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 ۱۹/۰۴/۲۰۱۵                                           سدید هاشم سید
 

 !نیست دل نیست، روشن درون سوز از که دلی
 !(انسان نبود )تنها فرخندۀ جوان

در دریچۀ نظریات افغان جرمن آنالین مرا بر آن  از یک هموطن عزیز و مهربان، عبدهللا جان از هالند، نوشته ای
با قبول همه انتقادات و حرف های این هموطن  ـ پیرامون قتل فرخندۀ جوانداشت تا به سلسلۀ نوشته های قبلی 

 و آن اینکه: ؛ به تحلیل بگیرمرا هم  یمطلب دیگرگرامی و دانا ـ 
قلم برداریم  ،به نام انسانیتو  ،یانسانرا بر آن داشت تا از موضع ها  ما افغان تقریباً همۀ فرخندۀ جوانناک دردقتل 

 و سوی دیگر خشمو از از یکسو عواطف و احساسات رقیق انتقادی ایهمقاله  نوشتن ودردآگین  راشعا با سرودنو 
عاملین در نفرینی بر بیرون بریزیم و  ،سینه های ما روی هم ریخته بود دراز این بابت حزن بیمرخویش را که 

  .النه قوای انتظامی کشور بنمائیمواعتراضی به عملکرد غیرمسئ نثار کرده پردۀ این فاجعه از پرده و بیرون
از  مدتی طوالنی ای ،با دیدن آن صحنه های رقت آور حال شان بهم خورد ،ها نفر، مانند مادر بچه های منارهز

 قتلوحشت و آن  همه آن. ده ها هزار انسان گریستند چندین روز با سوزدل موییدند و و خواب و خوراک ماندند،
که واقعاً متألم کننده و قابل تقبیح  به این حادثهمحکوم کردند. هزار ها انسان تأثرعمیق شان را نسبت  را بیرحمانه

یگر اعتراضی ابراز پالکارد ها و کار های د ملات، مصاحبه ها، نشر و حتجمع، راه اندازی مظاهرات با ،بود
 ند.داشت

به این  ، کسی با قلم و کسی هم با قدم،خواست انسانی همین بود؛ و خوشبختانه عده کثیری از مردمان کشور ما
با توجه به معنی و حقیقت انسان به مثابۀ  خواستی باید،لبیک گفتند. چنین  متا عام و ا مسئولیتت انسانی بخواس

، فعلیت می یافت؛ که و انسانی و بنام تعهدات اخالقی و وجدانی موجود عالم خلقت و پرمسئولیت ترین واالترین
به دست میرغضبان بدسرشت و  گاهی بنام افغانستانشتارکدر  که ،آیا فرخندۀ فقید و جوان تنها انسانی بود اما یافت؛

انسان ناشی از درک عمیق از واقعاً این همه تأثر و تألم یا آ یا ویا به قتل می رسد؟  ،رسیده است زشت کردار به قتل
اطفه بنام با ع ،که به ما ،دمرارت و ماللی بوو  و با پیروی از آوای وجدان و حکم اخالق، دوستی و انسان ساالری

  دست داده بود؟ موجودات عالم خلقت، ترین و با درک ترین
با شهامت و قهرمان  جوان و از قتل فجیع و نابخشودنی فرخندۀ جوان، بیست و هشت نفر از سربازان بعد چند روز
و دفع  و حراست و حفاظت از تمامیت ارضی کشور ، کسانی که برای حفظ امنیت هر یک از ماکشور لیاردوی م

در شرایط بسیار دشوار و بدون  ،بر مردمان بی دفاع و بی گناه انسان ها بیگانه پرست ترین بزدالنۀ تحمال
های قبول شدۀ اخالقی، انسانی ۀ بسیار نامردانه و دور از معیاربه شیو رزمیدند، اکماالت الزم و کافی با شهامت می

اشت شان بر فرد فرد ما الزم و ضروری است. افرادی که بزرگ د در بدخشان به قتل رسیدند ـ ،جنگی قوانینو 
 روح شان شاد و یاد شان همیشه گرامی بادا!

رخ نداده است. هیچ  با دشمن رویاروی در جبهه و در جنگ کشور اردوی ملی جوان قتل این بیست و هشت سرباز
تصمیم دارد،  خاک و مردم، آنکه گستاخبی آزرم و دشمن  ند.دشمن در سنگر کشته نشدکدام با مرمی تفنگ 

، آن ها را، این فرزندان پاک و مایۀ برآورده سازد را ی بدخواهها خائنانه اهداف بیگانهبرخالف منافع علیای کشور، 
 به اسارت گرفته شده بودند،شان،  فاسد آمران سازشکاری ثر غفلت ودر اکه را، در حالی یک از ما ها ،ار یکختفا

و عالوه بر بیست و هشت فامیل، همۀ ملت افغان را گرفتار اندوه و ماتم  ندبه شکل بی نهایت وحشیانه سر برید
 .کردند

نشان دادند. عمق  ی با شرف و ارجمند رادر تلویزون ها زنخ های بسته و گلو های بریدۀ برخی از این سربازان
، با چشم سر مشاهده را خیلی از انسان ها، افغانی و غیرافغانی وحشت مزدوران پاکستان و عربستان و مؤتلفین شان

ار این بود که صحنه هایی که از دیدن آن ها اشک از چشم سنگدل ترین انسان ها هم سرازیر می شد! انتظ ردند.ک
انسان دوستان ما در این خصوص هم قلم بردارند و از یکطرف با زیباترین الفاظ و بیانات و سرودن رزمنامه ها از 

از طرف دیگر قبح و زشتی کار قاتلین آن ها را به باد انتقاد بگیرند، این بیست و هشت سرباز به افتخار یاد کنند و 
خون این بیست هشت تن توفیر و مغایرتی وجود داشت، آنهم به فاصلۀ قطب شمال اما شاید میان خون فرخندۀ فقید و 
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، و قطب جنوب، که در قتل یک نفر چنان غوغا و فریاد و فغانی به راه افتاد و در قتل بیست و هشت جوان دیگر
   !لب از لب جدا نشد کسانی که خطرناکترین و در عین زمان مقدس ترین وظیفه را بدوش گرفته بودند،

 چرا؟
عی آن بر هر یک از مگر انسانیت حقیقتی نیست که به تعدد همه انسان ها تکثر می یابد؟ آیا این کلمه با معنی طبی

 وان ما را به عنوان انسان های آگاه و مسئول چه باور یا چه معیاری بایدستی راوج و پ قابل انطباق نیست؟ انسان ها
  ه انسان ها؛ صرف نظر از جنس و زبان و رنگ و نژاد و قوم و...؟تعیین کند؟ حرمت یک انسان، یا حرمت هم

، و ختم می شود بنام یک انسان از انسان شروع می شود و به انسان بر می گردد ،اگر همه چیز برای من و تو و او
؛ نه به یابدو به همه انسان ها خاتمه  باید به همه انسان ها برگردد ،هم کرامت و انسانیتی که از آن حرف می زنیم

 دروغی بیش نیست! باشد، پس حرف از انسان و کرامت ویناگر چنین  یک انسان!
وحشی و وطن فروش ربوده شده  جاهل و سی و یک انسانی که کم و بیش دو ماه پیش در کشور ما از سوی یاغیان

آن مراتبی از انسانیت نرسیده اند و تا کنون معلوم نیست که این سی و یک نفر زنده هستند یا کشته شده اند، آیا به 
 بزنیم؟ هم ، یک صدم سخنی که در مورد قتل فرخندۀ فقید گفته شد، در مورد آن ها، که ما حرفیاند

مناطق  آن شش تنی که دیروز در ؛ندسر بریده شد ،بعد از ربوده شدن ،غورسیزده نفری که چندین ماه قبل در 
آن  نتحاری در جالل آباد به قتل رسیدند؛امروز در اثر دو حملۀ اسی و سه نفری که  مرکزی کشور سر بریده شدند؛

، یا آن نزده نفری که دکجا در بغالن زیر باران گلوله قرار گرفت و کشته شزنی که همراه با طفل هشت ماهه اش ی
که حرفی  نرسیده بودند،و کرامت به آن مراتب عالی از انسانیت  هیچ کدام و... در سارنوالی شهر مزار کشته شدند

 د؟هم در مورد آن ها گفته می ش
که احساس و فهم و دریافت خود را به همه انسان ها به  ،در حدی نبودیا آگاهی و مسئولیت من و تو بنام یک انسان 

  گونۀ یکسان و برابر تسری بدهیم ـ همگانی بسازیم؟
ت و هشت تن سرباز سربریده در یا آن بیس ،بر سر قتل فرخندۀ مرحومصحبت من اصل و بنیاد اشتباه نشود. 

مایه و پایۀ  نیست؛ بلکه یا آن زن بغالنی، یا هشت تنی که در مالستان )فکر میکنم( کشته شدند، و یا... بدخشان،
ما چرا با در نظر داشت مسئولیتی که ظاهراً  بادرک و بادرد و سریع التأثیر ن است که انسانگرایانسخن بر سر ای
ن حوادث تا کنون انسان و انسانیت در چنین موارد احساس می کنند، به بررسی و تقبیح ایوجدان و بنام اخالق و 

فکر مطابق سلیقۀ گروهی و بر وفق نظر  است کهبوده همواره این کوشش شان  بجای اینکار نپرداخته اند؛ بلکه
ادث بپردازند و به مصاف به تحلیل حوازان سایت ها، برای دست یافتن                        به شادی مقطعی س

یا  برای  "فی که خرد ابدی به او حکم می کند؛ نه با پیروی از، به قول "سون اریک لیدمن"، "هددیگران بروند
 دست یافتن به خشنودی واقعی و دراز مدت؟

آیا دود  د،می بوو از درون دل اصیل  ،از درد انسان ، که داد از انسان و انسانیت می زنند،اگر سوز این همه انسان
جوان به آن شکل سرباز بریدن آن بیست و هشت  فرخندۀ جوان به هوا بلند می شد، یا در سر این سوختن تنها از قتل

، یا در سر بریدن آن هشت تن در مالستان بغالن با کودک هشت ماهه اش ددمنشانه، یا در کشتن آن زن بی گناه در
 می شد؟ بلند به هوا از نهاد آن ها این دود هم و...

چرا در جایی خموشیم و در  اگر آره، پس واقعاً و به شکل کامل فعلیت یافته است؟ یا انسان بودن و انسانیت ماآ
 جایی در خروش؟
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