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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  وحيد تاجيک

  ٢٠١۵ مارچ ٣١

 

 ما ۀجامع در"زن" مظلوميت نماد فرخنده
 - داده قرار رايطیش در را من ،»فرخنده« برابر در نظير بی جنايت و حادثه اين ، که کنم می بيان شما خدمت پرده بی

 از دور را نگفتن و کردن پنھان . کنم می احساس روانم و روح اعماق تا را خود ھای باور شکستن ھولناک پژواک که

 .دانم می خود ۀجامع در" زن"مظلوميت نماد عنوانه ب فرخنده به خيانت و مردی ن جوا – انسانيت

 دھد، می سوق اعتياد سویه ب و آورده ستوهه ب را جوانان ریبيکا ه، بريد را مردم نفس وگرانی فقر که شرايطی در

 و زنان از زيادی تعداد برای فروشی تن و فحشاء که کند، می درو را شان شرف و عزت که توان و تاب تنھا نه اعتياد

 .دھند می نشان خود از کشتار در افگنان دھشت ديگر – طالبان که سبعيتی طرفی از است، شده بدل شغل به نوجوانان

 به که ...جات ھزاره غوربند، کابل، قندھار راه مسافران ۀپيچيد طناب و پاره تکه و شده شکنجه واجساد نامسافر ربودن

 و کشور سراسر درً مرتبا ... نداشتن ريش بودن، معلم بودن، خبرنگار ، بودن سرباز تروريستھا، به نداشتن تعلق جرم

 وحشت چنان را اکثريت که آينده از ترس و انتحاری حمالت ۀاضاف به ،شوند می يافت ھا مسير اين در ويژهه ب

 ...نيست خبری ھيچ وحشت و ترس بدون سرزندگی و نشاط از که ساخته وافسرده زده،غمگين

 گفتن سخن و رفتن راه پوشيدن، لباس شيوۀ با نما مذھبی افراد از گروھی ، گرفتاری و ھا بختی بد اين ۀھم کنار در حاال

 و منطق با که بينی، بزرگ خود ھای عقده دچار حال عين در و سواد بی ، واپسگرا ، خشک تعصبات با ، خاص

 و پرت جز خودشان ھای "باور" از حتی حضرات ذھنی ھای تراوش و باشند می بيگانهً کامال علمی پژوھش و استدالل

 واين بگشايد را رحمت در آنان ثنای و دعا ثرا بر " جل عزو خداوند" که ھستند آن انتظار در فقط که نيست، چيزی پال

 وبيکاره تنبل جماعت اين .دھند ادامه خود زندگی به شايستگی و فعاليت کوچکترين بدون )غزنوی سلطان ھای لت(

 شان خود شبيه که یئھا آدم و وحرکت جنبش – انديشه -فکر ھرنوع کوبيدن ھم ودر سرکوبی سرگرم خشونت باکمال

 روسری زيری از خانمی "زلف" عدد چند مبادا که است اين شان وليتؤمس و تکليف و وغم ھم امتم و ، بوده نيست

 .افتاد خواھد خطر و انحراف به آنھا عزيز اسالم گويا صورت آن در که آيد بيرون

 به جماعت ناي که است خرافاتی ۀواسط به ما ھاییئواپسگرا و ھاماندگی عقب و ھابدبختی اکثر که دانندمی مردم بيشتر

 و خورده شکست درمانده، مردمی سرشت، پاک و سلحشور و سرافراز مردم از . اند داده مردم ما خورد به دين نام

 .برند می سره ب مريکاا »دستگيری -صدقه– خيرات«وياری کمک انتظار در حاال که اند آورده وجود به سرشت زشت
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 ،اين که نموده خلق ھا ذھنيت در را الؤس واين کرده بيزار دين و اسالم از را مردم اکثريت خود اعمال با جماعت اين

 ضمن در ، ھيچ که ندارد ما امروز مشکالت رفع و زندگی بھبود برای برنامه و طرح گونه ھيچ که است دينی نوع چه

 .است ماشده ماندگی عقب و وکشتار جنگ و جھالت فقرو و روزی سيه و بدبختی ھمه اين باعث

 "دين" نام شنيدن از که وترسو، تنبل و االنفعال سريع مردمان و وشقاوت ظلم پاسداران و وحماقت تعصب متوليان اين

 خرافی پندارھای از انباشت و اوھام دستخوش و نادان آنقدر شود، می جاری چشمانشان از واشک آمده نشاط و وجد به

 نه ھستند کاری ھر ۀآماد و حاضر و ، کنند می تصور خويش کمين در شيطانی و جنی سنگی تخته ھرۀ زاوي در که اند

 خوردن و )خانه لت*(ايشان خياله ب يا و برين بھشت آن به رسيدن و ثواب گرفتن بلکه "خدا خلق يا "خدا" بخاطر

 وجواب الؤوس قبر فشار از گردآلود، و خسته رسيده، تازه پرھيزگاری منؤھرم به( غزالی امام گفته به که وخوابيدن

 به سال چھل حوری ھر با منانؤم ھمخوابگی نوبت که شود، می داده "حوری" ھزارتا ھفتاد اول قدم در ر،ومنک نکير

 .)کشد می درازا

 مسلمان نوع ازاين یجماعت که لذوارا اوباش نه -قماربازھا نه -ھا چرسی نه گذشته ۀھفت حوت ٢٨ پجشنبه روز ، باری

 آن نمازجماعت از بعد وپير جوان ريش بی و ريشدار ، دست در لندب ھای تسبيح -تميز و پاک - طھارت -وضوء با ھا

 را جماعت اين برين بھشت در فرد منحصربه ھای وعده آن ياد ناگھان )شمشيره دو شاه( گاه زيارت در اصطالح به ھم

 زدند ايتیجن و خشونت به دست و دريدند "افسار" وار ديوانه که نموده وسوسه چنان آنجا به رفتن و ثواب کسب برای

 معذورم»....اين با ھمسانی در ديگررا انگيز حزن داستان ھا صد نه و ژاندارک - کربال " و حسين امام داستان نه که

 شاه ھای *»چيگين« که وحشی موجودات اين .تراژيدی يا فاجعه ، مصيبت گفت نتوان «برم کاره ب واژه چی دانم نمی

 پوشی شوال اتھامی فقط،  ھيچ جرم به را یانسان الخرهاب و را، زنی را، دختری ساختن، سفيد رو را صفوی عباس

 خرافات پای در را فرخنده .بودند شده "ھار" کردند ھا اين از بيشتر نه نه ، زدن  "حد "کردن "رجم" صفتی شيطان

 أن أشھد  و اسالم باد وزنده راکب هللا -اکبر هللا -اکبر هللا- ھای فرياد با " قرآن و "محمد "خدا" نامه ب شمشيره دو شاه ۀخان

 و کردند برھنه و سوزاندن و کندند پوست و کشتن کردند، مثله ، ريختند خون -  هللا رسول محمد ان وأشھد هللا اال اله ال

 اين با کشور اين و بود نادانی اوج و خرافات - وحشت - جنون يک اين .کردند رد بدنش روی از موتر و دآويختن دار به

 ارزشھای تمامی بس، و است انسان وفقط فقط ھستی عالم در مقدس چيزی تنھا .ديد نخواھد آرامش روی گاه ھيچ مردم

 کردن تکه – تکه و زدن آتش جواز پس وبس، باشند داشته معنا توانند می انسان به خدمت و تباط ار در معنوی و مادی

 اساس بر تفکر و ايدئولوژی -" دين" اين و است ايتجن باشد داده که یدليل ھر با " باوری" و " دين" ھر را انسان

 .پيوست خواھد تاريخ دان زباله به زود يا دير تاريخی ۀتجرب

_____________________________________________ 

 خوردندمی زنده زنده را مجرمان که داشت مخصوص جالدان گروه صفوی عباس شاه:  )چيگين*(

 محتاجان و مستمندان وء   ضعفا و ءفقرا برای ) خانه لت ( نام به داشت ساختنمانی نویغز محمد سلطان:  )خانه لت*(

 يک سلطان وبرای شده بيکاره و تنبل ھای آدم جای پاتوق ًبعدا که خواب جای و دوا و غذا قبيل از وقت وسايل تمام با

 .سر درد

 


