
 
  
 

        2017سپتمبر  30شنبه                 کمال مرجان

 نگاه دوباره در مورد سنگسار کردن و قتل یک دختر جوان در کابل

 «نوول دافغانستان»نوشتۀ مرجان کمال  منتشره در مجلۀ 

(Nouvelles d’Afghanistan) 

 مترجم: فریده کمال

 پیشگفتار مترجم:

خواستم یکی از نوشته های یگانه دلبندم  قدرمبرادر و دوست گرانچشمان گریان و دل ماال مال از خون و خواهش 
امیدوارم این مقاله را که با  یک دیگر  جانبو از  طرف افسردگی خاطر از یک ترجمه کنم.  رامرجان کمال 

برادر  اما دوست و .مرا به طور کامل به خوانندگان برسانمفهوم آنبتوانم  ، فرانسوی عالی تر از عالی تحریر شده
با توجه ایشان متن نوشتۀ جگر گوشه مرجان کمال به که امیدوارم ، آنرا داده استکنترول همکاری و  ۀدانشمندم وعد

 فریده نوری کمال صورت درست به خوانندگان و عالقمندان برسد. 

 

به  کابل  درو غیر انسانی ک یک روز قبل از فرا رسیدن بهار یک خانم جوان در شرایط خیلی وحشتنا ،در شب نوروز

 .قتل رسید

این دوشیزه ری اکثریت جامعه گردیده و در روز خاکسپا ۀاک سبب بر افروخته شدن اذهان عامالمن دلخراش و ۀاین واقع

 یی که به دستان آنانیکه جنازۀ آن قربانی وحشت را مشایعت میکردندلوحه ها برجوان مظاهرات بس بزرگی برپا و 

 .انده می شدوخ [[ فرخنده هستیم ما همهجملۀ  ]] 

 وجود آمدن خشونت شهریه که سبب ب لیئدال مرجان کمال بعد از اندیشیدن دوباره در مورد این حادثه وحشتناک و

 .گردد گردیده است بر می

 



علوم یپلوم لیسانس در سال عمر و د 21نام فرخنده ملکزاده که ه خانم جوانی بمیالدی  2015مارچ  19به تاریخ  

کابل توسط یک قلب ولی در  ۀشمشیر هنتون کابل داشت در نزدیک زیارت شاه دوی شرعیات پوځپوهن دینی از

به وحشیانه و بی رحمانه ست ن شریف توهین کرده اآنام اینکه به کتاب مقدس قره عظیم مردم که وی را ب اجتماع

 ها و مولوی ها، مال بالخصوصامان مساجد و ام ا  شخصیت های مذهبی مخصوص ،بعد از واقعه ا  فور.ندقتل رساند

 

 مرجان کمال در یکی از سفر هایش به افغانستان

 .ف محاکم ذی صالح رد گردیداین دلیل از طر ئه کردند.اینکه این دختر جوان اهانت به دین نموده تبر تلین را به دلیلقا

 م شدند و از یکنسبی محکو صورت بسیاره حاضر بودند ب این جنایت از پولیس ها که در محل یجمین و هم تعدادمها

 .دیدندمند گر همعتدل بهر ا  نسبت ۀکمامح

از حد  مدنوجود آه که سبب ب نی هائیگردد به یک تعصب واضع و نا بساما از این جرم بزرگ بر می روشنیح توض

قدس نکرده بود و این را کتاب م ن هیچ نوع توهین بهدر صورتیکه این خانم جوا  ردد.گ این نوع تعصبات می بیش

 ؟دچه بوده می توانوجود آمدن این انگیزه در نزد مهاجمین ه سبب بباید سؤال کرد که پس  ند، بت کردثاذیصالح محاکم 

شدت یک مهاجمین خشمگین به تمام معنی  ۀواضع است که حمل است. هنده تا به امروز روشن نگردیدخدلیل قتل فر

 :نشان میداد خارج کنترول رانت خشو

های  نش تختهاز باالی بد ءدر ابتدا انداختندین ئبا تخته چوب ها زده و بعدأ از باالی بام به پا با لگد و محکوم را اوال  

 .بی رحمانه او را به قتل رسانیدند ،خورد شده اش از روی بدن کامال   ،ا گذشتاندن موترب ا  سمنتی و بعد

و سپس به ند سنگسار نمودنخست جسد بی جانش را  ،دریای کابل انداختهده بدن خون آلودش را در کرناین هم اکتفا  هب

که این خودش نشان دهنده شدت  ندمل بودنیز در پرتاب نمودن سنگ ها شا که اطفالبود خیلی ها رفت بار آتش کشیدند. 

 .ن می دهدنشا را ۀ انسانییک جامع وحشت در

محل ه در ک وحشتناک و نیز افرادی ۀتوسط بازی گران نقش اصلی این واقع ربریتی وحشت و بصحنه هاآن تمام 

  پخش گردید وسیعیبه صورت  هغیر وطباعتی و مجازی  یم رسانه هادر تما ،بودند شاگرواقعه تجمع و تما



  2014مبرسپتاحکومت وحدت ملی در اخیر ماه به صورت متواتر بعد از تشکیل  واقعات متعدد دیگر، قعهغیر از این وا

 .صورت گرفت

افغانستان  گرانه همه جمعیت  شوبت شهری می نماید. از این خشونت آشوبگری داللت به تورم خشونبه نظر اول این آ

انی بین همه جامعه بدون تشوشات رو و پخش آن در رسانه ها خانم ها را هدف قرار می دهد ا  صخصومثر است و أمت

 .هیچ نوع تفاوت خلق می نماید

که  تیبتر گردد به نان که منجر به قتل میکه توسط یک گروپ جوا تییان مخالف دولت از خشونسط شورشخشونت تو

 :شود کنند از نظر منطق یک نوع تعبیر می رسانه ها آنرا پخش و نشر می

 و وجود آمدن یکنوع تشوشات و پراگندگی های روانی شدهه سبب ب معه توسط رسانه هاخلق نمودن ترس در جا 

 .شود نت به اسالم ارتباط داده میدو نوع خشو هر

 شورشیان کی ها هستند؟ 

به زبان  ن طبقه توجه شود به یک زبان دری نو که تفاوت زیادکه به صورت دقیق به حرف زدن و تلفظ آ در صورتی

مال کابل که در ش شکار است که ارتباط می گیرد به تلفظ مردمان شمالیآ واضح ت دارد و این به صورتقکابل و

 .کنند ندگی میز

 .شود این نوع حر ف زدن که به صورت واضع از تلفظ مردم پنجشیر فرق دارد در اکثر کارته های کابل شنیده می

ف زده حر این طبقه  توسط شان از لهجه نو که فعال   ۀه زبان وقت کابل حرف می زنند لهجلدین مقتول که دری را بوا

 .شود خیلی ها متفاوت است می

ت ماقا در کارته های اطراف کابل و دنما را تشکیل می ده ۀه توسط جوانان فعلی که اکثریت جامعاین زبان دری نو ک

 .دباشمی فغان دارند نشان دهنده جوان بودن جامعه ا

 ن کتگوری یا طبقهگیرد به آ اغلب ارتباط می مانگشود به  ن میل آباعث قتل فرخنده ملکزاده و امثا که خشونتی

رات سریع جامعه باعث ینب دیگر تغیاز یک طرف غربت و بیکاری و از جا .ین هستندجامعه که در شهر ها اقامت گز

 .این نوع اختشاشات و بطالت گردیده است

 نام شمالیه وم تاجک اند آنها را بقاز  ا  شمال کابل اقامت دارند و اکثر نواحیدر  ا  جوانان که دقیق ۀاین دسته یا طبق

  د.شون لبان شمرده میکه بنیاد اتحاد شمال را می سازند و از مخالفین طا کنند میوار یاد 

یک  بیکه به تعق، به این طرف بود 2001بی سابقه از سال  شوبگریواه یک آگکابل  2006ماه می سال  29تاریخ  به

 .شمال کابل اتفاق افتاد کوتل خیرخانه در ۀبه همرای یک یا چند موتر در منطقی ئهای امریکا تصادم کاروان موتر

که در شتند اشتراک دا در خشونت و قتل فرخنده ملکزاده داشتند که نیجوانا ۀکنندگان شباهت زیاد به طبق هرتظاهمه 

  .باال ذکر گردید



که باعث ویران گری و تاراج اموال  های خارجی بود ویدادن بخصوص دفتر های انج شوبگران آماج قرارهدف این آ

 .آنها گردید

 ن این بودبلکه دلیل دیگر آ ن شریف محکوم کردندآرخنده نه تنها وی را به اتهام توهین به قرشوبگران فدر حالیکه آ

 .ی ها این اهانت را به کتاب مقدس اسالم نموده استئه این خانم جوان به دستور امریکاک

در  مثال آنارسانه ها به نشر رسیده است که  قبه صورت فوق العاده زیاد از طر مجیدن آاهانت به قر 2001از سال 

که همه  و بندی خانه والیت قندهارم در ولسوالی بگرام والیت پروان بگرا ۀدر بندی خان ،ابوغریب در عراق محبس

بر علیه  میز جامعهوجود آمدن یک احساس توهین آه ب و وسیعد باعث تظاهرات نشو ی ها اداره میئتوسط امریکا

 .خارجی در افغانستان گردیده استحضور عساکر 

است ضد دولت  لف ومخاطالبان تنها از طرف ه معه نری و نشان دادن حالت نارضایتی جاگب به این ترتیب بیان آشو

معکوس آن بزرگ  ۀدر محیط غیر مدرسه و در یک جامع که بلکه باالی طبقه جوانی، باشد می رس دیوبندیاکه در مد

محیط معکوس از نظر  در یک نانیطه می نماید که جواقلت به این نو این دال  است.ثر أمتگردیده اند نیز از آن 

ی ئراگه خشونت ب بوده و ثرأستند از نا بسامانی های جامعه مته نگر یک گروه غیر افراط گرایاو نما ،ریفرانس هویت

  د.شون صل میمتو

 ها فتن هویتال قرار گرؤخشونت شهری وزیر س: 

 سال عمر داشت 34نام انگیزه شینواری که ه تل رساندن فرخنده ملکزاده یک خانم جوان دیگر بقیک ماه قبل از به 

ر مقابل بعد از یک سوء قصد توسط یک موتر بمب گذاری شده دبود شورای والیتی در ننگرهار  عضو نگار وخبر

 .دوش نگرفته یچ گروهی بمسئولیت این عمل را ه ر شهر جالل آباد جان خود را از دست داد.دمکتب بی بی حوا 

 .قتل دو خانم جوان گردید از هم متفاوت است هه یا این دو نوع خشونت که منجر باین دو پدید

 دهنده یک به بعد روزانه افغانستان را در یک آشوبگری غرق کرده است که نشان 2008 اعمال خشونت بار از سال

 ۀروزمر رات بس اسفناک باالی همه باشندگان ملکی و زندگیثیأتح در داخل شهر ها گردیده که فصل جدید جنگ با سال

 .سیسات سیاسی نیز بجا گذاشته استأت اجراآتانب دیگر اثر ناگوار باالی شان از یک طرف و از ج

 2002سی افغانستان بعد از سال باالی اوضاع سیا که باشد از یک طرف یدو نوع خشونت از هر نوع به همه حال هر

 .، مؤثر استگردد جیه میجانب دیگر جهت تثبیت هویت اسالمی که دفاع از اسالم تواز  اثر گذار است و

 ۀگیرند به یک طبق خود را از شبکه های رسانه های اجتماعی می اءه نظر عمومی این خشونت ها که منشاز نقط

ری که مثال گدییا موضوع  مذهب و دین و، به قومیت دنتوان این طبقات می ند که معلومدار هستند.ریگ تعلق می هویتی

 .«خنده هستیمما همه فر»که گیرد می ارتباط است ی یبرجسته آن ابراز کردن همنوا



از طرف دیگر تورم  .نت نه به سبب آنخشو ۀگیرید به نتیج می طجود آوردن این طبقات هویتی ارتباوه اما در حقیقت ب

به  ستی در تمام دنیا گردیده که در نتیجه آنیروریی تموازی سبب بلند رفتن خشونت ها تیوجود آمدن طبقات هویه یا ب

 .کر شدذ که قبال  ارتباط می دهند  ه هویتیقطب

 سی ـ و نهاد های دولتیخشونت در بافت اجتماعی ـ سیا: 

 خشونت ۀ آنمثال برجستل دیگر نیز وجود دارد ئبعضی دال ،ی و دفاع از اسالمکات هویتی اسالمبرعالوه ارتباط به چو

 :.فرخنده که باعث قتل وی گردید هخشونت علی ،شهری

o شاگر صحنه هستندـ بی اعتنائی مردم که تما، 

o ـ یک عده دیگر اجتماع که شورشیان را تقویه می کنند، 

o  ولی از خشونت به صورت جدی دفاع نمی کنند ضر اندامنیتی یا پولیس که در صحنه حاقوای ـ اشتراک. 

 .مالحظه می نمائید باال یردر تصومثلیکه 

o نت از طریق رسانه ها و خلق نمودن تشوشات روانیالخره انتشار خشواـ و ب. 

 ترتیب گیرد زیرا اردانستن خشونت های شهری قابل توجه قرری باید یک نقطه قابل توجه برای شه بی تفاوتی مردم

شان به  تحت کنترول ۀشهری مایحتاج آوردن و جاه به جاه کردن مواد انفجاری از منطق یانۀدهندگان حمالت وحشت

 .مهم دارد نقشگری ها  بو همکاری پولیس در آشو خل شهر مستفید باشند. باید از کمک یک شبکه مخفی در دا ،هدف

در افغانستان بلکه به  کند نه تنها به هم وصل میگری ها را  آشوبکه  یشود که موجودیت یک چوکات مالحظه می

 :صورت عمومی

 را  باشد تا بتواند جلو آن روریزم مستلزم آن مییتصامیم علیه ت  های دولت است کهـ فلج بودن تمام ساختار

 .بگیرد

 نهیاگرا ت ا ستخباراتی برای شناسائی مراکز سیاسی و دستور دادن اعمال وحشتمشکال ـ عدم موجودیت و. 

 ی باهم ارتباط ی هو روانی آشوبگری قابل مناقشه نبوده خصوصأ که به صورت زنجیر ثیر رسانه هاأت خرهالاـ ب

 .داشته باشد

 :نتیجه گیری

شدن  تقسیم ۀاست و از طرف دیگر نشان دهند ییارجحیت دادن دلیل مذهبی به خشونت گراۀ قتل فرخنده ملکزاده نتیج

 .طبقاطی ۀافغان به چندین دست ۀجامع

 .اقتصادی و قومی است عی وحالت اجتما خصوصیات مختص به ۀهر گروپ در محضر عام نشان دهند فعالیت

جا  ،انفجاری هنگفت انتقال موادکمک همدستان  رود که هماهنگی افراد مسلح با ثریت آن بلند میؤگری وقتی م شوبآ 

 .ی بگذاردقاز خود با ۀزیاد در ساح یباتشدت زیاد این سوی قصد تخرکه آن  نبه جا و استعمال نمود

 .این گروپ آشوبگری را همراهی میکنند یک نتیجه است نه یک دلیله هویتی مشخص که قارتباط گرفتن یک طب ۀبرعالو



 .علیه همه اندجنگ زده همه بر یک محیط متهیج و که در رساندجه مییاین نت به تمامی این حاالت ما را

 میان آوردن آشوبگری ه که از سبب ب به مردمانی گری ارتباط میگیردو آشوب  از نظر شناخت فعلی دلیل خشونت ها

  رد.دا اجتماعی را با خود به همراه و و تقسیم بندی سیاسی قعاتمی استفاده کرده و این بی نظمی دلیل بلند رفتن توبی نظ و

قاره ها نیز سرایت نموده در حال حاضر آشوبگری و خشونت ها جهانی گردیده. نه تنها در افغانستان بلکه در دیگر 

 .است 

 ـ آسیا 

 شرق دور ـ شرق میانه و 

 ـ افریقا 

 (2015پا ) فرانسه و بلجیم در سال ـ ارو 

 («دولت اسالمی»داعش نام ه انفرادی ب  صورته ب) ـ امریکا 

 .می برندهمه علیه همه را پیش ای به این بزرگی  ژیتیکه سترا نیهستند کسا :ی داللت می کند برآنکهاین نتیجه گیر

 .کمک زیاد ضرورت است تا به اهداف خود موفق شوندبرای پالن گذاری کردن آن به  

ماتی برخوردار اند تا به ایشان اجازه عملیات در صحنه سیاسی و نظامی آن ها از داشتن شبکه های معلو و همچنان

 .منطقه را دهد

 ـ 2013از  ،رقابت بین القاعده و گروهی نو دیگرکنند طور مثال  از رقابت بین گروه های رقیب استفاده می و هم

  .(دولت اسالمیداعش )نام ه ب 2014

 

 

 

  

 

 


