
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 3 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 

  21/03/2016                  م، نعیم بارز 
 

 تفکر درنده خویی طالبانی در کابل

 شهکاری از جنایت آفرید!« فرخنده»با قتل فجیع 
 

 

بریدن بینی و لب و گوش زن افغان را دیده بودیم، قصۀ شکنجه و بیرون آوردن ناخون های سحرگل و نگهداشتن آن 

روزها وماه ها در بیت الخالء که به مکروب های خطرناکی مبتال شده بود از طریق تلویزیون ها دیده بودیم، حتی 

ه، شنیدیم. و هزاران جنایت هولناک دیگر چون خبر بریدن شرمگاه زنی را از سوی شوهرش در هرات صورت گرفت

 سنگسار و کشتن با تفنگ را در حق زن افغان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عده ا ی از جناوران آدم نما در جوار مسجد شاه دو شمشیره  شهر کابل در  2015/  3/ 19خشونتی را که به روز 

اشد، ن شکل وشیوه جنایتی را به خود ندیده بروا دشتند، شاید تا کنون تاریخ بشر به ای« فرخنده»حق دختر جوانی بنام 

که کسی و یا کسانی دختر جوان و مریضی را به بهانۀ سوزاندن یک تعویذ،  زیر ضرب چوب و باران لگد قرار 

داده، جسد نیمه جانش را از یک بلندی به سرک پرتاب کرده، بازهم با ضرب وشت به جانش بیفتند و یکی هم از آن 

تکاری به خرچ دهد و موتری را از باالی بدنش بگذراند و به آنهم اکتفاء نکرده، جسد خون آلود میان به زعم خود اب

او را در قسمت خشکی دریا پرتاب کرده و با ریختن نفت و پارچه های تکه آنرا آتش زنند و مردم چون تماشاچی 

بدوزند، و مرتکبین جرم و جنایت داخل یک صالون تیاتر یا سینما با عالقمندی خاصی به آن شهکار تراژیدی چشم 

 این عمل وحشیانه را برای خود، عمل و کار صواب دانند.
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 3از 2

جالب تر اینکه محافظین نظم و امنیت جامعه )پولیس( مسلح نیز به دور جسد حلقه زده و نظاره گر شعله های آتشی  

 بودند که در میان آن جسد دختر جوان تا آخرین استخوان می سوخت.
 

 چرا چنین است؟ آیا طبیعتاً انسان موجود خشن و درنده خو وتغییر ناپذیر است؟

تجارب تاریخی و تحقیقات علمی روشن ساخته است که انسان از مادر نیک زاده می شود ولی به صورت عموم 

یکی خاصیت نشرایط خانوادگی و اجتماعی است که انسان را در مسیر خوبی و بدی می کشد. یا به عباره دیگر انسان 

و زشتی را در خود دارد، اگر در وضعیت خوبی قرار گیرد به فرشتۀ نیک گفتار و نیگ کردار مبدل می شود و االّ 

اگر در وضعیتی واقع شود که پرورش و تربیت بد و زشت به خود گیرد، می تواند با همه اوصاف عقالنی بودن و 

ی بی مانندی مبدل شود که همه کس و همه چیز و حتی خود به اصطالح اشرف مخلوقات بودن به حیوان درنده خوی

 را به سوی بد بختی و نابودی کشاند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: بیشتر از هر چیز و هر عامل دیگر که انسان های یک جامعه را به جانب جنگ و خشونت می کشاند، نظام -یک 

ثروت،  مسلمان یا تضاد میان فقر و مذهبی و مکتب های فکری، ایدئولوژیک اند که با تبلیغ و تلقین کفر و -های دینی 

انسان ها را طوری بار می آورد که هر آن  برای رفتن به بهشت و یا رسیدن به قدرت دست به هر کاری و جنگ و 

 خشونت زنند.

: تاثیر گذاری بسیار مهم، وضعیت نا هنجار اجتماعی است که در آن اجتماع برای همه انسان ها، حد اقل تأمین -دو 

زندگی اقتصادی و آزادی برقراری روابط سالم بین زن و مرد یا دختر وپسر وامکانات ازدواج سهل و آسان میسر 

ن را خشن، پر عقده و پرکینه می سازد. چنانکه در نباشد. واضح است که محرومیت ها، انسان ها و بخصوص جوانا

واقعۀ حمله ای به جان فرخنده دیده شد که چگونه جوانک های بی تربیت و حیوان صفت با کینه وعقده به تن دختر 

بیچاره لگد می زدند، مثل اینکه زن خود شان و یا دوست دختر شان بوده و اوعشق و محبت خود را از آنها دریغ 

فیانه با دیگری رابطه غیر مشروع برقرار کرده باشد. خشونتی از این نوع کامالً از حرکات آنها محسوس کرده و مخ

 بود.



  

 

 

 3از 3

سه : پس از دو دهه جنگ و ویرانی و ادامۀ عملیات تروریستی درکشور، صد ها هزار روستایی بدون هیچ نوع 

ده اند واضحست که در چنین وضعیتی مردم تربیت و آمادگی برای زندگی شهری بوده که سیل آسا وارد شهر کابل ش

 بجای احترام به حقوق همشهری و حقوق زن بالعکس به زن ستیزی و دختر آزاری می پردازند.

: مساله اینست که درک اکثر مردم و نهادهای دولت افغانستان از آزادی و دیموکراسی، بیشتر منفعت پرستی -چهار 

ت دوجهته بودن دیموکراسی است، یعنی شناخت و رعایت از حق شخصی، چور و چپاول و عدم شناخت از خصل

آزادی خود و دیگران توأم با رعایت نظم و دسپلین. در غیر آن  طوری که می بینیم در کشور ما بجای دیموکراسی 

 انرشیزم در حال مسلط شدن است.

ه سال چقدر آگاهی و همبستگی خالصه در یکی دو جمله باید گفت، این حادثه به خوبی نشان داد که در ظرف سیزد

 نوید میدهد. ،زنان افغان باال رفته که از آیندۀ بهتر نه چندان دور

 

 پایان

 

 


