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«سوزاندنفرخنده»،
رویدادی هولناک در تاریخ افغانستان


کشتن و سوزاندن فرخنده ،رویدادی هولناک در تاریخ کشور بود.
رویدادی که همهی مردم را غمگین کرد و اندوه آن سالها باقی
خواهد ماند .تعدادی از اوباشان و مردم عام دو روز پیش از آغاز
سال نو ،فرخنده ،دختری  27ساله را به اتهام سوزاندن نسخههای
قرآن ،در پیش زیارت شاه دوشمشیرهی کابل مورد ضربوشتم
شدید قرار دادند و سپس موتر را از روی بدن نیمهجانش
گذشتاندند .فرخنده زیر این ضربوشتم جان داد و سپس مردان
خشگمین جسدش را با آتش نفت سوزاندند .اما تا کنون اسناد و
شواهدی از سوزاندن نسخههای قرآن توسط فرخنده وجود ندارد.
مسئوالن وزارتهای داخله و حج و اوقاف نیز سوزاندن نخسههای
قرآن توسط فرخنده را رد کردهاند؛ اما در مورد چرایی وقوع این
رویداد ،هنوز جزئیات ندادهاند .در چند روز گذشته در این زمینه
روایتهای مختلفی نقل شدند .ابتدا رسانهها گزارشهایی را
منتشر کردند که فرخنده از  16سالگی به بیماری روانی دچار شده؛
اما یک روز نگذشت که خانوادهی او اعالم کردند ،فرخنده بیمار
نبود .انسانی سالم با عقل سلیم بود .خانوادهی فرخنده اعالم کردند
که مردم فریب یک مالی تعویذنویس را خوردند و دخترشان را به
شکل فجیعی به شهادت رساندند.
به گفتهی آنان ،فرخنده به روز پنجشنبه هفتهی گذشته از یک
مالی تعویذنویس در زیارت شاه دوشمشیرهی کابل تقاضا کرده تا
دیگر این کارش را متوقف کند ،ولی این مال برای دفاع از کارش،
مردم را صدا میکند که فرخنده قرآن را سوزانده است .بر بنیاد
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
میشوند؛ اما با گذشت این مدت ،این تعویذ مال برای حل مشکل
دختر نتیجه نداده است .سپس فرخنده دوباره پیش تعویذنویس
میرود و از او میخواهد که پولش را پس دهد؛ اما تعویذنویس از
دادن پول دختر جوان خودداری و اقدام به پرخاشگری میکند.
فرخنده با عصبانیت کتابهای تعویذنویس را روی چراغ میاندازد
و بعد تعویذنویس فریاد میزند که این دختر کتاب خدا را آتش زده
است .به دنبال آن ،جمعی از اراذل و اوباش بدون سوال و جواب به
دختر حمله میکنند .دختر جوان تالش میکند تا برای آنان قضیه
را توضیح دهد؛ اما حرفش شنیده نمیشود.
در همینحال ،مقامهای پولیس کابل میگویند ،مالی تعویذنویس
و بیش از  15عامل دیگر قتل فرخنده بازداشت شدهاند و تحقیقات
از آنان جریان دارند .همچنان بر اساس معلومات وزارت داخله،
وظایف  13مأمور پولیس حوزهی دوم امنیتی در پیوند به این قضیه
به تعلیق درآمده است .انتقادهایی وجود دارند که این افراد هنگام
وقوع حادثه در انجام وظایفشان کوتاهی کردهاند.
هرچند که نورالحق علومی ،وزیر داخله دیروز در مجلس نمایندگان
اعالم کرد که در جلوگیری از سوختاندن فرخنده ناکام بودهاند؛ اما
مردم انتقادهای گستردهای از نیروهای پولیس کردهاند .انتقادها بر
نهادهای امنیتی ،بهویژه وزارت داخله و فرماندهی پولیس کابل،
به دلیل اینکه در نزدیکی رویداد حضور داشتهاند و مسئول تأمین
امنیت جان شهروندان است ،گسترده و جدی بودهاند .در تمامی
ویدیوها و عکسهای منتشرشده از این رویداد ،حضور نیروهای
پولیس در اطراف جمعیت دیده میشود .حتا در یک مورد پولیس
جمعیت را از کنار فرخنده عقب میراند و اینکه چطور آنان
فرخنده را نجات ندادهاند ،هنوز روشن نیست.
لکهای ننگین برای حکومت
اعتراضها در کابل و شماری از والیتهای کشور در پیوند به
قتل فرخنده در حال افزایش اند .دهها فعال مدنی و شهروندان
کابل دیروز با راهاندازی تظاهراتی ،خواستار بررسی دقیق پروندهی
قتل فرخنده و به محاکمه کشاندن عامالن قتل او شدند .آنان
شعارهای «عامالن قتل فرخنده باید مجازات شوند ،قتل فرخنده
لکهی ننگی بر جبین حکومت وحدت ملی ،تا جنایتکاران خلع
قدرت نشوند ،هر روز فرخندهی دیگری قربانی خواهد شد» را نیز
با خود حمل میکردند.
معترضان در پایان راهپیماییشان در محل سوزاندن فرخنده تجمع
کردند و در مکانی که او را سوزانده بودند ،نهال شاندند .پیش از
این ،دهها فعال مدنی و روزنامهنگار نیز در محل قتل فرخنده
گردهم آمدند و برای یادبود از او ،شمع روشن کردند .همچنان
شهروندان و شماری از فعاالن مدنی روز یکشنبه هفتهی روان

نجیباهلل نصیح

در مراسم خاکسپاری فرخنده هشدار دادند ،تا زمانیکه عامالن
قتل این دختر جوان محاکمه نشوند ،آرام نخواهند نشست.
دیروز نمایندگان مجلس نیز انتقادهای از اینکه چرا حکومت
و نیروهای امنیتی نتوانستهاند جلو کشتن و سوختاندن فرخنده
را بگیرند ،انتقاد کردند .ریحانه آزاد ،عضو مجلس گفت :رییس
جمهور باید بشرمد که زیر سایهی حکومتش ،در چند قدمی ارگ،
دختری را میسوزانند .او گفت ،برای رییس جمهور و خانمش شرم
است که در روز خاکسپاری فرخنده ،به جای اشتراک در برنامهی
تشییع جنازهی او ،در ارگ به نام زنان مهمانی برپا میکند.
پیکر سوختهی فرخنده ،دختری  27ساله دو روز پیش تا منطقهی
پنجصد فامیلی کابل توسط زنان حمل و سپس به خاک سپرده
شد .بخش زیادی از مراسم تدفین فرخنده نیز توسط زنان انجام
شد و آنان در این مراسم ،قتل بیرحمانهی یک دختر جوان در
پایتخت را به مثابهی قتل انسانها در کشور تلقی کردند.
فرخنده که بود؟
نادر ،پدر فرخنده میگوید که دخترش یک دعوتگر اسالم بود و
قصد داشت تحصیالت عالی خود را در دانشکدهی علوم دینی به
پایان برساند .به گفتهی او ،مالی تعویذنویس بر دخترش اتهام
بسته و احساسات مردم را برای قتل او تحریک کرده است .اکنون
خواست اساسی پدر و اعضای خانوادهی فرخنده ،مجازات عامالن
اصلی قتل دخترشان است .مولوی احمد ،امام مسجد محل
خانوادهی فرخنده نیز میگوید که فرخنده با مبادی علوم اسالمی
آشنایی خوبی داشت.
فرخنده از دارالعلوم عایشهی صدیقه فارغ شده بود و در روزهای
اخیر مصروف خواندن درس تجوید بوده است .اعضای خانوادهی
او ،فرخنده را دختری اسالمگرا خوانده و گفتهاند ،قرار بود در
آخر همین هفته با سپریکردن امتحان کانکور فارغان چهارده،
به تحصیالت عالیاش در دانشکدهی شرعیات کابل ادامه دهد.
عامالن قتل فرخنده
حامیان
ِ
ِ
قتل و سوزاندن فرخنده به دست تعدادی از «اراذل و اوباش»
برای نخستین بار در رسانههای اجتماعی ،از جمله فیسبوک،
بازتاب یافت .کاربران فیسبوک پس از کشتهشدن او ،واکنشهای
متفاوتی داشتند ،اما تعداد اندکی از آنان حامی عامالن این قتل
شدند .این افراد شامل سیمین غزل حسنزاده 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.

قتل و سوزاندن فرخنده به دست تعدادی از «اراذل
و اوباش» برای نخستین بار در رسانههای اجتماعی،
از جمله فیسبوک ،بازتاب یافت .کاربران فیسبوک
پس از کشتهشدن او ،واکنشهای متفاوتی
داشتند ،اما تعداد اندکی از آنان حامی عامالن این
قتل شدند .این افراد شامل سیمین غزل حسنزاده
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 اعتراضها و محکومکردن قتل
فرخنده ،این سه تن از موقف گذشت هیشان
پشیمان شدند .سمین دو روز پیش در این زمینه
رسما عذرخواهی کرد؛ اما مال نیازی میگوید،
سخن او تحریف شده است .این در حالی استکه
خیلیها باور دارند ،نیازی اکنون در صدد توجیه
حرفهای گذشتهاش است .نیازی پس از قتل
فرخنده گفته بود« :بازی با ارزشهای دینی مردم
کاری سخت است و در آنزمان نمیشود 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 میکنند و
قیام مردمی آغاز خواهد شد .این اظهارات او
واکنشهای تندی را به دنبال داشت .خطیب
مسجد وزیر اکبرخان در مراسم خاکسپاری
فرخنده حضور یافت؛ اما با واکنش تند
اشتراککنندگان این مراسم مواجه شد.

اما با افزایش اعتراضها و محکومکردن قتل فرخنده ،این سه
تن از موقف گذشتهیشان پشیمان شدند .سمین دو روز پیش در
این زمینه رسما عذرخواهی کرد؛ اما مال نیازی میگوید ،سخن او
تحریف شده است .این در حالی استکه خیلیها باور دارند ،نیازی
اکنون در صدد توجیه حرفهای گذشتهاش است .نیازی پس از
قتل فرخنده گفته بود« :بازی با ارزشهای دینی مردم کاری
سخت است و در آنزمان نمیشود 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 میکنند و قیام مردمی آغاز خواهد شد .این اظهارات

او واکنشهای تندی را به دنبال داشت .خطیب مسجد وزیر
اکبرخان در مراسم خاکسپاری فرخنده حضور یافت؛ اما با واکنش
تند اشتراککنندگان این مراسم مواجه شد .آنان با یکصدا شعار
دادند« ،مرگ بر نیازی» و به او اجازه ندادند تا در مراسم نماز جناز ه
اشتراک کند .او پس از افزایش اعتراضها ،از محل فرار کرد.
اما معذرتخواهی و پشیمانی این افراد که مناصب رسمی دولتی
دارند ،برای معترضان کافی نبود .اکنون معترضان به قتل فرخنده،
خواهان برکناری تمامی این افراد از مقامهایشان هستند.
واکنشهای داخلی و خارجی
نمایندگی سازمان ملل در کابل آتشزدن فرخنده را بیرحمانه
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 همهجانبه و بیطرفانه
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 کردهاند ،تحقیق
نموده و آنان را به صورت جدی مورد پیگرد قانونی و تعقیب عدلی
قرار بدهد .در اعالمیهی کمیسیون حقوق بشر آمده است ،دولت
باید کسانی را که در تحریک احساسات مردم دست داشتهاند ،مورد
تحقیق و پیگرد عدلی قرار دهد.
شهروندان مسئول افغانستان
مدنى
همچنان مسئوالن جنبش
ِ
اعالم کردند ،آتشزدن اين دختر در پايتخت ،حاکميت دولت را
زير سوال برده است .به باور آنان ،با وقوع این رویداد وحشتناک،
نگرانی شهروندان بیشتر شده و حکومت برای جلوگیری از چنین
رویدادها و رفع نگرانی مردم ،باید این قضیه را جدى ،شفاف ،علنى
و سريع بررسی کند.
سازمان عفو بینالملل نیز با صدور اعالمیهای 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 قضیهی قتل فرخنده شدند .اشرف غنی به وزارت
داخله دستور داد تا در مورد این رویداد تحقيق کند .به گفتهی
اشرف غنی ،هيچکسی در کشور حق ندارد خودسرانه قاضی شود
و به میل خود مردم را مجازات کند .اکنون برای بررسی دقیق
این قضیه ،کمیسیونی ویژه موظف شده است .مولوی محمدعمر
فاروقی ،سید محمدحسین محققزاده ،فوزیه کوفی ،اخپلواک
صافی و مجیبالرحمان خلوتگر اعضای این کمیسیون هستند.
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تاوان این خون

تا قیامت ماند بر ما


در افغانستان سالهای سال است که جنگ جریان دارد .سالهاست
که ما علیه یکدیگر میجنگیم و به بهانههای مختلف ،همدیگر
را میکشیم .سی یا چهل سال پیش را در نظر بگیرید .منظور
زمان جنگهای داخلی است .هر جبهه و هر رهبر حزبی به
انواع و اقسام آیه و حدیث مسلح بود و طرف مقابل خود را کافر
میخواند و کشتنش را واجب .طرف مقابلش نیز درست مثل او و
به همان سالحهای قدرتمند مجهز بود .ما سالها همدیگر را به
قتل رساندیم و همهی این قتل و کشتارها را به نام خدا نوشتیم و
مسئولیت آنها را بهراحتی به گردن خدا گذاشتیم .پیش از ظهور
ناگهانی طالبان ،گروههای جهادی علیه هم جنگیدند و با همهی
توان برای نابودی کامل یکدیگر تالش کردند .همهی این
جنگها هم به نام خدا صورت میگرفتند .موشکهایی که کابل
و شهروندان بیگناهش را نشانه میگرفتند ،به نام خدا شلیک و
با صدای اهلل اکبر مجاهدین ظفرمند همراهی میشدند .طالبان
که از راه رسید ،همهی مجاهدین و تمام گروههای جهادی را از
دم کافر خواند .بازهم جنگ آتش تازهای در وطن پاره پارهی ما
شعلهور شد و این جنگ هم ،مثل همهی جنگهای دیگر به
نام خدا و به بهانهی جهاد در راه او صورت گرفت .طالبان هم
تا میتوانست مسلمانان بیگناه را به قتل رساند .طالبان هنوز
که هنوز است تا میتواند مسلمانان بیگناه را به قتل میرساند
و همهی این خونها را به گردن خدا میگذارد و بهانهی همهی
این ویرانگریها را جهاد میخواند.
همهی آن کشتنها ،سوزاندنها و ویرانگریهای دهشتناک
برای یک لحظه هم ایمان قاطع و یقین کامل رهبران ما را
سست نکردند .رهبران دینی و حزبی ما برای یک لحظه هم
بهدرستی فرمانهای قتلشان شک نکردند و از خود نپرسیدند
که ممکن است این کار مخالف رضایت خدا باشد .کسی نگفت
که خدا از ما خون نمیخواهد ،جان نمیخواهد ،ایمان میخواهد.
در آن هیاهوی کشتارها کسی فرصت و جرأت شککردن را هم

میرحسین مهدوی

نداشت .یا باید میکشتی ،یا باید کشته میشدی .اما درد اصلی
در این بود که همهی این کشتارها رنگ و نام دینی به خود
گرفته بودند.
از آنهمه تجربههای تلخ و ویرانگر چیزی نیاموختیم .زمان
گذشت و به بیستوهشت حوت سال  1393رسید .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 دوشمشیرهی فریاد زد که «وای مردم! این زن قرآن
شریف را آتش زده» .ما بدون اینکه دنبال پارههای کالم خدا
بگردیم تا ببینیم که واقعا قرآنی سوزانده شده است یا خیر ،بدون
اینکه صدای آن زن مظلوم را بشنویم یا حتا فرصت یک ثانیه
سخن گفتن به او بدهیم ،حتا بدون اینکه فرصت یک ثانیه
سخنگفتن به وجدانهای خسته و خوابآلود خودمان بدهیم،
به سخنان آن تعویذنویس شوم ایمان کامل و یقین قاطع حاصل
کردیم و آن زن مظلوم را کشتیم .ایکاش فقط کشتن بود،
ایکاش مسئله فقط گرفتن فرصت زندگی و لبخند از این زن
جوان بود .ما به نام خدا او را لگدمال کردیم ،ذره ذره جان جوان
او را از او گرفتیم .بعد با موتر از روی جسد نیمهجانش عبور
کردیم .همهی این شکنجههای قرون وسطایی حس انتقام ما را
سیراب نکردند و بعد پیکر بیجان این جوان را به آتش کشیدیم
و نشستیم تا نظارهگر ذره ذره سوختن پیکر یک انسان باشیم .بعد
نشستیم تا نظارهگر سوختن جسم یک زن باشیم؛ زنی که خداوند
او را به زیبایی و ظرافت آفریده تا روزی سر و همسری برای
کسی باشد ،تا روزی مادر شود و پستان مهر بر دهان کوچک
کودکی بگذارد ،تا عشق ،مهر و انسانیت را ترویج کند.
ما آن زیباییها را ندیدیم .خشم و «غیرت افغانی»مان مانع از
آن شد تا بدانیم که آن زن خود حافظ قرآن و معلم قرآن است.

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 شعلههای خشم ما سوخت .نه تنها فرخنده ،که
همهی اعضای خانوادهی او ،همهی دوستانش ،همهی کسانی
که با او سالم و سخنی گفته بودند .نه نه ،بُعد فاجعه از اینها
بزرگتر است .همهی کسانی که حادثهی تلخ مرگ او را شنیده
و صحنههای دلخراش و غیرانسانی قتلش را دیدهاند ،در آتش
اشک و اندوه میسوزند .چراغ نام فرخنده همچنان روشن خواهد
ماند؛ اما خاطرهی تلخکامیاش کام همهی ما را برای همیشه
تلخ خواهد کرد.

کسانی که فرخنده را به آن شکل وحشیانه به شهادت رساندند،
احتماال وجدانی برای بیدارشدن و عذابکشیدن ندارند .ما که
شاهدان تصویری و خبری مرگ اوییم ،روزهاست که از شدت
اندوه بر خود میپیچیم .صحنهی دلخراش و عذابآور مرگ
آن جوانمرگ به صورت عکس و فیلم جاویدانی شده است .هر
عکس خونآلود فرخنده نه تنها نمایشگاه توحش قاتالن جاهل
اوست ،بلکه آیینهی دِقی است روبهروی همهی ما ،روبهروی
انسانیت این عصر .آیینهای که بیماری بزرگ جامعهی ما را به
نمایش میگذارد .بیماری بیدردی ،بیماری بیمهری ،بیماری
بیحسی ،بیماری یقین جاهالنه و در یک کالم ،بیماری رخت
بربستن انسانیت از جان و جهان بسیاری از ساکنان این سرزمین.

خدا گر پرده بردارد...


با قتل فرخنده پردههای ریا و تظاهر فرو افتادند ،و واقعیتی
که خود را در پس آنها پنهان کرده بود آفتابی شد .نخبگانی
از طیفهای مختلف ،با شنیدن غوغایی در گوشهای از شهر،
شتابزده از جای جستند و بساط خویش پهن کردند ،بی آنکه
چیزی از حقیقت ماجرا بدانند ،چراکه برای مغازهداران حقیقتی
باالتر از سود و دخل شان وجود ندارد .این فروشندگان کهنه
کار ،نه تنها از روانشناسی بهرهای دارند ،و خوب میدانند که
با نواختن بر کدام تارهای احساسی میتوانند گلههایی انبوه
را به دنبال خود بکشانند ،بلکه هنرپیشگانی چیره دست نیز
هستند ،و خوب آشنایند که کجا خود را به گریه بزنند تا
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 حماسهی ایمانی مردم ،تقدیر از احساسات
پاک تودهها ،و کلیشههایی از این قبیل ،مارکهایی است که
همیشه با آن کاالی خود را به فروش رساندهاند .این عدهی
کالن پیشین ،تا شنیدند که زنی
حرفهای با تجربهی سودهای ِ
قرآن را آتش زده است ،با خوشحالی از جا پریدند که هنگامهی
تجارت آمد و فرصت کسب و کاری پیدا شد ..تصور کردند که
میتوان بر موج احساسات دروغینی که بنام دفاع از قرآن مجید
به راه میافتد ،سوار شد و قهرمان هرزگان و اوباشان گردید.
اینان بارها از این معرکهها آراستهاند و سود هنگفتی به جیب

محمد محق

زدهاند ،چه با رای آوردن ،چه با منصب خریدن و چه با شهرت
آفریدن .آنان که با خدا نیرنگ میباختند ،این بار اما ،معرکه را
باختند ،و بسیاری از مردم آنان را شناختند .خون ناحق یک زن
مظلوم گریبان آنان را گرفت و آن حرص و آز سیری ناپذیر
برای رسیدن به شهرت و کسب قداست ،چهرهی واقعی شان
را برمال کرد .معلوم شد که این عده از جایگاه قرآن و پایگاه
دین و از هر امر مقدس دیگری مایه میگذارند 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 نمیاندیشند نمی توانستند ضجههای یک زن
دژخیمان کور ،ثانیه به ثانیه بر
را بشنوند که چگونه لگدهای
ِ
چهرهی نازکش فرو میآمد و جهان در چشم خون آلودش سیاه
میشد .نمیتوانستند احساس کنند که انسانی نیمه جان را با
توحش بر باالی بام کشیدن و از آنجا به زیر افکندن چه دردی
دارد .نمیتوانستند بفهمند که آدمی مجروح و خونین در زیر
رگبار مشتها و لگدها و در میان مردمی سنگدل که آمادهی
شنیدن هیچ صدایی نیستند ،چه حالتی دارد؟ نمیتوانستند درک
کنند که عبور وسیلهی سواری بر پیکری زنده چه زجری خواهد
داشت؟ آنان جفتک زدن وحشیانه بر جسد مرده را احساسات
دینی خواندند و با سنگ بر فرق شکافتهی زنی بیگناه کوبیدن

معلوم شد که این عده از جایگاه قرآن و پایگاه دین و از هر امر مقدس دیگری مایه میگذارند 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 نمیاندیشند
دژخیمان کور ،ثانیه به ثانیه بر چهرهی نازکش
نمی توانستند ضجههای یک زن را بشنوند که چگونه لگدهای
ِ
فرو میآمد و جهان در چشم خون آلودش سیاه میشد .نمیتوانستند احساس کنند که انسانی نیمه جان را
با توحش بر باالی بام کشیدن و از آنجا به زیر افکندن چه دردی دارد .نمیتوانستند بفهمند که آدمی مجروح
و خونین در زیر رگبار مشتها و لگدها و در میان مردمی سنگدل که آمادهی شنیدن هیچ صدایی نیستند،
چه حالتی دارد؟ نمیتوانستند درک کنند که عبور وسیلهی سواری بر پیکری زنده چه زجری خواهد داشت؟
آنان جفتک زدن وحشیانه بر جسد مرده را احساسات دینی خواندند و با سنگ بر فرق شکافتهی زنی بیگناه
کوبیدن را شهامت و غیرت مسلمانی نامیدند!

را شهامت و غیرت مسلمانی نامیدند! آنان تصور کردند که با
این حماسههای کور بازار شان رونق خواهد یافت و بر جمع
دنباله روان بی شعور شان افزوده خواهد شد .اما خداوند میدید
که اینان چه خرمهرههایی را بنام گوهر به فروش گذاشتهاند،

و مردم را تا کجا بیخرد انگاشتهاند .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.
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ما در خلق فاجعه
بیجورهایم


آنچه همهی ما از ماجرای مرگ فرخنده دیدهایم ،دو ویدیو است.
یکی مشاجرهی فرخنده با چند نفر که در آن فرخنده میگوید ،قرآن
را نسوزانده است .مشاجرهای که فقط چند لحظه طول میکشد .دومی
ویدیوی شکنجه و مرگ او که حدود نیم ساعت طول میکشد .شاید
هم کمتر .درازای ویدیوی دومی را توان مقاومت فرخنده تعین کرد.
یعنی اگر او یک ساعت دیگر زنده میماند ،شکی نبود که باران سنگ
و چوب و لگد ،بر سر و سینهی او ادامه مییافت.
بلی ،فقط حدود نیم ساعت طول کشید تا خلقی خشمگین ،در روز
روشن ،پیش چشم پولیس و در یک قدمی ارگ ریاست جمهوری،
دختری را زدند ،زیر موتر کردند و سپس آتش زدند.
نیاز به حدیث مفصل نیست تا حال و روزمان را روایت کنیم .همین دو
ویدیو ،ما را به عنوان یک جامعه ،تمامقد به تصویر میکشد و مالی
ما را ،پولیس ،آدمکشان و تماشاگران ،دولت و ملت ما را ،همه را بیکم
و کاست ،نشان میدهد و توانایی ما را در خلق فاجعه ،بدون هیچ
مبالغهای تصویر میکند .ما همینیم .خواه خجالت بکشیم ،انکار کنیم،
توجیه کنیم ،بترسیم یا هم اعتراف کنیم .هیچکدام اینها اما واقعیت ما
را تغییر نمیدهند .واقعیت ما همین است .ما در خلق فاجعه بیجورهایم.
ما قدرت شنیدن ،گوشدادن ،استداللکردن و پذیرش استدالل را
توگو در این جامعه اتفاق نمیافتد؛ آنچه همه در انجام آن
نداریم .گف 
توگو به مشاجره و تبدیل مشاجره به جنگ و
مهارت داریم ،تبدیل گف 
ادامهی جنگ تا پایان است.
خوشمان بیاید یا نیاید ،واقعیت اما این است که ما با شعارهایی چون یا
تخت یا تابوت ،سر میدهیم سنگر نمیدهیم ،وطن یا کفن ،گر ندانی
غیرت افغانیام ...بزرگ شدهایم ،زندگی کردهایم و با آنها خو گرفتهایم.
لینا علم بر سر قبر فرخنده با اشاره به تمام مردان اطرافش گفت :از

سمیر پرهام

همهی این مردان میترسم .فکر میکنم همهی آنها در روزی و
لحظهای که فرخنده تکه تکه میشد ،آنجا بودند .او راست میگوید،
بودیم ،نبودیم؟ «ما» به عنوان یک «جامعه» آنجا بودیم .آن فاجعه را
ما خلق کردیم .ما افغانها.
هرچند میدان م لینا علم چه میگوید و از چه میگوید و قبول دارم
گفتههایش را؛ اما هرگز دوست ندارم و درست هم نیست که ماجرای
مرگ فرخند ه را جنسیتی کنیم .بدون شک ،اگر مردی هم در معرض
چنان تهمت ناروایی که فرخنده را خاکستر کرد ،قرار میگرفت،
سرنوشت مشابهی داشت .چنانچه در گزارشی که از یکی از تلویزیونها
پخش شد ،زنی نیز با افتخار میگفت :من هم چند لگد زدم .ما اینیم.
حتا اگر بخشی از ما از این «بودن» و اینگونه بودن بیزار باشیم ،باز
هم چیزی تغییر نخواهد کرد؛ مگر اینکه به معنای واقعی کلمه به آن
«نه» بگوییم و در پی تغییر آن باشیم .آیا چنین عزمی وجود دارد؟ هنوز
نمیدانم .چرا که مرگ فرخنده ،تمامی باورها و امیدهایی را که به تغییر
داشتم ،محو کرد .باورهای غیرواقعی و خوشبینانه با فرخنده لگدمال
شدند ،سوختند ،خاکستر شدند و و خاکسترشان هم دفن شد.
چه خوشباور بودیم ما .سرخوش بودیم که دولت داریم ،نهادهای
امنیتی داریم ،قوانین نافذه داریم ،جامعهی مدنی داریم ،رسانههای آزاد
داریم .حاال هم انکار نمیکنم ،داریم همه را؛ اما دیگر به یک چیز
مطمئن نیستم و آن اینکه آیا واقعا عزمی برای تغییر داریم؟ فعال
که گرمیم و احساساتی ،هرگاه که به کرختی معمولمان بازگردیم،
مشخص خواهد شد که عزم داریم حالمان را متحول کنیم یا نه؟
حداقل در حال حاضر ،تأکید میکنم ،در حال حاضر ،شک دارم.
هنوز مطمئن نیستم که باز هم زنان افغانستان تاوان جهالت عمیق و
تاریخیمان را به دوش نکشند.

دامن رسواییها را جمع کنیم


فرخنده دختر جوان در کابل ،در  28حوت  ،1393توسط گله ای از
مردان ،با بربریت تمام به قتل رسید .مردان که فرخنده با شکنجه
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 حماقتِ 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.
آنچه 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
به نمایش گذاشت .غم انگیز است وقتی حماقت تبدیل به رفتار و
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
بر بنیادهای اخالقی و عقالنی استوار سازیم تا به فاجعه و خشونت
نقطه پایان گذاشته شود .آنچه در این حادثه نمایان گردید عبارت
از بی ارزش شدن کرامت و زندگی انسان ،تالش ها برای تحریف
رخدادها ،حمایت های بی شرمانه از جنایت ،و بی ظرفیتی طبقه سیاسی
افغانستان بود.
کرامت و امنیت انسان
اولین پایه یک جامعه ایجاد امنیت و احترام برای اعضای آن می
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
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امنیتی اصالح شوند تا جنایت در جامعه کنترول گردد .درست است
که افغانستان در شرایط جنگ با تروریزم قرار دارد اما به این بدان
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 ،كساني كه
پافشاري دارند كه آن دختر "رواني" بوده است ،در واقع ،با اصل جنایت
موافق اند .اين نوع روشنفكري فرق چنداني با طرز فكر قاتلين 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 .در
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
جنایت و وحشی گری که انجام شده متمرکز باشد تا این جامعه از
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.

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
حسن زاده و زلمی زابلی بعدا عذرخواهی کردند) .اما مال نیازی در
سخنرانی خود به دولت اخطار صادر کرد" :وقتی که به مقدسترین
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 میزنید 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
خویی جنایت دوستان ،هزینه
بخاطر حماقت ها و کورعقلی ها و درنده ِ
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

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
حماقت یک پدیده ای تاریخی-فرهنگی با دینامیزم جمعی است و
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
باید پیشگام باشد و در برابر پروسه ها و هسته های بازتولید کننده
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،
كساني كه پافشاري دارند كه آن دختر "رواني"
بوده است ،در واقع ،با اصل جنایت موافق اند.
اين نوع روشنفكري فرق چنداني با طرز فكر
قاتلين 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.
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میترسم دیگر در این جامعه

انسانی را به دنیا بیاورم


این ،سخنی است از زبان یک مادر بر مزار فرخنده؛ دختری که به
جرم سوزاندن قرآن ،در زیر مشت و لگد دهها مرد پیر و جوان و در
پیش چشم نیروهای امنیتی
زیر بارش بیرحمانهی سنگ و چوبِ ،
جان داد و پیکر نیمهبرهنهاش به آتش کشیده شد .مرگ در افغانستان
پدیدهی بیگانهای نیست .ستم هم پدیدهی بیگانهای نیست .این
مملکت نزدیک به چهار دهه است که هر لحظهاش را با مرگ نفس
میکشد .سالهای سال بهترین جوانهای ما در سنگر جهاد و بعد
از آن در جنگهای داخلی جان دادند .خون این مردم هر روز در
گوشهای از مملکت به دست طالب یا سرباز خارجی خاک را رنگین
ساخته است .هزاران مورد خشونتهای خانوادگی مهیب در گوشه و
کنار این کشور اتفاق افتادهاند .کودکان کار در سرکها یخ زدهاند و
مردهاند .مردمان بسیاری در مسیر یافتن کشوری امنتر در مرزها
جان دادهاند ،بدون اینکه حتا جنازهیشان به عزیزانشان بازگردانده
شود .مرگ و مرگ دهشتبار برای مردم افغانستان پدیدهی بیگانهای
نیست.
اما چرا مرگ فرخنده دل میلیونها آدم را چنان لرزاند که پیش از آن
هرگز چنان نلرزانده بود .چه داشت مرگ این دختر که همهی مردم
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روان است .تأسیس مدارس و دانشگاهها ،فضای نسبتا آزاد رسانهای،
حضور زنان در الیههای مختلف اجرایی و حتا مدیریتی ،حیات
دوبارهی فرهنگ و قلم ،همهی اینها در این سالها او را آهسته
آهسته به این باور نزدیک میکردند که میتوان بر خرابههای این
خاک ،آبادیهای دیگری بنا کرد .اما مرگ فرخنده به یکباره این
باور را فروریخت .درست در روزهای پیش از نوروز که مردم در
تبوتاب برگزاری جشنهای نوروزی بودند ،زنی مورد اتهام سوزاندن
قرآن قرار میگیرد ،بالفاصله از مسجد بیرون کشانده میشود و
احتماال در فاصلهی کمتر از ساعتی ،با وحشیانهترین صورت ممکن
تکهپاره میشود و در آخر تن بیجانش هم مورد ترحم قاتالن قرار
سوزان آتش سپرده میشود ،آنهم در پایتخت
خشم
ِ
نمیگیرد و به ِ
کشور ،در قلب کابل ،پیشروی پولیسهایی که ایستادهاند و فقط
تماشا میکنند و در پیشروی صدها انسانی که هیچ کاری برای
نجاتش انجام نمیدهند ،جز اینکه دستی در جیب نگهدارند و با
دستی دیگر ،دوربین گوشیهای همراهشان را بر صحنهی مثلهکردن
او متمرکز نگهدارند.
راستی چطور هیچ دستی به حمایت فرخنده باال نشد؟ چطور هیچکس

افغانستان را جدا از تفاوتها و حتا اختالفات قومی طوالنیمدتشان،
یکصدا به نالیدن واداشت؟ چرا بعد از گذشت یک هفته هنوز از
شوک مهیب این مرگ بیرون نیامدهایم؟ گویی همگی در درون
خود اهریمنیترین صورت انسانی ممکنمان را میجوییم و از او
میپرسیم ،آیا روزی تو میتوانستی اینگونه انسان دیگری را به قتل
برسانی؟ نیافتن پاسخی قانعکننده برای این سوال ،هنوز که هنوز
است و شاید برای ابد اجازه ندهد گیجی از هوش و حواسمان دست
بردارد .آنقدر خارج از باور است این نوع مرگ که حتا نمیتوانیم در
دایرهی خشونت علیه زن جایی برایش بیابیم ،آنهم در سرزمینی که
بدترین جای جهان است برای زنبودن.
مرگ فرخنده سقوط انسان افغانستانی بود .سقوط جامعهای بود که
هنوز باور داشت رشتهی نازک علفی هرز شاید در کف مشتش مانده
تا خود را از افتادن در پرتگاه بیبرگشت مرگ انسانیت و اخالق نجات
دهد و جان سالم بدر ببرد .جامعهای که در پناه دوران دموکراسی
چندین ساله ،آهسته آهسته به این باور میرسید که امکان احیای
روانش وجود دارد .جامعهای که بهرغم تمام محرومیتها و ضدیتها،
به نظر میرسید حداقل در بین قشری از خود به سمت یافتن سالمتی

صدایش را نشنید؛ در حالی که تا آخرین دقایق پیش از جاندادن،
هر بار که روی خونینش را از خاک باال میکرد ،میخواست با مردم
سخن از بیگناهی خود بگوید؟ آیا گناه او آنقدر سنگین بود که دیگر
نمیبایست هیچ مجالی برای دفاع از خود داشته باشد ،یا عطش
سرکشیدن خون بود که مردان اطرافش را دیوانهوار به سنگ و
لگدانداختن وامیداشت؟
نه! گناه فرخنده آنقدر بزرگ نبود که حقی برای دفاع از خود نداشته
باشد؛ چرا که اصال کسی نپرسید از گناهش تا بخواهد فرصتی به او
بدهد .چرا که او اصال مرتکب گناهی نشده بود ،جز اینکه آنروز
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 میرود .مثل هر مرد و زن دیگری که به آنجا رفته بودند،
زمانی را آنجا سپری میکند .اما ناگهان کسی فریاد میکشد که این
زن قرآن را سوزانده و این فریاد همان و گرفتارآمدنش در پنجهی
مردان خشمگین همان و هرگز به خانه بازنگشتنش همان.
گناه فرخنده تشنگی سیرابنشدنی مردان وطنش بود به خون .گناه
فرخنده این بود که باید زیر پای دهها نه ،بلکه میلیونها دیندار
قشری آن سرزمین لگدمال میشد و جان میداد ،بلکه قساوت
غیرانسانیشان چهرهی حقیقیشان را به آنها بنمایاند .او باید به
قتل میرسید تا به انسان افغانستانی بگوید که تو سقوط کردهای و
دیگر هیچ امیدی به نجاتت نیست.
بعد از مرگ او سخنها 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 سخنگفتن بود.
بسیاری با دیدن صحنههای جانکندن او ناگهان به خود آمدند و
با اهریمنی که سالهای سال است در درونشان خانه کرده ،چشم
در چشم شدند .ترسیدند .باور نکردند .گریستند .خشمگین شدند.
اما ترس و خشم از چه؟ مگر همین مردم نبودند که صحنههای
این تراژدی بیمانند را رقم زدند؟ بسیار سادهلوحانه است اگر شانه
باال بیندازیم و بگوییم ،ما قاتل فرخنده نبودیم؛ چرا که بدون هیچ
شکی ظرفیت این نوع انسانکشی در تار و پود این جامعه و در تمام
الیههایش وجود داشته است که توانستیم به این تراژدی دهشتبار،
توانایی خلقشدن بدهیم .ما همه در قتل فرخنده سهیم بودیم و این
سهمداشتن بود که همهی ما را به گونهای فروریخت که نزدیک به
چهل سال جنگ و تباهی نتوانست فروبریزد.
باری! تفسیرها و توجیهها آغاز شدند .عدهای جهل قشریون را عامل
مرگ فرخنده دانستند .در مقابل ،عدهای از قشریون از حیثیت الهی
این کردار شوم دفاع کردند .عدهای آن را فجیعترین 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 لحظهای
که سنگی تن بیپناه فرخنده را نشانه میگرفت ،سنگی بر باور سست
و بیمار این مردم کوبیده میشد .در حقیقت هیچکدام از این تفسیرها
به تنهایی علت به قتلرساندن 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 بردهی خرافه و جهل دینداربودن ،خشم و خشونت
مهارناپذیری که در رگ و پی هر انسان افغانستانی ریشه دوانده و
به دنبال بهانهای میگردد ،برای سر باالکردن و دریدن ،بزرگترین
دلیل بوده است .ما تبدیل شدهایم به اهریمنان نفرت و توحش .این
است که فروریختن فرخنده فروریخت ما را .پیش روی خود دیدیم
که برخالف آنچه از خود تصور داشتیم ،حتا قدمی به انسانیت و
مدنیت نزدیک نشدهایم .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 حنجرهی زنی فریاد کشید که من
میترسم در این سرزمین دهشت ،انسان دیگری را به دنیا بیاورم.



دفعهی دیگر همدیگر را خواهیم خورد


قتل فرخنده ،دختری که متهم به سوزاندن قرآن شده بود،
ِ
مردم را بهشدت تکان داد .او را در پیش چشم پولیس و حتا
با همکاری ضمنی پولیس ،تا سرح ِد مرگ لتوکوب کردند و
آنگاه به آتش کشیدند .بربریت کمنظیری که در قتل این دختر
جوان دیدیم ،همهی ما را مبهوت کرد .اما این ماجرا رویهی
دیگری هم دارد و آن این است:
وقتی که دهها نفر از شهروندان پایتخت زن محجبهای را از
مسجد بیرون میآورند ،حجابش را میدرند ،لتوکوبش میکنند،
میکشندش ،زیر موتر میاندازندش و بدنش را آتش میزنند،
روشن میشود که بیاعتنایی مرد ِم افغانستان به سالمتِ محیط
قبح اینگونه رفتارها را زایل کرده
زیستِ اجتماعیشان تا کجا ِ
است .به بیانی دیگر ،قتل فرخنده با آن وض ِع فجیع ،رویدادی
تک و بیپیشینه نیست .این قتل فقط حلقهای از یک زنجیر و
مرتبهای از مراتب وحشیشدن بود .اگر مردم و دولت افغانستان

سخیداد هاتف

با موارد «کمشدت»ت ِر فجایعی از این دست با جدیت و احساس
مسئولیت بیشتر برخورد میکردند ،ای بسا که جامعهی ما به
این سطح از قباحت و وحشت نمیرسید .وقتی که تجاوز بر
دختران نابالغ و زنان جوان در جاهای مختلف به رویدادی عادی
قتل ناموسی نُرمی میشود پذیرفته
تبدیل میشود ،وقتی که ِ
برای اکثر مردم ،وقتی که روحانیان متعصب و تندرو با خیال
راحت میتوانند بر منبرها حکم ارتداد و اعدام صادر کنند ،آن
رفتن جامعه به درجهی شدیدتری از وحشت
وقت فضا برای ِ
آماده میشود.
جمعی ما از این پس در
از آنسو ،باید انتظار داشت که روان
ِ
قتل فرخنده تکانی نخورد .از این پس ،آزا ِر
برابر چیزی کمتر از ِ
قتل فرخنده در روان ما ثبت شده،
خیابانی زنان در برابر آنچه از ِ
بیشتر به یک شوخی بیمزه شبیه خواهد شد .از این پس،
حریم خانه ،در براب ِر قتل
مضروبشدن زنان در پس پردهی ِ

فرخنده ،به ماجرای پیش پا افتادهای تبدیل خواهد شد .از این
پس ،اگر کسی زنی را به ضرب گلولهای به دیار نیستی فرستاد،
این جمله در روان ما فعال خواهد شد« :خیر است ،حداقل مثل
فرخنده که دریده نشد و به آتش کشیده نشد» .از این پس ،این
سطح از جنایت و وحشیگری نُرم است.
اگر دولت افغانستان و مراجع امنیتی و قضایی -که امید چندانی
ازشان نمیتوان داشت -با عامالن قتل فرخنده (از آن مالی
تعویذنویس گرفته تا پولیس تا جوانان و پیرانی که او را تک ه تکه
کردند) برخوردی جدی و قانونی نکند ،باید انتظار داشته باشیم
که اینگونه قتلها نشانهای از وضعیت نُرمال یک جامعهی
نمایش
وحشی شود .آنوقت همه خواهیم سوخت .تا این
ِ
وحشت گستردهتر از این نشده ،دولت افغانستان باید با قاتالن
فرخنده و آنانی که مجال قتل او را فراهم کردند ،به شدیدترین
نحو ممکن برخورد کند.

از آنسو ،باید انتظار داشت که روان
جمعی ما از این پس در برابر چیزی
ِ
قتل فرخنده تکانی نخورد.
کمتر از ِ
از این پس ،آزا ِر خیابانی زنان در
قتل فرخنده در روان
برابر آنچه از ِ
ما ثبت شده ،بیشتر به یک شوخی
بیمزه شبیه خواهد شد .از این پس،
مضروبشدن زنان در پس پردهی
حریم خانه ،در براب ِر قتل فرخنده،
ِ
به ماجرای پیش پا افتادهای تبدیل
خواهد شد .از این پس ،اگر کسی زنی
را به ضرب گلولهای به دیار نیستی
فرستاد ،این جمله در روان ما فعال
خواهد شد« :خیر است ،حداقل مثل
فرخنده که دریده نشد و به آتش
کشیده نشد» .از این پس ،این سطح از
جنایت و وحشیگری ن ُرم است.
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فاجعهی قتل


قدرتاهلل احمدی

کابل در آستانهی سال جدید خورشیدی ،شاهد رویدادی فجیع
و غی رانسانی بود .جمعیت وحشی با سبیعت تمام ،فرخندهی
جوان را با چوب و سنگ کشتند و پیکر پاره پارهاش را در آتش
سوزاندند .جرم او را اهانت به مقدسات و آتشزدن قرآن اعالم
کردند و حرمت دین را با لگدمال کردن پیکر ب یدفاع فرخنده،
پاسبانی کردند .فرخنده را مثله کردند تا دین خدا را پاسبانی
کنند ،ب یخبر از آنکه او خود قاری قرآن بود و در مکتب اسالم
تربیت شده بود.
فاجع هی مرگ فرخنده شوک محکمی بر پیکر نیمبند جامعه
وارد کرد .امواج این شوک بزرگ حتا فراتر از مرزها رفت و نگاه
نگران جهان را به این سبعیت ،خیره کرد .مرگ او مثل دهها
رویداد دیگری که در گوشه و کنار کشور قربانی خشونتها
م یگردند ،نبود و پیام آن نیز متفاوت از هر رویداد غمانگیزی
است که در این مملکت جاری است.
زوال اخالق دینی
فرخنده را جماعتی ابله شهر کشتند .اینها خود را مدافع و
پاسبان مقدسات وارزشهای دینی م یدانستند و با چیغ و هورای
مردی که خود سقف معیشتش را بر ستون دین گذاشته ،به
میدان آمدند .در آن هنگامه هی چکسی به فکر آن دستوراتی
نیافتاد که در دین و آیین ما ب رای حفظ جان و حیثیت یک فرد
مطرح شدهاند .کسی شاید فکر نکرد که فرخنده ب یگناه است.

حتا کسی به صدای لرزان و مضطرب او گوش نداد .جماعتی که
غریزهی خونخواریشان لبریز شده بود ،به چیزی کمتر از مرگ
فرخنده قناعت نداشت .اینجا نه دین و آیینی در کار بود و نه
فهمی از آن .فقط تخلی هی خشم و شهوت خونخواری 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 ،نشانهی زوال اخالق دینی
و ارزشهای آن در جامع هی افسونزدهی ما م یباشد .دینداران
جامع هی ما بهشدت افسونزدهاند و کسی اندک آگاهی از دساتیر
و ارزشهای آن ندارند .دین ابزاری در دست کسانی قرار گرفته
که جز سودجویی و استفادههای شخصی ،چیز دیگری از آن به
خورد مردم نم یدهند .حادثهی مرگ فرخنده به ما م یگوید که
چه غیرعاقالنه دینورزی م یکنیم و چه ب یباک و سرسپرده به
یک جادوگر و رمال قدرت ماورایی و اهمیت روحانی م یدهیم.
وجدان خفتهی شهر
فرخنده در جلو چشمان صدها عابر ،مغازهدار و راننده زجرکش
شد و در جلو چشمان ناظر پولیس به آتش کشیده شد .در
میان صدها و شاید هزاران انسانی که در محل وقوع جنایت
حاضر بودند ،هی چکسی صدایی بلند نکرد و جانیان را به چالش
نکشید .بدتر از همه اینکه بسیاریها که حتا از ماجرا هم چیزی

قتل فرخند ه چهرهی تغییرکردهی
این مردم را آشکار کرد

نم یدانستند ،ب رای اینکه سهمی از این قربانی ب یدفاع برده
گ و چوبی را نثار او م یکردند .ب یتفاوتی و تماشاگری
باشند ،سن 
مردم بر ظلمی که در جلو چشمانشان جاری بود ،دردناکتر از
اصل ماجرا و قتل فجیع فرخنده بود .تصاویر و ویدیوهایی که از
محل حادثه گرفته شدهاند ،نشان م یدهند که جمعیت کثیری
آن را همانند صحنهی تراژیک فیلمها تماشا م یکنند .پولیس
کاسهی داغتر از آش است .این مردان موظف نه تنها کاری ب رای
فرخنده انجام نم یدهند ،که خود در لگدمالکردن او سهیم اند.
شاید این قسمت ماجرا بیش از پرپرشدن پیکر فرخنده فجیع و
وحشتناک باشد .این تصویرگر خط تاریخ در این سرزمین است.
یک حادثهی صرف نیست ،بازتاب این واقعیت دردناک است
که تاریخ ما با چنین شیوهای رقم خورده است .شاید همین
وجدان خفتهی ما بوده است که مظالم زیادی در تاریخ بر ما
تحمیل شده ،ب یآنکه با اندک واکنشی مواجه شده باشد .تاریخ
ما ،روایت غمبار قتلها ،غارتها و خشونتهایی است که افراد
یا بخشهایی از جامعه به گونهی محدود متحمل شدهاند و
دیگران آن را نظاره کردهاند .فاجع هی مرگ فرخنده ثابت کرد که
اینجا خبر از انسان و انسانیت نیست و افراد تنها و ب یپناه در
این سرزمین پرت شدهاند و هرکه همانند فرخنده به دام افتاد،
باید ساده و آسان دست از زندگی بشوید.

عدالت در محاق
فقدان عدالت بزرگترین درد جامع هی افغانستان است.
رویدادهای غمانگیز زیادی در این کشور تکرار شدهاند؛ اما خبری
از عدالت و دادخواهی وجود نداشته است .دهها زن و دختر مورد
تجاوز جنسی قرار گرفتند ،بسیاریها محکمهی صحرایی شدند،
دختران جوان بینی و گوشهای خود را از دست دادند و خیلی
دیگر نیز قربانی خشونت شوه ران و اقارب خود شدند .اما همه
از حافظهی 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 دغدغهی خاطری ،بتوانند در
مالی عام و جلو چشمان پولیس کارشان را انجام دهند .شرارتی
باالتر از این نیست که فاجع های به این شدت در نفس شهر و
در مزدحمترین نقطهی پایتخت رخ دهد .پیام این حادثه ب رای
همه روشن است؛ جانیان هرکه را که بخواهند در هر زمان و
هرجا قربانی م یکنند 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 دستگاههای عدلی و قضایی این بار نیز کوتاهی کنند،
حادثهی بعدی فجی عتر و وحشتناکتر خواهد بود.



قتل فرخنده ،ناکامی در از بین بردن فرهنگ خشونت و دیگر مسایل
مرتبط با ضربهی روانی پس از رویداد در افغانستان را آشکار ساخت.
نویسنده :هلینا ملکیار
برگردان :جواد زاولستانی

فرخنده ،نام معمول دختران در افغانستان ،به معنای خوشبخت
و خجسته است .از روز پنجشنبه گذشته به بعد ،این نام همواره
یادآور ناکامی خواهد بود :ناکامی رهب ران این جامع هی جنگزده
و ناکامی جامع هی جهانی .آنان توانستند که روان عمیقا
آسی بدیدهی این مردم را پس از سه دهه جنگ درمان کنند.
اینکه دقیقا پیش از حملهی وحشتبار جمعیت ،بر فرخنده
چه اتفاقی افتاده بود در روزهای آینده آشکار خواهد شد .اما
ویدیوهای گرفتهشده از آن لحظهها نشان م یدهند که او پیش
قاتالنش التماس م یکند و م یگوید که بر او تهمت زده و من
قرآن را آتش نزدهام .با این وجود ،او تا سرحد مرگ لتوکوب و
جسد غرق ه به خونش به آتش کشیده شد.
استراتژی حسابشده
در زمان یکه جنایتهای داعش و بوکوحرام ،سرخط خبرها را
م یسازند ،این تصاویر وحشتناک ،ب رای جهان خیلی تکاندهنده
ت علیه بشریت که آن گروهها مرتکب آن
نخواهد بود .اما جنای 
م یشوند ،بخشی از استراتژی حسابشدهی آنان ب رای ایجاد
وحشت و ترور است .آنان دشمنان مدنیت دانسته م یشوند و به
این دلیل ،ب رای مبارزه با آنان ائتالف جهانی شکل گرفته است.
در  13سال گذشته ،جهان میلیاردها دالر را در این کشور مصرف
کرده و صدها تن در آن جان باخته اند تا هرگز تندروان در
این کشور پناهگاه امن نداشته باشند .تالشهای جهانی ب رای
افغانستان جاده ،ساختمان ،بیمارستان ،مکتب و نهاد ساخته
است .اما از آسی بهای روانی و روحی که این مردم در جریان
جنگهای دوامدار دیدهاند ،غافل ماندهاند.
بعضی از گروههای فعال حقوق زن با چاالکی فرخنده را نماد
بدرفتاریهایی دانستند که هنوز هم زنان افغانستان از آن رنج
م یب رند .در یک حرکت ب یپیشینه ،زنان کابلی تابوت فرخنده را
بر شانههای خود حمل کردند.
در جریان خاکسپاری ،یک زن گفت«:وقتی من به مردان در
اینجا نگاه م یکنم ،قاتالن فرخنده را م یبینم ».یادداشتها در
شبکههای اجتماعی نیز این رویداد را نمونهی دیگری از قربانی

شدن زن در ذهنیت غالب مردساالر در افغانستان م یدانند.
اما؛ فرخنده به دلیل زن بودنش به شکل وحشیانهای به قتل
نرسید .درست است که اگر او مرد م یبود ،کشتنش وقت
بیشتری م یگرفت ،دست به مقاومت م یزد و یا پیش از
کشتهشدن ،چند متر فرار م یکرد .اما این تراژیدی وحشتناک
حاکی از مجموعهای از عوامل بزرگ ،غیر ملموس و خیلی
هشداردهنده است .او توسط یک مالی دغل ،متهم به ارتداد و
توهین به مقدسات شد و فورا مورد حملهای گروهی از مردانی
قرار گرفت که لحظهای ب رای تأمل ،دست از لتوکوب او
ب رنداشتند .همهی این اتفاقها در پیش چشمان پولیس رخ داد
که ب رای حفاظت از زندگی شهروندان و تطبیق حاکمیت قانون
در آنجا به وظیفه گماشته شده بودند.
جنایتکاران غیرعادی
قاتالن فرخنده نه جنایتکاران عادی بودند و نه دستهای از
روستاییان مذهبی متعصب ،اکثر آنان ظاه را شهری ،با لباسهای
مرتب و در دههی بیس تسالگی شان بودند .آنان در جنگ زاده
و پرورده شدهاند .پدران آنان نیز به احتمال زیاد ،بیشتر عمرشان
را در جنگ زیستهاند .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 بی نالمللی به رهبری ایاالت
متحده در سال  ،2001زورمندان به شکل عجیبی موفق بودهاند؛
از نگاه اقتصادی ثروتمند و از نگاه سیاسی قدرتمند شدهاند .با
ب را یکطرفه م یکنند.
استفاده از زور و قساوت خودشان حسا 
جرم فراگیر است و در اکثر موارد مجرمان مجازات نم یشوند.
فساد در میان پولیس ،دادستانها و قاض یها جنایتکاران را
بیشتر جرئت داده و باور شهروندان به حاکمیت قانون ،به حداقل
رسیده است .فاصله بین رفتار اخالقی و غی راخالقی ،کردار
قانونی و غیرقانونی ،اعمال ثواب و گناه ،آنقدر رنگ باخته است
که اکثر مردم متوجه اشتباهات و بدکرداریهای خود نم یشوند.
این وضع در یک شب به وجود نیامده است .مقاومت و تابآوری
مردم افغانستان اغلبا ستایش شده است .در واقع ،آنان ملتی اند
که از حوادث به سختی جان به سالمت بردهاند .آنان بازماندگان

قساوتهای رژیم کمونیستی دهه  ،1980کشتارهای مجاهدین
در دههی  1990و سیاهدل یهای حاکمیت طالبان در اواخر دههی
 1990هستند که درد زندان یشدنها ،شکنجهها و فقرکشنده،
بدبخت یهای اردوگاههای مهاجرت و از دست دادن عزیزان خود را
تجربه کردهاند .خوبهای آنان وی رانشده اند.
از هنگامی که جامع هی بی نالمللی تصمیم گرفت که از
افغانستان بیرون شوند ،تصویر افغانستان به عنوان قبیلهمردان
وحشی که هنوز در سدههای میانه زندگی م یکنند ،در غرب
فراگیر شده است .با یک نگاه سطحی ،حادثهی قتل فرخنده
این نگاه را تأیید م یکند ،اما کسانی که افغانستان پیش از
جنگ را به یاد دارند ،م یدانند که در آن زمان با آنکه این کشور
فقیر و توسع هنیافته بود ،کرامت ،مدارا و عزت وجود داشت .مردم
افغانستان همیشه شدیدا مذهبی بودهاند ،اما تحت تأثیر فرهنگ
تصوف ،اسالم آنان میانهرو و در ب رابر «دیگری» متساهل بوده
است.
با آنکه در مقایسه با نهادهای آموزش یای که در یک دههی
گذشته ساخته شدهاند ،شمار مکاتب و دانشگاهها خیلی کم بود،
کیفیت سواد استادان و مواد درسی خیلی باالتر از امروز بود.
نظم و انضباط جدی گرفته م یشد و بر سلوک اخالقی تأکید
م یشد .فروتنی و شفقت ارزش داشت و قلدری و ستم نکوهش
م یشد .به جای زور ،کسب دانش کار نیک پنداشته م یشد.
افغانستان پیش از جنگ،
در کنار همهی این موارد ،رهبری
ِ
اعتبار اخالقی اش را حفظ م یکرد و از آن ب رای تقویت حاکمیت
قانون و آوردن اصالحات استفاده م یکرد.

ذهنیت جان به سالمت بردن از خطر
البته این بدان معنا نیست که افغانستان پیش از جنگ مدینهی
فاضله بود .مانند هر جامع هی دیگر ،در آن جنایتکاران و افراد
فاسد از نگاه اخالقی ،نیز زندگی م یکردند .ذهنیت بقاجوی
امروزی ،اما ،جایی ب رای نیک یهای حیاتی بشری مانند شفقت
و تساهل ندارد .مواد درسی کهنه و فرسوده به دانشآموزان و
دانشجویان ،فکر کردن و استفاده از منطق و عقل را آموزش
نمیدهد .درسهای مذهبی در مکتبها و مسجدها ،برداشتی
از اسالم را در ذهن جوانان فرو م یکند که تنگنظری را قوت
م یبخشد.
یأس و دلسردی به شگوفایی باورهای خ رافاتی کمک کرده
است.
بناب راین ،آنچه فرخنده را کشت ناکامی در رفع مناسب چندین
مسئلهی بنیادی -به شمول فرهنگ خشونت ،انواع یأس
و ضربههای روانی پس از رویداد ،نظام آموزشی ب یکیفیت،
نهادهای مذهبی بدون نظارت و حاکمیت ب ینهایت ضعیف
قانون -بودند.
اگر رهب ران افغانستان و حامیان بی نالمللی آنها احیای نظام
آموزشی و حاکمیت قانون را جدی نگی رند ،قتل سنگدالنهی
فرخنده آخرین رویداد از این نوع نخواهد بود .قاتالن فرخنده باید
مجازات شوند ،اما کار در آنجا پایان یافته دانسته نشود .ساختن
جاده ،ساختمان و نهادها ،میانهروی ،صلح و ثبات را در افغانستان
ب رنخواهد گرداند .درمان و التیام زخمهای عمیق روانی نقطهی
مناسبی ب رای آغاز این کار است.
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کبوترها دیدند که انسانها
همدیگر را میخورند


منیره یوسفزاده

ب رای دومی نبار جنازهی سوختهی زنی را دیدم که اسیر چنگال افراطیت
شده بود .از قدسی هی قربانی تا فرخندهی قربانی .کودک که بودم ،با
خواندن داستان شکنجهی سمیه ،اولین بانوی شهید صدر اسالم،
اشک در چشمانم جاری م یشد و فکر م یکردم همهی اینها ناشی
از جهالت حاکم بر ع ربستان بوده است .اما من در یکسال ،دو بار ،با
چشم خود دو جنازهی سوخته را دیدم؛ در ع ربستان نه ،در کشوری که
روزی مهد تمدن بوده است .در سدههای نخستین نه ،بلکه در قرن
یرانند .دروغ نم یگویم،
تویکم ،وقتی که همه از ب رابری سخن م 
بیس 
بر خودم لرزیدم و احساس کردم نم یتوان به این آسانی از چنگال
زنستیزی و افکار جهنمی عدهای که فکر م یکنند ،نمایندهی عام و
تام خداوند در روی زمین اند و حافظ ب یچونوچرای دین اسالم و هم
مستنطق ،هم قاضی و هم جالد اند .کسانی که ب رای رفتن به بهشت،
جهنمی از افکار خویش ب رای دیگران ساختهاند.
چهار روز است فرخنده روی شانههای احساسم تکیه زده است و به
یاد بدن سوخته و تکیدهی او ،م یگریم .چهار روز است فرخنده را به
توهفت سال زندگ یاش مرور م یکنم .فرخنده را مرور
اندازهی بیس 
م یکنم؛ هم او را و هم کارهای روزمرهی یک دختر جوان را که دیروز
به خاکش سپردیم .فرخندهای که حجاب بر تن داشت و ب رای آموختن
توپای مردان جاهل
علم دین کوشش م یکرد و فرخندهای که زیر دس 
لگدمال شد .فرخندهای که با چشمهای درشت و وحشتزدهاش
اط رافیانش را م ینگریست و فرخندهای که در لباس معلمی ،دختران
را علم دین م یآموخت .فرخندهای که هنوز چشمهایش در تابوت
باز بودند و فرخندهای که آرزوهای بزرگی ب رایش ترسیم کرده بود.
فرخندهای که فکر م یکرد با حجاب از دید نامحرم محفوظ است و
فرخندهای که روسریاش را از سرش کشیدند و او را شکنجه دادند.
شاید فرخنده اصال تصورش را هم نم یکرد که روزی او به اتهام ب یدینی
بمیرد .هی چکس باورش نم یشد ،ظلمی که چهارده صد سال پیش
بر زنی به نام سمیه رفت ،بر دختری به نام فرخنده ،میان جمعیتی
که ادعای عملکردن به کاملترین دین را دارند ،در دل حکومتی
که بر مبنای تغییر زندگی شهروندان ،بهویژه زنان ،ایجاد شد ،زنی به
جرمی که نکرده ،به اتهامی که ثابت نشده ،بدون برگزاری محکمهای
توپای عدهای ب یبندوبار که شاید دیشب
ولو صحرایی ،میان دس 
از مجلس لواطت خویش بدون غسل جنابت ،به نزدیکی زیارتگاه
آمده بودند ،تا اندام دخترکان نوجوان را به بررسی بگی رند ،لگدکوب
شود .هی چکس باورش نم یشد که مردی که شاید از ب یرحمی زیاد
ب رای بردن به تفریح همسر و فرزندانش هیچ وقت موترش را آماده
نم یساخت ،در این حادثه ،با موترش از روی جنازهی نیمهجان فرخنده
بگذرد و بعد مردانی او را کشان کشان به دریای کابل پرتاب کنند و
آتشش بزنند .دلم ب رای خودم ،ب رای آیندهیمان و ب رای کسانی که
سالها ب رای مردمساالری رزمیدند ،م یسوزد .وقتی م یبینم و م یشنوم
که فرخنده قربانی جهالت مردمی احساساتی و بدون منطق شده
است ،فکر م یکنم مرگ در یک قدمی من نفس م یکشد .فکر
م یکنم دیگر نیازی به آمدن داعش با پرچمهای سیاهش از آنطرف
مرزها نیست ،وقتی ما روی طالب و داعش را با شکنجهی وحشتناک
و تماشای ابلهانهی خویش ،سفید کردیم.
ویدیوها و فیلمهایی که در شبکههای اجتماعی نشر شده ،سخنهای
جالبی دارند با ما و عمق درد را به نمایش گذاشتهاند؛ سخنهایی از
توکوب آن الابالیان زنجیر ب ه دست که همیشه فرخنده از آنها حذر
ل 
م یکرد تا هتک حرمت پیرمردانی که بدون شک فرخنده آنها را کاکا
خطاب م ینمود ،تا کودکان اسفندیای که حتما او پولهای خُ ردش را
به آنها م یبخشید؛ اما همه آن روز به جرم زنبودن ،فرخنده را شکنجه
دادند .من در آن فیلمها استیصال و ناامیدی زنی را دیدم که وقتی
متوجه شد که کسی به حرفهایش توجه نم یکند ،در ب رابر آنچه که
جاهالن م یخواستند ،سر فرود آورد .شاید او هم م یخواست بمیرد،
تا ادامهی ماجراهایی را نبیند که قرار است در آینده بر سر سایر زنان
بیاید و پولیس در یک قدمی آن حادثه ،بدون آنکه اقدام جدی کند،

به تماشا م ینشیند .شاید او م یخواست دیگر چهرهی مجسمههای
متحرک شهر را نبیند .چهرهی مردمی که سالها به آنها م یاندیشید،
ترحم م یکرد و کمک م یکرد؛ اما آنها حتا یک نگاه ترحمآمیز را از او
توکوب اوباشان و جاهالن تنها گذاشتند و
دریغ ورزیدند و او را میان ل 
از ترس چور و چپاول ،دکانهایشان را بستند و به سوی خانههایشان
رفتند .شاید او م یخواست بمیرد و نبیند نسلی را که بی شترشان
تماشاچ یهای خاموش روزگار اند؛ نسلی که چون جنازههای متحرک
در ب رابر فریادهای زنانی که مورد تعرض خیابانی قرار م یگی رند ،سکوت
م یکنند و بعد در دل زن را مستحق چنین اعمالی م یپندارند .شاید
فرخنده م یخواست بمیرد میان سیل تماشاچ یای که هم کشتن او
را به تماشا نشستند و هم در دفنش را .همان تماشاچیانی که فکر
م یکنند هیچ کاری نم یتوانند انجام بدهند .آری ،فرخنده م یدانست
که دیگر دفاع در میان مردمی که در زنستیزی مقام اول جهان را
دارند و در احساسات لجامگسیخته شهرهی عصر خویش اند ،در فقر و
ب یسوادی نیز رتب هی باالیی را از آن خود کردهاند ،فایدهای ندارد .واقعا
چه توقعی م یتوان داشت از مردمانی که اکثریتشان هر روز صبح با
غضب به همسرشان م ینگرند و گاهی او را زیر مشت و لگد نوازش
م یکنند و از همبستری فقط تولید نسل آموختهاند و از عبادت خم و
راستشدن در ب رابر خالقی که او را در آسمانها م یجویند؟ بدون شک،
نم یتوان توقع داشت از مردمی که این چنین اند.
کبوترها آن روز شاهد نوع دیگری از انسانهایی بودند به نام انسان
افغانی که عالوه بر آنکه گاهی به نیت حل مشکل خویش به آنها
گندم هدیه م یکنند ،گاهی هم «اهلل اکبر» را ب رای کشتن همنوع خود
یزنند و ب رای دفنش نیز «اهلل اکبر» م یگویند .کبوترها دیدند
نعره م 
که این انسان عالوه بر گوشتهایی که در شهر ،در قصاب یها ،آویزان
است ،همدیگر را هم م یخورند .گاهی با کلمهای ،گاهی با لمس
پنهانی قسمتی از بدن یک زن ،گاهی با بیان کلمات رکیک و گاهی
با چوب و سنگ و آتش.
دیروز جنازهی زنی روی شانههای زنان دیگر که به ب رابری و عدالت
م یاندیشند ،حمل شد .شانههایی که خسته از شنیدن ظلمی هستند
که به زن به نام شریعت وارد م یشود .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 شانهها با همهی این دردها ،توانمندتر از آن
بودند که اجازه بدهند جامع هی اکثریت تماشاچی را تا تابوت فرخنده را
بر شانه حمل کنند.
روزهای وحشتناکی را کابل به چشم خویش دید .بعد از اینکه
مدعیان آرامش بر اریکهی قدرت ،بر اساس انتخاباتی ناکام نشستند،
کسی روی آرامش را ندید .از زرهپوشیدن زنی در خیابانهای کابل
تا تکهتکهکردن زنی در ازدحام جمعیت ،از کشتار جمعی در میدان
یویک
والیبال تا کشتار دو روز مانده به سال نو در هلمند ،از ربودن س 
نشان
نفر تا باالبردن بیرق داعش در بعضی والیتها ،همه و همه
ِ
ب یکفایتی رهب ران سیاس یای هستند که غرق در بازیهای سیاسی
و چان هزن یهای خویش اند و فقط قادر اند اط راف خانه و محل کار
خویش را امن بسازند .شهر کابل ب رای اولین بار در یک درد مشترک
غرق شد .درد کسی که ناکسان آن را به بدترین نوع شکنجه دادند.
دختری که با نعرهی اهلل اکبر به قتل رسید ،دیروز با شعارها و باز
هم با صدای اهلل اکبر به خاک سپرده شد .گوشهایی که در این
چند روز صدای ناهنجا ِر بکشیدش ،بزنیدش و فیلمش را بگیرید ،پر
شده بودند ،دیروز با صدای «ما عدالت م یخواهیم» نوازش داده شدند.
دنیای مجازیای 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 ب رای آنانی که از روی ریا و تزویر بر گردهی خلق سوار شده
بودند و با استفاده از احساسات مردم ،خود را قهرمان ماجرا م یپنداشتند؛
اما حافظ چه خوب گفته بود:
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سی هروی شود هرکه در او غش باشد

فاتحه اى بر مرگ وجدان!



محمدعزیزی

قتل فجیع فرخنده و آتش زدن جسدش توسط اوباشان
دینی ،زشت ترین و سياهترين کارنامۀ تاریخ دینداری در
افغانستان است و شرم بزرگ بر پیشانی ملتی که ادعاى
افتخار مملکتی با بیش از  98درصد مسلمانی دارد،
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
سنگ مدعیان دین ،برزمین افتاد و قطره های خون
گرم و بیگناهش ،نفس در نفس و نبض اندرنبض،
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 واپسين 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
عامالن این جنایت شک نکند و بر لجن مال شدن
هویت انسان افغانستان در جهان ،نگرید و در آتش درد
و دریغ نسوزد!
هرچند هم اکنون خرد جمعی و وجدان ملی مردم
افغانستان ،در محکومیت این عمل قبیح و شنیع؛ باهم
گره خورده ،تُندروار صاعقه ایجاد کرده و خرمن هوچی
گریهای اشباع شده از آبشخور افراطیت کور دینی
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 اين خواست و
احساسات در حد تظاه رات دفعی و تجمع مقطعی در
کابل و برخی والیات خالصه شود و دو روز بعد ،همه
احساسها بخشکد و بعد ،همگان بنشینند و اوباشان
مهارگسیخته ای را که با استفاده از اتوریتۀ دین ،دست

به این جنایت ضد انسانی زده اند ،به فراموشی بسپارند
و بار دیگر پشت سر همان مال و مفتی که از منبر
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
و دهشت قرن؛ بر منبر پیغمبر ،به خود میبالد و آنرا
میستاید و بدون "تب یُّ ن" 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!!
عالمى که از شایعۀ آتش زدن تعویذ جادوگری یک
ملنگ در شاه دوشمشیره ،اینچنین آشفته میشود و در
قحطى 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
با آتش زدن ده ها مکتب تاکنون ،سوزانده اند؛ وقتی
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 وی ران 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 اين حال ،وزارت حج و اوقاف و شورای علمای کشور؛
باید بر نحوۀ تبلیغات دینی امامان مساجد و علمای
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 ط رار مردم آزاری قرار گیرد و هر ملنگ و مفتى؛ به
نام دین ،یاغیگری نفسانی خود را اقناع و اشباع نموده،
بار ديگر حوادث و فجایعی از قبیل قتل و حرق فرخندۀ
بينوا و بى پناه ،بر مردم و جامعه تحمیل و تکرار کند!

جان فرخنده در ترازوی توجیه
ِ



محسن نیکو

فرض کنید فرخنده ،دختری که در کابل به دست
مردان خشمگین مسلمان به قتل رسید ،مسیحی
ِ
بود یا یهودی .فرض کنید این دختر یک آد ِم کامال
غیرمذهبی بود .به نظر شما ،اگر با این فرضها،
فرخنده قرآن را آتش م یزد ،با او چه کار م یبایست
کرد؟ اگر روزی کسی قرآن را آتش بزند و صدها نفر
ببینند که او قرآن را آتش م یزند و آن فرد رسما
اعالم کند که به دین اسالم ایمان ندارد ،با چنین
فردی چه کار باید کرد؟
پرسیدن این سوالها الزم اند؛ چون فعال بی شت ِر
اعتراضهایی که به قتل فرخنده م یشوند ،بر این
مبنا استوار اند که او را به «ناحق» کشتند .گفته
م یشود ،او بیماری روانی داشته .م یگویند ،او قرآن
را آتش نزده و نم یتوانسته آتش بزند؛ چرا که خود
فردی «دعوتگر» بوده و علیه استفادهی خ رافی از
قرآن فعالیت م یکرده .م یگویند ،فرخنده دختری
محجب و حافظ قرآن بوده .حداکثر ،م یگویند نباید
بدون تحقیق و محاکمه به زندگی این دختر به
آن شکل فجیع پایان داده م یشد .در همهی این
احوال ،ما اول در ذهن خود چارچوبی از توجیه فراهم
م یکنیم و آنگاه با فرخنده همدلی نشان م یدهیم.
به بیانی دیگر ،ابتدا خودمان را با روایتی از ماجرا ،که
ذهنیت مذهبی خودمان را برنیاشوبد ،راحت م یکنیم
و بعد اعتراضمان به قتل فرخنده را به صدا در
م یآوریم .این است که اگر نتوانیم به خود بگوییم
که او بیمار بوده ،اگر نتوانیم به خود بگوییم 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 ،آنگاه ب رایمان
خیلی سخت م یشود که قتل او را محکوم کنیم.

بسیاری از ما م یترسیم با این سوال روبهرو شویم:
«فرض م یکنم که فرخنده قرآن را آتش زده ،به
ارش قرآن سوزاندنش
اسالم باور نداشته و در گز ِ
ذرهای تردید نیست؛ حاال نظر من در بارهی قتل
او چیست؟»
احترام به حقوق بشر پس از آن جدی م یشود که
خودِمان را با اینگونه سوالها روبهرو کنیم .تا نتوانیم
حجم روشن و عریان چنین سواالتی
یا نخواهیم با
ِ
روبهرو شویم و تا حاضر نباشیم چهارچوبهای
روایی راحتکنندهی ذهنی خود را درهم بشکنیم،
ِ
ادعایمان در مورد احترام به حقوق بشر همچنان
ِ
میانتُهی و پوچ باقی خواهد ماند.
همه م یگویند که اول باید تحقیق م یشد که
فرخنده «واقعا» قرآن را آتش زده بود یا آتش نزده
بود .چرا باید تحقیق م یشد؟ اصال ما چرا م یخواهیم
تحقیق کنیم که فرخنده آن کار را کرده بود یا نه؟
چرا تحقیق نم یکنیم که چند نفر و چه کسانی
زمینهی قتل فرخنده را فراهم کردند و چه کسانی او
را کشتند و به آتش کشیدند؟ آنچه تحقیق م یطلبد،
عامالن قتل فرخنده چه کسانی
این سوال است که
ِ
بودند ،نه اینکه آیا فرخنده واقعا قرآن را آتش زده بود
یا نه .فرض کنید که آتش زده بود .آیا در این صورت،
گی او در چارچوب قضاوتهای ما
ِ
ارزش جان و زند ِ
به صفر م یرسد؟ چرا نم یتوانیم فرخنده را به عنوان
یک انسان ،فارغ از اعتقاداتش ،ببینیم و ب رای جان و
جای تمرکز بر
زندگ یاش ارزش قایل شویم؟ چرا به ِ
ارزش جان و زندگی او ،بی شتر سعی م یکنیم روایت
قابل قبولی از قتل او ب رای ذهن خود آماده کنیم؟
حقوق بشر در این مملکت شوخی است و ادعاهای
ما نیز.
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