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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  Reports ارشھا  گز

  
   نسرين معروفیدپلوم انجنير: رگردان و تھيۀ گزارش ازب

  ٢٠٢٠ مارچ ١٣
  

  گزارش قتل فاشيستی مرموز و مبھم مادر افغان و دخترش
   در برلين پايتخت کشور المان

  

  

 ساله و ٣٠خانم افغان " ھما "٢٩.٠٢.٢٠٢٠ به تاريخ ) Tagesspiegel(شپيگل  خبری تاگيس ۀسانطبق گزارش ر

پس .  برلين  به شکل فجيع به قتل رسيدند) Marzahn( مرسان ۀپارتمان شان در منطقآ ساله اش در ٩دختر " تجال"

که از کار آخر  ده نشده، پس از اينکه اسم فاميلی اش بر" ھما"شوھر " احمد. "زمينۀ اين قتل مبھم و مرموز است

از نگاه روحی درھم می  ًوی متعاقبا. ھفته به خانه بر می گردد، دختر به خون آغشتۀ خود را در حمام پيدا می کند

که در صحبت  طوری" احمد. "اق ديگر پيدا می کندترا در ا" احمد"خانم " ھما"ًبعدا پوليس جسد خون آلود . شکند
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 بيان کرد، وی به ھيچ وجه نسبت به اين فاجعۀ دردناک توجيه و توضيح Tagesspiegelخود با رسانۀ خبری 

  .وی ارتباط اين قتل را با جنگيدن در افغانستان نمی بيند. ندارد

احمد تذکر داد که وی قبل از فرار از افغانستان به المان به حيث ترجمان در قوای نظامی امريکا کار نمی کرد، بلکه 

.  از افغانستان  به المان فرار کرد٢٠١۴احمد با فاميل خود در اواخر سال . ی اجتماعی مصروف بودبه انجام کارھا

 .برلين کار می کرد) Schöneberg(وی آخرھای ھفته را در مارکيت ميوه و ترکاری فروشی در منطقۀ شونيبرگ  

ولی ھنوز ھم .  شک و سوء ظنی ندارندوی که با احمد انجام دادند، گفتند که نسبت به بعد از تحقيقاتیپوليس المان 

 .دليل قتل خانم احمد و دخترش معلوم نيست

اعتراضی ) Marzahn( منطقۀ مرسان Freizeitforum به ابتکار ٠٧.٠٣.٢٠٢٠به ھمين مناسبت به تاريخ 

 یی ھاسازماندھی شد که در آن اعضای مرکز ھماھنگی افغانھا در برلين و ھمچنان جمعی از افغانھا و ھمشھر

مقابل خانه ای که جنايت ھر يک از اشتراک کنندگان در. دندبوشرکت نموده   آنھایديگر، دوستان و ھمسايه ھا

با نقاشی ھمچنان اطفال با گذاشتن خرس مخملی و . صورت گرفته بود، دسته گلی گذاشتند و شمعی روشن نمودند

ز ھماھنکی افغانھا سخنگوی مرک. د را ابراز نمودندقرار می داد، تأثر و انده خوخود که انسان را تحت تأثير  ھائی

خنرانی تأثرآور خود از چندين حادثۀ وحشتناک و سازمندھی شده يادآوری نمود و از مردم برلين در برلين در س

  مشمئز کننده را محکوم نمايندخواست تا دست به اعتراض عمومی بزنند  و اين جنايت 
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چھار ماه می شود از افغانستان به المان آمده، با سنخنرانی خود در اعتراضی که نسبت به قتل ھما و  که انیغ افخانم

  :ار شده بود، گفتزبرگدر برلين تجال 

نمی دانم که از قتل ھما و تجال در برلين، از ريختاندن خون فرخنده که پنج سال قبل در کابل صورت گرفت و يا از 

  .حمالت انتحاری ديروز در افغانستان، نمی دانم نسبت به کدام شان برايتان تسليت بگويم

و انفجار است و قتل و  در آنجا انتحارھموطنان عزيز، شما می دانيد که افغانستان را برای ما جھنم درست کرده اند، 

 بسيار بدی دارم، سنگسار و ۀم و در آنجا ھم تجرب اهمن از مدت چھار ماه است که از افغانستان به المان آمد. قتال
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ی که از آنجا فرار می کنند و می خواھند در اين کشور ھا بيايند در اين جا ھم با ئافغانھا. کشتن زنھا است و بدبختيھا

  . بر خورد ھای فاشيستی مواجه می شوندخشونت و

ی که در افغانستان حاکم ئ بسيار مھم اين است چه در افغانستان و چه ھم در المان، فاشيست ھاۀدوستان عزيز نقط

و  که در المان ھستند، اولين حملۀ شان باالی زنان ھستند چه مذھبی و چه ھم غير مذھبی و ھم فاشيست ھائی

  .کودکان است

گفتند، ما و شما ديگر با تسليت ) مسؤول مرکز ھماھنگی افغانھا در برلين(که آقای زمانی   ھمانطوریدوستان عزيز

گفتن و غمشريکی نمی توانيم مشکل خود را حل کنيم، بايد دست به دست ھم بدھيم و عليه خشونت و بی عدالتی به پا 

  . خيزيم

 سه نفری. ًاصال کسی به خاطر قتل فرخنده زندانی نشدطوريکه پنج سال پيش فرخنده را کشتند قاتالنش رھا شدند و 

که می بينيم  طوری.  دنبال قاتالن فرخنده نگشتند ایهکه زندانی شدند، بعد از مدت کوتاه رھا گرديدند و ھيچ محکم

کشتن و سوختاندن زن افغان در افغانستان به يک امر . بعد از فرخنده ده ھا زن ديگر افغان کشته و سوختانده شدند

د، دستگير و محاکمه نو تجال ھم به سزای اعمال خود نرس ھما نًمن مطمئا ھستم که اگر قاتال. ی تبديل شده استعاد

تنھا نسبت به افغانھا نه بلکه به . نشوند باز ھم در درون جامعۀ المان کشتن و زن ستيزی يک امر عادی می شود

  .خود المانھا ھم سرايت می کند

ما و شما می دانيم که چند روز پيش با طالبان وحشی . يچ دولتی انتظار نداشته باشيمپس وظيفۀ ما و شماست که از ھ

دختر معصوم را بريدند، دختری که ھمسن " تبسم"طالبانی که گردن . در قطر توافقنامۀ صلح را امضاء کردند

  .بود" تجال"

اينھا پشت خون ما . د صلح می کننداين دولتھا و قدرتمندان است که با جنايتکاران و خايئنان به خاطر منافع خو

  .ما بايد خود دست به دست ھم بدھيم، مبارزه کنيم و دنبال خونخواھی و عدالت باشيم. افغانھا نمی گردند

 ۀوقت شما را زياد نمی گيرم يگانه راه، مبارز. تسليت می گويم" ھما" باز ھم به خانواده و شوھر دوستان عزيز، من

  .يھا خاتمه پيدا کندما و شماست تا اين بدبخت

  
  


