقهرمان

، هرچند هیچ انسان ، یک خبر خوش برای تمام مردم افغانستان در داخل و خارج از کشور است

عاقل و بالغ از ریختن خون انسان لذت نمیبرد، اما گاهی اوقات الزم می افتد تا جهت جلوگیری از 

از این  ر افرادیسیل خون، چند قطره خون ریخت و زهر چشمی نشان داد، تا باردگجاری شدن 

از بی مغز و کدو مانند شانرا سر و بیغوله ای  راههبیاز هر  ند ونقماش هوس قهرمانبازی نک

 .دنریزببرزمین  هموطنی را تا خون کثافاتی که در آن می لولند، بیرون نکنند

تن از منسوبین پولیس در هفته جارى  ۰٤تن متهم در این قضیه به شمول  ٩٤ ۀسه نشست محاکم 

 ....تدویر شده بود

جلسه محکمه گفت  صفی هللا مجددی رییس محکمه ابتداییۀ حوزه سوم شهر کابل، در نشست امروز

 محمدشريف فرزند شرف، محمديعقوب فرزند محمدياسين، زين العابدين فرزند گالب الدينکه 

http://www.pajhwok.com/dr/journalist/%D8%A8%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%89


 ٦٤١؛ در قضیۀ قتل و سوختاندن جسد فرخنده طبق هدایت مواد عبدالبشير فرزندعبدالشکور، الدين

زنان، به اشد قانون منع خشونت علیه  ۵۵قانون جزا و با در نظرداشت ماده  ۵١و فقره دوم ماده 

 .باشند مجازات یعنى اعدام محکوم می

 مالی در اعدام"  بیفزایند، باال حکم اصدار در کردند فراموش شان همکاران و محترم قاضی آنچه

 .گردد عملی شان، چشم از دور و خفا در ها اعدام این که شوند نمی راضی هرگز مردم. است "عام

 اعدام گونه این از پسین، سال سیزده در بخصوص و گذشته دهۀ سه از بیش در کرد، باید چه آخر

 مردم. اند کرده رها دریچه از و کرده وارد در از را اعدامیان که است افتاده اتفاق زیاد نمایشی های

 های بازی دلقک دوران در را خونریز و رحم بی جنایتکار یک که دارند بخاطر خوب هنوز

 از مارگزيده" اند گفته آخر. نخورد تکان آب از آب هرگز و دادند فراری دار زیر از کرزی،

 ."ميترسد دراز ريسمان

همچنان موصوف گفت که از جمع متهمان؛ هریک غیاث الدین، حسیب هللا، اکرام الدین، 

سال  ۰١محمدعمران، عبدالفتاح، غالم محمد، مهمند و سیدنوررحمان هر کدام به حبس تنفیذى 

 .محکوم به مجازات شده اند

این جرم و جنایت در این مورد یک پرسش میتواند مطرح باشد و آن اینکه چگونه تواند بود که 

 !بوده باشد؟و یکسان تذکر داده شده، همه یک اندازه فوق  که در هشت نفر

که بدون هیچ  اینقدر توانم گفتاما ،  مدرس، نه محتسب، نه فقیهنه  ،این کمترین در حالیکه نه قاضیم

همه و همه شانزده مشت به مقتول حواله نکرده اند، بلکه  دشدهاشک و شبه، همۀ این جنایتگستران ی

همه باهم از مشت و لگد و سنگ و چوب تا اندازۀ استفاده کرده اند که آن شهید پاک را روح از تن 

خوب به دقت و غور دقیق شویم، با سادگی درخواهیم ویدیوئی ی لیپ هاکاگر به  .پرواز کرده است

یافت که از این جنایت کاران سنگدل کدام ها بیشتر مشغول جرم و جنایت بوده اند و کدام ها کمتر، 

 !!!گویا یک جای کار می لنگد .مجازات شان کم و زیاد می شد، که نشد به همان اندازه هم باید

 .باشد بى متهمین محکوم شده به مجازات محفوظ میموصوف گفت که حق استیناف طل

همچنان رییس این محکمه گفت که محمدحکیم، محمود، محمدظاهر، شیرزى، کرام الدین، حزب هللا، 

شفیق احمد، اسحاق، ربیع هللا، عبدالباقى، جان آقا، حامد، جان عزیز، جواد، رییس خدایداد، 

واهد و دالیل الزام از سوى محکمه برى الذمه شناخته زاهداحمد، اجمل و زیارت گل، به دلیل نبود ش

 .شده اند

 ین افراد به اساس اسناد و شواهد دستگیر و بازداشت نشده بودند؟ا آیا

 آیا در کلیپ های متعدد ویدیوئی همین افراد مشغول یک جنایت بزرگ دیده نمی شوند؟

آیا فقط همان چهار نفر قاتل بوده اند و هشت نفر دیگر شان هم معاونین قاتل و بقیه تمام افرادی که 

می دویدند و مشت و لکد میزدند و با سنگ و چوب بر فرق و تن و بدن در آن جنایت عظیم ته و باال 

بودند و جهت خوش گذشتاندن این  ، همه فقط تماشاچی...نحیف آن خواهرک مظلوم ما می کوبیدند و 

 تماشا میکردند؟جرم و جنایت را 

 در آن جنایت نیست؟ نآیا نظاره گر یک جنایت بودن خود شریک شد

فوق در هنگام انجام آن جنایت عظیم در آنجا مشغول چه کاری بودند و به کدام اساس  افراد متذکرۀ

 بازداشت شدند؟

از اینگونه سواالت به ده ها و صد ها میتوان مطرح کرد، اما با تأسف که هرگز پاسخی نخواهند 

 .یافت و به گمان غالب این جنایت پیشه ها پایه های طوس هم داشته اند

تن از افراد ملکى یادشده، به دست داشتن در لت و کوب، قتل و آتش زدن جسد فرخنده متهم  ٦۱

 .شناخته شده بودند



هفت تن از منسوبین پولیس حوزه دوم شهر کابل، به غفلت وظیفوى و عدم استفاده از صالحیت 

قضیه متهم شده   دیگر از منسوبین پولیس این حوزه، تنها به غفلت وظیفوى در این تن ۰۵قانونی و 

 .اند

صفی هللا مجددی رییس محکمه ابتداییۀ حوزه سوم شهر کابل گفت که تصمیم این محکمه، در مورد 

 .تن از منسوبین پولیس که در این قضیه متهم شناخته شده اند، یکشنبه آینده ابالغ خواهد شد ۰٤

در تالش کمائی کردن  انگیز دیده می شود قضات مؤظف در این قضیۀ شرم آور و اسف تاجائیکه

های بیرونی هم از مجرا ها و مقامات مختلف باالی شان فزونی گرفته و  وقت و زمان هستند و فشار

 .امید است من به خطا رفته باشم و چنین نباشد. در صدد تبرعۀ منسوبین بی مسؤولیت پولیس هستند

سؤولیت و وظیفۀ خود را ماگر امروز به افراد و منسوبین پولیس که شاهد یک قتل فجیع بودند و 

نکرده و چشم های خود داده شده بود که در قضیه دخالت فراموش کرده بودند و یا هم به آنان دستور 

شان داده نشود، فردا ها دیگر هیچ کسی به پولیس اعتماد نخواهد کرد  حالدر خور  جزاء ،را ببندند

رد و منسوبین پولیس و نیروهای امنیتی نیز با خیال راحت از پذیرفتن مسؤولیت شانه خالی خواهند ک

 ".جنايتکارانو خدمت گار پوليس د" شعار مردم این خواهد شدو آنگاه 

حد اقل جزاء که برای این منسوبین متذکرۀ پولیس باید درنظر گرفته شود، همانا ترد از وظیفه 

بود تا دیده شود که یک نان چند فطیر  و اجرای عدالتباید منتظر گذشت زمان بازهم  .خواهد بود

 .است

وف در ادامه افزود که عاملین اصلى قتل فرخنده هر یک پهلوان، پاچا و محمدحسین فرارى موص

 .باشند می

وى از ارگانهاى امنیتى خواست تا در بازداشت این سه تن و سایر افراد دخیل در این قضیه اقدام 

 .کنند

  چه کاری از پیش خواهند برد و چه دیده شود که ارگانهای امنیتی در بازداشت این سه قاتل فراری    

بعد اجراعات قانون را به تماشا . مدتی را دربر خواهد گرفت تا آنان را به چنگال قانون بسپارند

 .خواهیم نشست

 

 یار زنده و صحبت باقی                                                     

 


