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 Political سياسی

  
  عزيز نعيمی

  ٢٠١۵ اپريل ٠۴

  

  قتل فرخنده و رسوائی دين
با عرض پوزش خدمت آنعده از خوانندگانی که فرصت و عالقۀ خواندن نوشته ھايم را در شرايطی که فشار 

 استخوان شان رسانيده است، و مدتھاست روی مشکل صحی نمی زندگانی زير سيطرۀ استعمار و ارتجاع کارد را به

توانستم دستی به کمپيوتر دراز نمايم، می کوشم اندکی آنچه را در ذھنم دارم و آنھم ناشی از دقت در برخی از اخبار 

  .و تبصره ھا می باشد، در پيوند قتل فجيعانۀ فرخنده بنگارم

  :واھم سخنم را با يک ضرب المثل قديمی مردم کابل آغاز نمايماگر حضور استاد معروفی گستاخی نگردد، می خ

  .»وقتی تنور داغ است، ھرکسی به فکر پختن نان خود است« يا » تنور داغ و نانوا ھا آماده«

به دنبال کشته شدن فرخنده با قساوت و درنده خوئی غير قابل وصف، ھمه شاھد بوديم که از راست و چپ شروع 

ارزيابی از آن چه گذشت، به خصوص اين که آيا در کل اين امر يک توطئه بوده و يا ھم تبارز کردند، به تحليل و 

، دولت دست نشانده و يا ھم کدام خوی حيوانی تنی چند؟ اگر توطئه بوده، چه کسانی در عقب اين توطئه قرار داشته

ح آن؟ جناح وابسته به غنی و يا حزب و يا نھاد ديگری؟ ھرگاه پای دولت دست نشانده در ميان بوده، کدام جنا

عبدهللا؟ ھرگاه در کل اين حرکت به اساس پالن کدام حزب و يا سازمان مذھبی بوده است، چه اھدافی را تعقيب می 

  نموده؟ و آيا به اھداف شان رسيده اند و يا خير؟

تر زمانی که واقعه در آن در جريان اين نوشته و چه بسا نوشته ھای بعدی، خواھم کوشيد تا در کل به واقعه و بس

  . صورت گرفته است، اندکی روشنی بيندازم، شايد در پناه آن بتوانيم، راھی به سمت حقيقت قضيه بيابيم

  :مگر قبل از آغاز به نگارش بايد دو نکته را اول بيان دارم

 ٣٧افغانستان که ھرچند ارزش حياتی يک انسان را با ھيچ معياری نمی توان سنجش نمود، مگر در کشوری مانند 

سال بدين سو، از در و ديوار آن خون می بارد و ھيچ کجای افغانستان نيست که از گزند جنايات ارتجاع ھار 

مذھبی، کمپرادور ھای سرخ، سوسيال امپرياليزم متوفا، امپرياليزم دھن دريده در امان مانده باشد، توجه گسترده و 

  . اش باشد، نمی تواند ذھن انسان پژوھشگر را به خود مشغول نسازدھمگانی به يک قتل ھر چند ھم فجيع و دلخر

دومين نکته، ابراز تسليت عميق به خانوادۀ فرخنده و به تمام آنھائی است که خود را از کابل دانسته و ارزشھای 

کار آمد چه قتل فرخنده به روشنی نشان داد که يک ارزش فرھنگی فقط تا زمانی زنده و . فرھنگی آن می باليدند
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است که انسان وارث آن فرھنگ زنده و آماده است تا از فرھنگش به دفاع برخيزد، در غير آن در شھر مردگان و يا 

پاشيده اند، » خاک مرده«بھتر است گفت، در گورستانی که امپرياليزم و ارتجاع به وجود آورده و بر ھمه جای 

 از من دوستانی که طور ديگری می انديشند شود، ھرگاه انتظار اين که به يک ارزش فرھنگی کسی احترام قايل

  .د، بايد بگويم، حد اقل ضعف شناخت فرد متوقع را نشان می دھدننرنج

حال توجه شما را نخست به بستر زمانی بروز واقعه جلب نموده به دنبال آن به شنيدگی ھا، حدسيات و شايعات و 

به طرف سازمان يافته بودن آن را معلوم شده، ذھن انسان سرانجام دمھای خروسی که از زير بغل اين و آن 

  :می نمايد ائیرھنم

می دانيم که به دنبال مضحکۀ انتخابات  و نتيجۀ مستقيم آن با زير پای شدن به اصطالح قانون اساسی دست ساخت 

ر افغانستان ، فضای سياسيی که د»جان کری«استعمار و ارتجاع و بيرون شدن غنی و عبدهللا از صندوق جادوی 

اشغالی به وجود آمد، برای بسياری از کسانی که در تمام مدت به اصطالح مبارزات انتخاباتی، از يکی از کانديد 

ھای به اصطالح پيشتاز، پشتيبانی نموده، ميليونھا افغانی و حتا دالر، برای کانديد مورد نظر خود مصرف نموده 

  .بودند، غير قابل پيشبينی و ناخواست بود

با آن که چنين حالتی را می تواند در ھر دو طيف غنی و عبدهللا مشاھده نمود، مگر تبارز علنی و جنگجويانۀ آن  

بيشتر در طيف مربوط به عبدهللا، مشاھده گرديد، به خصوص دو تن از متحدان نزديک عبدهللا که در ضمن 

چماق داشت، » گوسفند الغر «خواستھای جمعی، ھريک به نوبت خود خواست شخص خود را نيز در تقسيم

اعتراض مسلمان نمائی و مجاھد پناھی را بر فرق دولت دست نشانده، با اگر و مگر ھای چندی به جوالن در 

  .آوردند

 عبدهللا در عين حالی که عزم سفر به دربار ارباب و تجديد قشقۀ بردگی –ھمزمان با چنين رجز خوانی ھا، باند غنی 

 جھت آمدن طالب نيز فضاء سازی نموده، از طريق رسانه ھای وابسته به استعمار، به را داشتند، در ظاھر امر

 و ھستند تا سازش ند آن بوددصورت مستقيم اذھان مردم را ھدف قرار داده، با ھزار و يک حيله و نيرنگ، در صد

  .با مشتی جنايتکار و قاتل مردم و تاريخ افغانستان را، در حد معجزۀ قرن تبليغ بدارند

فرخنده در چنين شرايط و اوضاعی، ھمان طوری که خود می دانيد به شکل وحشيانه و با قساوتی که در تاريخ اين 

مسلم است که چنين امری نمی تواند انگشت شايعات و خبر ھای سرچوک را . کشور سابقه نداشت، به قتل می رسد

  .به طرف مظونين معينی باال ننمايد

در اخبار سرچوک آمده است، که فرخنده و خانواده اش به دوام سالھا رفتن و دويدن به دنبال دجال گلبدين آنھم از 

در نتيجه وقتی فرخنده، . يم نموده بودنداطريق معلم فريد مقتول، با اجازه و يا بدون اجازۀ گلبدين تعلقاتی با سياف ق

مويل می گردد، دروس اسالمی خود را ختم نموده به مثابۀ يک در فاکولته ای از طرف سياف و ساير سلفی ھا ت

چھار دانگ شھر کابل را زير پای می گذارد، تا اھدافی را که در مکتب وھابيت و سلفی گری » دعوتگر اسالم«

آموخته است و قرائت خاصی از اسالم را نمايندگی می کند، بين مردم ببرد، بی خبر از آن که رھبرانش نه قلبی به 

می ر چنين می بودند و گاکی قلب وی دارند و نه ھم به مانند وی خود را فدائی اسالم و قرآن می دانند که اپ

انديشيدند، عمر شان تا بدينجا نمی رسيد، وظيفۀ تنوير و روشنگری بين تعويذ نويسھا و تيکه داران دينی، در 

  .عھده می گيرده را ب» ليث بن قيس«گورستان 

و يا به » ليث بن قيس«مالً به وسيلۀ سيافھا تسخير شده بود، نمی توانست بفھمد که وقتی به قبر فرخنده که ذھنش کا

.  با چه کسانی طرف قرار گرفته و کدام منافع را به خطر می اندازدمی رود،» يرهشوشمدزيارت شاه «گفتۀ مردم 
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مادی مستقيم تنی چند تعويذ نويس را با خطر او نمی داند که تبليغ اسالم وھابی در آن زيارت، به عالوۀ آن که منافع 

مواجه می سازد، به صورت مستقيم يکی از قديمی ترين پايگاه ھای جمعيت اسالمی و رياست امنيت ملی را نيز 

پايگاھی که به عالوۀ تأمين ارتباط امنيتی و رد و بدل کردن رمز و راز بين جواسيس . زير ضربت قرار می دھد

ساخته، ساالنه به ھزاران دختر از ھمان آدرس به چنگ ھموار دختران مکاتب را نيز مختلف، راه نفوذ بين

  .کشور ھای خليج، گرفتار می شدندبه تجاوزگران جنسی، دالالن محبت و شبکه ھای قاچاق دختر 

س بزنند خالف فرخندۀ نا آگاه و مظلوم، اعزام کنندگانش به قربانگاه، از محل شناخت کافی داشته و می توانستند حد

زيرا آنھا به نيکوئی می دانستند که آن . که رفتن فرخنده با آنجا، چيزی به جز معنای مرگش نمی تواند باشد

و محل تجمع اوباشان مربوط به جمعيت اسالمی و شورای يکی از نقاط با اھميت نيروھای امنيتی رژيم » زيارت«

خالت در امور شورای نظار به شمار رفته، با عکس  مذھبی به مثابۀ ددرست، ھر نوع روشنگری حتا نظار بوده

   .العمل شديد نيروھای وابسته به شورای نظار و به اصطالح امنيت ملی مواجه خواھد شد

و اما اين که چرا در گام نخست، وھابی ھا و باند سياف در بروز چنين فاجعه ای، مورد سؤال قرار می گيرند، 

موافقان آن عمل اوليۀ  درجۀ ١٨٠دۀ آنھا در آن قضيه و به عالوۀ چرخش گذشته از سکوت مرگ رھبران شناخته ش

از آن، دلخوری، شکايت و عقده ھائی که به دنبال به اصطالح انتخابات نزد بعدی جنايتکارانه و استبراء جستن 

 از به اصطالح حکومت وحدت ملی و به خصوص سياف و مجموع وابستگان و باندش اعم از سياسی و اعتقادی

شخص عبدهللا عبدهللا، به وجود آمد و آنھم به درجه ای که دو تن از افراد سرشناس آنھا يعنی سياف و اسماعيل خان، 

ھر دو زبان به تھديد کشودند، آنھا در نظر داشتند تا با تجارت بر خون يکی از اعضای معصوم شان يعنی 

ی را در داخل شھر کابل و ساير واليات دامن زده، و وی را به قربانگاه فرستادن، باز ھم ھيستری مذھب» فرخنده«

 - خود از موضع تيکه داران دين و مذھب، جھت آرام ساختن مردم پای پيش نموده، بدان وسيله حاکميت دوگانۀ غنی

  .عبدهللا را وادار به امتياز دھی بسازند

مردم افغانستان به خصوص مردم کابل  ارزيابی نتوانسته بودند، نفرت تاريخی و بجای یدرستدر اين ميانه آنچه را ب

اين جنايتکاران که ظرفيت محاسبۀ اعمال و درسگيری از آنھا را به لحاظ . از اخوان، اخوانيت و بنياد گرائی بود

ند تا بدانند که چرا مردم آنھا را يک بار حين ھجوم طالب تنھا ه اتاريخی دارا نيستند و ھيچ گاھی به خود زحمت نداد

شان از ورای آمو بدر شده، پيوند ھای فوق مخفی آنھا با استخبارات روسھا از پرده بيرون افتد، اين گذاشت تا سر 

بار نيز خالف انتظار با چنان عکس العمل شديدی از جانب مردم مواجه گرديدند، که تمام پالنھای بعدی شان با خاک 

  .» راکرکھم ھم کون را از دست دادند و «يکسان شده به گفتۀ مردم کابل 

چنان خشم مردم را نيز در کليت آن يعنی در کنار آن که يک تن از اعضای فعال اما ناآگاه شان را از دست دادند، 

ليث «عليه دين و مذھب بر انگيختند، که از عامی و عالی صدای مخالفت عليه سمبول ھای تجاوز اعراب من جمله، 

  . بلند گرديد» بن قيس

کشتن دادن به بارا يافھا و ساير بنيادگرايان افراطی، در عوض آن که بتوانند مردم در نتيجه اسماعيل خان ھا، س

ھيجانی ساخته و مجدداً حالت ھيستری مذھبی و موجھای عقب گرائی را در جامعه احياء نمايند، نفرت » فرخنده«

زندگانی اجتماعی عليه دين و مذھب را باعث شده، مردم را متوجه سخافت دين و مذھب و نقش ويرانگر آن در 

  .انسانھا نمودند

 ادامه دارد


