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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ مارچ ٢٩
  

  رفت يا فرستاده شد؟گکام مره فرخنده خودش ب
  

اين جنايت وساير  ين فاجعه و خود اۀماھم به نوب. اھندگ کشتن فرخنده آۀ تکان دھندۀھموطنان ما وتمام جھانيان ازحادث

ان فرخنده ازصميم گيم وبا فاميل وبازماندئ نکوھش ومحکوم می نماًرفته، شديداگکه تحت نام دين صورت  را جناياتی

خواھم باالی يک بخش تاريک اين  م، میئيی داريم وبرايشان صبروخويشتن داری آرزو می نمائوھمنواقلب ھمدردی 

  .ندزمو حوادث درآينده باشد، روشنی بيچقضيه که شايد ھم سرآغاز ھم

رفته گخونی  جانی و ھای زندان ھای کشورھای شرق ميانه، شکستانده شد واز بعد ازتجاوزروس ھا به کشورما دروازه

دموکراتيک  که نيروھای ملی و رديد، باوجودیگتا اخوان، سلفی وساير افراد جنايتکار به صفوف مقاومت افغانھا داخل 

 خود انۀ آزاديخواھۀکردند که ما افغانھا ضرورت به نيروی انسانی درمبارز کيد میأ اقدام بودند وتسخت عليه اين

جنرال ھای پاکستانی ھمين بود که محيط مقاومت  ولی سياست سيا و. نداريم، افغانھا خود سربازان راه آزادی اند

ھد ھا کورس ھای وھابی سازی سراسر محيط منام ه  دينی بۀدرپھلوی ھزارھا مدرس. را سلفی سازد  ماانۀآزاديخواھ

عبدهللا عزام، اسامه بن الدن، . يری باز کردندگن ھم بستری برای سربازگتنظيم ھای دھشت اف. رفتگجھادی را دربر

 نفرت اخوانی ۀمسموم به فلسفا يد وھزاران جوان ماردرگ ان خون سردمداران مقاومت مقدس ماانس وساير تشنگعبدهللا 

  .تندی ساخبوھا–

واخالفشان چون محمد ) ھجری٧قرن (را که براساس نظريات ابن تيمهگھمين ورود اعراب وموجوديت احزاب بنياد

اينان . حسن البناء وسيدقطب ومودودی وغيره استواربودند باالی محيط فکری واکادميک افغانھا تسلط پيداکردند عبده،

را بدعت  تاختند وتمام باورھا ومراسم ما اسالم جوش خورده بودافغانھا که با اساسات دين سالۀ  ١۴٠٠باالی باورھای 

رفته تا تحريم نوروز باستانی وساير مراسم بومی افغانھا؟ حتی به گازتجليل مولود شريف . وخالف دين اسالم خواندند

 دالنبی،عب!! ر دادندييحتی نام ھای خويش راکه به نظرشان خالف اسالم وشرکی بود، تغ نکرده و اين ھم اکتفاء

  !عبداالحمد، غالم محمد وغيره راھمه واجب الجھنم ساختند

دتی يی وعقگجانی، فرھن  برای تکرار وجودندارد، خسارات مالی،ئیاھی دارند وجاگ کشورما ھمه آۀ سال٣۵ازحوادث 

 به جبران ناپذير است، باالخره کشورمارا دودسته رديدگ وارد روھھا به کشورگھای قدرت خواھی اين گکه درجن

به ھيچ بدعت وخيانت   ايشان ازکله ھا پشته ھاساختند وۀخودشان ھم زير ساي  هخونخوارترين نظام استعمار تقديم نمود

  .نيز نداند را  مزدورساختند ومزودری شانئیتوجه نکردند، مجاھد راه خدا راپيش امريکا
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فرخنده : دتی اين قضيه روشنی بيندازيميخواھيم کمی به بخش عق محکوم نمودن ھرنوع خرافات ودين فروشی می با ما

باالخره دست  کند و  زيارت مشاجره مییبا مال يرد،گکه فارغ شرعيات وقاری قرآن بود رفت تا جلو تعويذ نويسی را ب

   قربانی بسازد؟ۀرا آماد خود و به پاره کردن اوراق تعويذات بزند،

  :کند که االتی درذھن خطور میؤسم؟ ئير موضوع را ازنظردينی وازموضع فرخنده بررسی نماگا

 برای ئیدوا درحکومت مافيا و  خرچ داکترًاوال! ی فکری ومادیگروند ازبيچار که پيش تعويذ نويس می خوب کسانی

ازنظرفرخنده؟ خودش مشرک وبدعت کار محسوب شده  درو میرشخصی به تعويذ نويس گ اًھرکس مھيا نيست، ثانيا

اه شود گ شرعيات نۀ فاکولتۀاه اسالم واززاويگر به بدعتھا ازنگ مسجد؟ ولی ایردد؟؟ وھم مالگ ومستوجب دوزخ می

اه گازن:  نيزبپردازيم، مارابه باد داده اندۀ وافتخارات ھزارسال که کشور را به حمام خون مبدل ساخت یئد بدعتھائيبيا

من وفاسق، زن مرد ؤی آزاد بين می دھأساختن احزاب اسالمی، شرکت درانتخابات آزاد ور )اه فرخندهگديد( دين اسالم

  .مردود است وکفراست

را را که مجاھد را مزدور امريکا ساخت، گ يک تنظيم بنياد ۀپس چرا فرخنده به يکی ازين مراکز نرفت ودرواز

 تشناب رفتن نيز تکفير می نام جمعيت اصالح نمی رود که مردم رابه نان خوردن وه  سلفی ھا بۀنکوفت؟ چرا به اتحادي

 يک شيخ الحديث نرفت که تمام زمين ھای دولتی وشخصی مردم راقبضه کرده ونواميس ۀد؟ چرا فرخنده به خانکنن

 معدودی شايد تعدادجای بحث بايک مجاور زيارت که ه ارند؟ چرا فرخنده بذگ ايشان نيز به امن نمی ۀمردم رادرخان

تنظيمھای سلفی نرفت؟ که به کدام قانون اسالم زير رابه نظر فرخنده مشرک ساخته باشد؟ به مراکز پخش تروريزم مثل 

ی ااينان که دعو. کنندمی د؟ ودرانتخابات شرم آور نيز شرکت نبرمی سر ه ب) قول خودشانه ب-يھود ونصری( کافرقبير

 خواھند به سلف صالح برسند؟؟  میئیرادارند باالی تانک امريکا) سلف صالح(شت جھان اسالم به صدر اسالم گباز

خنده فقيد درانتخابات پوشالی ع وغ شرکت کرده باشد؟ آيا ازنظر سلفی ھا واخوانی ھا کافر نشده است؟ آخردريک رفرگا

  من ويا فاسق يکی نيست؟ؤی يک مأ رئیجزا- کوچک حقوقیۀقضي

حزب  حزب التحرير، حزب سياف، :داعشی چون-  مظلوم توسط احزاب سلفیۀفرخند! بلی ھموطنان

 معروف ونھی ۀيرد؟ واقامگ به زيارت فرستاده شد تاجلو تعويذ راب)برھان الدين(ان الدينبحر ،)متيارحک(حکومتيار

  . مثل فرخنده نيست بلکه نھادھای مشروع اينکاررابايدکردی افرادۀکه اين وظيف ازمنکررا انجام دھد درحالی

قتل ه ر را بگا چند تن ديرفت ومال بھادرجان را بگجوم سلفی ھا قرارھ کابل مورد ۵ ۀ درناحيیھچندی قبل خانقا

ندوحتی د جلوه داگاين موضوع رابسيار کم رن دولت ، حکومت، پارلمان ورسانه ھا پرازمزدوران استعمار. رسانيدند

 کشور قاط درکابل وساير نًفعال). گليس انۀ زدگ زنۀھمان اسلح(خانقاه محل جاسوسی روس ھابود اينتبليغ کردند که 

رفتن دست درنماز تاجنازه گاز. ربانی وجود دارد-سيافی- لبدينیگنظريات سلفی  م ومنازعات بين تعبير بومی اسال

که مراجع  درصورتی.  ما وھابی شدهی ودوره وخيرات ونوروز وغيره وھمه روزه مردم شکايت دارند که مالطسقااو

  .ه سلفی نظراندليس است وھمگ انۀذشته ديوبند واالزھربودند که ھردو ساخته وبافتگ سال ٣٠٠دينی ما درطی 

ل امپرياليزم ھدھيم که به رقص وډ ما بامحکوم نمودن قتل فرخنده، به تمام نيروھای آزاديخواه دموکراتيک ھشدار می

 رفتن فرخنده ۀيزگبايد بيشتر تحقيق کنند که ان .حمايت نکنند شوند نرقصند، واھداف سلفی ھا راکه درکشورما ترويج می

دو ھمچنين کردند، به ھمان نبرقصان خود زم رابايمينستاند تا ھم دموکراسی را وھم ففربه زيارت چه بود؟ فرخنده را

روھکھا به خودکشی فرستاده گيزه وازطرف ھمان گسازد، نامبرده نيز به ھمان ان يزه که طالب خودرا منفجر میگان

 رای آزادی زنان به انتحارفرخنده ب. رديدگ وی گشد، که البته عکس العمل مردم اوباش که پالن شده نبود باعث مر

اخوانی ھا بی خبرنبودند که - درابتداء که سلفی ھا. نرفت بلکه برای درسلطه درآوردن زنان برای داعش به زيارت رفت
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مال نيازی وخانم حسن زاده نيز ازاين جمله بودند؟ . شد بايد کشته می خوب است و فتندگ خودشان است؟ ۀفرخنده ازجمل

  . د به دفاع برخاستندکه خبريافتن ولی وقتی

ه نه ب ی دارد ويا چسپانده شده است،گبست) عرفان اسالم( تعبير بومی ما ازاسالم زيارت وتعويذ که به يک نوع با

انه بديل گ حمله به تصوف وعرفان اسالم که يۀمثابه رفته، بلکه بگروند مورد ھجوم قرار  که چند تن آنجا می خاطری

 افغانستان نيزبه قبور از مناطقحتی بعضی  سلفی ھای داعشی درليبيا، عراق و. رفتهگاسالم افراطی است صورت 

بدبختانه افغانھا بازھم مجبور به دفاع  ی است که آمدنی است،گ، اين جنندارا تخريب کرده اھا  حمله کرده وآنھوخانقاھ

  .شيطان ومزدوران ايشان است

  بااحترام

  گدرويش ورد

 

  :يادداشت 

ای با تشکر از ھمکار ع ا آق ز م ی) درويش وردک(زي ا ارسال مطلب ه ھمکاری شان را ب ا ک اير ب ا مغ امال بکر و حت ً ک

  :برداشتھا و قرائت معمول از قضيۀ شھادت فرخنده ابراز داشته اند، بايد بنويسم
روژه« معنون به »امينی«ما ھمان طوری که در ذيل مقالۀ ارسالی ھمکار عزيز ما آقای  انی يک پ ده قرب  - شد؟آيا فرخن

از ٨ در »٢٠١۵ مارچ ٢۵مؤرخ  ا دارد ب وديم، ج  بند مواضع پورتال را در قبال قضيه به صورت مشخص تذکار داده ب
  :ھم بيفزائيم

ی -از ديد ما اين که خانم فرخنده چگونه زيسته و با کدام احزاب و نيروھا ا انقالب لفی - خوب و يابد، مرتجع و ي  اسالم س
ام و  را-اخوانی و يا اسالم سنتی يچ کس، مق ه ھ ضيه آن است ک ته است يک جانب قضيه است، جانب ديگر ق بطه داش

يچ  حزبی حق ندارد تا در افغانستان خود را دست انتقام و عامل اجرائی خدا فرض نموده، با قساوت و درنده خوئيی که ھ
  .ن عملی بزندمناسبت و ارتباطی با فرھنگ مردم ما در درازنای تاريخ نداشته و ندارد، دست به چنا

م نظر  ده و ھ م عقي ا وی ھ ه ب انی ک به عبارت ديگر، در حالی که دفاع از چگونه زيستن خانم فرخنده را می گذاريم به آن
ی  وم م ه شدت آن را محک سته، ب ی دان سانی و اخالق وازين ان ام م ه اش را خالف تم ا چگونگی مرگ مظلومان د، م بودن

  .داريم
 AA-AAادارۀ پورتال


