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 تبصرۀ آریانا افغانستان آنالینبا  –صدای امریکا 

 
 ۱۹/۰۳/۲۰۱۹ 

 یادبود از چهارمین سال کشته شدن فرخنده

 ۱۳۹۷, ۲۸حوت 

 

 ها زن افغان با راه اندازی یک گردهمایی اعتراض آمیز از کشته شدن فرخنده یادبود کردند.ده

 کوب قرار گرفت و سوختانده شد. فرخنده چهار سال قبل به اتهام اهانت به قران، به گونه فجیع مورد لت و

در راه پیمایی امروز، زنان با یادبود از فرخنده خواستار رسیدگی عادالنه به قضایای خشونت علیه زنان و پایان 

 دادن به برخورد نابرابر با زنان شدند.

 میدادند.این اعتراض کنندگان با پوشیدن نقاب، شبیه چهره خونین فرخنده و حمل تصاویر وی، شعار 

ها و فعاالن حقوق زن چگونگی رسیدگی به عامالن قضیۀ فرخنده را تعقیب میکردند، اما نتایج باوجود آنکه رسانه

 رسیدگی به آنرا غیرعادالنه خواندند. آن قضیه چندان علنی نشد و شماری

 معلومات خواستار اکنون نیز صدای امریکا تالش کرده تا در مورد نتایج این قضیه از سخنگوی ستره محکمه

 معلومات شود، اما ستره محکمه حاضر به ارائه جزئیات در این مورد نشد.

ش، همواره به زیارت شاه دوشمشیره میرفت و زنان و مردانی را از گرفتن تعویذ و افرخنده، به گفته خانواده

 انجام "اعمال خرافات" منع میکرد.

اما وحید مومند، یکی از عالمان دینی به  ه با خرافات مبدل شد.فرخنده پس از کشته شدن، به نمادی از مبارز

های سکتوری در این قسمت و نه علمای صدای امریکا گفته است که "متاسفانه نه زور حکومت، نه زور اداره
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شود به جامعه  کرام توانسته، قسمی که الزم است، این خرافات را از بین ببرد و خرافات روز به روز افزوده می

آقای مومند، دلیل افزایش خرافات را استفاده نادرست از ابزار کنونی و نداشتن معلومات کافی از دین اسالم  ".ما

 و سایر علوم خواند.

موجودیت خرافات در جامعه افغانستان، موضوع تازه نیست و بارها به عنوان یک موضوع که باید با آن مبارزه 

 شود، یاد شده است.

 آریانا افغانستان آنالین: ۀتبصر

با تمام زوایای پامال حقوق بشری و کرامت واالی انسانی یک همشهری « فرخندۀ شهید»در حالیکه قتل فجیع 

آنانیکه با خشونت بر زنان قوس صعودی را هرچه  برایگردد درس عبرتی  در عین حال، ای هموطن، میتوانست

یادی به ارزش های قانون امیدواری ز هم می پیمایند و طرفداران حمایت از زنان و حقوق آنان در اجتماع بیشتر

، ولی بعد از سپری شدن چهار سال حقایق بازخواست قانونی این ماجرای غم انگیز، هنوز خلق نمودندو عدالت 

رقتبار  ی سابقه ودر قبال چنین جریان بل مقتول یمفامتأسفانه جریان محاکم و رویه ای که با سر در گم باقی ماند.

ت رائند، به عمل نیامد، متهمین یک یک بآن توقع داشت از اتخاذ گردید، آنچه را مردم افغانستان و طبقۀ اناث

 چند روزی را در محبس سپری کردند. ،حاصل نمودند و یا به جزای مختصری

مدت طوالنی ای در داخل و  پسندیده بود که از قتل فجیع فرخنده و حرکتی که در جامعه برای بزرگداشت وی 

ت مثبتی برای تأمین عدالصورت گرفت، نتیجه گیری خارج افغانستان 

ً پیریزی  در مورد اعمال خشونت بر زنان ت قانونیو بازخواس عمیقا

  قرار گیرند.گردیده و تا نتیجۀ نهایی مرتکبین آن در چنگ قانون 

م به نا در شهر کابل شش ساله دخترک مظلومقتل فجیع درین روز ها 

توسط ددمنشانی که وی را به خاطر پول اختتاف نموده بودند  «مهسا»

را تقاضا دارند، اگر این عمل اجرا شود، اقالً  این جنایت هم بر سر زبان هاست که همه گان حکم اعدام مرتکبین

 چند دستی فعال میگردد؟! درس عبرتی برای چنین جنایتکارانی خواهد شد. ولی تا جزای مجرمین،

 

 پایان

 
 


