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و  بلکه در موعظه ،خشونت در خود عمل نیست ۀریش روی داد، ه"فرخند"فجیع حرکت سیل آسایی که در قتل 

 باگروه های مذهبی سال ها و قرن ها ترویج خشونت است. ریشه خشونت در گفتار و کالم است، کالمی که 

ه جهاد علیزیر نام و امر و نهی در اثر تلقین  واعظینراه و روش زندگی مردم را تعیین کرده و قهر و خشونت 

. همین طور انداخته اندجنگ و خونریزی جان هم به  بهعلیه مسلمان مسلمان را  انسان را علیه انسان و کفر

توده های مردم را وا  ،تحت نام انقالبدیکتاتوری رژیم های و مکتب های ایدئولوژیک احزاب پیرو رهبران 

خود  و بهشتخود به قدرت آنها تا  بزنند یخشونتهر به خیال بهشت برین به روی زمین دست با که  داشته اند

 برسند. 

بیشتر از جامعه را  اخیرچهل سال نزدیک به بخصوص خشونت زای تاریخی  ۀچهرماهیت و  ه"فرخند"قتل 

 ساخت. بر مالهر جنگ و جنایت دیگری واضحتر 

االثر ببگذریم  ه"فرخند" ۀوحشیانقتل دسته جمعی خشونت چگونگی روی پرداختن اگر موقتاً در اینجا از اما 

شهر  درن عمل فجیع آ مخالفت بادر  راانسانی نیک  خوب وانه آگاهحرکت یک برای نخستین بار  واقعۀ مذکور

در داخل و محدود ولو ولیت اجتماعی ؤبا درک مس مأتومیان زن و مرد همبستگی یک  و آوردها به نمایش در 

ایه ای ماجتماعی  بیشتر جهت تحول مثبتر دمی توان آنرا که یافت تبارز  مجامع افغانی خارج از کشوربسی 

 .پنداشتواری امید

و مذهبی  -تبلیغات و تلقینات دینی در اثر  ستا ها قرن سال ها و فغانستان کهچون اسنتی  ۀبست فقیر وجامعۀ 

 ،را در بر گرفتهمردم کالً بیرونی های خشونت  و شدهرنگارنگ های خشونت مملو از حاکمیت های استبدادی 

زیر را  آنهاگفتار و رفتار مدام  ی از باالانچشم ندکنمی تصور چه با سواد  چه بی سواد ومردم اکثراً تا آنجا که 
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از آن امر و نهی غفلت کرده بر آنچه مال و آخند تبلیغ اگر و کرده ثبت را شان  نظر داشته و افکار و حرکات

 . خواهند شد ءمحکوم به جزادر دنیا و آخرت ، نمایندو عدول 

 زا شونتخیک نوع فرهنگ ایدئولوژیک مذهبی  -مکتب های سیاسی تبلیغات خشونت بار در اثر ترتیب  بدین

همه جنگ  اینیک عامل اگر که  داده استرا رنگ آمیزی و شکل انسان ها عواطف و رفتار  افکار،از درون 

یدارد وا مرا ها انسان که بوده عامل دیگری ذهنیت سازی  تردید بال ،فقر اقتصادی بوده باشدناشی از و جنایت 

 .با دست خود نابود نمایندنیز زده و خود را به عملیات انفجاری دست در میان مردم بی گناه 

با مجازات مجرمین ممکن نیست ولی اگر با روش درست اساسی چنین جامعه ای صرفاً و اصالح گرچه تغییر 

که  ه اینایت کاسته خواهد شد. مگر به گونتا حدودی از جرم و جاحتماالً عدالت صورت گیرد  اجراآت و

، ه استنمودصدور حکم  ه"فرخند"قضیۀ قتل در مورد مجرمین با عجله و کور کورانه کابل محکمه ابتدائیه 

 .کمکی در امر کاستن جرم و جنایت و اصالح جامعه نداشته باشدچندان شاید 

بعضاً افراد در اثر در هر کشوری در شهر کابل یک عمل فردی نبوده که  ه"فرخند"موضوع قتل دسته جمعی 

تعداد از هر تیپ و قماش  د، بلکه شرکت دسته جمعی یکنیا مردی را به قتل می رسان زن و ،خشم جنون آمیز

چقدر از ارزش های  افغانی ما ۀکه جامعرساند  میآن طوفانی به پا خاسته به خوبی  و بی تفاوتی پولیس در

است قرار گرفته ولیت های اجتماعی ؤو مسدر اوج سقوط و انحطاط اخالقی و  بودهعاطفی و اخالقی به دور 

 :مثالً  ،نمایدولیتی حکم صادر می ؤچه ذهن خالی و بی مس حتی قاضی به اصطالح در مسند عدالت نشسته باکه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرف برای کمک دراز نمی شوده ریاد می زند و کمک می خواهد ولی دستی بفرخنده ف

صرف چهار نفر از حق داشتن وکیل مدافع برخوردار  ه"فرخند" لاز جمع چهل و نه نفر متهم در قضیه قت – 1

 اند. از نظر دور داشتهو از آن حق چون خس و خاشاک را ، بقیه بودند
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 دانم با چه دلیلی و بر پایه که نمیاست برای هر فرد متهم فقط یک دقیقه وقت برای دفاع از خود داده شده  – 2

ائیه بتدا ۀقید زمان مطرح بوده که محکم ۀلأین تصمیمی گرفته شده است؟ اگر مسچنقانون جزایی چه نوع اصول 

صادر نماید. باید گفت این طرز العمل از اساس غیر معقول قضیه خود را در  ۀمی باید در ظرف یک ماه فیصل

ک متهم یو غیر عادالنه است زیرا طوریکه گفته شده است، قاضی دو روز فرصت داشته و خود برای هر نفر 

اع از برای دفکه است عدالت  قانون واین چه نوع باید پرسید تا به دفاع از خود بپردازد.  دقیقه وقت قایل شده

 ؟اندشده یک دقیقه وقت قایل هر یک، شانزده سال زندان برای افرادی محکوم به یا و حق زندگی 

سان محکوم به مرگ  یکمتفاوت ولی جزای چه دلیل و مدرکی با عمل  باکه چهار نفر یست معلوم ن – 3

 هریک مشخص می شد. هیا گنا باید اتهام و شناخته شدند؟

دانم هرگاه در آن اوج  نمی ،برای هر یک از هشت نفر متهم شانزده سال حکم زندان صادر گردیده – 4

عمر خود را به آیا عادالنه است که شانزده سال ، ردی یک لگد به جسد مرده زده باشداحساسات تلقین شده ف

ده می با فساد بیشتری آلورا زندان بگذراند، آنهم زندان های افغانستان که بجای اصالح و تجدید تربیت، انسان 

 سازد.

ت نداشته در دس آنها اگر پولیس مدرکی نسبت به گرفتاری  باید پرسیدزده نفر بی گناه شناخته شدند، ون – 5

ی قاض ،مدرک آنها را دستگیر و به محکمه معرفی نموده کرده و اگر بارا آنها را گرفتار و به محکمه معرفی چ

 ا؟  طبق اصول و تعامل اجتماعی هرگاه شخصی بشناخته استبی گناه را  آنها ییجزاحکم چرا بدون کمترین 

 ۀمی بیند وظیفدر خطر را یا افرادی  می شود که جان فرد وخطرناک مواجه  ۀصحندر و چنین وضعیتی  یک

 دخالت کردهمثالً  .برای رفع آن نزاع کاری کندباید می که و حکم می کند ابه ولیت اجتماعی ؤقی و مساخال

ی تواند م اقالً  ،بیندمردی زنی را بزند و اگر هیچ توانی در خود نیا یا برباید و  نگذارد کسی طفلی را بزند و

 .پولیس خبر دهدبه  ونماید از دیگران طلب کمک صدا بلند کرده 

ه کد نده دت میاهش ه"فرخند"و ده ها نفر افراد حاضر در صحنه لت و کوب فلم های گرفته شده ویدئویی  – 6

 نشسته بر ولی زخمی هنوز نمرده و ه"فرخند"یکه در حال هپولیس در محل واقعه حضور داشته حتی دیده شد

ز پولیس االتماس به  من بی گناه هستم و گویداو با روی پرخون می  ،سه نفر پولیس باالی سرش ایستاده وزمین 

ش را نمی شنید. معلوم نشد التماس یش را نمی دید و گوشا اما چشمی حال رقتبار ،خواست که نجاتش دهدمی 

ن آمریالزم به با اینحال چرا محکمه از جرم و جزای  چرا پولیس نخواسته یا نتوانسته او را از مرگ نجات دهد؟

زای یک سال ج یکبه اتهام غفلت در وظیفه ف برای هشت نفر پولیس بی رتبه و صرچشم پوشیده پولیس 

 ؟زندان تعیین نموده است

 

 مفهوم اساسی از برگذاری محکمه علنی چیست؟:

 

ه مدر جریان اجراآت محکست تا همه مردم یک کشور ا نخستین هدف ایناز دید من در همچو محاکمات علنی 

به آنچه  بد وحضور یامدنی بخواهد که در محکمه  ۀجامع ۀو یا نمایند هو  محکمه از هیئت منصفیرند قرار گ

از طریق رادیو و تلویزیون جریان را مردم خارج از تاالر محکمه همه در داخل تاالر و بحث گرفته می شود 
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 مدنی وقت کافی بدهد تا بر اجراآت محکمه نقد و ۀجامع هیا نمایند هیئت منصفه وو قاضی برای دنبال کرده 

همه  کهدر واقعیت امر زمینه فراهم می شود هاست که بحث  طرز جر وابراز نظر نماید. زیرا با این نوع 

 و کم و کاست اجراآتدفاعیات متهمین و در بارۀ پی برده خود  ۀی به مسایل تاریک و پیچیدۀ جامعمردم تا حدود

ه برفته رفته تا ی اطمینان حاصل کرده گوش داده و نسبت به اجراآت عدلی و قضاینهاد های عدلی و قضایی 

 .ارزش و اعتبار قایل شوندها نهاد آن 

ملیات و عکه جای چنین تبلیغات زهر آگین یافت ادامه خواهد در کشور تا زمانی موجود وضع باالخره باید گفت 

که تا زمانیدیگر  ۀبه عبار وحشیانه را علم و معرفت فرا گیرد و آزادی و دیموکراسی در کشور نهادینه شود.

تبارز رفتار خود بروز ندهیم، منش و آزادی و حقوق خود و دیگران را عمیقاً درک نکرده و در ارزش ما 

 پایان نخواهد یافت.ما  کردافکار و عمل ،خشونت در گفتار

 درکایجاب سیاست روز و با مجریان قانون حین مواجه با دوسیه های جرم و جنایت با اینحال اگر متأسفانه 

هیچ کسی را راضی و احکامی صادر نمایند در نتیجه نه تنها آت از مخلوط قانون شرعی و عرفی اجرا ناقص

  .خواهد شدکاسته ننیز و جنایت در جامعه م از ارتکاب جربلکه و قانع نخواهد ساخت 

 پایان

 

  

 

  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

