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  ھولناکی ديگر، در افغانستانجنايت
  

موازات رشد تکنولوژی،   ھا به اينۀ ھم. ھا تنفر بر انگيز گری انسان اند و تصاوير دردآور و وحشی دھنده خبرھا تکان

و " دعانويس" و وضعيتی، ھر چنين عصردر . افتد يکم اتفاق می و ھم در قرن بيست صنعت و افکار بشريت و آن

  . ُگذار شده است و ھر املی مجری ی، قانون"رمال"

ه و تاريک شمار و اعمال شنيع از جانب حاميان سرماي ِراھه نيست که در چنين عصری، جھان، شاھد جنايات بی بی

براستی که .  و قابل تصور نيستکه قابل ھضمی اعمال شنيع. ست  مناسبات کنونیِناانديشان، در حق محرومان و مخالف

ترين حقوق انسانی و  یئ رحمانه به پايه ھا، و تعرض بی ھمه نابسامانی يناند و دليل ا  دردناکی چه کسانی بانی چنين فجايع

المللی و انتظارات و  مداران بين راسی و آزادانديشی در چيست؟ قرار و مدارھای قدرتوران به اصطالح دمکدر دھم  آن

ِتوقعات مردم دربند و ندار کشورھای تحت سلطه، چه بوده است و امروزه، محروم ترين اقشار جامعه، شاھد چه اعمال  ِ

  اند؟ گزين ِمردان، جای و کارکردی از جانب دولت

ست، که  ھای دردمندی نيمی از انسانۀ يگانه زنان اين مرز و بوم نيست، بلکه قصۀ ن، قص فرخنده در افغانستاۀًقطعا قص

با اين اوصاف و با حيات حاکمان افغانستان، . شوند جانيان بشريت و حاميان سرمايه له و لورده میۀ در زير چکم

ِن و کشت و کشتار حرمتی به زنا تحقير و بیۀ تصوری در پايانی و در بستن پروند  و سوزندان زنان در ُو بريدن بينیُ

 و مکتبتوھين به دين و ۀ ھم به بھان ھا و آن گری  نيست، تا بساط وحشی- نبوده و - اين جامعه نيست و قرار ھم بر آن 

فرخنده را زدند و سر آخر سوزاندند و به گودالی انداختند، تا آزادی را به اسارت . ِقرآن و قوانين اسالمی، بر چيده شود

گر   حقوق انسانی، نظاره عنوان حامی و مدافع ھم به ليس آن و آنوست که پ اين چه قانون و مملکتی. تری کشند ه بيشھر چ

ی ئھا ِان و مال مردم و امنيت انسانِست که قادر به تضمين ج مداری اين چه مملکت، دولت و سياست! اند؟"شکنان قانون"

  چون فرخنده نيست؟  ھم

ِمردان، در مقابل اعتراضات و دادخواھی  مداران و دولت ھای شنوائی از جانب سياست ند و نه گوشخواھ ًحقيقتا که نه می
زن و انسانی را بنابه . ، وجود دارد"ايم ما ھمه فرخنده"، "جھالت، جھالت، دشمن انسانيت"چون  زنان و شعارھائی ھم

کنند تا   رھا میخشکی،ۀ زنند و در رودخان ش میھم در مرکز کابل، آت ، به جرم سوزاندن قرآن و آن"دعانويسی"ادعای 

 ظالمان و سودجويان است  ِ از ذھن و از افکار جامعه فاصله گيرد؛ قانونی که، بر گرفته و متضمن منافعمبادا قانون جھل

  .و قانونی که؛ در ابعادی دھشتناک، دامان زنان افغانستان را گرفته است
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  توان در پرتو چنين مناسبات و فرھنگی، از تکرار چنين وقايع و فجايع میکه آيا  االت کليدی و اساسی آن استؤس

مساح رغم اشک ت ھا را تضمين نمود؟ آيا و علی ی انسانئ چنين حقوق پايه دور ماند و آزادی، دمکراسی و ھمه دردناکی، ب

ِجنايات از نوع فرخنده، ناممکن بوده و آزادی زنان اين مرز و بوم، تضمين خواھد ، بروز مردان افغان ھای دولت ريختن ِ
  گرديد؟

ست و  ھای سراپا وابسته و جھل، منفی االت و بنابه ماھيت و کارکردھای تاکنونی دولتؤدست س که پاسخ اين روشن است

ر چيدن بساط ظلم و تباھی و دفن خرافات و جھل حاکمان افغانستان، بۀ کار و بار، و وظيف ًکيد است که اساسا ،أالزم به ت

تر  تر و تنگ ھا را تنگ اند تا آزادی و امنيت انسان چرا که اين جانيان را بر سر کار گمارده. ھا نيست و تاريکی انسان

ان، در کمال ھا و محروم مانند ديگر انسان اند تا مبادا روز و روزگاری، زنان به نمايند؛ اين جانيان را بر سر کار گذاشته

ھا  اينۀ ھم. چشندردند و طعم آزادی و برابری را بمند گ فراغت و با وجود امنيت و آسايش، از نعمات جامعه بھره

. باشد کشان و زنان افغانستان می مداران بزرگ جھانی و به سرکردگی امريکا برای کارگران، زحمت سوغاتی قدرت

ِ و دين و مذھب و آئين و رسوم عقبِ طرف خرافه دادن افکار جامعه بهسو و تشويق مردم و سمت ِمانده، حاصل افکار و  ُ
ای فارغ از  برابر و جامعهۀ ساز جامع ُھم در تقابل با افکار و ايدئولوژی دوران داران و آن حاصل ايدئولوژی سرمايه

امنی محرومان و تعرض  تا بیاند  ھای فساد و تباھی را بر سر کار گمارده اين جرثومه. ھاست امنی انسان حرمتی وبی بی

اعمال ۀ اند، ارتکاب و مشاھد  قدرت تکيه زدهۀکه اين جانيان، بر اريک رحمانه به زنان را تضمين نمايند و تا زمانی بی

چاره و عالج کار، . پذير است امکان چون فرخنده،  ی ھمئھا  پار نمودن و سوزندان انسانچون لت و شنيع و دردآوری ھم

ِکه حيات  ُباشد و پر واضح است ِھمراه، آمران و عامالن آن می  به- ھم   و آن-انين ارتجاعی و خرافه در سوزاندن قو
 پوچ و واھی ۀ ھا و به بھان ھا، با سنگسار و با سوزاندن انسان داری، با رواج جھل و با ترويج نابرابری مناسبات سرمايه

  .مانده نيست ِ چنين مناسبات گنديده و عقب  و مدافعرفته، حامی  بشری و پيشۀً و طبعا جامعُ خورده استگره

 افغانستان، در به زير کشيدن ۀ زير سلطه و از جمله جامع ِچنين درمان جوامع ھا و باليا، و ھم  دفع چنين نابسامانی

ھل است و ِاين تنھا راه، و پايان عمر خرافه و ج. باشد شان می ھای رنگارنگ حاکميت امپرياليستی و تمامی دار و دسته

داران رھائی خواھند يافت که پرچم  ساز سرمايه ھا و از مصائب دست ھای محروم افغانستان، از دشواری زمانی توده

اين آن . کشان در سرتاسر اين کشور بر افراشته و برقرار گردد عدالت و برابری، پرچم و حاکميت کارگران و زحمت

ھا، و  قانونی د و بيش از اين، شاھد تحقير و توھين، و بيش از اين شاھد بیدنبال آنن ھا به ست که انسان پرچم و حاکميتی

ُ زنان و کشت و کشتار محرومان بيش از اين شاھد سنگسار و سوزاندن   .خواھند بود نُ

  ٢٠١۵ چ مار٢٨

  ١٣٩۴ ]حمل[ فروردين٨

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 


