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قمر یلدا کرزی

فرخنده قربانی تعصب

فرخنده زن جوان که هنوز از تاریخ کهن وفرهنگ زن ستیزی ،خشمانه وخصمانه درقلمرو وطن اش نمیدانست ویا
به مسا ٔله تساوی حقوق همه ای افراد بدون امتیازات نسبی ،جنسیتی ،نژادی طبقاتی وغیره در اسالم عقیده وباور داشت
و مسا ٔله تساوی عمومی همه ای انسانها را در اسالم بصورت یک واقعیت عینی میدانست و برابری انسانها را یک
اصل مسلم طبعیی میشمرد ،با این مفکوره که انسانها همه از یک پدر و مادر مشترک زاده شده اند و همه اعضای
یک خانواده اند .زن ومرد با هم همریشه وهم جنس اند ،بدین نظربطور کلی هرکسی مسوؤل سر نوشت خویش است.
غریزه خشم و انتقام ومحکوم کردن زن برای چه؟ روی کدام علت با زنان عناد ورزید و آنها را ازصحنه واز اجتماع،
سیاست  ،شغل و کار بیرون انداخت.آزادی بحث وابراز نظرحق هر زن است که بدون تعصب در اندیشه و
تفکردیموکراتانه مطرح کند و آزادی بیان ،افکار وعقاید نباید هیچگاه مورد تاخت وتاز بربریت قرارگیرد ،چه وحشت
آور است که احساس کنی در سر زمینی که زندگی داری ،سؤالی مطرح نمیتوانی ،مصؤنیت نداری ،بتو منحیث یک
جزاز جامعه و وطن ارج نمیگذارند و ترا درک نمی کنند.چرا؟ برای حفیف کردن  ،سبک شمردن و خوار
شهروندٔ ،
داشتن زنان که نیمی قشرجامعه را تشکیل میدهند تالش دارند به زنان دشنام دهند  ،سخن نا سزا وفحش نثار کنند .این
ها دشمنان فکری و ایدویالوژیک زنان اند ،وجود زن را تحمل کرده نمی توانند ،درمقابل استدالل ،تعقل و عواطف
زن ضعیف اند.
زن افغان از بد بخترین موجودی است که درین جغرافیای بغرنج ومتعصب زندگی دارد ومتحمل ظلمت ،جهل،حماقت
وبیعدالتی است .شکنجه  ،لت ،و کوب بی ،حرمتی وهر آنچه بدعت است در حق زن افغان ادا میشود .گاهی تصور
میکنم که زنان افغان این درد وسوز را نمیدانند و یا احساس نمیکنند و یا آنرا با پیدایش و سر نوشت خود پیوند داده
و پذیرفته اند اما نی  ...زنان افغان همه میدانند که دارای حقوق و وجایبی اند که درین چهل سال اخیرقربانی جنگهای
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ویرانگر و ظالمانه آیده لوژی های نا بکار شده و به هر اسم و رسمی از توانایی های زنان کاسته اند .استفاده چادری
یا برقع که اصالً با دین و مذهب هیچ نوع ارتباط ندارد و نه فرض یا سنت یا واجب است مدت صد سال است که
آزادی زن را در قید و زیر استیالی عقبمانده خود گرفته و دوره حجر را زنده ساخته و زن را از آموزش های
ضروری فعالیت های جامعه بدور ساخته ،با صد طلسم شیطانی از توانایی زن ،قدرت کاری ،تصمیم گیری او در
جامعه کاسته شد .زن که موجود هستی ساز است؛ مانند مرد در جامعه حق دارد حصه بگیرد ،بیان کند ،تصمیم
بگیرد ،از آزادی بیان و مفکوره و اتخاذ تصمیم باز ماند ،وبجای او شخص دیگر تصمیم گیرنده است که این خود
موجودیت زن را به سؤال می برد .با همه قیودات وسختگیری های که زن اجازه ندارد برای خرید ،دیدن والدین،
اجرای کار ها و ضرورت اجتماعی مثل داکتر دوا دیدن دوستان وغیره اقدام کند .زن نباید مکتب برود تعلیم بیاموزد،
بدفاتر کار کند و در جامعه سهیم شود وصد های دیگر ...با اجرای قوانین وجزا های صحرایی و تصامیم غیر انسانی
وغیر مدنی که بزنان گرفته وتطبیق شد ،بسنده نشدند که زنان سخت مورد کشتار و قطع اجزای بدن ،سوختاندن
وشکنجه وظلم دیگر هم قرار گرفتند و متا ٔسفانه این وضعیت رقتبار روز بروز زیاد شده میرود و بدون کدام مسؤولیت
وحکم محاکم ذیصالح و
مراجع قانونی محاکمه صحرایی سر نوشت یک زن بیچاره را رقم میزند و به زندگی او خاتمه میدهد که کامالً غیر
انسانی وغیرمدنی وغیر اسالمی است ،چه مرتکبین قتل زن واو را از حق زندگی کردن محروم ساختن فاجر وگنهگار
اند .زنان هر نوع ظلم و ستم را متحمل شدند ،زنان بدست بیگانگان در بازار های بیعدالتی وبی قانونی توسط افراد
جاهل و نوکر بیگانه خرید وفروش شدند ،کجا بود غیرت افغانی و اعمال و ایمان اسالمی؟ آیا این طرز العمل وحرکت
قابل عفو بخشش است؟ هرگز نی..
دشمنان ترقی و انکشاف علم وپیشرفت افغانستان تالش کردند تا تحول و بیداری زنان را از تشکیل حکومت امانی
که برای تا ٔمین حقوق زن آگاهانه تالش کرد مانع شدند و زنان را از نعمت سواد دانش کار وفعالیت های سیاسی
محروم ساختند و مانع تالش ها و مساعی ناب شاه امان الله برای تا ٔمین حقوق زنان شدند .از آن روز تا حال در دوره
های مختلف زنان صدمات و قربانی های قابل بحث را گذراندند ،هر گاه روزنه ای باز میشود تا آفتاب بخت زنان
نور فشانی کند در های تعلیم وتریبت ودانش بروی ما باز شود وما از نعمت سواد بهره مند شویم وجایگاه خود را در
در جامعه بیابیم  ،بنوع اهریمانه ما را در طلسم گناه در گیرمی سازند وآنقدر فشار میدهند تا نفس در قفس سینه گیر
ماند وسرد وبی نفس شویم ور یا ما را نا جوانمردانه در زیر دره سنگ و چوب و یا فیر مرمی بکشند و یا با افروختن
آتش وتیل حق زندگی را که تحفه الهی و هدیه خداوندی است از ما بگیرند ،عاملین این نوع اعمال نا شایسته انسانهای
جاهل که مریضان روانی وسادیست های حرفوی اند و از اجرای اعمال خود احساس رضایت میکنند که در راه خدا
کار نیکی انجام داده اند ،این غافالن باید بدانند که اشتباه میکنند و خداوند هرگز این ها را با این عمل شوم شان که
باعث درد ،رنج و نامیدی اطفال وخانواده زن میشوند نمی بخشد و به این آرزو که درجنت فردوس با حور وپری
وغلمان حلقه به گوش زندگی میکنند نمی رسند.هرگاه اگربخواهیم تیره روزی های زنان را شرح دهیم به یقین که
ساده نیست و کتابهای زیادی درین مورد که با تعمق و حوصله مندی باید مرورشود .اما درین جا خواستم یادی فرخنده
شهید زن جوانی که در تاریخ سیاه روز گار زنان افغان اسم اش به خط طالیی درخشش دارد نمایم.
فرخند ٔه جوان قربانی نظر و انتقادش از فریبکاری ها وخطا کاری های مردانی سوی استفاده گر بنام اسالم و اسالمیت
شد.او خود یک مسلمان بود و اسالم را دارای مزایای یافته بود ومیخواست نظرش را ابراز کند وآنچه برایش قابل
سؤال بود آنرا مطرح کند اما نمیدانست مخاطب اش آنقدر بی عاطفه وپر خشونت است که نتوانست به جواب مستدل
و منطقی زن به جواب به پردازد و حاال رسوا می شود از اسلحه خوفناک که این زن بد کاره است ،به قران توهین
کرده به اوحمله کرد و دیگران را با این گفتار ونعر ٔه کریه الصوت خود دعوت کرد و به این جوان حمله ور شدند و
او را زیرسنگ ،مشت و لگد از پا در آوردند و لذت بردند که یک زن از طرف صد ها نا مرد مورد حمله قرار
میگیرد و در زیر ضربات وحشیانه شان جان میدهد ،مگراین جاهالن و بی شعوران خواهر ،مادر ،دختر نداشتند و
بنام انسان با کسی آشنا نبودند که فرخنده را درک میکردند؟ درد وعذاب کشیدن او را احساس میکردند ،به زندگی او
فکر میکردند.
تا امروز این سؤال من بی پاسخ ماند که چطور فرخنده در دام حیوانات وحشی گیرماند.
آنچه بنام شکنجه بود باالی فرخنده انجام شد بازهم این حیوانات درنده ازعطش خشونت وخون خوری سیر نشدند
وجسم آزرده اش را زیر تا ٔیر موتر انداختند و بازهم این معتادان خون خور پیکر زن بیچاره را تیل زدن واز شعله
ورش دن وجودش لذت بردند .آیا این یک حقیقت است یا یک خواب وحشتناک ،این هیوالی آزار دهنده هنوز پیش
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چشمانم است .فرخنده روحت شاد باد وبهشت برین نصیب ات.نامت جاودان است ویادت با ماست  ،تو سرمشق زنان
خواهی بود و درسی خوبی در مدرسه زنان استی تا هم جنسان تو هرگز به این اهریمنان و ابلیس صفتان موقع ندهند
که سرنوشت شانرا تعیین کنند .امید روزی قانون وعدالت با خط زرین نامت را ثبت تاریخ زن افغان کند و از تو و
حقوق تو دفاع کند تا همه جهانیان بدانند فرخنده زن قهرمانی ،که دژهای دروغ  ،فساد وشیطانی را شکست و خویش
را قربانی کرد روحت شاد باد.
پایان
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