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   افغاستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١۵ اپريل ٠٢

  در افغانستان چه می گذرد؟

٢۶۵  

  

   قتل فجيع فرخنده، فجايع ھولناک جاری در افغانستان اشغالی را تحت الشعاع قرار داده

، ده ھا تن از افراد عقده يی، متعصب و مسلمان در حالی که يکی از ١٣٩٣در نيمۀ دوم روز بيست و ھشتم حوت 

تعويذ نويسان و مجاورين زيارتگاه شاه دو شمشيره دختری را متھم به آتش زدن قرآن نموده بود با مشت، لگد، سنگ 

داخته و و موتر بر وی حمله ور شده و در آخر جسد بی جانش را در بستر دريای پر از چتلی و کثافت کابل، ان

  .فرخندهخاکسترش کردند، اين دختر کسی نبود جز 

تبصره ھای گوناگون در رابطه به قتل فرخنده شنيده می شود، عده ای او را مؤمن، مسلمان، قاری قرآن دانسته و به 

 که دارند و چنين استدالل دارند» دادخواھی«اين شکل اين اقدام وحشيانۀ قرن را محکوم می نمايند و به اين گونه 

فرخنده به جنگ جھل و خرافات و تعويذ نويسی رفته بود و با مجاور يا تعويذ نويس زيارت درگير شده و قصد 

اين عده تالش دارند تا با پاک و منزه نشان . داشته تا جلوی اين خرافات را بگيرد، اما اين اقدام جان خودش را گرفت

  .بی خبر جلوه دھنددادن دين، اين جنايت را کار مشتی اوباش و از خدا 

ديده و آن را مغاير با تمام ارزش ھای انسانی » جامعۀ مدنی«اما عده ای ديگر اين جنايت ھولناک را از دوربين 

دانسته و با راه اندازی اعتراضات گسترده از مقامات دولت پوشالی می خواھند که عاملين قتل فرخنده را به محاکمه 

ی قانون گذار، فرھنگ، دين و امنيت آن افکار داعشی داشته و اگر در محل قتل بکشند، از مقاماتی که نماينده ھا

  .فرخنده حضور می داشتند، مطمئناً بيشتر از ھمه در کشتن فرخنده عرق می ريختند

اين روز ھا موضوع قتل فرخنده به عنوان يکی از بحث بر انگيزترين و داغ ترين خبر ھای افغانستان اشغالی 

ا قرار گرفته و تمامی جنايات ھولناک ديگری که ھمه روزه در افغانستان استبداد زده و استعمار سرخط ھمۀ خبر ھ

با آن که اين جنايت قرن لکۀ ننگ ابدی بر جبين بنيادگرائی .  زده رخ می دھند را تحت الشعاع قرار داده است

 انسان ۴٠٠ نگذشتته که نزديک به ٩۴گذاشته و ھرگز به فراموشی سپرده نخواھد شد، اما ھنوز چند روز از بھار 

  . در اين سرزمين کشته و زخمی شده اند
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 انسان فقير اين کشور را ١٣ قندھار که –به صورت نمونه می توان از به رگبار بستن غيرنظاميان در مسير کابل 

ھای امنيتی دولت پوشالی در ولسوالی ھای  غير نظامی در عمليات وحشيانۀ نيرو٧٠کشت، از کشته و زخمی شدن 

اندر و ده يک واليت غزنی، از برخورد موتر حامل غير نظاميان به ماين کنار جاده و کشته شدن ھفت تن از 

اعضای يک خانواده، از دو حملۀ انتحاری جداگانه در کابل که ده ھا کشته و زخمی بر جای گذاشت و از اصابت 

ردمی پاکستان بر مناطق غير نظاميان در ولسوالی علی شير واليت خوست يادآوری  راکت دولت ضد م١۵بيش از 

در ھيچ بحثی از اين فجايع خونين يادآوری نگرديده در حالی که در اين فجايع ده ھا طفل، زن و مرد اين . نمود

  .کشور به خاک و خون کشيده شده اند

 تجربه می کند و روزی نيست که ده ھا انسان فقير و افغانستان اشغالی سخت ترين روز ھای آتش و خون خود را

خود ساختۀ جاری کماکان آستين ھا را به » جنگ«بيچارۀ اين سرزمين به خاک و خون کشيده نشوند و طرف ھای 

  . قتل و کشتار توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما باال زده اند

جيع و مظلومانۀ فرخنده را پيراھن حضرت عثمان  و احزاب علنی سرکاری قتل ف »مدنی«در اين ميان جامعۀ خنثی 

ساخته و در تمامی رسانه ھای صوتی و تصويری باد به غبغب انداخته و گلو پاره کرده و می خواھند که قاتلين 

فرخنده را به محاکمه بکشاند، اما در ھيچ يک از اين برنامه ھا حتی نيم نگاھی به فجايع جاری بر توده ھای 

و ساير روشنفکران » جامعۀ مدنی«دليل آن واضح و روشن است و آن اين که . ۀ ما نمی اندازندزحمتکش و ستمديد

مفلوک ھيچ مشکلی با استبداد و استعمار کنونی نداشته و ندارند و در واقع اين ھا کسانی اند که ھجوم وحشيانۀ درنده 

  .  استقبال کرده انددانسته و با شاخه ھای گل از آنھا» فرصت طالئی«ھای اشغالگر غربی را 

تا زمانی که دولت پوشالی  و حکومت وحشت ملی بر اريکۀ قدرت تکيه زده باشند و تا زمانی که درنده ھای 

اشغالگر در افغانستان اشغالی با استفاده از مشتی جاسوس، بنيادگرا، مذھبی، وطنفروش و فاسد بر تمامی شيرازه 

مروائی نمايند، ما بايد ھمه روزه شاھد رخداد ھای خونين و فجيعی ھای اقتصاد، سياست، فرھنگ و اجتماع ما حک

ما زمانی می توانيم به فجايع جاری کنونی نقطۀ پايان بگذاريم که نيرو ھای مترقی، . ھمچون قتل فرخنده ھا باشيم

احد ضد اشغال راه آزاديخواه و استقالل طلب به بازوھای ستبر توده ھا باور و اعتقاد پيدا نمايند و با ايجاد جبھۀ و

  . دموکراتيک را بپيمايند–خارائين انقالب ملی 

 


