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کشتن و سوزاندن فرخنده، رویدادی هولناک در تاریخ کشور بود. 
رویدادی که همه ی مردم را غمگین کرد و اندوه آن سال ها باقی 
خواهد ماند. تعدادی از اوباشان و مردم عام دو روز پیش از آغاز 
سال نو، فرخنده، دختری 27 ساله را به اتهام سوزاندن نسخه های 
مورد ضرب و شتم  کابل  زیارت شاه دوشمشیره ی  پیش  در  قرآن، 
نیمه جانش  بدن  روی  از  را  موتر  سپس  و  دادند  قرار  شدید 
گذشتاندند. فرخنده زیر این ضرب و شتم جان داد و سپس مردان 
خشگمین جسدش را با آتش نفت سوزاندند. اما تا کنون اسناد و 
شواهدی از سوزاندن نسخه های قرآن توسط فرخنده وجود ندارد.

مسئوالن وزارت های داخله و حج و اوقاف نیز سوزاندن نخسه های 
قرآن توسط فرخنده را رد کرده اند؛ اما در مورد چرایی وقوع این 
زمینه  این  نداده اند. در چند روز گذشته در  رویداد، هنوز جزئیات 
را  گزارش هایی  رسانه ها  ابتدا  شدند.  نقل  مختلفی  روایت های 
منتشر کردند که فرخنده از 16 سالگی به بیماری روانی دچار شده؛  
اما یک روز نگذشت که خانواده ی او اعالم کردند، فرخنده بیمار 
نبود. انسانی سالم با عقل سلیم بود. خانواده ی فرخنده اعالم کردند 
که مردم فریب یک مالی تعویذنویس را خوردند و دخترشان را به 

شکل فجیعی به شهادت رساندند.
از یک  پنج شنبه هفته ی گذشته  به روز  آنان، فرخنده  به گفته ی 
مالی تعویذنویس در زیارت شاه دوشمشیره ی کابل تقاضا کرده تا 
دیگر این کارش را متوقف کند، ولی این مال برای دفاع از کارش، 
بنیاد  بر  مردم را صدا می کند که فرخنده قرآن را سوزانده است. 
یک روایت دیگر، فرخنده مدتی قبل برای حل مشکالتش پیش 
تعویذنویس این زیارت رفته و از او یک تعویذ را در مقابل پولی 

هنگفت دریافت کرده است.
مال به فرخنده اطمینان داده که تا چند روز محدود مشکالتش حل 
می شوند؛ اما با گذشت این مدت، این تعویذ مال برای حل مشکل 
تعویذنویس  پیش  دوباره  فرخنده  است. سپس  نداده  نتیجه  دختر 
می رود و از او می خواهد که پولش را پس دهد؛ اما تعویذنویس از 

دادن پول دختر جوان خودداری و اقدام به پرخاش گری می کند.
فرخنده با عصبانیت کتاب های تعویذنویس را روی چراغ می اندازد 
و بعد تعویذنویس فریاد می زند که این دختر کتاب خدا را آتش زده 
است. به دنبال آن، جمعی از اراذل و اوباش بدون سوال و جواب به 
دختر حمله می کنند. دختر جوان تالش می کند تا برای آنان قضیه 

را توضیح دهد؛ اما حرفش شنیده نمی شود.
در همین حال، مقام های پولیس کابل می گویند، مالی تعویذنویس 
و بیش از 15 عامل دیگر قتل فرخنده بازداشت شده اند و تحقیقات 
داخله،  وزارت  معلومات  اساس  بر  هم چنان  دارند.  جریان  آنان  از 
وظایف 13 مأمور پولیس حوزه ی دوم امنیتی در پیوند به این قضیه 
به تعلیق در آمده است. انتقادهایی وجود دارند که این افراد هنگام 

وقوع حادثه در انجام وظایف شان کوتاهی کرده اند.
هرچند که نورالحق علومی، وزیر داخله دیروز در مجلس نمایندگان 
اعالم کرد که در جلوگیری از سوختاندن فرخنده ناکام بوده اند؛  اما 
مردم انتقادهای گسترده ای از نیروهای پولیس کرده اند. انتقادها بر 
نهادهای امنیتی، به ویژه وزارت داخله و فرماندهی پولیس کابل، 
به دلیل این که در نزدیکی رویداد حضور داشته اند و مسئول تأمین 
امنیت جان شهروندان است،  گسترده و جدی بوده اند. در تمامی 
از این رویداد، حضور نیروهای  ویدیوها و عکس های منتشرشده 
پولیس در اطراف جمعیت دیده می شود. حتا در یک مورد پولیس 
آنان  چطور  این که  و  می راند  عقب  فرخنده  کنار  از  را  جمعیت 

فرخنده را نجات نداده اند، هنوز روشن نیست.
لکه  ای ننگین برای حکومت

به  پیوند  در  کشور  والیت های  از  شماری  و  کابل  در  اعتراض ها 
فعال مدنی و شهروندان  ده ها  اند.  افزایش  در حال  فرخنده  قتل 
کابل دیروز با راه اندازی تظاهراتی، خواستار بررسی دقیق پرونده ی 
آنان  شدند.  او  قتل  عامالن  کشاندن  محاکمه  به  و  فرخنده  قتل 
شعارهای »عامالن قتل فرخنده باید مجازات شوند، قتل فرخنده 
تا جنایت کاران خلع  لکه ی ننگی بر جبین حکومت وحدت ملی، 
قدرت نشوند، هر روز فرخنده ی دیگری قربانی خواهد شد« را نیز 

با خود حمل می کردند.
معترضان در پایان راه پیمایی شان در محل سوزاندن فرخنده تجمع  
کردند و در مکانی که او را سوزانده بودند، نهال شاندند. پیش از 
فرخنده  قتل  محل  در  نیز  روزنامه نگار  و  مدنی  فعال  ده ها  این، 
کردند. هم چنان  روشن  او، شمع  از  یادبود  برای  و  آمدند  گردهم 
شهروندان و شماری از فعاالن مدنی روز یک شنبه هفته ی روان 

سه  این  فرخنده،  قتل  محکوم کردن  و  اعتراض ها  افزایش  با  اما 
تن از موقف گذشته ی شان پشیمان شدند. سمین دو روز پیش در 
این زمینه رسما عذرخواهی کرد؛ اما مال نیازی می گوید، سخن او 
تحریف شده است. این در حالی است  که خیلی ها باور دارند، نیازی 
اکنون در صدد توجیه حرف های گذشته اش است. نیازی پس از 
کاری  مردم  دینی  ارزش های  با  »بازی  بود:  گفته  فرخنده  قتل 
سخت است و در آن زمان نمی شود که داکتر بیاید و تشخیص دهد 

متهم بیمار روانی است«.
او هشدار داده بود، اگر کسی در پیوند با این حادثه بازداشت شود، 
مردم شورش می کنند و قیام مردمی آغاز خواهد شد. این اظهارات 

در مراسم خاک سپاری فرخنده هشدار دادند، تا زمانی   که عامالن 
قتل این دختر جوان محاکمه نشوند، آرام نخواهند نشست.

حکومت  چرا  این که  از  انتقادهای  نیز  مجلس  نمایندگان  دیروز 
فرخنده  سوختاندن  و  کشتن  جلو  نتوانسته اند  امنیتی  نیروهای  و 
رییس  گفت:  مجلس  آزاد، عضو  ریحانه  کردند.  انتقاد  بگیرند،  را 
جمهور باید بشرمد که زیر سایه ی حکومتش، در چند قدمی ارگ، 
دختری را می سوزانند. او گفت، برای رییس جمهور و خانمش شرم 
است که در روز خاک سپاری فرخنده،  به جای اشتراک در برنامه ی 

تشییع جنازه ی او،  در ارگ به نام زنان مهمانی برپا می کند.
پیکر سوخته ی فرخنده، دختری 27 ساله دو روز پیش تا منطقه ی 
پنج صد فامیلی کابل توسط زنان حمل و سپس به خاک سپرده 
شد. بخش زیادی از مراسم تدفین فرخنده نیز توسط زنان انجام 
آنان در این مراسم، قتل بی رحمانه ی یک دختر جوان در  شد و 

پایتخت را به مثابه ی قتل انسان ها در کشور تلقی کردند.
فرخنده که بود؟

نادر، پدر فرخنده می گوید که دخترش یک دعوت گر اسالم بود و 
قصد داشت تحصیالت عالی خود را در دانشکده ی علوم دینی به 
اتهام  بر دخترش  تعویذنویس  او، مالی  به گفته ی  برساند.  پایان 
بسته و احساسات مردم را برای قتل او تحریک کرده است. اکنون 
خواست اساسی پدر و اعضای خانواده ی فرخنده، مجازات عامالن 
محل  مسجد  امام  احمد،  مولوی  است.  دخترشان  قتل  اصلی 
خانواده ی فرخنده نیز می گوید که فرخنده با مبادی علوم اسالمی 

آشنایی خوبی داشت. 
فرخنده از دارالعلوم عایشه  ی صدیقه فارغ شده بود و در روزهای 
اخیر مصروف خواندن درس تجوید بوده است. اعضای خانواده ی 
در  بود  قرار  گفته اند،  و  خوانده  اسالم گرا  دختری  را  فرخنده  او، 
فارغان چهارده،  کانکور  امتحان  با سپری کردن  آخر همین هفته 

به تحصیالت عالی اش در دانشکده ی شرعیات کابل ادامه دهد.
حامیاِن عامالِن قتل فرخنده

اوباش«  و  »اراذل  از  تعدادی  دست  به  فرخنده  سوزاندن  و  قتل 
فیس بوک،  جمله  از  اجتماعی،  رسانه های  در  بار  نخستین  برای 
بازتاب یافت. کاربران فیس بوک پس از کشته شدن او، واکنش های 
متفاوتی داشتند، اما تعداد اندکی از آنان حامی عامالن این قتل 
شدند. این افراد شامل سیمین غزل حسن زاده معین نشراتی وزارت 
نیازی  ایاز  سنا،  مجلس  عضو  زابلی  زلمی  فرهنک،  و  اطالعات 
خطیب مسجد وزیر اکبرخان کابل و حشمت استانکزی سخنگوی 

فرماندهی پولیس کابل بودند.

وزیر  مسجد  خطیب  داشت.  دنبال  به  را  تندی  واکنش های  او 
اکبرخان در مراسم خاک سپاری فرخنده حضور یافت؛ اما با واکنش 
تند اشتراک کنندگان این مراسم مواجه شد. آنان با یک صدا شعار 
دادند، »مرگ بر نیازی« و به او اجازه ندادند تا در مراسم نماز جنازه  

اشتراک کند. او پس از افزایش اعتراض ها، از محل فرار کرد.
اما معذرت خواهی و پشیمانی این افراد که مناصب رسمی دولتی 
دارند،  برای معترضان کافی نبود. اکنون معترضان به قتل فرخنده، 

خواهان برکناری تمامی این افراد از مقام های شان هستند.
واکنش  های داخلی و خارجی 

بی رحمانه  را  فرخنده  آتش زدن  کابل  در  ملل  سازمان  نمایندگی 
خواند و گفت، حکومت وحدت ملی تمام اشخاص دخیل در این 
قضیه را بازداشت و مجازات کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز 
اعالم کرد، دولت باید این قضیه را به طور همه جانبه و بی طرفانه 
مورد تحقیق و بررسی کامل قرار داده وعامالن آن را مجازات کند.
این کمیسیون از حکومت خواست تا در مورد افسران و سربازان 
پولیسی که در این حادثه به صورت آشکار غفلت کرده اند، تحقیق 
نموده و آنان را به صورت جدی مورد پی گرد قانونی و تعقیب عدلی 
قرار بدهد. در اعالمیه ی کمیسیون حقوق بشر آمده است، دولت 
باید کسانی را که در تحریک احساسات مردم دست داشته اند، مورد 

تحقیق و پی گرد عدلی قرار دهد.
افغانستان  مسئول  شهرونداِن  مدنی  جنبش  مسئوالن  هم چنان 
پایتخت، حاکمیت دولت را  این دختر در  اعالم کردند، آتش زدن 
زیر سوال برده  است. به باور آنان، با وقوع این رویداد وحشت ناک، 
نگرانی شهروندان بیش تر شده و حکومت برای جلوگیری از چنین 
رویدادها و رفع نگرانی مردم، باید این قضیه را جدی، شفاف، علنی 

و سریع بررسی کند. 
سازمان عفو بین الملل نیز با صدور اعالمیه ای از حکومت افغانستان 

خواسته که عامالن این رویداد را محاکمه کند. 
ایجاد یک کمیسیون ویژه

رییس جمهور و رییس اجرایی پیش از سفرشان به امریکا، خواستار 
بررسی دقیق قضیه ی قتل فرخنده شدند. اشرف غنی به وزارت 
گفته ی  به  کند.  تحقیق  رویداد  این  مورد  در  تا  داد  دستور  داخله 
اشرف غنی، هیچ کسی در کشور حق ندارد خودسرانه قاضی شود 
بررسی دقیق  برای  اکنون  را مجازات کند.  به میل خود مردم  و 
این قضیه، کمیسیونی ویژه موظف شده است. مولوی محمدعمر 
اخپلواک  کوفی،  فوزیه  محقق زاده،  محمدحسین  سید  فاروقی، 

صافی و مجیب الرحمان خلوت گر اعضای این کمیسیون هستند.

»سوزاندن فرخنده«، 
رویدادی هولناک در تاریخ افغانستان

نجیب اهلل نصیح
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قتل و سوزاندن فرخنده به دست تعدادی از »اراذل 
و اوباش« برای نخستین بار در رسانه های اجتماعی، 
از جمله فیس بوک، بازتاب یافت. کاربران فیس بوک 
پس از کشته شدن او، واکنش های متفاوتی 
داشتند، اما تعداد اندکی از آنان حامی عامالن این 
قتل شدند. این افراد شامل سیمین غزل حسن زاده 
معین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنک، زلمی 
زابلی عضو مجلس سنا، ایاز نیازی خطیب مسجد 
وزیر اکبرخان کابل و حشمت استانکزی سخنگوی 
فرماندهی پولیس کابل بودند.

اما با افزایش اعتراض ها و محکوم کردن قتل 
فرخنده، این سه تن از موقف گذشته ی شان 
پشیمان شدند. سمین دو روز پیش در این زمینه 
رسما عذرخواهی کرد؛ اما مال نیازی می گوید، 
سخن او تحریف شده است. این در حالی است  که 
خیلی ها باور دارند، نیازی اکنون در صدد توجیه 
حرف های گذشته اش است. نیازی پس از قتل 
فرخنده گفته بود: »بازی با ارزش های دینی مردم 
کاری سخت است و در آن زمان نمی شود که داکتر 
بیاید و تشخیص دهد متهم بیمار روانی است«.

او هشدار داده بود، اگر کسی در پیوند با این 
حادثه بازداشت شود، مردم شورش می کنند و 
قیام مردمی آغاز خواهد شد. این اظهارات او 
واکنش های تندی را به دنبال داشت. خطیب 
مسجد وزیر اکبرخان در مراسم خاک سپاری 
فرخنده حضور یافت؛ اما با واکنش تند 
اشتراک کنندگان این مراسم مواجه شد.



در افغانستان سال های سال است که جنگ جریان دارد. سال هاست 
که ما علیه یک دیگر می جنگیم و به بهانه های مختلف، هم دیگر 
منظور  بگیرید.  نظر  در  را  پیش  یا چهل سال  را می کشیم. سی 
به  حزبی  رهبر  هر  و  جبهه  هر  است.  داخلی  جنگ های  زمان 
انواع و اقسام آیه و حدیث مسلح بود و طرف مقابل خود را کافر 
می خواند و کشتنش را واجب. طرف مقابلش نیز درست مثل او و 
به همان سالح های قدرت مند مجهز بود. ما سال ها هم دیگر را به 
قتل رساندیم و همه ی این قتل و کشتار ها را به نام خدا نوشتیم و 
مسئولیت آن ها را به راحتی به گردن خدا گذاشتیم. پیش از ظهور 
ناگهانی طالبان، گروه های جهادی علیه هم جنگیدند و با همه ی 
این  همه ی  کردند.  تالش  یک دیگر  کامل  نابودی  برای  توان 
جنگ ها هم به نام خدا صورت می گرفتند. موشک هایی که کابل 
و شهروندان بی گناهش را نشانه می گرفتند، به نام خدا شلیک و 
اکبر مجاهدین ظفرمند همراهی می شدند. طالبان  با صدای اهلل 
که از راه رسید، همه ی مجاهدین و تمام گروه های جهادی را از 
دم کافر خواند. بازهم جنگ آتش تازه ای در وطن پاره پاره ی ما 
به  دیگر  جنگ های  همه ی  مثل  هم،  جنگ  این  و  شد  شعله ور 
او صورت گرفت. طالبان هم  نام خدا و به بهانه ی جهاد در راه 
هنوز  طالبان  رساند.  قتل  به  را  بی گناه  مسلمانان  می توانست  تا 
که هنوز است تا می تواند مسلمانان بی گناه را به قتل می رساند 
و همه ی این خون ها را به گردن خدا می گذارد و بهانه ی همه ی 

این ویران گری ها را جهاد می خواند.
دهشت ناک  ویران گری های  و  سوزاندن ها  کشتن ها،  آن  همه ی 
را  ما  رهبران  کامل  یقین  و  قاطع  ایمان  هم  لحظه  یک  برای 
هم  لحظه  یک  برای  ما  حزبی  و  دینی  رهبران  نکردند.  سست 
نپرسیدند  خود  از  و  نکردند  قتل شان شک  فرمان های  به درستی 
که ممکن است این کار مخالف رضایت خدا باشد. کسی نگفت 
که خدا از ما خون نمی خواهد، جان نمی خواهد، ایمان می خواهد. 
در آن هیاهوی کشتارها کسی فرصت و جرأت شک کردن را هم 

واقعیتی  و  افتادند،  فرو  تظاهر  و  ریا  پرده های  فرخنده  قتل  با 
که خود را در پس آن ها پنهان کرده بود آفتابی شد. نخبگانی 
با شنیدن غوغایی در گوشه ای از شهر،  از طیف های مختلف، 
شتابزده از جای جستند و بساط خویش پهن کردند، بی آنکه 
چیزی از حقیقت ماجرا بدانند، چراکه برای مغازه داران حقیقتی 
باالتر از سود و دخل شان وجود ندارد. این فروشندگان کهنه 
کار، نه تنها از روانشناسی بهره ای دارند، و خوب می دانند که 
انبوه  گله هایی  می توانند  احساسی  تارهای  کدام  بر  نواختن  با 
نیز  دست  چیره  هنرپیشگانی  بلکه  بکشانند،  خود  دنبال  به  را 
تا  بزنند  گریه  به  را  خود  کجا  که  آشنایند  خوب  و  هستند، 
دیگران را بگریانند، و کجا به خشم بیایند تا خشم دیگران را بر 
انگیزند، و کجا به خنده در آیند تا همگان را بخندانند. دفاع از 
مقدسات، تمجید از حماسه ی ایمانی مردم، تقدیر از احساسات 
پاک توده ها، و کلیشه هایی از این قبیل، مارک هایی است که 
این عده ی  به فروش رسانده اند.  را  با آن کاالی خود  همیشه 
حرفه ای با تجربه ی سودهای کالِن پیشین، تا شنیدند که زنی 
قرآن را آتش زده است، با خوشحالی از جا پریدند که هنگامه ی 
تجارت آمد و فرصت کسب و کاری پیدا شد.. تصور کردند که 
می توان بر موج احساسات دروغینی که بنام دفاع از قرآن مجید 
به راه می افتد، سوار شد و قهرمان هرزگان و اوباشان گردید. 
اینان بارها از این معرکه ها آراسته اند و سود هنگفتی به جیب 

سخنان تعویذنویس جاهل چنان آتشی در دل ما روشن کرد که 
شیطان رجیم هم تا کنون نتوانسته است چنین آتشی را در هیچ 
دلی و در هیچ جایی از تاریخ بیافروزد. فرخنده، این بانوی جوان 
و برومند در میان شعله های خشم ما سوخت. نه تنها فرخنده، که 
کسانی  همه ی  دوستانش،  همه ی  او،  خانواده ی  اعضای  همه ی 
این ها  از  فاجعه  بُعد  نه،  نه  بودند.  او سالم و سخنی گفته  با  که 
بزرگ تر است. همه ی کسانی که حادثه ی تلخ مرگ او را شنیده 
و صحنه های دل خراش و غیرانسانی قتلش را دیده اند، در آتش 
اشک و اندوه می سوزند. چراغ نام فرخنده هم چنان روشن خواهد 
همیشه  برای  را  ما  همه ی  کام  تلخ کامی اش  خاطره ی  اما  ماند؛ 

تلخ خواهد کرد.

را شهامت و غیرت مسلمانی نامیدند! آنان تصور کردند که با 
بر جمع  و  یافت  رونق خواهد  بازار شان  کور  این حماسه های 
دنباله روان بی شعور شان افزوده خواهد شد. اما خداوند می دید 
که اینان چه خرمهره هایی را بنام گوهر به فروش گذاشته اند، 

نداشت. یا باید می کشتی، یا باید کشته می شدی. اما درد اصلی 
خود  به  دینی  نام  و  رنگ  کشتار ها  این  همه ی  که  بود  این  در 

گرفته بودند.
زمان  نیاموختیم.  چیزی  ویران گر  و  تلخ  تجربه های  آن همه  از 
گذشت و به بیست و هشت حوت سال 1393 رسید. ما مردم بازهم 
قیام کردیم تا به نام خدا و مثال به خاطر او گردن انسان دیگری 
را از تنش قطع کنیم و فرصت لبخند و شادمانی را از او بگیریم. 
این بار اما نه به فتوای یک رهبر و مفتی، نه به فتوای یک قاضی 
یا مالامام، که به فتوای یک تعویذنویس جاهل. تعویذنویسی در 
مسجد شاه دوشمشیره ی فریاد زد که »وای مردم! این زن قرآن 
پاره های کالم خدا  دنبال  این که  بدون  ما  را آتش زده«.  شریف 
بگردیم تا ببینیم که واقعا قرآنی سوزانده شده است یا خیر، بدون 
این که صدای آن زن مظلوم را بشنویم یا حتا فرصت یک ثانیه 
ثانیه  یک  فرصت  این که  بدون  حتا  بدهیم،  او  به  گفتن  سخن 
بدهیم،  خودمان  خواب آلود  و  خسته  وجدان های  به  سخن گفتن 
به سخنان آن تعویذنویس شوم ایمان کامل و یقین قاطع حاصل 
بود،  کشتن  فقط  ای کاش  کشتیم.  را  مظلوم  زن  آن  و  کردیم 
زن  این  از  لبخند  و  زندگی  فرصت  گرفتن  فقط  مسئله  ای کاش 
جوان بود. ما به نام خدا او را لگد مال کردیم، ذره ذره جان جوان 
عبور  نیمه جانش  جسد  روی  از  موتر  با  بعد  گرفتیم.  او  از  را  او 
کردیم. همه ی این شکنجه های قرون وسطایی حس انتقام ما را 
سیراب نکردند و بعد پیکر بی جان این جوان را به آتش کشیدیم 
و نشستیم تا نظاره گر ذره ذره سوختن پیکر یک انسان باشیم. بعد 
نشستیم تا نظاره گر سوختن جسم یک زن باشیم؛ زنی که خداوند 
برای  و همسری  روزی سر  تا  آفریده  و ظرافت  زیبایی  به  را  او 
دهان کوچک  بر  مهر  پستان  و  مادر شود  روزی  تا  باشد،  کسی 

کودکی بگذارد، تا عشق، مهر و انسانیت را ترویج کند.
از  مانع  افغانی«مان  و »غیرت  ندیدیم. خشم  را  زیبایی ها  آن  ما 
آن شد تا بدانیم که آن زن خود حافظ قرآن و معلم قرآن است. 

زده اند، چه با رای آوردن، چه با منصب خریدن و چه با شهرت 
آفریدن. آنان که با خدا نیرنگ می باختند، این بار اما، معرکه را 
باختند، و بسیاری از مردم آنان را شناختند. خون ناحق یک زن 
ناپذیر  آز سیری  و  آن حرص  و  را گرفت  آنان  مظلوم گریبان 
برای رسیدن به شهرت و کسب قداست، چهره ی واقعی شان 
را برمال کرد. معلوم شد که این عده از جایگاه قرآن و پایگاه 
دین و از هر امر مقدس دیگری مایه می گذارند تا خود به نوایی 
برسند، و برای شان فرقی ندارد که انسانی درد بکشد و جسدی 
پاره پاره شود و جگری به نا حق شکافته گردد و زندگی جوانی 
با آتش جهل و توحش چون دود به آسمان رود. آنان که جز 
به تجارت خود نمی اندیشند نمی توانستند ضجه های یک زن 
را بشنوند که چگونه لگدهای دژخیماِن کور، ثانیه به ثانیه بر 
چهره ی نازکش فرو می آمد و جهان در چشم خون آلودش سیاه 
با  انسانی نیمه جان را  می شد. نمی توانستند احساس کنند که 
توحش بر باالی بام کشیدن و از آنجا به زیر افکندن چه دردی 
زیر  در  خونین  و  آدمی مجروح  که  بفهمند  نمی توانستند  دارد. 
رگبار مشت ها و لگدها و در میان مردمی سنگدل که آماده ی 
شنیدن هیچ صدایی نیستند، چه حالتی دارد؟ نمی توانستند درک 
کنند که عبور وسیله ی سواری بر پیکری زنده چه زجری خواهد 
داشت؟ آنان جفتک زدن وحشیانه بر جسد مرده را احساسات 
دینی خواندند و با سنگ بر فرق شکافته ی زنی بیگناه کوبیدن 

کسانی که فرخنده را به آن شکل وحشیانه به شهادت رساندند، 
که  ما  ندارند.  عذاب کشیدن  و  بیدارشدن  برای  وجدانی  احتماال 
از شدت  که  روزهاست  اوییم،  و خبری مرگ  تصویری  شاهدان 
مرگ  عذاب آور  و  دل خراش  صحنه ی  می پیچیم.  خود  بر  اندوه 
آن جوان مرگ به صورت عکس و فیلم جاویدانی شده است. هر 
عکس خون آلود فرخنده نه تنها نمایشگاه توحش قاتالن جاهل 
روبه روی  ما،  همه ی  روبه روی  است  ِدقی  آیینه ی  بلکه  اوست، 
به  را  بیماری بزرگ جامعه ی ما  آیینه ای که  این عصر.  انسانیت 
بیماری  بی مهری،  بیماری  بی دردی،  بیماری  می گذارد.  نمایش 
رخت  بیماری  در یک کالم،  و  جاهالنه  یقین  بیماری  بی حسی، 
 بر بستن انسانیت از جان و جهان بسیاری از ساکنان این سرزمین.

و مردم را تا کجا بیخرد انگاشته اند. از یاد برده بودند که: لطف 
حق با تو مداراها کند/ چونکه از حد بگذری رسوا کند. این بار 
خدا از کارشان پرده برداشت و نشان داد که: و یمکرون و یمکر 

اهلل و اهلل خیر الماکرین.

معلوم شد که این عده از جایگاه قرآن و پایگاه دین و از هر امر مقدس دیگری مایه می گذارند تا خود به نوایی 
برسند، و برای شان فرقی ندارد که انسانی درد بکشد و جسدی پاره پاره شود و جگری به نا حق شکافته 
گردد و زندگی جوانی با آتش جهل و توحش چون دود به آسمان رود. آنان که جز به تجارت خود نمی اندیشند 
نمی توانستند ضجه های یک زن را بشنوند که چگونه لگدهای دژخیماِن کور، ثانیه به ثانیه بر چهره ی نازکش 
فرو می آمد و جهان در چشم خون آلودش سیاه می شد. نمی توانستند احساس کنند که انسانی نیمه جان را 
با توحش بر باالی بام کشیدن و از آنجا به زیر افکندن چه دردی دارد. نمی توانستند بفهمند که آدمی مجروح 
و خونین در زیر رگبار مشت ها و لگدها و در میان مردمی سنگدل که آماده ی شنیدن هیچ صدایی نیستند، 
چه حالتی دارد؟ نمی توانستند درک کنند که عبور وسیله ی سواری بر پیکری زنده چه زجری خواهد داشت؟ 
آنان جفتک زدن وحشیانه بر جسد مرده را احساسات دینی خواندند و با سنگ بر فرق شکافته ی زنی بیگناه 
کوبیدن را شهامت و غیرت مسلمانی نامیدند!

تاوان این خون

خدا گر پرده بردارد...

 سه شنبه4 حمل، 1394سال چهارم شماره 802  

میرحسین مهدوی

محمد محق

 تا قیامت ماند بر ما



ما در خلق فاجعه 
بی جوره ایم

دامن رسوایی ها را جمع کنیم

 سه شنبه4 حمل، 1394سال چهارم شماره 802  

است.  ویدیو  دو  دیده ایم،  فرخنده  مرگ  ماجرای  از  ما  همه ی  آنچه 
یکی مشاجره ی فرخنده با چند نفر که در آن فرخنده می گوید، قرآن 
را نسوزانده است. مشاجره  ای که فقط چند لحظه طول می کشد. دومی 
ویدیوی شکنجه و مرگ او که حدود نیم ساعت طول می کشد. شاید 
هم کم تر. درازای ویدیوی دومی را توان مقاومت فرخنده تعین کرد. 
یعنی اگر او یک ساعت دیگر زنده می ماند، شکی نبود که باران سنگ 

و چوب و لگد، بر سر و سینه ی او ادامه می یافت.
روز  در  تا خلقی خشمگین،  نیم ساعت طول کشید  بلی، فقط حدود 
ریاست جمهوری،  ارگ  قدمی  در یک  و  پولیس  پیش چشم  روشن، 

دختری را زدند، زیر موتر کردند و سپس آتش زدند.
نیاز به حدیث مفصل نیست تا حال و روز مان را روایت کنیم. همین دو 
ویدیو، ما را به عنوان یک جامعه، تمام قد به تصویر می کشد و مال ی 
ما را، پولیس ، آدم کشان و تماشاگران ، دولت و ملت ما را، همه را بی کم 
هیچ  بدون  فاجعه،  خلق  در  را  ما  توانایی  و  می دهد  نشان  کاست،  و 
مبالغه ای تصویر می کند. ما همینیم. خواه خجالت بکشیم، انکار کنیم، 
توجیه کنیم، بترسیم یا هم اعتراف کنیم. هیچ کدام این ها اما واقعیت ما 
را تغییر نمی دهند. واقعیت ما همین است. ما در خلق فاجعه بی جوره ایم.

را   استدالل  پذیرش  و  استدالل کردن  گوش دادن،  شنیدن،  قدرت  ما 
نداریم. گفت و گو در این جامعه اتفاق نمی افتد؛ آنچه همه در انجام آن 
مهارت داریم، تبدیل گفت و گو به مشاجره و تبدیل مشاجره به جنگ و 

ادامه ی جنگ تا پایان است.
خوش مان بیاید یا نیاید، واقعیت اما این است که ما با شعارهایی چون یا 
تخت یا تابوت، سر می دهیم سنگر نمی دهیم، وطن یا کفن، گر ندانی 
غیرت افغانی ام... بزرگ شده ایم، زندگی کرده ایم و با آن ها خو گرفته ایم.

لینا علم بر سر قبر فرخنده با اشاره به تمام مردان اطرافش گفت: از 

از  فرخنده دختر جوان در کابل، در 28 حوت 1393، توسط گله ای 
با شکنجه  فرخنده  که  مردان  رسید.  قتل  به  تمام  بربریت  با  مردان، 
کشتند و سپس جنازه اش را به آتش زدند. این شاید نخستین واقعه آدم 
سوزی در تاریخ کابل باشد. مدت طوالنی است که به خاطر جنایت و 
قتل و تجاوز بر زنان و کودکان و نقض حقوق بشر رسوا و بی آبرو شده 
ایم. اما حادثه قتل فرخنده بازهم وحشی گری جاری در جامعه ما را به 
نمایش گذاشت. حاال سوال این است که تا چه زمانی در خط این همه 
حماقت و رسوایی و خشونت جوالن می دهیم؟ چگونه می توان در برابر 
این جهالت و حماقِت عمیقا فراگیر ایستاد شد و پنجه داد؟ آدم سوزی 
اخیر در کابل نشان داد که ظرفیت و وحشت آفرینی و جنایت پروری در 
جامعه ما باالتر از تصور است و اصال بنیادهای عقالنی جامعه فروپاشیده 
و بجای آن بالهت ستون اصلی زندگی اجتماعی ما را تعریف می کند.

آن چه در کابل اتفاق افتاد، سماجت ما بر حماقت ما و باآلخره استعداد 
ما در  تحریف مسایل و عدم توجه به جان و زندگی انسان ها را نیز 
و  رفتار  به  تبدیل  حماقت  وقتی  است  انگیز  غم  گذاشت.  نمایش  به 
شعور جمعی گردد. در چنین شرایطی است که همه مسوولیت داریم تا 
این جامعه را از عمق حماقت ها بیرون بکشیم و آن را نوسازی کرده 
تا به فاجعه و خشونت  بنیادهای اخالقی و عقالنی استوار سازیم  بر 
عبارت  گردید  نمایان  حادثه  این  در  آن چه  گذاشته شود.  پایان  نقطه 
برای تحریف  انسان، تالش ها  زندگی  و  ارزش شدن کرامت  بی  از 
رخدادها، حمایت های بی شرمانه از جنایت، و بی ظرفیتی طبقه سیاسی 

افغانستان بود. 
کرامت و امنیت انسان 

می  آن  اعضای  برای  احترام  و  امنیت  ایجاد  جامعه  یک  پایه  اولین 
باشد تا پایه زندگی جمعی انسانی و عادالنه شود. جامعه ای که امنیت 
شهروندانش را به رسمیت نشاسد و یا آن را تامین کرده نتواند جنگلی 
است که در آن هرگونه جنایتی ممکن رخ بدهد. جامعه افغانستان، یک 
کلیت خرافی است که همواره از اعضای خود قربانی می گیرد. در حادثه 
آدم سوزی در کابل، پولیس به مثابه بانی نظم و امنیت در جامعه، نه تنها 
در صحنه حضور داشت و مانع قتل و شکنجه فرخنده نشد، بلکه جنایت 
را تسهیل کرده خود دست به جنایت زد. در حالی که سهم پولیس در 
جنایت اولین زنگ خطر فروپاشی اجتماعی است. به این نسبت، پولیس 
در افغانستان باید از سوی فعاالن اجتماعی، رسانه ها، و اعضای جامعه 
مدنی تحت فشار قرار بگیرند و این فرصتی است که پولیس و نهادهای 

اشخاص مثل محمد ایاز نیازی مال امام یک مسجد در کابل، زلمی 
زابلی در مجلس سنا و خانم سمین حسن زاده معین نشرانی وزارت 
اطالعات و فرهنگ از این جنایت حمایت کردند )هرچند که سمین 
نیازی در  اما مال  حسن زاده  و زلمی زابلی بعدا عذرخواهی کردند(. 
سخنرانی خود به دولت اخطار صادر کرد: "وقتی که به مقدس ترین 
معتقد مردم اهانت صورت بگیرد، مردم مکلف نیستند که بپرسند این 
]متهم[ اعصابش جور است یا ناجور است. فکر تان باشد که این اشتباه 
بزرگ است و اگر دست می زنید به دستگیری مردم، شاید این مردم قیام 
کنند. جمع کردن این مردم باز بسیار مشکل است، فکر ته بگیر." این 
اظهارات به صورت آشکارا حمایت از جنایت است و به صورت واضح 
در ضدیت با قانون و قانون گرایی قرار دارد. سخنان او به این معنا است 
که تحقیق در مورد اتهام و برگزاری دادگاه در حضور قاضی باصالحیت 
معنایی ندارد؛ در حالی که در شریعت نیز بر تحقیق در مورد اتهام و 
برگزاری دادگاه تاکید صورت گرفته است. سخنان او به این معنا است 
که نهادهای قضایی و دولت و قانون معنایی ندارد. اما حمایت از بربریت 
و درنده خویی؛ ترویج دهی خشونت و حمایت از جنایت، خیلی فراتر از 
مالنیازی است. کدام نیروها و چهره ها طالبان را حمایت می کنند و 
انتحار را توجیه می کنند؟ کدام نیروها نسل جدید افغانستان را تندرو و 
خشن و درنده خوی تربیت می کند؟  برای همین است که باید  برای 
پاس داری از زندگی مدنی و انسانیت، عمیق تر فکر کنیم و  رد پای 
حامیان جنایت را باید محکم بگیریم و نگذاریم که حمایت از جنایت و 
تزریق خشونت در جامعه ارزان باشد. قرار نیست همیشه جامعه و مردم 
بخاطر حماقت ها و کورعقلی ها و درنده خویِی جنایت دوستان، هزینه 
بپردازد و بار روسیاهی آن را بر دوش کشد و زندگی انسان ها تباه شود. 

رهبران سیاسی
واقعیت این است که جامعه افغانستان نسبت به رهبران سیاسی خود 
چند قدم جلوتر حرکت می کند. بخاطر آدم سوزی اخیر، جامعه دست 
به واکنش زد، پیگر سوخته فرخنده را زن های کابل بر شانه های شان 
به گورستان انتقال دادند. این بانوان شجاع مالنیازی را نیز اجازه ندادند 
که به قبرستان بیاید. اما طبقه سیاسی افغانستان یک طبقه الیگارشی و 
عقب مانده است و تا کنون در برابر جنایتی با آن وحشی گری، سکوت 
کرده اند. از تکنوکرات ها تا سنت گراها، از نخبه گراها تا عوام گراها 
و پوپولییست ها همه سکوت کرده اند. فقط چند فرد مشخص اظهار 
نظر کرده و یا در تشییع جنازه فرخنده شرکت کرده اند و اما اکثریت 
"رهبران سیاسی" سکوت کرده اند. آیا طبقه سیاسی افغانستان تا به 
این حد زبون و بی خاصیت و بی مسوولیت شده اند که جنایت چند 
اوباش و ولگرد را محکوم کرده نمی توانند؟ مساله این است که رهبران 
سیاسی افغانستان به اصل اخالقی بودن و عقالنی بودن و امن بودن 
جامعه اعتقادی ندارند. درنده خویی را در جامعه مساله ای نمی دانند. 
بنابراین،خواب راحت این طبقه الیگارشی و هیپوکرات را باید ویران کرد 
و زیر فشار قرار داد. وقتی این طبقه، به خاطر امنیت انسان ها، به خاطر 

و  روزی  در  آن ها  همه ی  می کنم  فکر  می ترسم.  مردان  این  همه ی 
لحظه ای که فرخنده تکه تکه می شد، آن جا بودند. او راست می گوید، 
بودیم، نبودیم؟ »ما« به عنوان یک »جامعه« آن جا بودیم. آن فاجعه را 

ما خلق کردیم. ما افغان ها.
از چه می گوید و قبول دارم  لینا علم چه می گوید و  هرچند می دانم  
گفته هایش را؛ اما هرگز دوست ندارم و درست هم نیست که ماجرای 
مرگ فرخنده  را جنسیتی کنیم. بدون شک، اگر مردی هم در معرض 
می گرفت،  قرار  کرد،  خاکستر  را  فرخنده  که  نا روایی  تهمت  چنان 
سرنوشت مشابهی داشت. چنان چه در گزارشی که از یکی از تلویزیون ها 

پخش شد، زنی نیز با افتخار می گفت: من هم چند لگد زدم. ما اینیم.
حتا اگر بخشی از ما از این »بودن« و این گونه بودن بیزار باشیم، باز 
هم چیزی تغییر نخواهد کرد؛ مگر این که به معنای واقعی کلمه به آن 
»نه« بگوییم و در پی تغییر آن باشیم. آیا چنین عزمی وجود دارد؟ هنوز 
نمی دانم. چرا که مرگ فرخنده، تمامی باورها و امیدهایی را که به تغییر 
داشتم، محو کرد. باورهای غیرواقعی و خوش بینانه با فرخنده لگدمال 

شدند، سوختند، خاکستر شدند و و خاکسترشان هم دفن شد.
نهادهای  داریم،  دولت  که  بودیم  سرخوش  ما.  بودیم  خوش باور  چه 
امنیتی داریم، قوانین نافذه داریم، جامعه ی مدنی داریم، رسانه های آزاد 
به یک چیز  اما دیگر  را؛  داریم همه  نمی کنم،  انکار  داریم. حاال هم 
فعال  داریم؟  تغییر  برای  واقعا عزمی  آیا  این که  آن  و  نیستم  مطمئن 
بازگردیم،  به کرختی معمول مان  احساساتی، هرگاه که  و  که گرمیم 
نه؟  یا  کنیم  را متحول  داریم حال مان  مشخص خواهد شد که عزم 

حد اقل در حال حاضر، تأکید می کنم، در حال حاضر، شک دارم.
هنوز مطمئن نیستم که باز هم زنان افغانستان تاوان جهالت عمیق و 

تاریخی مان را به دوش نکشند.

امنیتی اصالح شوند تا جنایت در جامعه کنترول گردد. درست است 
بدان  این  به  اما  دارد  قرار  تروریزم  با  در شرایط جنگ  افغانستان  که 
معنا نیست که کسی ارگان های امنیتی، به خصوص پولیس، را زیر 
فشار قرار ندهد؛ و قرار هم نیست افغانستان پولیس جنایت کار داشته 
باشد. ابتدایی ترین مساله عاجل امنیت شهروندان افغانستان است و 
هیچ کسی نمی تواند امنیت انسان ها را به خطر بیندازد و این وظیفه 
پولیس است که امنیت انسان ها را تامین کند.  برای فردای بهتر باید 
از اصل امنیت انسان دفاع صورت بگیرد و هیچ چیزی نمی تواند باالتر 

از انسان قرار بگیرد. 
جلوگیری از تحریف مساله

شامگاه آدم سوزی در کابل، موجی از سر و صدا به راه افتاد که فرخنده 
به دلیل روانی بودن قرآن را آتش زده است )در حالی که او خود مسلمان 
معتقد بوده و اتهام آتش زدن قرآن از بنیاد بی اساس بوده است(. حتا 
بسیاری از آدم های پر ادعا بر این تاکید کردند که فرخنده روانی بوده 
است.  به این معنا که اگر فرخنده روانی نمی بود و صحت می داشت، 
جنایت انجام شده در حق او، درست بود! به عبارت دیگر، کساني که 
پافشاري دارند که آن دختر "رواني" بوده است، در واقع، با اصل جنایت 
موافق اند. این نوع روشنفکري فرق چنداني با طرز فکر قاتلین فرخنده 
ندارد. بعدا افشا شد که پولیس برخانواده فرخنده فشار آورده که والدین 
فرخنده بگویند که او روانی بوده است. تعداد زیادی از رسانه ها نیز آن 
دختر را روانی گفتند. در حالی که  روانی بودن و نبودن فرخنده مساله 
در  است.  انجام شده  که  است  و سبعیتی  نیست، مهم جنایت  اصلی 
مرحله دوم، عده ای تالش کردند که ثابت کند که او چیزی را آتش 
نزده است و خودش یک مذهبی تندرو بوده است. اما هیچ کدام این ها 
مساله اصلی نیست. تندرو و روانی بودن فرخنده نمی تواند آن جنایت 
را که در حق او انجام شده، توجیه کند. بنابراین، توجه همه باید بر 
از  این جامعه  تا  باشد  انجام شده متمرکز  جنایت و وحشی گری که 
شر بربریت و درنده خویی نجات باید؛ این جامعه قانونمند شود و از 
محکمه های صحرایی نجات پیدا کند. بنابراین، نباید رخدادها را بر 
اساس پیشفرض های اجتماعی و اعتقادی خود تحریف کرد، بلکه باید 

با جنایت و خشونت مبارزه کرد. 
حامیان جنایت

دولت نه تنها که جنایت کاران این حادثه را باید شناسایی کرده محکمه 
کند، بلکه با حامیان جنایت نیز باید برخورد مناسب و جدی انجام شود. 

جنایت و وحشی گری های که رخ می دهد، لب به سخن نگشایند و از 
مظلوم دفاع نکنند، پس وظیفه و نقش اجتماعی شان چه است و برای 
چه باید احترام شوند و یا در حق شان مسامحه صورت بگیرد؟ پیش از 

هر کسی دیگر، در یک جامعه "رهبران" باید مسوول باشند. 
سخن آخر

و  است  دینامیزم جمعی  با  تاریخی-فرهنگی  ای  پدیده  حماقت یک 
مبارزه با آن ساده و آسان نیست؛ اما ناممکن هم نیست. همواره طبقه 
پیشرو در جامعه سبب تغییر و اصالح می شود و جامعه را عقالنی می 
کند. اکثریت اجتماعی همواره محافظه کار و تابع ملزومات جمع گرایانه 
قرار دارند. اما توفیق اقلیت پیشرو و فرهنگ ساز، بستگی به این دارد 
که چگونه وجدان جمعی آن اکثریت را اصالح و رهبری می کند و 
چگونه آن را برای تغییر مثبت هماهنگ می کند. برای مبارزه با حماقت 
و جنایت، برای سالم سازی زندگی اجتماعی و مدنی کردن رفتار جمعی، 
برای عقالنی کردن و انسانی ساختن یک جامعه، طبقه نخبه و پیشرو 
بازتولید کننده  برابر پروسه ها و هسته های  باشد و در  باید پیشگام 
حماقت مقاومت کند. اما پیشگام بودن به معنا قد علم کردن در برابر 
اکثریت محافظه کار نیست، بلکه به معنای رهبری آن اکثریت برای 
اصالح است. فاجعه آدم سوزی در کابل، این مسوولیت را بر گردن طبقه 
پیشرو جامعه قرار داده است. جنایت در شاه دوشمشیره، افغانستان را 
بدنام تر و رسواتر کرد؛ جنایتی بود که روسیاهی تاریخی آورد. بنابراین، 
جز کار و تالش برای اصالح، و مبارزه با حماقت و بالهتی که دامن 

گیر ما است، راه دیگری در پیش نیست.
شامگاه آدم سوزی در کابل، موجی از سر و 
صدا به راه افتاد که فرخنده به دلیل روانی بودن 
قرآن را آتش زده است )در حالی که او خود 
مسلمان معتقد بوده و اتهام آتش زدن قرآن از 
بنیاد بی اساس بوده است(. حتا بسیاری از آدم 
های پر ادعا بر این تاکید کردند که فرخنده 
روانی بوده است.  به این معنا که اگر فرخنده 
روانی نمی بود و صحت می داشت، جنایت انجام 
شده در حق او، درست بود! به عبارت دیگر، 
کساني که پافشاري دارند که آن دختر "رواني" 
بوده است، در واقع، با اصل جنایت موافق اند. 
این نوع روشنفکري فرق چنداني با طرز فکر 
قاتلین فرخنده ندارد. بعدا افشا شد که پولیس 
برخانواده فرخنده فشار آورده که والدین 
فرخنده بگویند که او روانی بوده است. تعداد 
زیادی از رسانه ها نیز آن دختر را روانی گفتند. 
در حالی که  روانی بودن و نبودن فرخنده مساله 
اصلی نیست، مهم جنایت و سبعیتی است که 
انجام شده است.

سمیر پرهام

سلیم کوهستانی
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از آن سو، باید انتظار داشت که روان 
جمعِی ما از این پس در برابر چیزی 
کمتر از قتِل فرخنده تکانی نخورد. 
از این پس، آزاِر خیابانی زنان در 
برابر آنچه از قتِل فرخنده در روان 
ما ثبت شده، بیش تر به یک شوخی 
بی مزه شبیه خواهد شد. از این پس، 
مضروب شدن زنان در پس پرده ی 
حریِم خانه، در برابِر قتل فرخنده، 
به ماجرای پیش پا افتاده ای تبدیل 
خواهد شد. از این پس، اگر کسی زنی 
را به ضرب گلوله ای به دیار نیستی 
فرستاد، این جمله در روان ما فعال 
خواهد شد: »خیر است، حد اقل مثل 
فرخنده که دریده نشد و به آتش 
کشیده نشد«. از این پس، این سطح از 
جنایت و وحشی گری نُرم است.

این، سخنی است از زبان یک مادر بر مزار فرخنده؛ دختری که به 
جرم سوزاندن قرآن، در زیر مشت و لگد ده ها مرد پیر و جوان و در 
امنیتی  زیر بارش بی رحمانه ی سنگ و چوب، پیِش چشم نیروهای 
جان داد و پیکر نیمه برهنه اش به آتش کشیده شد. مرگ در افغانستان 
این  نیست.  بیگانه ای  پدیده ی  هم  ستم  نیست.  بیگانه ای  پدیده ی 
مملکت نزدیک به چهار دهه است که هر لحظه اش را با مرگ نفس 
می کشد. سال های سال بهترین جوان های ما در سنگر جهاد و بعد 
در  روز  هر  مردم  این  دادند. خون  جان  داخلی  در جنگ های  آن  از 
گوشه ای از مملکت به دست طالب یا سرباز خارجی خاک را رنگین 
ساخته است. هزاران مورد خشونت های خانوادگی مهیب در گوشه و 
کنار این کشور اتفاق افتاده اند. کودکان کار در سرک ها یخ زده اند و 
مرزها  در  امن تر  کشوری  یافتن  مسیر  در  بسیاری  مردمان  مرده اند. 
جان داده اند، بدون این که حتا جنازه ی شان به عزیزان شان بازگردانده 
شود. مرگ و مرگ دهشت بار برای مردم افغانستان پدیده ی بیگانه ای 

نیست.
اما چرا مرگ فرخنده دل میلیون ها آدم را چنان لرزاند که پیش از آن 
هرگز چنان نلرزانده بود. چه داشت مرگ این دختر که همهی مردم 

بود،  شده  قرآن  سوزاندن  به  متهم  که  دختری  فرخنده،  قتِل 
او را در پیش چشم پولیس و حتا  مردم را به شدت تکان داد. 
با همکاری ضمنی پولیس، تا سرحِد مرگ لت و کوب کردند و 
آن گاه به آتش کشیدند. بربریت کم نظیری که در قتل این دختر 
این ماجرا رویه ی  اما  را مبهوت کرد.  جوان دیدیم، همه ی ما 

دیگری هم دارد و آن این است:
از  را  پایتخت زن محجبه  ای  از شهروندان  نفر  وقتی که ده ها 
مسجد بیرون می آورند، حجابش را می درند، لت و کوبش می کنند، 
می کشندش، زیر موتر می اندازندش و بدنش را آتش می زنند، 
روشن می شود که بی اعتنایی مردِم افغانستان به سالمِت محیط 
زیسِت اجتماعی شان تا کجا قبِح این گونه رفتارها را زایل کرده 
است. به بیانی دیگر، قتل فرخنده با آن وضِع فجیع، رویدادی 
تک و بی پیشینه نیست. این قتل فقط حلقه ای از یک زنجیر و 
مرتبه ای از مراتب وحشی شدن بود. اگر مردم و دولت افغانستان 

روان است. تأسیس مدارس و دانشگاه ها، فضای نسبتا آزاد رسانه ای، 
حیات  مدیریتی،  حتا  و  اجرایی  مختلف  الیه های  در  زنان  حضور 
آهسته  را  او  این سال ها  در  این ها  قلم، همه ی  و  فرهنگ  دوباره ی 
باور نزدیک می کردند که می توان بر خرابه های این  آهسته به این 
خاک، آبادی های دیگری بنا کرد. اما مرگ فرخنده به یک باره این 
در  مردم  که  نوروز  از  پیش  روزهای  در  درست  فروریخت.  را  باور 
تب وتاب برگزاری جشن های نوروزی بودند، زنی مورد اتهام سوزاندن 
و  می شود  کشانده  بیرون  مسجد  از  بالفاصله  می گیرد،  قرار  قرآن 
احتماال در فاصله ی کمتر از ساعتی، با وحشیانه ترین صورت ممکن 
تکه پاره می شود و در آخر تن بی جانش هم مورد ترحم قاتالن قرار 
نمی گیرد و به خشِم سوزاِن آتش سپرده می شود، آن هم در پایتخت 
فقط  و  ایستاده اند  که  پولیس هایی  پیش روی  کابل،  قلب  در  کشور، 
برای  کاری  هیچ  که  انسانی  صدها  پیش روی  در  و  می کنند  تماشا 
با  و  نگه دارند  جیب  در  دستی  این که  جز  نمی دهند،  انجام  نجاتش 
دستی دیگر، دوربین گوشی های همراه شان را بر صحنه ی مثله کردن 

او متمرکز نگه دارند.
راستی چطور هیچ دستی به حمایت فرخنده باال نشد؟ چطور هیچ کس 

فرخنده، به ماجرای پیش پا افتاده ای تبدیل خواهد شد. از این 
پس، اگر کسی زنی را به ضرب گلوله ای به دیار نیستی فرستاد، 
این جمله در روان ما فعال خواهد شد: »خیر است، حد اقل مثل 
فرخنده که دریده نشد و به آتش کشیده نشد«. از این پس، این 

سطح از جنایت و وحشی گری نُرم است.
اگر دولت افغانستان و مراجع امنیتی و قضایی- که امید چندانی 
ازشان نمی توان داشت- با عامالن قتل فرخنده )از آن مالی 
تعویذنویس گرفته تا پولیس تا جوانان و پیرانی که او را تکه  تکه 
کردند( برخوردی جدی و قانونی نکند، باید انتظار داشته باشیم 
جامعه ی  یک  نُرمال  وضعیت  از  نشانه ای  قتل ها  این گونه  که 
نمایِش  این  تا  سوخت.  خواهیم  همه  آن وقت  شود.  وحشی 
وحشت گسترده تر از این نشده، دولت افغانستان باید با قاتالن 
فرخنده و آنانی که مجال قتل او را فراهم کردند، به شدیدترین 

نحو ممکن برخورد کند.

افغانستان را جدا از تفاوت ها و حتا اختالفات قومی طوالنی مدت شان، 
از  هنوز  هفته  یک  گذشت  از  بعد  چرا  واداشت؟  نالیدن  به  یک صدا 
درون  در  همگی  گویی  نیامده ایم؟  بیرون  مرگ  این  مهیب  شوک 
او  از  و  می جوییم  را  ممکن مان  انسانی  صورت  اهریمنی ترین  خود 
می پرسیم، آیا روزی تو می توانستی این گونه انسان دیگری را به قتل 
هنوز  که  هنوز  این سوال،  برای  قانع کننده  پاسخی  نیافتن  برسانی؟ 
است و شاید برای ابد اجازه ندهد گیجی از هوش و حواس مان دست 
بردارد. آن قدر خارج از باور است این نوع مرگ که حتا نمی توانیم در 
دایره ی خشونت علیه زن جایی برایش بیابیم، آن هم در سرزمینی که 

بدترین جای جهان است برای زن بودن.
مرگ فرخنده سقوط انسان افغانستانی بود. سقوط جامعه ای بود که 
هنوز باور داشت رشته ی نازک علفی هرز شاید در کف مشتش مانده 
تا خود را از افتادن در پرتگاه بی برگشت مرگ انسانیت و اخالق نجات 
دموکراسی  دوران  پناه  در  ببرد. جامعه ای که  بدر  و جان سالم  دهد 
احیای  امکان  باور می رسید که  این  به  آهسته  آهسته  چندین ساله، 
روانش وجود دارد. جامعه ای که به  رغم تمام محرومیت ها و ضدیت ها، 
به نظر می رسید حداقل در بین قشری از خود به سمت یافتن سالمتی 

با موارد »کم شدت«تِر فجایعی از این دست با جدیت و احساس 
مسئولیت بیش تر برخورد می کردند، ای بسا که جامعه ی ما به 
بر  تجاوز  که  وقتی  نمی رسید.  و وحشت  قباحت  از  این سطح 
دختران نابالغ و زنان جوان در جاهای مختلف به رویدادی عادی 
پذیرفته  نُرمی می شود  ناموسی  قتِل  تبدیل می شود، وقتی که 
برای اکثر مردم، وقتی که روحانیان متعصب و تندرو با خیال 
راحت می توانند بر منبرها حکم ارتداد و اعدام صادر کنند، آن 
از وحشت  به درجه ی شدیدتری  رفتِن جامعه  برای  وقت فضا 

آماده می شود.
از آن سو، باید انتظار داشت که روان جمعِی ما از این پس در 
برابر چیزی کمتر از قتِل فرخنده تکانی نخورد. از این پس، آزاِر 
خیابانی زنان در برابر آنچه از قتِل فرخنده در روان ما ثبت شده، 
پس،  این  از  شد.  خواهد  شبیه  بی مزه  شوخی  یک  به  بیش تر 
قتل  برابِر  در  خانه،  حریِم  پرده ی  پس  در  زنان  مضروب شدن 

از جان دادن،  صدایش را نشنید؛ در حالی که تا آخرین دقایق پیش 
هر بار که روی خونینش را از خاک باال می کرد، می خواست با مردم 
سخن از بی گناهی خود بگوید؟ آیا گناه او آن قدر سنگین بود که دیگر 
عطش  یا  باشد،  داشته  خود  از  دفاع  برای  مجالی  هیچ  نمی بایست 
و  سنگ  به  دیوانه وار  را  اطرافش  مردان  که  بود  خون  سرکشیدن 

لگدانداختن وامی داشت؟
نه! گناه فرخنده آن قدر بزرگ نبود که حقی برای دفاع از خود نداشته 
باشد؛ چرا که اصال کسی نپرسید از گناهش تا بخواهد فرصتی به او 
این که آن روز  بود، جز  او اصال مرتکب گناهی نشده  بدهد. چرا که 
صبح مثل هر شهروند عادی دیگر کابل از خانه بیرون بیاید، با این 
تصور که ساعاتی بعد باز هم در خانه کنار عزیزانش خواهد بود. به 
مسجدی می رود. مثل هر مرد و زن دیگری که به آن جا رفته بودند، 
زمانی را آن جا سپری می کند. اما ناگهان کسی فریاد می کشد که این 
زن قرآن را سوزانده و این فریاد همان و گرفتارآمدنش در پنجه ی 

مردان خشمگین همان و هرگز به خانه بازنگشتنش همان.
گناه فرخنده تشنگی سیراب نشدنی مردان وطنش بود به خون. گناه 
دین دار  میلیون ها  بلکه  نه،  ده ها  پای  زیر  باید  که  بود  این  فرخنده 
قساوت  بلکه  می داد،  جان  و  می شد  لگدمال  سرزمین  آن  قشری 
به  باید  او  بنمایاند.  آن ها  به  را  حقیقی شان  چهره ی  غیرانسانی شان 
قتل می رسید تا به انسان افغانستانی بگوید که تو سقوط کرده ای و 

دیگر هیچ امیدی به نجاتت نیست.
بعد از مرگ او سخن ها بسیار گفته شدند. از هر زبانی حرفی برآمد. 
دریغ اما مردمانی به سخن گفتن آغاز نمودند که به فرخنده مجال 

هیچ سخن گفتنی ندادند. مرگ فرخنده، مرگ سخن گفتن بود.
و  آمدند  خود  به  ناگهان  او  جان کندن  دیدن صحنه های  با  بسیاری 
با اهریمنی که سال های سال است در درون شان خانه کرده، چشم 
شدند.  خشمگین  گریستند.  نکردند.  باور  ترسیدند.  شدند.  چشم  در 
صحنه های  که  نبودند  مردم  همین  مگر  چه؟  از  خشم  و  ترس  اما 
این تراژدی بی مانند را رقم زدند؟ بسیار ساده لوحانه است اگر شانه 
باال بیندازیم و بگوییم، ما قاتل فرخنده نبودیم؛ چرا که بدون هیچ 
شکی ظرفیت این نوع انسان کشی در تار و پود این جامعه و در تمام 
الیه هایش وجود داشته است که توانستیم به این تراژدی دهشت بار، 
توانایی خلق شدن بدهیم. ما همه در قتل فرخنده سهیم بودیم و این 
سهم داشتن بود که همه ی ما را به گونه ای فروریخت که نزدیک به 

چهل سال جنگ و تباهی نتوانست فروبریزد.
باری! تفسیرها و توجیه ها آغاز شدند. عده ای جهل قشریون را عامل 
مرگ فرخنده دانستند. در مقابل، عده ای از قشریون از حیثیت الهی 
این کردار شوم دفاع کردند. عده ای آن را فجیع ترین نوع توحش و 
ستم بر جنس زن دانستند، یا زبان به مالمت مرد آن ملک گشودند، 
یا از مردبودن خود ابراز ندامت کردند. اما در تمام این صداها، یک 
صدای مشترک حضور داشت. صدای شکستن باور. گویا هر لحظه ای 
که سنگی تن بی پناه فرخنده را نشانه می گرفت، سنگی بر باور سست 
و بیمار این مردم کوبیده می شد. در حقیقت هیچ کدام از این تفسیرها 
به تنهایی علت به قتل رساندن فرخنده نبودند، بلکه همه با هم در 
این جنایت همراه و همکار بودند و در این میان، شاید بتوان به جرأت 
گفت که جدا از برده ی خرافه و جهل دین داربودن، خشم و خشونت 
افغانستانی ریشه دوانده و  مهارناپذیری که در رگ و پی هر انسان 
به دنبال بهانه ای می گردد، برای سر باالکردن و دریدن، بزرگ ترین 
دلیل بوده است. ما تبدیل شده ایم به اهریمنان نفرت و توحش. این 
است که فروریختن فرخنده فروریخت ما را. پیش روی خود دیدیم 
و  انسانیت  به  قدمی  حتا  داشتیم،  تصور  خود  از  آنچه  برخالف  که 
مدنیت نزدیک نشده ایم. ما درندگان پنهان در پشت پیراهن دین و 

تمدن و فرهنگ هستیم و نه چیزی بیش از آن.
مرگ فرخنده به انسان این خاک گفت که او زنده نیست، که او هیچ 
وقت زنده نبوده است! مرگ او از حنجره ی زنی فریاد کشید که من 

می ترسم در این سرزمین دهشت، انسان دیگری را به دنیا بیاورم.

شکریه عرفانی

سخیداد هاتف

می ترسم دیگر در این جامعه  
انسانی را به دنیا بیاورم

دفعه ی دیگر هم دیگر را خواهیم خورد 
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کابل در آستانه ی سال جدید خورشیدی، شاهد رویدادی فجیع 
و غیرانسانی بود. جمعیت وحشی با سبیعت تمام، فرخنده ی 
جوان را با چوب و سنگ کشتند و پیکر پاره پاره اش را در آتش 
سوزاندند. جرم او را اهانت به مقدسات و آتش زدن قرآن اعالم 
کردند و حرمت دین را با لگدمال کردن پیکر بی دفاع فرخنده، 
پاسبانی  را  تا دین خدا  را مثله کردند  پاسبانی کردند. فرخنده 
کنند، بی خبر از آن که او خود قاری قرآن بود و در مکتب اسالم 

تربیت شده بود.
فاجعه ی مرگ فرخنده شوک محکمی بر پیکر نیم بند جامعه 
وارد کرد. امواج این شوک بزرگ حتا فرا تر از مرزها رفت و نگاه 
نگران جهان را به این سبعیت، خیره کرد. مرگ او مثل ده ها 
خشونت ها  قربانی  کشور  کنار  و  گوشه  در  که  دیگری  رویداد 
می گردند، نبود و پیام آن نیز متفاوت از هر رویداد غم انگیزی 

است که در این مملکت جاری است.
زوال اخالق دینی

و  مدافع  را  خود  این ها  کشتند.  شهر  ابله  جماعتی  را  فرخنده 
پاسبان مقدسات وارزش های دینی می دانستند و با چیغ و هورای 
به  بر ستون دین گذاشته،  را  مردی که خود سقف معیشتش 
میدان آمدند. در آن هنگامه هیچ کسی به فکر آن دستوراتی 
نیافتاد که در دین و آیین ما برای حفظ جان و حیثیت یک فرد 
مطرح شده اند. کسی شاید فکر نکرد که فرخنده بی گناه است. 

فرخنده، نام معمول دختران در افغانستان، به معنای خوش بخت 
و خجسته است. از روز پنجشنبه گذشته به بعد، این نام همواره 
یادآور ناکامی خواهد بود: ناکامی رهبران این جامعه ی جنگ زده 
عمیقا  روان  که  توانستند  آنان  جهانی.  جامعه ی  ناکامی  و 

آسیب دیده ی این مردم را پس از سه دهه جنگ درمان کنند. 
بر فرخنده  از حمله ی وحشت بار جمعیت،  این که دقیقا پیش 
اما  شد.  خواهد  آشکار  آینده  روزهای  در  بود  افتاده  اتفاقی  چه 
ویدیوهای گرفته شده از آن لحظه ها نشان می دهند که او پیش 
قاتالنش التماس می کند و می گوید که بر او تهمت زده  و من 
قرآن را آتش نزده ام. با این وجود، او تا سرحد مرگ لت وکوب و 

جسد غرقه  به خونش به آتش کشیده شد. 

استراتژی حساب شده
را  خبرها  بوکوحرام، سرخط  و  داعش  جنایت های  زمانی که  در 
می سازند، این تصاویر وحشتناک، برای جهان خیلی تکان دهنده 
نخواهد بود. اما جنایت  علیه بشریت که آن گروه ها مرتکب آن 
ایجاد  برای  آنان  استراتژی حساب شده ی  از  بخشی  می شوند، 
وحشت و ترور است. آنان دشمنان مدنیت دانسته می شوند و به 
این دلیل، برای مبارزه با آنان ائتالف جهانی شکل گرفته است. 
در 13 سال گذشته، جهان میلیاردها دالر را در این کشور مصرف 
در  تندروان  هرگز  تا  اند  باخته  جان  آن  در  تن  و صدها  کرده  
این کشور پناهگاه امن نداشته باشند. تالش های جهانی برای 
ساخته  نهاد  و  مکتب  بیمارستان،  ساختمان،  جاده،  افغانستان 
است. اما از آسیب های روانی و روحی که این مردم در جریان 

جنگ های دوام دار دیده اند، غافل مانده اند. 
بعضی از گروه های فعال حقوق زن با چاالکی فرخنده را نماد 
بدرفتاری هایی دانستند که هنوز هم زنان افغانستان از آن رنج 
می برند. در یک حرکت بی پیشینه، زنان کابلی تابوت فرخنده را 

بر شانه های خود حمل کردند. 
در جریان خاک سپاری، یک زن گفت:»وقتی من به مردان در 
این جا نگاه می کنم، قاتالن فرخنده را می بینم.« یادداشت ها در 
شبکه های اجتماعی نیز این رویداد را نمونه ی دیگری از قربانی 

حتا کسی به صدای لرزان و مضطرب او گوش نداد. جماعتی که 
غریزه ی خون خواری شان لبریز شده بود، به چیزی کمتر از مرگ 
فرخنده قناعت نداشت. این جا نه دین و آیینی در کار بود و نه 
فهمی از آن. فقط تخلیه ی خشم و شهوت خون خواری بود که 
در دل آنان جا گرفته بود. اگر غیر از این بود، به حکم دستور دین، 
کسی حتا جرأت شکستن حریم شخصیت فرخنده را نداشت. 
سرنوشتی که در ردای تدین و پاسبانی از مقدسات بر زندگی 
فرخنده رقم خورد، بیش از هرچیز، نشانه ی زوال اخالق دینی 
و ارزش های آن در جامعه ی افسون زده ی ما می باشد. دین داران 
جامعه ی ما به شدت افسون زده اند و کسی اندک آگاهی از دساتیر 
و ارزش های آن ندارند. دین ابزاری در دست کسانی قرار گرفته 
که جز سودجویی و استفاده های شخصی، چیز دیگری از آن به 
خورد مردم نمی دهند. حادثه ی مرگ فرخنده به ما می گوید که 
چه غیرعاقالنه دین ورزی می کنیم و چه بی باک و سرسپرده به 
یک جادوگر و رمال قدرت ماورایی و اهمیت روحانی می دهیم.

وجدان خفته ی شهر
فرخنده در جلو چشمان صدها عابر، مغازه دار و راننده زجرکش 
در  آتش کشیده شد.  به  پولیس  ناظر  در جلو چشمان  و  شد 
میان صدها و شاید هزاران انسانی که در محل وقوع جنایت 
حاضر بودند، هیچ کسی صدایی بلند نکرد و جانیان را به چالش 
نکشید. بد تر از همه این که بسیاری ها که حتا از ماجرا هم چیزی 

شدن زن در ذهنیت غالب مردساالر در افغانستان می دانند. 
اما؛ فرخنده به دلیل زن بودنش به شکل وحشیانه ای به قتل 
وقت  کشتنش  می بود،  مرد  او  اگر  که  است  درست  نرسید. 
از  پیش  یا  و  می زد  مقاومت  به  دست  می گرفت،  بیشتری 
اما این تراژیدی وحشتناک  کشته شدن، چند متر فرار می کرد. 
و خیلی  ملموس  غیر  بزرگ،  عوامل  از  از مجموعه ای  حاکی 
هشداردهنده است. او توسط یک مالی دغل، متهم به ارتداد و 
توهین به مقدسات شد و فورا مورد حمله ای گروهی از مردانی 
او  لت وکوب  از  دست  تأمل،  برای  لحظه ای  که  گرفت  قرار 
برنداشتند. همه ی این اتفاق ها در پیش چشمان پولیس رخ داد 
که برای حفاظت از زندگی شهروندان و تطبیق حاکمیت قانون 

در آنجا به وظیفه گماشته شده بودند. 
جنایتکاران غیرعادی

از  دسته ای  نه  و  بودند  عادی  جنایت کاران  نه  فرخنده  قاتالن 
روستاییان مذهبی متعصب، اکثر آنان ظاهرا شهری، با لباس های 
مرتب و در دهه ی بیست سالگی شان بودند. آنان در جنگ زاده 
و پرورده شده اند. پدران آنان نیز به احتمال زیاد، بیشتر عمرشان 
را در جنگ زیسته اند. فرهنگ خشونت که در جریان سه دهه 
جنگ تولید و تزریق شده، به نسل جوان انتقال یافته است و 
تا هنوز ادامه دارد. از زمان دخالت بین المللی به رهبری ایاالت 
متحده در سال 2001، زورمندان به شکل عجیبی موفق بوده اند؛ 
از نگاه اقتصادی ثروتمند و از نگاه سیاسی قدرت مند شده اند. با 
استفاده از زور و قساوت خودشان حساب  را یک طرفه می کنند. 
جرم فراگیر است و در اکثر موارد مجرمان مجازات نمی شوند. 
را  جنایت کاران  قاضی ها  و  دادستان ها  پولیس،  میان  در  فساد 
بیشتر جرئت داده و باور شهروندان به حاکمیت قانون، به حداقل 
کردار  غیراخالقی،  و  اخالقی  رفتار  بین  فاصله  است.  رسیده 
قانونی و غیرقانونی، اعمال ثواب و گناه، آن قدر رنگ باخته است 
که اکثر مردم متوجه اشتباهات و بدکرداری های خود نمی شوند. 
این وضع در یک شب به وجود نیامده است. مقاومت و تاب آوری 
مردم افغانستان اغلبا ستایش شده است. در واقع ، آنان ملتی اند 
که از حوادث به سختی جان به سالمت برده اند. آنان بازماندگان 

برده  بی دفاع  قربانی  این  از  این که سهمی  برای  نمی دانستند، 
باشند، سنگ  و چوبی را نثار او می کردند. بی تفاوتی و تماشاگری 
مردم بر ظلمی که در جلو چشمان شان جاری بود، دردناک تر از 
اصل ماجرا و قتل فجیع فرخنده بود. تصاویر و ویدیوهایی که از 
محل حادثه گرفته شده اند، نشان می دهند که جمعیت کثیری 
آن را همانند صحنه ی تراژیک فیلم ها تماشا می کنند. پولیس 
کاسه ی داغ تر از آش است. این مردان موظف نه تنها کاری برای 
فرخنده انجام نمی دهند، که خود در لگد مال کردن او سهیم اند. 
شاید این قسمت ماجرا بیش از پرپرشدن پیکر فرخنده فجیع و 
وحشت ناک باشد. این تصویرگر خط تاریخ در این سرزمین است. 
یک حادثه ی صرف نیست، بازتاب این واقعیت دردناک است 
با چنین شیوه ای رقم خورده است. شاید همین  ما  تاریخ  که 
وجدان خفته ی ما بوده است که مظالم زیادی در تاریخ بر ما 
تحمیل شده، بی آن که با اندک واکنشی مواجه شده باشد. تاریخ 
ما، روایت غم بار قتل ها، غارت ها و خشونت هایی است که افراد 
یا بخش هایی از جامعه به گونه ی محدود متحمل شده اند و 
دیگران آن را نظاره کرده اند. فاجعه ی مرگ فرخنده ثابت کرد که 
این جا خبر از انسان و انسانیت نیست و افراد تنها و بی پناه در 
این سرزمین پرت شده اند و هرکه همانند فرخنده به دام افتاد، 

باید ساده و آسان دست از زندگی بشوید.

قساوت های رژیم کمونیستی دهه 1980، کشتارهای مجاهدین 
در دهه ی 1990 و سیاه دلی های حاکمیت طالبان در اواخر دهه ی 
فقرکشنده،  و  زندانی شدن ها، شکنجه ها  درد  که  1990 هستند 
بدبختی های اردوگاه های مهاجرت و از دست دادن عزیزان خود را 

تجربه کرده اند. خوب های آنان ویران شده اند. 
از  که  گرفت  تصمیم  بین المللی  جامعه ی  که  هنگامی  از 
افغانستان بیرون شوند، تصویر افغانستان به عنوان قبیله مردان 
وحشی که هنوز در سده های میانه زندگی می کنند، در غرب 
فراگیر شده است. با یک نگاه سطحی، حادثه ی قتل فرخنده 
از  پیش  افغانستان  که  اما کسانی  می کند،  تأیید  را  نگاه  این 
جنگ را به یاد دارند، می دانند که در آن زمان با آن که این کشور 
فقیر و توسعه نیافته بود، کرامت، مدارا و عزت وجود داشت. مردم 
افغانستان همیشه شدیدا مذهبی بوده اند، اما تحت تأثیر فرهنگ 
تصوف، اسالم آنان میانه رو و در برابر »دیگری« متساهل بوده 

است. 
با آنکه در مقایسه با نهادهای آموزشی ای که در یک دهه ی 
گذشته ساخته شده اند، شمار مکاتب و دانشگاه ها خیلی کم بود، 
کیفیت سواد استادان و مواد درسی خیلی باالتر از امروز بود. 
نظم و انضباط جدی گرفته می شد و بر سلوک اخالقی تأکید 
می شد. فروتنی و شفقت ارزش داشت و قلدری و ستم نکوهش 

می شد. به جای زور، کسب دانش کار نیک پنداشته می شد. 
از جنگ،  پیش  افغانستاِن  رهبری  موارد،  این  همه ی  کنار  در 
اعتبار اخالقی اش را حفظ می کرد و از آن برای تقویت حاکمیت 

قانون و آوردن اصالحات استفاده می کرد. 

عدالت در محاق
است.  افغانستان  جامعه ی  درد  بزرگ ترین  عدالت  فقدان 
رویدادهای غم انگیز زیادی در این کشور تکرار شده اند؛ اما خبری 
از عدالت و دادخواهی وجود نداشته است. ده ها زن و دختر مورد 
تجاوز جنسی قرار گرفتند، بسیاری ها محکمه ی صحرایی شدند، 
دختران جوان بینی و گوش های خود را از دست دادند و خیلی 
دیگر نیز قربانی خشونت شوهران و اقارب خود شدند. اما همه 
از حافظه ی تاریخ محو شدند. نه جانیان مورد بازخواست قرار 
گرفتند و نه هم قربانیان حمایتی دریافت کردند. همین است 
که ما امروزه بایستی مرگ فرخنده را چنین عریان و فجیعانه به 
تماشا بنشینیم و جانیان بدون هیچ دغدغه ی خاطری، بتوانند در 
مالی عام و جلو چشمان پولیس کارشان را انجام دهند. شرارتی 
باال تر از این نیست که فاجعه ای به این شدت در نفس شهر و 
در مزدحم ترین نقطه ی پایتخت رخ دهد. پیام این حادثه برای 
همه روشن است؛ جانیان هرکه را که بخواهند در هر زمان و 

هرجا قربانی می کنند و باکی از هیچ چیزی ندارند.
مرگ فرخنده جامعه را در بهت و حیرتی عمیق فروبرد. حاال نگاه 
مضطرب و نگران مردم به تحقق عدالت دوخته شده است. اگر 
دولت و دستگاه های عدلی و قضایی این بار نیز کوتاهی کنند، 

حادثه ی بعدی فجیع تر و وحشت ناک تر خواهد بود.

ذهنیت جان به سالمت بردن از خطر 
البته این بدان معنا نیست که افغانستان پیش از جنگ مدینه ی 
فاضله بود. مانند هر جامعه ی دیگر، در آن جنایت کاران و افراد 
بقاجوی  ذهنیت  می کردند.  زندگی  نیز  اخالقی،  نگاه  از  فاسد 
امروزی، اما، جایی برای نیکی های حیاتی بشری مانند شفقت 
و تساهل ندارد. مواد درسی کهنه و فرسوده به دانش آموزان و 
دانش جویان، فکر کردن و استفاده از منطق و عقل را آموزش 
نمی  دهد. درس های مذهبی در مکتب ها و مسجدها، برداشتی 
از اسالم را در ذهن جوانان فرو می کند که تنگ نظری را قوت 

می بخشد. 
باورهای خرافاتی کمک کرده  به شگوفایی  یأس و دل سردی 

است. 
بنابراین، آنچه فرخنده را کشت ناکامی در رفع مناسب چندین 
یأس  انواع  خشونت،  فرهنگ  شمول  به  بنیادی-  مسئله ی 
بی کیفیت،  آموزشی  نظام  رویداد،  از  پس  روانی  ضربه های  و 
بی نهایت ضعیف  حاکمیت  و  نظارت  بدون  مذهبی  نهادهای 

قانون- بودند. 
نظام  احیای  آنها  بین المللی  حامیان  و  افغانستان  رهبران  اگر 
آموزشی و حاکمیت قانون را جدی نگیرند، قتل سنگ دالنه ی 
فرخنده آخرین روی  داد از این نوع نخواهد بود. قاتالن فرخنده باید 
مجازات شوند، اما کار در آنجا پایان یافته دانسته نشود. ساختن 
جاده، ساختمان و نهادها، میانه روی، صلح و ثبات را در افغانستان 
برنخواهد گرداند. درمان و التیام زخم های عمیق روانی نقطه ی 

مناسبی برای آغاز این کار است. 

قدرت اهلل احمدی

برگردان: جواد زاولستانی  
نویسنده: هلینا ملکیار 

قتل فرخنده، ناکامی در از بین بردن فرهنگ خشونت و دیگر مسایل 
مرتبط با ضربه ی روانی پس از رویداد در افغانستان را آشکار ساخت.


فاجعه ی قتل

قتل فرخنده  چهره ی تغییرکرده ی 
این مردم را آشکار کرد
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برای دومین بار جنازه ی سوخته ی زنی را دیدم که اسیر چنگال افراطیت 
شده بود. از قدسیه ی قربانی تا فرخنده ی قربانی. کودک که بودم، با 
اسالم،  شهید صدر  بانوی  اولین  سمیه،  داستان شکنجه ی  خواندن 
اشک در چشمانم جاری می شد و فکر می کردم همه ی این ها ناشی 
از جهالت حاکم بر عربستان بوده است. اما من در یک سال، دو بار، با 
چشم خود دو جنازه ی سوخته را دیدم؛ در عربستان نه، در کشوری که 
روزی مهد تمدن بوده است. در سده های نخستین نه، بلکه در قرن 
بیست و یکم، وقتی که همه از برابری سخن می رانند. دروغ نمی گویم، 
از چنگال  بر خودم لرزیدم و احساس کردم نمی توان به این آسانی 
زن ستیزی و افکار جهنمی عده ای که فکر می کنند، نماینده ی عام و 
تام خداوند در روی زمین اند و حافظ بی چون وچرای دین اسالم و هم 
مستنطق، هم قاضی و هم جالد اند. کسانی که برای رفتن به بهشت، 

جهنمی از افکار خویش برای دیگران ساخته اند.
چهار روز است فرخنده روی شانه های احساسم تکیه زده است و به 
یاد بدن سوخته و تکیده ی او، می گریم. چهار روز است فرخنده را به 
اندازه ی بیست و هفت سال زندگی اش مرور می کنم. فرخنده را مرور 
می کنم؛ هم او را و هم کارهای روزمره ی یک دختر جوان را که دیروز 
به خاکش سپردیم. فرخنده ای که حجاب بر تن داشت و برای آموختن 
علم دین کوشش می کرد و فرخنده ای که زیر دست و پای مردان جاهل 
وحشت زده اش  و  درشت  چشم های  با  که  فرخنده ای  شد.  لگدمال 
اطرافیانش را می نگریست و فرخنده ای که در لباس معلمی، دختران 
تابوت  در  هنوز چشم هایش  که  فرخنده ای  می آموخت.  دین  علم  را 
بود.  کرده  ترسیم  برایش  بزرگی  آرزوهای  که  فرخنده ای  و  بودند  باز 
فرخنده ای که فکر می کرد با حجاب از دید نامحرم محفوظ است و 

فرخنده ای که روسری اش را از سرش کشیدند و او را شکنجه دادند.
شاید فرخنده اصال تصورش را هم نمی کرد که روزی او به اتهام بی دینی 
بمیرد. هیچ کس باورش نمی شد، ظلمی که چهارده صد سال پیش 
بر زنی به نام سمیه رفت، بر دختری به نام فرخنده، میان جمعیتی 
دل حکومتی  در  دارند،  را  دین  کامل ترین  به  عمل کردن  ادعای  که 
که بر مبنای تغییر زندگی شهروندان، به ویژه زنان، ایجاد شد، زنی به 
جرمی که نکرده، به اتهامی که ثابت نشده، بدون برگزاری محکمه ای 
دیشب  شاید  که  بی بندو بار  عده ای  دست و پای  میان  صحرایی،  ولو 
زیارتگاه  نزدیکی  به  جنابت،  بدون غسل  لواطت خویش  مجلس  از 
لگدکوب  بگیرند،  بررسی  به  را  نوجوان  اندام دخترکان  تا  بودند،  آمده 
شود. هیچ کس باورش نمی شد که مردی که شاید از بی رحمی زیاد 
برای بردن به تفریح همسر و فرزندانش هیچ وقت موترش را آماده 
نمی ساخت، در این حادثه، با موترش از روی جنازه ی نیمه جان فرخنده 
بگذرد و بعد مردانی او را کشان کشان به دریای کابل پرتاب کنند و 
آینده ی مان و برای کسانی که  بزنند. دلم برای خودم، برای  آتشش 
سال ها برای مردم ساالری رزمیدند، می سوزد. وقتی می بینم و می شنوم 
شده  منطق  بدون  و  احساساتی  مردمی  جهالت  قربانی  فرخنده  که 
فکر  می کشد.  نفس  من  قدمی  یک  در  مرگ  می کنم  فکر  است، 
می کنم دیگر نیازی به آمدن داعش با پرچم های سیاهش از آن طرف 
مرزها نیست، وقتی ما روی طالب و داعش را با شکنجه ی وحشت ناک 

و تماشای ابلهانه ی خویش، سفید کردیم.
ویدیوها و فیلم هایی که در شبکه های اجتماعی نشر شده، سخن های 
جالبی دارند با ما و عمق درد را به نمایش گذاشته اند؛ سخن هایی از 
لت و کوب آن الابالیان زنجیر به  دست که همیشه فرخنده از آن ها حذر 
می کرد تا هتک حرمت پیرمردانی که بدون شک فرخنده آن ها را کاکا 
خطاب می نمود، تا کودکان اسفندی ای که حتما او پول های ُخردش را 
به آن ها می بخشید؛ اما همه آن روز به جرم زن بودن، فرخنده را شکنجه 
دادند. من در آن فیلم ها استیصال و ناامیدی زنی را دیدم که وقتی 
متوجه شد که کسی به حرف هایش توجه نمی کند، در برابر آنچه که 
جاهالن می خواستند، سر فرود آورد. شاید او هم می خواست بمیرد، 
تا ادامه ی ماجراهایی را نبیند که قرار است در آینده بر سر سایر زنان 
بیاید و پولیس در یک قدمی آن حادثه، بدون آن که اقدام جدی کند، 

به تماشا می نشیند. شاید او می خواست دیگر چهره ی مجسمه های 
متحرک شهر را نبیند. چهره ی مردمی که سال ها به آن ها می اندیشید، 
ترحم می کرد و کمک می کرد؛ اما آن ها حتا یک نگاه ترحم آمیز را از او 
دریغ ورزیدند و او را میان لت و کوب اوباشان و جاهالن تنها گذاشتند و 
از ترس چور و چپاول، دکان های شان را بستند و به سوی خانه های شان 
بیش ترشان  را که  نسلی  نبیند  و  بمیرد  او می خواست  رفتند. شاید 
تماشاچی های خاموش روزگار اند؛ نسلی که چون جنازه های متحرک 
در برابر فریادهای زنانی که مورد تعرض خیابانی قرار می گیرند، سکوت 
می کنند و بعد در دل زن را مستحق چنین اعمالی می پندارند. شاید 
فرخنده می خواست بمیرد میان سیل تماشاچی ای که هم کشتن او 
را به تماشا نشستند و هم در دفنش را. همان تماشاچیانی که فکر 
می کنند هیچ کاری نمی توانند انجام بدهند. آری، فرخنده می دانست 
که دیگر دفاع در میان مردمی که در زن ستیزی مقام اول جهان را 
دارند و در احساسات لجام گسیخته شهره ی عصر خویش اند، در فقر و 
بی سوادی نیز رتبه ی باالیی را از آن خود کرده اند، فایده ای ندارد. واقعا 
چه توقعی می توان داشت از مردمانی که اکثریت شان هر روز صبح با 
غضب به همسرشان می نگرند و گاهی او را زیر مشت و لگد نوازش 
می کنند و از هم بستری فقط تولید نسل آموخته اند و از عبادت خم و 
راست شدن در برابر خالقی که او را در آسمان ها می جویند؟ بدون شک، 

نمی توان توقع داشت از مردمی که این چنین اند.
کبوترها آن روز شاهد نوع دیگری از انسان هایی بودند به نام انسان 
افغانی که عالوه بر آن که گاهی به نیت حل مشکل خویش به آن ها 
گندم هدیه می کنند، گاهی هم »اهلل اکبر« را برای کشتن هم نوع خود 
نعره می زنند و برای دفنش نیز »اهلل اکبر« می گویند. کبوترها دیدند 
که این انسان عالوه بر گوشت هایی که در شهر، در قصابی ها، آویزان 
با لمس  با کلمه ای، گاهی  را هم می خورند. گاهی  است، هم دیگر 
پنهانی قسمتی از بدن یک زن، گاهی با بیان کلمات رکیک و گاهی 

با چوب و سنگ و آتش.
دیروز جنازه ی زنی روی شانه های زنان دیگر که به برابری و عدالت 
می اندیشند، حمل شد. شانه هایی که خسته از شنیدن ظلمی هستند 
که به زن به نام شریعت وارد می شود. زنی به نامی نجیبه، زنی به نام 
انیسه، زنی به نام سحرگل، زنی به نام ستاره، زنی به نام قدسیه و زنی 
به نام فرخنده. اما این شانه ها با همه ی این دردها، توان مندتر از آن 
بودند که اجازه بدهند جامعه ی اکثریت تماشاچی را تا تابوت فرخنده را 

بر شانه حمل کنند.
این که  از  بعد  دید.  خویش  چشم  به  کابل  را  وحشت ناکی  روزهای 
مدعیان آرامش بر اریکه ی قدرت، بر اساس انتخاباتی ناکام نشستند، 
از زره پوشیدن زنی در خیابان های کابل  ندید.  را  آرامش  کسی روی 
تا تکه تکه کردن زنی در ازدحام جمعیت، از کشتار جمعی در میدان 
والیبال تا کشتار دو روز مانده به سال نو در هلمند، از ربودن سی و یک 
نفر تا باالبردن بیرق داعش در بعضی والیت ها، همه و همه نشاِن 
بی کفایتی رهبران سیاسی ای هستند که غرق در بازی های سیاسی 
و چانه زنی های خویش اند و فقط قادر اند اطراف خانه و محل کار 
خویش را امن بسازند. شهر کابل برای اولین بار در یک درد مشترک 
غرق شد. درد کسی که ناکسان آن را به بدترین نوع شکنجه دادند. 
باز  و  با شعارها  به قتل رسید، دیروز  اکبر  نعره ی اهلل  با  دختری که 
این  به خاک سپرده شد. گوش هایی که در  اکبر  با صدای اهلل  هم 
چند روز صدای ناهنجاِر بکشیدش، بزنیدش و فیلمش را بگیرید، پر 
شده بودند، دیروز با صدای »ما عدالت می خواهیم« نوازش داده شدند. 
دنیای مجازی ای که پر شده بود از قضاوت منفی و نادرست نسبت به 
فرخنده، در این چند روز توسط حامیان عدالت تسخیر شد و این حادثه 
محکی شد برای آنانی که از روی ریا و تزویر بر گرده ی خلق سوار شده 
بودند و با استفاده از احساسات مردم، خود را قهرمان ماجرا می پنداشتند؛ 

اما حافظ چه خوب گفته بود:
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد

منیره یوسف زاده

محمدعزیزی

محسن نیکو 






کبوترها دیدند که انسانها
 هم دیگر را می خورند

فاتحه ای بر مرگ وجدان!

جاِن فرخنده در ترازوی توجیه 

قتل فجیع فرخنده و آتش زدن جسدش توسط اوباشان 
دینی، زشت ترین و سیاهترین کارنامۀ تاریخ دینداری در 
افغانستان است و شرم بزرگ بر پیشانی ملتی که ادعای 
دارد،  از 98 درصد مسلمانی  بیش  با  مملکتی  افتخار 
غیرت و حمیت افغانی را شعار میدهد و دفاع از ناموس 
این آب و خاک تا آخرین قطره خون را در سوگند و سرود 

خود تکرار میکند!
فرخنده؛ ناموس این مملکت و دختر و خواهر این ملت 
بود که قامت ُحجب و حیایش، در هیاهویی از وحشت 
و دهشتی  برخاسته از بستر تبلیغ و تفکر خشونت پرور 
افراطیت دینی در کشور؛ زیر بارشی از لگد و خشت و 
قطره های خون  و  افتاد  برزمین  دین،  مدعیان  سنگ 
اندرنبض،  نبض  و  نفس  در  نفس  بیگناهش،  و  گرم 
بر شکست سنگفرش جهل و جباریت دینی، چکید و 
شعله ور و آتش به سر، بنجل های جهل و جادوی زمان 

را به آتش کشید!
هیچ دیده و دلی نمیتواند  فرخندۀ به خون آغشته را 
که با فرق شکافته واندام شقه شده اش، شکسته و تکه 
تکه، بر نطع خون گلگونش زانو زده و واپسین نفسهای 
درد و خشمش را ادا میکند،  فراموش کند و از شرارۀ 
آخرین نگاه های سنگین و خشمگینش، از شرم نسوزد 
و نلرزد و با قلبی لبریز از نفرت و خشم، به بشر بودن 
این جنایت شک نکند و بر لجن مال شدن  عامالن 
هویت انسان افغانستان در جهان، نگرید و در آتش درد 

و دریغ  نسوزد!
مردم  ملی  وجدان  و  جمعی  خرد  اکنون  هم  هرچند 
افغانستان، در محکومیت این عمل قبیح و شنیع؛ باهم 
گره خورده، ُتندروار صاعقه ایجاد کرده و خرمن هوچی 
دینی  کور  افراطیت  آبشخور  از  شده  اشباع  گریهای 
برخی عامالن و عالمان بدعمل و بی عمل را نشانه 
رفته و بر محاکمه و مجازات شامالن اصلی درجنایت، 
اصرار می ورزد و فریاد میکشد؛ اما نباید این خواست و 
احساسات در حد تظاهرات دفعی و تجمع مقطعی در 
کابل و برخی والیات خالصه شود و دو روز بعد، همه 
اوباشان  و  بنشینند  بعد، همگان  و  بخشکد  احساسها 
مهارگسیخته ای را که با استفاده از اتوریتۀ دین، دست 

به این جنایت ضد انسانی زده اند، به فراموشی بسپارند 
از منبر  بار دیگر پشت سر همان مال و مفتی که  و 
پیامبر، برستایش این عمل زبان میگشاید، صف بکشند 

و برپای اراجیف افراط گستر و قاتل پرورش زانو بزنند!!
 چه کسی میتواند بر مرگ وجدان عالم  جاهل و بی 
عملی فاتحه نخواند،  که با شنیدن خبر این وحشت 
آنرا  و دهشت قرن؛ بر منبر پیغمبر، به خود میبالد و 
میستاید و بدون "تبیُّن" واجب قرآنی قضیه؛ با غرور 
و تبختر، پهلو آماس میدهد و باد درغبغب انداخته با 
حمایت از عامالن این جنایت وحشیانه و تکاندهنده، 
به حکومت و دولت و دستگاه قضایی مملکت هشدار 
میدهد که اهانت به قرآن، قابل تحمل نیست و اگر 
نهادهای امنیتی به گرفتاری مردم)عامالن قتل و حرق 

فرخنده( ادامه دهند، قیام مردمی خواهد شد!! 
تعویذ جادوگری یک  آتش زدن  از شایعۀ   عالمی که 
ملنگ در شاه دوشمشیره، اینچنین آشفته میشود و در 
قحطی عاطفه و قساوت قلب، سوزاندن فرخنده را می 
ستاید و از  خطر قیام و شورش مردم به حکومت و ملت 
هشدار میدهد؛ اما وقتی طالبان صدها جلد قرآنکریم را 
اند؛ وقتی  تاکنون، سوزانده  با آتش زدن ده ها مکتب 
در داخل قرآنکریم، بمب جاسازی نموده و در مسجد 
انفجار داده و ده ها نمازگزار را به خاک و خون کشیده 
اند؛ وقتی کوچی ها در بهسود، مسجد را ویران کرده و 
قرآن شریف را حریق کرده اند و...، لب از لب باز نفرموده 
و با دین و کتاب خدا هم "یکبام و دو هوا" کرده است!!

 با این حال، وزارت حج و اوقاف و شورای علمای کشور؛ 
امامان مساجد و علمای  تبلیغات دینی  بر نحوۀ  باید 
دینی، نظارت کند و در شیوۀ آگاهی دهی دینی شان 
تغییر و تحول بنیادی و ضروری ایجاد نماید. دین، که 
در نفس خود، یک سلسله ارزشهاست و بر پاسداری از 
کرامت های انسانی آمده و آزادی و رستگاری انسانی را 
ضرورت اصلی خود میداند؛ نباید ابزار قساوت و خشونت 
هر طرار مردم آزاری قرار گیرد و هر ملنگ و مفتی؛ به 
نام دین، یاغیگری نفسانی خود را اقناع و اشباع نموده، 
بار دیگر حوادث و فجایعی از قبیل قتل و حرق فرخندۀ 

بینوا و بی پناه، بر مردم و جامعه تحمیل و تکرار کند!

دست  به  کابل  در  که  دختری  فرخنده،  کنید  فرض 
مسیحی  رسید،  قتل  به  مسلمان  خشمگین  مرداِن 
بود یا یهودی. فرض کنید این دختر یک آدِم کامال 
فرض ها،  این  با  اگر  شما،  نظر  به  بود.  غیرمذهبی 
فرخنده قرآن را آتش می زد، با او چه کار می بایست 
کرد؟ اگر روزی کسی قرآن را آتش بزند و صدها نفر 
رسما  فرد  آن  و  می زند  آتش  را  قرآن  او  که  ببینند 
چنین  با  ندارد،  ایمان  اسالم  دین  به  که  کند  اعالم 

فردی چه کار باید کرد؟ 
بیش تِر  فعال  چون  اند؛  الزم  سوال ها  این  پرسیدن 
این  بر  می شوند،  فرخنده  قتل  به  که  اعتراض هایی 
گفته  کشتند.  »ناحق«  به  را  او  که  اند  استوار  مبنا 
قرآن  او  داشته. می گویند،  روانی  بیماری  او  می شود، 
بزند؛ چرا که خود  آتش  نمی توانسته  نزده و  آتش  را 
از  استفاده ی خرافی  علیه  و  بوده  فردی »دعوت گر« 
دختری  فرخنده  می گویند،  می کرده.  فعالیت  قرآن 
محجب و حافظ قرآن بوده. حد اکثر، می گویند نباید 
به  دختر  این  زند گی  به  محاکمه  و  تحقیق  بدون 
این  همه ی  در  می شد.  داده  پایان  فجیع  شکل  آن 
احوال، ما اول در ذهن خود چارچوبی از توجیه فراهم 
می کنیم و آن گاه با فرخنده هم دلی نشان می دهیم. 
به بیانی دیگر، ابتدا خودمان را با روایتی از ماجرا، که 
ذهنیت مذهبی خودمان را برنیاشوبد، راحت می کنیم 
در  صدا  به  را  فرخنده  قتل  به  اعتراض مان  بعد  و 
بگوییم  به خود  نتوانیم  اگر  که  است  این  می آوریم. 
که  بگوییم  خود  به  نتوانیم  اگر  بوده،  بیمار  او  که 
آنچه او سوزانده قرآن نبوده )و مثال تعویذ مال بوده( 
و اگر نتوانیم به خود بگوییم که هنوز معلوم نیست 
که واقعا فرخنده چه کار کرده بوده، آن گاه برای مان 

خیلی سخت می شود که قتل او را محکوم کنیم.

بسیاری از ما می ترسیم با این سوال رو به رو شویم:
به  زده،  آتش  را  قرآن  فرخنده  که  می کنم  »فرض 
سوزاندنش  قرآن  گزارِش  در  و  نداشته  باور  اسالم 
قتل  باره ی  در  من  نظر  حاال  نیست؛  تردید  ذره ای 

او چیست؟«
که  می شود  آن جدی  از  پس  بشر  حقوق  به  احترام 
خوِدمان را با این گونه سوال ها رو به رو کنیم. تا نتوانیم 
یا نخواهیم با حجِم روشن و عریان چنین سواالتی 
چهارچوب های  نباشیم  حاضر  تا  و  شویم  رو به رو 
بشکنیم،  درهم  را  خود  ذهنی  راحت کننده ی  روایِی 
هم چنان  بشر  حقوق  به  احترام  مورد  در  ادعایِ مان 

میان ُتهی و پوچ باقی خواهد ماند.
که  می شد  تحقیق  باید  اول  که  می گویند  همه 
نزده  آتش  یا  بود  زده  آتش  را  قرآن  »واقعا«  فرخنده 
بود. چرا باید تحقیق می شد؟ اصال ما چرا می خواهیم 
یا نه؟  تحقیق کنیم که فرخنده آن کار را کرده بود 
کسانی  چه  و  نفر  چند  که  نمی کنیم  تحقیق  چرا 
زمینه ی قتل فرخنده را فراهم کردند و چه کسانی او 
را کشتند و به آتش کشیدند؟ آنچه تحقیق می طلبد، 
این سوال است که عامالِن قتل فرخنده چه کسانی 
بودند، نه این که آیا فرخنده واقعا قرآن را آتش زده بود 
یا نه. فرض کنید که آتش زده بود. آیا در این صورت، 
ما  در چارچوب قضاوت های  او  زند گِی  و  ارزِش جان 
به صفر می رسد؟ چرا نمی توانیم فرخنده را به عنوان 
یک انسان، فارغ از اعتقاداتش، ببینیم و برای جان و 
زند گی اش ارزش قایل شویم؟ چرا به جاِی تمرکز بر 
ارزش جان و زند گی او، بیش تر سعی می کنیم روایت 

قابل قبولی از قتل او برای ذهن خود آماده کنیم؟ 
حقوق بشر در این مملکت شوخی است و ادعاهای 

ما نیز.
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