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  22/3/2015          م، نعیم بارز 

 در کابل تفکر درنده خویی طالبانی
 ید!شهکاری از جنایت آفر« خندهفر»با قتل فجیع 

 

ن آن داشتهنگ وسحرگل ن های وبیرون آوردن ناخ شکنجه و قصۀ، را دیده بودیمافغان  لب و گوش زن بینی وبریدن 

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

و هزاران جنایت  .یمشنیدصورت گرفته، از سوی شوهرش در هرات که چندی قبل خبر بریدن شرمگاه زنی را 

 در حق زن افغان. را چون سنگسار و کشتن با تفنگ هولناک دیگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل  شهر شمشیره  ودر جوار مسجد شاه دناوران آدم نما ج از عده ای 2015/  3/ 19روز به که را ما خشونتی ا
ندیده ود به خشاید تا کنون تاریخ بشر به این شکل وشیوه جنایتی را  ،دشتندروا « خندهفر»جوانی بنام  در حق دختر

 و باران لگد ضرب چوب زیر ،عویذتیک سوزاندن  بهانۀمریضی را به جوان و دختر یا کسانی  کسی وکه  ،باشد
ی هم یکو به جانش بیفتند ضرب وشت با بازهم پرتاب کرده، به سرک از یک بلندی را  شنیمه جانجسد  اده،قرار د

ون سد خج ،به آنهم اکتفاء نکرده وگذراند بموتری را از باالی بدنش  به زعم خود ابتکاری به خرچ دهد ومیان آن از 
اچی تماشچون مردم  ونند پارچه های تکه آنرا آتش زو با ریختن نفت و ده کرپرتاب دریا ی در قسمت خشکرا او آلود 

ین امرتکبین جرم و جنایت  و بدوزد با عالقمندی خاصی به آن شهکار تراژیدی چشمتیاتر یا سینما یک صالون داخل 
 .صواب دانندکار عمل و خود را برای حشیانه وعمل 

 یشعله های آتش نظاره گرزده و به دور جسد حلقه مسلح نیز  (پولیس)حافظین نظم و امنیت جامعه مجالب تر اینکه  
 .ختاستخوان می سوآخرین که در میان آن جسد دختر جوان تا ودند ب

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

به صورت عموم ک زاده می شود ولی که انسان از مادر نی ستتجارب تاریخی و تحقیقات علمی روشن ساخته ا
می کشد. یا به عباره دیگر انسان خاصیت نیکی  یو بد یدر مسیر خوب که انسان را استشرایط خانوادگی و اجتماعی 

لی ا اگر در وضعیت خوبی قرار گیرد به فرشتۀ نیک گفتار و نیگ کردار مبدل می شود و ،و زشتی را در خود دارد
و ن بودا همه اوصاف عقالنی بمی تواند  ،به خود گیردزشت  بد وتربیت  وپرورش که ود اقع شو یاگر در وضعیت
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چیز و حتی خود همه بی مانندی مبدل شود که همه کس و  یبه اصطالح اشرف مخلوقات بودن به حیوان درنده خوی
 کشاند. ینابود بختی ورا به سوی بد

یک جامعه را به جانب جنگ و خشونت می کشاند، نظام های دینی که انسان های  بیشتر از هر چیز و هر عامل دیگر:  -یک 
طوری را ها  انسان ،تلقین کفر و مسلمان یا تضاد میان فقر و ثروت با تبلیغ وکه  ندئولوژیک ادمذهبی و مکتب های فکری، ای -

 جنگ و خشونت زنند. هر کاری ودست به رسیدن به قدرت  برای رفتن به بهشت و یا که هر آند بار می آور
برای همه انسان ها یک حد اقل تأمین زندگی است که در آن اجتماع اجتماعی  نا هنجارتاثیر گذاری بسیار مهم وضعیت :  - دو

 واضحست .میسر نباشدسهل و آسان امکانات ازدواج  پسر و دختر وزن و مرد یا اقتصادی و آزادی برقراری روابط سالم بین 
 به جان فرخندهحمله ای  ۀچنانکه در واقع .پر عقده و پرکینه می سازدخشن، را  انو بخصوص جوانها ان که محرومیت ها انس

خود  مثل اینکه زن ،بیت و حیوان صفت با کینه وعقده به تن دختر بیچاره لگد می زدندجوانک های بی تر دیده شد که چگونه
آنها دریغ کرده و مخفیانه با دیگری رابطه غیر مشروع برقرار شق و محبت خود را از عاو بوده وشان و یا دوست دختر شان 

 ی از این نوع کامالً از حرکات آنها محسوس بود.تکرده باشد. خشون
بدون هیچ نوع تربیت و ها هزار روستایی و ادامۀ عملیات تروریستی در کشور، صدویرانی  پس از دو دهه جنگ و: –سه

بجای احترام به مردم در چنین وضعیتی که آسا وارد شهر کابل شده اند واضحست سیل بوده که ی شهرآمادگی برای زندگی 
 .می پردازندبه زن ستیزی و دختر آزاری بالعکس زن همشهری و حقوق حقوق 
منفعت پرستی شخصی، بیشتر از آزادی و دیموکراسی افغانستان اینست که درک اکثراً مردم و نهادهای دولت مسأله :  -چهار

خود و دیگران شناخت و رعایت از حق آزادی یعنی  ،بودن دیموکراسی است هل و عدم شناخت از خصلت دوجهتچپاو چور و
طوری که می بینیم در کشور ما بجای دیموکراسی انرشیزم در حال مسلط شدن » در غیر آن  نظم و دسپلین.رعایت م با توأ

 است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

جگرخراش است به همان اندازه با شکوه و قابل افتخار است که زنان افغان به  دردناک  و این تصویر به همان اندازه که دیدنش

چه قابل ستایش و بالندگی است اجرای هر گونه عمل قادرند. دوم  هب مقامی رسیده اند که به مردم نشان دهند که وجود دارند و

صورت گرفته به دفاعی  که بعد از چنین فاجعۀ بزرگ و چنان سانحۀ خشونت بار که از طرف مردان در حق زن معصوم و بی

نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در تاریخ اسالم  ،حرکت سمبولیک این مقدس آن شهید دست نهند. ومردان اجازه ندادند به جنازۀ 

م دلیر سر تعظینجیب و کنم و در برابر این زنان  بی سابقه می باشد و درسی است برای همه مردان جهان. من به آن افتخار می

 فرود ما آورم.

الصه در یکی دو جمله باید گفت، با آنکه دو شب و دو روز است از بابت قتل فجیع فرخنده سخت نا راحت هستم اما این حادثه خ

 بهتر نه چندان دور نوید که از آیندۀرفته  به خوبی نشان داد که در ظرف سیزده سال چقدر آگاهی و همبستگی زنان افغان باال

 دهد.  می

 پایان
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