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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 2015می  12 کبیر و صالحه واصل وهاب سیق

 تعلیل، در قضیۀ قتل فرخندۀ شهید ۀمراحل دوگان
 

که اذهان همه را در داخل و خارج از کشور به  ههمیشه سؤالی بود ،اینکه افغانستان یک ملت واحد است یا خیر
شهید این حقیقت را به جهانیان یکبار دیگر ثابت ساخت که ملت خود مصروف ساخته بود، اما فاجعۀ مرگ فرخندۀ 

و ملت واحد بوده در غم هم افغانستان با همه درهمشکنی ها، دست درازی ها و مداخالت خصمانه، باز هم همدست 
 .اند و خوشی همدیگر بدون در نظر داشت هر نوع تفاوت و دویی با هم اند و غمشریک همدیگر

باعث و سبب اصلی به وقوع  یک قضیه می چرخد که causal research تحقیقات تعللیاینبار بحث ما روی 
با علل یک واقعه مصروف می سازند تا خود  اکثراً خود را ،تحقیقاتاین  ستن یک واقعه و یا حادثه می گردد.پیو

که یک تعداد مجسم سازیم فیکی را در یک چهار راهی پر ازدحام نزد خود واقعه، بطور مثال اگر یک حادثۀ ترا
انسان احساس باشد از روی  یده اند. در اولین مرحله هر کسی کهشته و یا زخمی گردک زیاد مردمان هم درین حادثه

 خیل در حادثه را از مرگ نجات دهند و همه با مراجع مربوط تماس میگیرند مانندشخاص دسعی میکند ا دوستی
اما در مراحل بعدی مقامات ذیصالح برای دریافت دلیل . جنایی و شاید هم فامیل قربانیان امنیت و پولیس، امبوالنس

به ت درست و عادالنه برای قضاو آوری معلومات کافیند که جهت جمع قات تعلیلی می پردازیاین حادثه به تحق
) داکتران و نرس ها و کمکی ها( پولیس امنیت حاضر در  منابع معلوماتی مانند: شاهدان قضیه، کارکنان امبوالنس

، تلویزیون ها و رادیو های ذیدخل، افراد خبرنگاران و جورنالیستانه، پولیس جنایی حاضر در محل، محل حادث
لوت جرمنی با طیاره اش را هم همچنان خودکشی پیمراجعه می نمایند. . گان و یا زخمی ها، وغیرهیل تلف شدفام

 .و دها مثال دیگردانست  خوبی برای این بحث مثالیمیتوان 
 

 عبارت اند از:قیقات تعللی در اولویت قرار می گیرد نظر مقامات ذیصالح جهت تحنکاتی که از 
 ر راهیاچه ول چراغ های ترافیکی، درکنتر -
 لوحه های ترافیکی مربوط -
 کنترول موجودیت مقدار الکول در خون راننده -
 وغیره( بینایی)تکلیف قلب، الکول، مشکالت  (گان)رانند -ه صحت رانند تصدیق -
 صحت و ثبات موتر های ذیدخل در حادثه  -
 تثبیت سرعت موتر )موتر ها( کنترول تایر های موتر )موترها( -
 کنترول اوضاع جوی )برف و باران، یخبندان، طوفان( و غیره -
 و.... -

 دارد دو بخشارزیابی حادثه در کل 

 حالت حاضر قضیه( اکتویل( : 
)زخمیان( به  انتقال زخمی صورت الزم )غمخواری و دری در حاالت نخستین حادثه اجراآت فوری  و الزم

 ی وغیره(ترافیک کاری محل و صاف سازی راه های پاکشفاخانه، 
  

 (بعدی قضیه )حالت پوتانسیل : 
حادثات و رویداد ها از جهان صنعتی سرچشمه گرفته و ایجاد این روش تعللی حادثه،  و ریشه یابی لیتحقیقات تعل
روش تحقیق عالمانه قضیه و جلوگیری از وقوع وقایع مشابه در آینده می باشد. این میتود  هدف شان ازینشده است. 

و روانشناسی و امثالهم و کلتوری  اقتصادی ،از جهان صنعتی به جهان اجتماعیآرام آرام  دش راوسیستماتیک خ
میتود  شکل است کهش ممتأسفانه چون دورۀ صنعتی را تجربه نکرده است، برایداخل ساخت. افغانستان همچنان 

به شمار  جامعۀ ما عمدۀبسیار  تمشکال ی ازیکتحقیقات تعللی را در مسایل بصورت کل، پیاده سازد و این مسأله 
ولی باز هم و از همین سبب است که از مرحلۀ نخستین ) اکتویل یا حالت موجود( نمی توانند به پیش بروند.  ،میرود
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قرار مقامات مورد توجه و بررسی  را به شکل سیستماتیک آنفرخندۀ شهید ما سعی می کنیم درین جا انگیزۀ قتل 
 دهیم.

 
و  کرد ها و اعمال فرخندهدارد که تنها نمی تواند به کار و گسترده ای بسیار وسیع ه ایاین انگیزه ها دامن ما از نظر

منتهی گردد بلکه در عقب نمای این فاجعه ما میتوانیم دالیل دیگری را در چشم  ،یا وحشت زدگی های مرتکبین جرم
  .در کل همه جامعۀ افغانیو  ستدر برابر زنان او رفتار خشونت آمیز مردان  دید خود داشته باشیم که آن تربیه

عللی که ؟ می آیدو چرا ین است که این نفرت از کجا ا میگردد در اذهان مااین سؤال  سبب خطورکه انگیزه ای 
 هم منحصر بهمقاله شده به این  موجود است. نا گفته نباید گذاشت که دالیل داده برای آن هم در حدودۀ فکری ما

را برای انسانی حق اشتباه و نگارندگان  این مقاله است که  تظاهر می یابد گاندید نگارندو  قدرت و توانایی افکار
 .دنمی دانخود ملزوم 

به آن می اندیشد، کمبودات رفع غرایز جنسی در شرایط متعصب افغانستان است دالیلی که فکر قاصر ما  یکی از
نان نشست و که سبب این نفرت در مردان جامعه می گردد. چون وقتی که مردان این اجازه را ندارند که آزادانه با ز

بسیار یک  این روابط شرقتمام دنیای غرب و و در میدیا همه روزه مشاهده می کنند که در  برخاست داشته باشند
از نظر روانی عقده مند گردیده در برابر زنان به ضدیت می پردازند و نفرت و مسألۀ نورمال و معمول است، 

عالوه  ازینرو اگر دقیق متوجه شده باشید درین حادثه جوانانانزجار در وجود شان نسبت به زنان افزون می گردد. 
ده سعی میکردند او را بی حجاب و عریان بسازند و به نحوی میکوشیدند اعضای بدنش را لمس بر لت و کوب فرخن

 .کنند که شاید برای شان یک حالت رضائیت پیش میشد. و ده ها دلیل دیگر
نی و حقوقی در ارتباط با برسند که فیصلۀ قانو جهینتاین میتوانند به جامعه شناسان همین تحقیقات تعلیلی  مبنی بر

 واند جلوگیری به عمل آید.تحادثه چه باید باشد و با چه نوع اصالحات و اقدامات از وقایع آینده می
در قلب افغانستان صورت که چندی قبل شهادت فرخندۀ مظلوم مورد بحث یعنی موضوع اکنون بر میگردیم به 

ردم همنوایی و همبستگی تعداد کثیر معکس العمل های ، ۀ اساسی که در باال اشاره شدبا در نظر داشت نکتگرفت. 
ود برای وحدت و یگانگی ملت افغانستان که از ببعد از مرگ مرحومه فرخنده ثبوتی بسیار قوی و غیر قابل انکاری 

طریق شعار ها، اشعار، نوشته ها، آهنگ ها، مظاهرات و گردهمایی های سکوت مرگ توسط هموطنان ما در 
و مذهب و نژادی که بودند، مگر که افغان و زادۀ افغانستان هر قوم و طائفه  رد ازسراسر جهان اعم از زن و م

 بودند از طریق میدیا و انترنت بیرون داده شد.
 

آن یکی از مبرم ترین بخش  جستجوی قانونی علل ،اشاره در فوق قابل یاد دهانیست که بعد از هر حادثه با تأکید
های بررسی حادثه به شمار میرود. وظیفۀ اساسی مؤکلین و محققین بررسی و شناسایی واقعه و یا حادثه به شکل 

 ئل سلیقوی از نظر آیدیالوجی، دین و مذهب و سیاستکه در بررسی های تحققی مسا میباشد. بدین معنی همه جانبه
شواهد  گواهین و هم توسط متخصصین کاردان و کارشناس وعالوه برآن، این بررسی ها مد نظر گرفته نمی شود. 

 ا دلیل اصلی را با توجه و تعمق تاعینی مردم حاضر در منطقه و همچنان معیار های قانونی صورت می گیرد، ت
 کنه مسئله دریابند.

 
 چرا خواستیم روی این دو بخش درین دلیل اینکه

و بدل های مقاالت نویسندگان رد  ،میحادثه مکث کن
این پورتال بود که از جمله نوشته های دو همکار 

و  وهاب واصلخانم خوب ما محترم هاشم سدید و 
دوام و پی گیری مقاالت دیگر ذیربط، جالب توجه ما 

. زیرا این تبادل ایجاد این مقاله گردیدباعث شده، 
افکار بین اوشان برای شرح این دو بخش بهترین 

 های بوده میتواند.مثال 
بخش قاله اش را مبنی بر مواصل شعر و  وهاب  

( یا حالت حاضر )اکتویل نخستین حادثۀ قتل فرخنده
از روی احساس انسانی نوشته اند و حالت موجود را 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

حالت  بخش دوم حادثۀ قتل )پوتانسیل ن را در ارتباط باشا ب نظرات، ولی جناب سدید صاحبه تصویر درآورده اند
برآمده اند. روی همین  انگیزه و علل قتلبا دوستان شریک ساخته اند یعنی در جستجوی روی صفحه آورده  (بعدی

 اکمال را پوره نتوانست و مسیر بحث را به جهت دیگری کشانید. نتیجۀ بحث حدملحوظ بود که 
 

مرحلۀ نخستین واقعه ده است( ارتباط میگیرد به ) خون فرخنده هزاران فرخندۀ دیگر زا وهاب واصلعنوان شعر 
چه و ملت افغانستان عکس العمل هزاران فرد جامعه  که بخش احساس انسانیست. شما به وضاحت شاهد بودیدکه 

"من می کشیدند صدا آواز همنوایی و عدالت خواهی بود. همه با یک کشور فریاد از خارج در داخل و چه در 
و میخواهند تکرار میکنند  فقط یک شعار را با آواز بلندن مردان و زنان در سراسر دنیا فرخنده هستم". وقتی ای

و یا  کشته شوندصفت لت و کوب صد ها وحشی میخواهند مانند فرخنده زیر  فرخنده باشند برای این نیست که همه
د همنوایی خود را با فرخنده اعالم دارند  و برای نجات زنان از همچو حالتی بل این ها میخواهن سوختانده شوند،

هموطنی و همزبانی این مردمان بر  همنوعی، این حالت فقط و فقط از احساسات انسانی،دادخواهی کنند. که طبعاً 
نوادۀ او رشته و میخیزد. این هزاران افغان دور از دیار و در دیار ما هیچ یک فرخنده را نمی شناسند، با خا

ارتباطی ندارند و هیچ نوع قهرمانی و یا برازندگی خاصی را از فرخنده ندیده و نشناخته بوده اند. اما؛ ما مطمئن 
هستیم که هر هموطن دیگر ما چه مرد و یا چه زن به هر نام و نشان، به هر سن و سال و با هر جامه و لباسی که 

 گردید، همین عکس العمل مردم را مواجه میشدیم.میبود و به سرنوشت فرخنده مبتال می 
مرحلۀ دوم که ریشه د که ارتباط می گیرد به نوشتۀ  جناب سید هاشم سدید روی انگیزه و دلیل حادثه میچرخی ولی؛

 یابی حادثه نامیده میشود. 
قسمت نام شعر باز هم  درواصل  بعد از توضیحات مکمل وهاب که بحث براه اندخته شدهروی همین ملحوظ بود 

تام اختنتیجۀ مطلوب  باو عدم تفکیک این دو مرحله، )احساسی و عقالنی یا تحققی( مسیر دیگری را پیمود نسبت 
 .به نتیجه مطلوب نمی توانیم برسیمنوشته ها روی یک مرحله نچرخد، مبرهن است که وقتی  .نیافت

به  جهت متفاوت مربوط تحلیل آن از دو موضوع یکیست ولیهستۀ کرده باشیم اما اگر موضوع را عمیق پی گیری 
این دو مرحلۀ ون دادن این مقاله این است تا داده شد، لهذا تالش ما از بیر که در فوق تذکر ،دو مرحلۀ قضیه

 هموطنان خود ( را با تطابق بر میتود تخنیکی شناخته شده به نام )سیستم عیار کننده( در اختیار احساسی و عقالنی)
نشان دهیم که چگونه ازین میتود میتوانیم منحیث یک ابزار کاری برای معاوضۀ جامعۀ زن ستیز و  ،قرار داده
سیستم نامیده شده گرافیک  ما در شکل ذیلشبه یک جامعۀ عاری از خشونت و زن ستیزی استفاده ببریم.  ،مردساالر

  .مشاهده میکنیدرا 
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  "تخنیک عیار کننده" چیست؟پرنسیپ  

 این سیستم معاوضۀ حالت موجود به حالت باید است. که اجراآت در آن رول بسی عمدۀ را بازی میکند. پرنسیپ 
که می تواند در  متغیر یا )حالت موجود( و ُبعد) حالت باید(  ثابت یا ، ُبعدمیباشد فزیکی این پرنسیپ دارای دو ُبعد 

حال تغییر باشد. بطور مثال برای بهتر و ساده فهمیدن این سیستم ما حرارت داخل اطاق را مثال قرار میدهیم، 
را پروگرام می  24ثابت درجه ثابت باشد، به سیستم عیار سازی درجۀ  24طوریکه: میخواهیم حرارت اطاق به 

 20حرارت اولی ه حرارت را کنترول میکند اگر بطور مثال درجه تعین شد 24به  معیارشکنیم. این سیستم که 
را پوره کند بعد در همان حرارت ثابت   24باال میبرد تا حدی که کننده، حرارت را  عیاردرجه باشد، این سیستم 

ی با همان ساخت تخنیکی اش حرارت را کم و باشد سیستم عیار ساز 26حفظش میکند و یا اگر این حرارت اولی 
. نکتۀ اساسی همان درجۀ ثابت حفظش می کند درجه منتهی گردد و بعد در 24ی سازد تا به معیار تعین شدۀ متر مک

که درین مثال قابل غور است پیمایش این سیستم است که هر بار از باال بردن و یا پائین آوردن حرارت بطور خود 
 بخودی حرارت را پیمایش کرده با حرارت اولی مقایسه می کند تا زمانیکه درجۀ تعین شدۀ ثابت را در می یابد. 

 اید و باید فعالیت کند، محققین قضیایای مورد نظر باید از دو حالت  برای اینکه یک سیستم عیار کننده طوری که ش
. این بود توضیحات و از اجراآت ضروری درین زمینه شناخت حتی االمکان واقعی داشته باشند (موجود و باید)

 ناخت سیستم تخنیکی عیار سازی.مختصری برای ش
و حادثات مختلف در جامعۀ افغانستان کنونی  قضایا دررا اکنون می بینیم که چگونه میتوانیم این میتود تخنیکی 

برد آن  بتواند باالی جامعه و مردم اثر مثبت گذاشته در تغییر و تکامل آن کارمورد تطبیق و استفاده قرار دهیم که 
 ممد واقع گردد. 

حقیق گردد و کدام چگونه باید به شکل سیستماتیک ارزیابی و تنقطۀ مکث این مقاله است، فرخنده که قتل مسألۀ  
)جامعۀ عاری از زن ستیزی  الت بایدرا بتوانیم به ح )جامعۀ زن ستیز( اجراآت باید صورت بگیرد که حالت موجود

 و این اجراآت توسط کی ها باید صورت بگیرد.  کنیمو مردساالری( معاوضه 
از دو حالت و اجراآت الزمی این قسمیکه در فوق ذکر شد محقیقین باید قبل از به کاربرد روش کاری این میتود 

 میتود یک شناخت دقیق حد اکثر داشته باشند تا بتوانند مرام کاری شان تا حد اعظمی آن به کرسی نشانند.
 

 جامعۀ زن ستیز، مردساالر، فندامنتالیست مذهبی، فقیر، بی سواد،  حالت موجود یا متغیر:
 و عاری از زن ستیزی پیشرفتۀ با سواد حقوق زن  و مرد، جامعۀبرابری  حالت باید با ثابت:

بخش اجراآت در تحقق یک واقعه یا حادثه هر دو مرحلۀ قضیه را در بر میگیرد. بدین معنی که از مرحله  اجراآت:
و  مرحلۀ عقالنی و تحققی است، با پیمایش دقیقمرحلۀ دومی که  سی شروع میگردد و بعد از طیآغازین یعنی احسا

بدون شک  که هدف اساسی میباشد حاصل میکند.را باید یا ثابت سیستماتیک حاالت، در هر دو مرحله، حالت 
این اجراآت مرحلۀ احساسی و اجراآت در هر دو مرحله دارای فورم های متفاوت ولی دوام دار می باشد. مگر 

متوالی برای به کرسی نشاندن هدف مرحلۀ عقالنی به صورت متوازی در کنار هم صورت گرفته البته سالیان 
 اساسی که حالت ثابت و تعین شده است، در جامعه تطبیق میگردد که مدت زمان طوالنی را مقتضی میباشد.

وقتاً فوقتاً توسط جامعه شناسان و متخصصین کارشناس  به  باید اجراآتیکه در هر دو مرحله صورت می گیرد 
 تا دیده شود که آیا بعد از سالیان متوالی نتیجۀ آخری که حالتپیمایش شود  ومقایسه  سیستمی که در فوق تذکر یافت،

 است بدست آمده یا خیر. باید
 

 اجراآت مرحلۀ اولی یا احساسی:

 همه ساله تجلیل از هشتم مارچ 

  چمار 19تقبیح کشته شدن فرخندۀ شهید در 

 تجلیل از روز مادر 

  حقوق زن و مردبرگزاری سمینار های وسیع در ارتباط با تساوی 

 روشنگری از طریق میدیا 

 مؤسسات کمکی اختصاصی 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  قی:در مرحلۀ دوم عقالنی و تحق اجراآت

 تصویب قانون منع خشونت علیه زن 

  امکانات آموزش برای زنان و فراهم ساز
 مردان

 فراهم سازی حقوق اشتغال برای مرد و زن 

 قانونی ساختن سن ازدواج 

 در کارعفران به کمک گماشتن زنان کشت ز 

 پی گیری قانون اساسی کشور 

 حفظ امنیت در جامعه 

 فراهم سازی امکانات کار 

 یس حقوق زن به صورت یک مضمون جداتدر 
 گانه در مکاتب                 

 
 
جمع کرده بخواهیم به شکل تصویری تظاهر  عیار کنندهتمام گفته های خویش را در ارتباط یا سیستم تخنیکی  راگ

دهیم شما را به مشاهدۀ تصویر زیر دعوت می نمائیم تا دقیقاً موضوع را از سر گرفته ارزیابی نمائید. البته تطبیق 
 این میتود سالیان متوالی را برای برآورده سازی هدف مطلوب ضرورت خواهد داشت.
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