
 

  

 

2018مارچ  06سه شنبه                                                                            يافته هاى پژواک:  

يد         رده با يک زن شوهردار عروسى نماکمعاون دوم مشرانوجرگه تالش   

 
 

(: يک باشندۀ واليت لوگر ادعا ميکند که محمدآصف صديقى معاون ٩6حوت  1٥کابل )پژواک، 

دوم مشرانوجرگه؛ خانم وى را فريب داده، با وى رابطۀ جنسى برقرار نموده و آنها را به مرگ 

 تهديد کرده که نبايد اين موضوع را افشا نمايد.

ويک شهر پل علم مرکز واليت لوگر ميباشد، که اين شخص انجنير فريدون نام دارد، باشنده منطقه ج

در حال حاضر در منطقه کارته نو شهر کابل زندگى ميکند و به حيث انجنير در ولسوالى کجکى 

 واليت هلمند ايفاى وظيفه مينمايد.

محمد فريدون که روز گذشته يکجا با اسناد زياد به دفتر مرکزى پژواک آمده بود، مدعى شد که

دلو، شکيال خانم و دخترش را از سرک سه  2٣، بتاريخ آصف صديقى معاون دوم مشرانوجرگه

  کارته نو شهر کابل ربوده اند.

روز در منطقۀ خوشال خان در يک  1٤فريدون گفت که آصف صديقى، خانم و دختر وى را براى 

 و با خانمش رابطه جنسى نيز گرفته است.  ن گرفتهخانه به گروگا

به گفتۀ وى، زمانيکه آنان از اين موضوع خبر شدند، خانم و دختر وى را به خانۀ امن تسليم نموده و 

 به خانمش گفته که اگر به خانۀ خود بروند؛ پس اعضاى خانواده اش او را خواهند کشت.

 : "صديقى باالى خانم مه فشار آورده تا از مه طالق بگيرد و با وى نکاح بسته نمايد."فريدون افزود

وى گفت که چندين دفعه وى، خسر و اعضاى ديگر خانواده وى، به مرگ تهديد شده اند که نبايد اين 

 .موضوع را با حکومت و رسانه ها شريک سازد

وى در مورد اينکه صديقى با خانم وى چگونه رابطه پيدا کرده؟ گفت: "خانم مه محصل بوده، در 

به شفاخانه رابعه بلخى  شفاخانه رابعه بلخى کار عملى ميکرد، يک روز خانم صديقى مريض شده و 

ى به خانم براى تداوى آورده بوده، در اينجا ميان صديقى و خانم مه رابطه ايجاد ميشود؛ بعداً صديق

مه ميگويد که از لوگر آمده يى و مه باالى خودت افتخار ميکنم، مه معاون مشرانوجرگه هستم، به 

 جرگه بيا، مه يک وظيفه مناسب برايت پيدا خواهم کرد."

  فريدون گفت که بعد از اين رابطه، رفت و آمد ميان خانوادۀ وى و صديقى آغاز ميشود.
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زمان، به خانم وى ميگويد که براى وى، يک وظيفه مناسب در  وى افزود که صديقى با گذشت يک

 مشرانوجرگه پيدا خواهد کرد؛ در جريان چند ماه يک دفعه بيايد و معاش خود را کسب کند.

وى افزود: "بعد از آن صديقى خانمم را در مشرانو جرگه مقرر ميکند، بعد از مدتى به زن مه 

 ميگويد که بايد هر روز بيايد و وى را به يک وظيفه جديد ميگمارد."

 وى گفت از مدتى به اين طرف، خانم وى به حيث سکرتر آصف صديقى ايفاى وظيفه نموده است.

نخست به اين طرف به زن مه چشم دوخته بود، زمانيکه خبر شدم فريدون افزود: "صديقى از روز 

که خانمم در خانه خود نيست، رفتم و به صديقى گفتم که همينطور يک قضيه پيش آمده، وى برايم 

 گفت که مه اين مشکل را حل ميکنم."

ش به گفتۀ وى موصوف، صديقى در اين مدت ميخواست که آنها را در فريب نگهدارد و براى خانم

 قضيه خشونت خانوادگى ثبت کند و وى را به خانه امن بفرستد.

موصوف گفت: "براى اينکه در خانه امن نگهدارى شود، صديقى به وى قضيه خشونت فاميلى ايجاد 

 کرده است."

وى افزود صديقى از طريق مختلف آنان را هشدار داده؛ تا اينکه احمد جاويد برادر وى را براى 

 نى کرده بود؛ تا آنان بايد از اين قضيه بگذرند.مدتى در لوگر زندا

فريدون يک ويديوى کوتاه، نوار صوتى و کاپى چند پيام را نيز به دسترس پژواک قرار داده گفت: 

 "اين همه اسنادى ميباشد که اظهارات مرا عليه صديقى ثابت ميسازد."

 آصف صديقى به چشم ميخورد؛ اما از طرف مقابل صداى زن مى آيد که ميگويد: ويديو در اين

 زن: جان مان جور است؟

 صديقى:بلى.

 زن: چرا گپ نميزنى هاهاها!

 صديقى: گپ ميزنم.

 زن: بيخى دو دله معلوم ميشى!

"به خدا قسم ميخورم، تعهد ميکنم، تا  در اين هنگام، ويديو قطع ميشود و بار ديگر صديقى ميگويد:

آخر عمر از تو مواظبت ميکنم و در کنارت استم ولو که به قيمت جان مه هم تمام شود، فقط از تو 

 استم."

 زن: تنها مواظبت؟

 مواظبت، خانم مه بودى، ميباشى، استى تا آخره عمره. -صديقى

 تو در هر حالت استى با مه؟ -زن

 م که در هر حالت د امى رابطه با تو استم.صديقى: به خدا قسم خورد

 زن: باز خو موضوع انتخابات پيش نميايه؟

 صديقى: اگر به قيمت جان مه هم تمام شود، از چوکى تير استم، خو از تو تير نيستم.

 مه مطمين استم ديگه، خير انشاهللا صبح به خير آخرين کارهاى خوده شروع ميکنيم. زن: 

 صديقى: انشاهللا.

 با هم يکجا.زن: 

 صديقى: وعده است.

 زن: خوب، اولين قربانى را که تو به مه دادى همين است فقط، ديگه تمام کارها را مه کديم؟

 صديقى: تا که زنده استم به تو قربانى ميتم.

 زن: خوب صحيح است، فيصله شد، قبول قبول، خير بگو قبول قبول قبول، نکاح قبول هى؟ هاهاها.

 صديقى: قبول، قبول، قبول دارمت.

 زن: آفرين هاهاها.
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همچنان نوار صوتى را که فريدون در دسترس پژواک قرارداده، در موردش ميگويد که در اين 

 نوارصوتى، ميان دگروال سردار حميد خسروى و آصف صديقى صحبت شده است.

 ثانيه ميباشد. ٤٤دقيقه و  ٣٩اين نوار صوتى، 
در اين نوار صوتى صحبتها به اين آغاز ميشود که صديقى ميگويد: دگروال صاحب، اين زن ديگه 

از او خانه مايوس شده؛ بخاطر اينکه با کسى ديگه فرار نکنه، مردم بد زياد وجود دارند، فريدون 

نه سال راضى نمايد و اين زن، ديگه نمى خواهد که به او  -مدت هشت نتوانست که اين زن را در

تن  ٤0الى  ٣0خانه برود؛ اگر در اين قضيه هر اندازه مداخله شود، گپ ديگه هم خراب ميشه، مه 

محافظ دارم، همۀ آنان در خدمت شما ميباشد، مه همه صالحيت را براى خودت استفاده ميکنم، 

 فهميدى دگروال صاحب."

قی ميگويد که اين قضيه بين ما و شما است، کسی ديگر اين مشکل را حل کرده نمی تواند، بايد صدي

 خود ما آن را حل کنيم.

صديقی در بخش ديگر می گويد: "عزت و آبروی شما، آبرو وعزت من است... اين مساله را بايد 

می کنيم، اين  حل کنيم، من معاون شورا می باشم، هر روز به سطح کشور صدها قضيه را حل

 موضوع هم بسيار کوچک است و هم بسيار کالن است، بايد آنرا حل کنيم."

سال نمی تواند که از زن خود نگهداری کند، اکنون باالی من  ٩-8صديقی می افزايد که فريدون تا 

ادعا می کند، در افغانستان برای ما يک کسی را نشان دهيد که تا عصر غمش را بخورم و اگر اين 

 ر را نکردم، بندۀ شما باشم.کا

وی می گويد که اکنون اين زن به خانۀ من آمده، قرآن شريف آورده، شما برويد و از فريدون خط 

 دختر خود را بگيريد، دختر خود را به خانه ببريد، من ميايم و اين موضوع را حل می کنيم.

ت مرا خراب می کند، در يک صديقی می گويد: "من معاون سنا می باشم، اگر من بدانم که کسی عز

 لحظه از بين ميبرمش."

در اين نوار صوتی، برايش حرفای ديگر نيز چندين بار تکرار شده و خسر فريدون، تنها بلی 

 صاحب، بلی صاحب برايش می گويد.

همچنان صديقی می گويد کسانيکه زن دوم داشتند، من از آنها نفرت می کردم؛ اما اکنون که وی می 

ن باشد، من برايش موتر می دهم، محافظ برايش می دهم و اگر بخواهد به خارج برود، خواهد زن م

 نيز خواهم فرستاد.

سردار محمد خسر فريدون می گويد که ما را در جريان موضوع قرار نداد، کاری را کرد که ما را 

 در قوم شرماند، قلبم مارا تکه تکه کرد.

که من عروسی کرده ام، اگر ما تا اکنون خانۀ خشوی بعدا صديقی می گويد که چهار سال می شود 

دوم خود را ديده باشم، من کافر باشم؛ اما به خانۀ من آمده، مرا همسر خود صدا کرده، من برای 

 خودم و برای آبروی شما کار ميکنم.

 صديقی می گويد که اگر شما اجازه دهيد، من تا عصر فريدون را زنده نمی مانم، من مرده گاو باشم

 اگر اين کار را نکنم، اين همه مشکل در فريدون است.

صديقی می افزايد: "به فريدون بگوييد که اگر به کسی بگويد که من در اين قضيه دخيلم، پس به خدا 

اگر خبر شود  اگر خروس تان را هم زنده بمانم، به فريدون فقط همين را بگوييد، تا زنده ام و کسی 

 فته است، خروس تان را هم زنده نخواهم ماند."که زن شما در خانۀ صديقی ر

اين زن به څارنوالی و محکمه برود، از   حرف نهايی صديقی اين است: "من ديگر تحمل ندارم که

 اين به بعد تماس قطع نمی شود؛ اما حرفش متوقف می شود."

ن پيام هايی همچنان فريدون، به پژواک بعضی پيام های مکتوبی نيز داده و گفته است که اين هما

 است که از سوی صديقی به اين زن فرستاده شده است.
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تمام زندگی ام از تو  -1در پيام آمده است: "

است، و تمام خوشی های زندگی ام را برايت 

کجا هستيد جانم، زنم من در  -2قربان ميکنم.

انشاءهللا که -٣خانۀ ايزديار هستم چی خريدی.

 خيرتی است، حالی ديگه تا مرگ از يک

يک قسم جگرخون بودی  -۴ديگۀ خود شديم.

خانم شيرين مه خيرت خو بود، سرم، زندگی 

خو نکونی، تا ده دقيقه بعد  -۶ام ازتو است.

 ميرم دفتر، فقط آرامی است انشاءهللا."

 

فريدون کاپی آن صفحه را نيز به پژواک داده 

 است که در سر صفحه، شکيال زن وی گفته

است که وی بعد از اين، از صديقی است؛ و صديقی 

در آخر صفحه، اين حرف را تاييد و امضا کرده 

 است.

 

فريدون همچنان گفت که در اين مورد، به قوماندانی 

امنيۀ کابل عريضه نيز کرده و موضوع اکنون در 

څارنوالی می باشد و در موردش بررسی ها جريان 

 دارد.

اى که فريدون به قوماندانی داده است، در عريضه 

نوشته شده که آصف صديقی، زن وی را فريب داده 

و زنش در حال رفتن از خانه، هشت هزار دالر، به 

ارزش سه صدهزار افغانی طال، يک کمپيوتر لپ 

تاپ و دو عدد موبايل گلگسی را نيز با خود برده 

 است.

چندين بار در اين مورد به آصف صديقی زنگ 

يم؛ اما يک شخص که خود را سکرتر صديقی معرفی ميکند، می گويد که صديقی در جلسه است، زد

 صديقی در شفاخانه است، ده دقيقه بعد زنگ بزن.

وقتيکه ده دقيقه بعد دوباره تماس برقرار شود، می گويد که مصروف است، ده دقيقه بعد دوباره 

 زنگ بزن.

ر صديقی جواب ندهد، گزارش آماده است و نشر می پژواک، چندين بار به اين شخص گفت که اگ

 شود؛ اما بازهم می گويد که ده دقيقه بعد تماس بگيريد.

همچنان صديقی، بعد از آن که پژواک ديروز تالش کرد که نظر وی را بگيرد، او به هدف عدم نشر 

اين خبر، از راه های مختلف باالی پژواک فشار آورد و بيشتر از ده مراجع و اشخاص، از پژواک 

 خواستند که از نشر اين خبر خود داری شود.



ی جرگه که نخواست نامش گرفته شود، در اين اما از سوی ديگر، يک نمايندۀ مردم لوگر در ولس

مورد به پژواک گفت که چندی قبل، در پل علم مرکز اين واليت، راجع به اين موضوع جرگه داير 

 شده بود.

وی افزود که آصف صديقی در ابتدا حاضر شده بود؛ تا به خانوادۀ فريدون سه ميليون افغانی بدهد؛ 

ا صديقی اندازۀ پول را به صدهزار دالر باال برد؛ اما خانوادۀ اما اين مردم قبول نکردند؛ اما بعد

 فريدون باز هم قبول نکرد.

، به پژواک گفت که تمام اسناد نشر شده در مورد الهه ناصری وکيل مدافع شکيال اما از سوی ديگر،

 وی، حقيقت ندارد.مؤکل 

وی گفت: "شکيال به وی مراجعه کرده و وی را در مقابل پول، وکيل مدافع خود انتخاب کرده 

 است."

ناصری گفت که شکيال تنها با خشونيت خانواده گى مواجه است، ديگر هيچ نوع قضيه اى که با 

 کسی رابطه يا چيز ديگری داشته باشد، وجود ندارد."

ن در خانۀ امن به سر می برد و وی نيز نمی تواند که با موصوف تماس وی گفت که شکيال اکنو

 مستقيم داشته باشد.

ناصری افزود: "شکيال به مدت بيست روز از خانۀ امن الدرک شده، زمانيکه موضوع را بررسی 

کرديم، وی از سوی همسرش با زور به لوگر برده شده بود، و همسر شکيال گاهگاهی مرا به مرگ 

 کند و می گويد که بايد اين موضوع را تعقيب نکنيم." تهديد می

جمشيد رسولی سخنگوی لوی څارنوالی می گويد که چند روز قبل، اين خانم) شکيال( به څارنوالی 

عارض شده بود و از همسرش به سبب خشونت خانواده شکايت کرده بود. در عين حال تا سه روز 

عريضه نموده و در مورد زنش، بعضی ادعاهايی قبل، همسر شکيال)فريدون( هم باالی خانمش 

 داشته که بايد بررسی شود.

به شکل جدی و  اين هردو عريضه، اکنون در لوی څارنوالی تحت بررسی قرار دارد، موضوع 

 همه جانبه بررسی خواهد شد و نتايج آن، بعدا ارائه خواهد شد.

بر اساس شريعت اسالمی، اگر افراد  محمد حسن حقيار يک تن از عالمان دين در اين مورد گفت که

 محسن باهم رابطه جنسی برقرار کنند و بااليش ثبوت شد، پس جزای سنگسار برايش داده می شود.

بر اساس قانون قاچاق انسان، فريدون از سوی صديقی و شکيال قاچاق شده، تهديد شده و فريب داده 

 شده است.

قاچاق انسان و مهاجران آمده است، در صورتی که قانون مبارزه عليه 11در اين مورد، در مادۀ 

مرتکب جرم قاچاق انسان؛ زن، والدين، سرپرست قانونی يا شخص موظف خدمات عامۀ مجنی 

 عليه باشد، به حبس طوالنی که از ده سال کم نباشد، محکوم می شود.
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