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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  مھستی شاھرخی 

 ٢٠١۵ اپريل ٢٨
  

  نوروز فرخنده در کابل
  .ری که ھمان روز صبح از پدرش گرفته بود دفترچه ای بخردالفرصت نکرد تا با دو د

  . شرکت داشته باشد١٣٩۴ز مجال نيافت تا در جشن نورو

  .فرصت نکرد تا معلم شود و به آرزويش برسد

  .فرصت نکرد تا روزگار فرخنده ای را به چشم ببيند

 از خانه خارج شده بود و يکراست به مسجد آمده بود و با مالی دعانويس مسجد بر سر دعا نويسی و حوت ٢٧صبح 

تو با اين «:  فرياد زده بود، تخته شدن می ديدۀِدکان خود را در آستانمالی رمال که با اين حرفھا . خرافه حرفش شده بود

  ... و حاال» ن را سوزاندیآحرفھا قر

  .حاال پيش از آن که مجال دفاع از خود را داشته باشد

  . مستجاب شود،ی که ھر روز در خانه و ھر ھفته در مسجد به درگاه خداوند کرده بودئفرصت نداشت تا دعاھا

 .کرد از خود رفع اتھام کندحتا فرصت ن

 .برای لحظه ای مجال نيافت تا بيگناھی خود را از آن اتھام واھی ثابت کند

يکی از پشت حجابش را کشيده بود و موھای . مردم توی زيارتگاه، از زن و مرد، او را به باد مشت و لگد گرفته بودند

   .بلندش جلوی چشم نامحرمان بيرون ريخته بود

  .به خطری که تھديدش می کند فکر کندپيش از آن که 

  پيش از آن که فرصت کند تا نفسی تازه کند

  برای چه؟. اوباشان دور زيارتگاه او را با چوب و سنگ ولگد زده بودند

  .مجال نيافت تا کمک بخواھد، ھمه از درون و بيرون مسجد بر سرش ريخته بودند و او را می زدند

   زنی چنين با ايمان، چه می شود گفت؟ در برابر اتھامی چنين دروغين، به

  مجازات سوزاندن کتاب مقدس چيست؟

  ! توھين به کتاب مقدس، در برابر جان يک انسان؟

اگر فرخنده گناھکار بود ديگر با او چه می کردند؟ حاال که بيگناه بود و در ! جان يک انسان در برابر جان يک زن؟

اگر سندی عليه او داشتند؟ مگر در دادگاھی محکوم شده . ه قيامت کرده بودندنتيجه ھيچ مدرکی عليه او نداشتند اين گون

  بود؟

  .فرخنده نيمه جانی بيش نبود و از ھيچ سو کمکی نبود
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ناگھان با اين سرعت از کجا پيدايشان شد؟ از کجا به اين سرعت ) اين سيل قاتالن بی شمار آويزان از در و ديوار(اينھا 

  ن کرد؟ اينھا که بودند؟ خبر شدند؟ چه کسی خبرشا

ير کلماتی که خانم سيمين حسن زاده معاون وزير فرھنگ شاعر، عصر ھنگام  پس از ديدن تصو( » حافظان دين«اين 

ی ئرقوم فرموده بود از چه تفکر وااللم ھای فيس بوکی کشتن فرخنده، در فيس بوک شخصی خود مو خواندن خبر و يا ف

معاون . بع شاعرانه ای و چه نوع فرھنگ سازی عميق و قابل تحسينی نشان داشتی و چه طئو چه  سطح فرھنگ باال

  !يا پاسداران باورھای خرافی؟!) وزير فرھنگ

ليس محلی که تا آن زمان به ظاھر او را داخل مسجد نگه داشته بود ناگھان خود را کنار کشيد و فرخنده را مانند دوعا وپ

به دست ) نزده ساله ای که به جرم عاشق شدن به دست عموھايش سنگسار شددوعا خليل اسواد، دختر کرد ايزدی شا(

 ضدگلوله به تن داشتند سراند تا در بيرون از مسجد به مجازات برسد و جليقۀسپاه سرکوب يا شخصی پوشان مسلحی که 

  ! خود را  به نرمی از مھلکه کنار کشيد و به تماشا ايستاد؟

با چوب و سنگ بر سرش می کوفتند و ھيچ کمکی نبود فقط عابران  از  کنار .  انداختند باال به پايينۀفرخنده را از طبق

  .لم می گرفتندخشکيده از اين جنايت با موبايل فرود 

نيمه جان، با سری خونين بر زمين افتاده بود و تکه ھای سنگ و کوباندن ضربات چوب و اتومبيلی که از روی تنش 

 بعد ۀموتورسيکلتی چند بار از روی پيکر بی جانش گذشت؛ در صحن. ردعبور می کرد را ديگر حس نمی ک

ی کوچکی کنار  بعد، گودال نيست، گودۀموتورسيکلت جسم بی حرکتش را به سوی رود خشکيده کابل می کشيد، صحن

 ۀآيا ھم! ی از جسم بی جان فرخندهئ برافروخته اند، آتشی با شعله ھای نزديک به ديوار، آتشیئھمان رود خشکيده جا

  اراذلی که فرخنده را زدند و کشتند خودشان بيگناه بودند و با زدن فرخنده رستگار می شدند؟

 کابل، در ۀفرخنده، چون ماھی بی جانی در بستر رود خشکيد. اين بود سرگذشت زنی که معنای نامش خوشبختی بود

دم سوخت و سوخت تا سرانجام خاکستر  ھستی در برابر چشمان مرۀسرزمين فغان ستان، چون اوراقی مقدس از صفح

  .شد

 خود را ۀساعت چھار بعدازظھر بخشی از ھمين قاتالن و اراذل با افتخار در فيس بوک خبر اقدام شجاعانه و ھنرمندان

ی ھای خود را به تماشا گذاشتند تا خانم معاون وزير ئفلم ھنرنمابرای جھانيان درج کردند و برای محکم کاری ھمراه با 

ن راست بوده يا نه؟ و اگر آبدون اين که بپرسد آيا خبر سوزاندن قر(ن پرستی خود را ھويدا کند آات  ملی و قراحساس

راست بوده به حکم چه دادگاھی فوری فرخنده را در مسجد به زير لگد گرفته اند؟ مگر مسجد خانه خدا و پناھگاه بی 

مريکا داشته و يک مشت حرف مفت و بھتان ارفتن پناھندگی از يا تا آن ديگری بنويسد که فرخنده قصد گ) پناھان نيست؟

لم ھا تصاوير قاتالن را روزگار ھمين فچرند ديگر از رسانه ھا ی عمومی و فيس بوک پخش می شود و اما از قضای 

  !به خوبی ضبط کرده و چگونگی کشتن فرخنده را به وضوح فاش می کند

 کشته شدن فرخنده ، پدر و خانواده اش را تھديد کرد تا بگويند فرخنده ليس محلی عصر ھمان روز، پس از دادن خبروپ

رسانه . د نامعلومی فرار کننۀ خانه شان را بگذارند و به نقط،ناراحتی روانی داشته و بھتر است آنھا برای در امان ماندن

رانگيخت و اين اعتراض از ی شدن خبرھای ضد و نقيض و نبودن نشانه ای از عدالت در قتل فرخنده، خشم مردم را بئ

به » ما ھمه فرخنده ايم«زنان افغانی با ماسک .  وسيعی به خود گرفتۀسوی مردم و به خصوص از سوی زنان چھر

  . علنی قاتالن بيشمار آن زن بی سالح شدندۀخيابانھا ريخته و خواھان دستگيری و محاکم

مرکز کابل، به  بی امنيتی و جنايت آشکار در روز روشن در  مردم افغانستان به ويژه فرھنگيان و زنان برآشفته از اين

 تلخ و خونين طالبان ديگر به ھيچ وجه تن به ۀمردم افغانستان پس از تجرب. ی و دادخواھی پرداختندئاعتراض و راه پيما

ين شکل کشتن فرخنده بد. اسارت و قتل ھای داعش و يا شبه داعش نمی دھند و با ھر نوع عالئم داعشی می ستيزند
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 اين اراذل و اوباش و ھمچنين ۀفجيع زنگ خطری بود تا وجدان جامعه بيدار شود و به شدت خواھان دستگيری و محاکم

  . ليس بی خاصيتی که قادر به دفاع از مردمش نيست، بشودوبرکناری پ

ليس وکوفته بودند و يا پاز طريق عکس و ويدئوھای آماتور از قتل فرخنده، بسياری از آنان که با لگد بر مغز فرخنده 

در مورد قتل فرخنده ھمه انتظار محاکمه ای . دستگير شده اند)  شانۀولی نه ھم(ی که تماشاگر صحنه شده بودند ئھا

 عدالت ۀِاميد که چشمان ھشيار جمع را احزاب با معامالت پنھان سياسی نبندد و اين موج گسترد.  عادالنه را دارند

  . پايان محاکمه قاتالن پيش برودخواھی با ھمين پايداری تا

بزرگترين جرم فرخنده، زن بودن در کشوری مردانه . بيگناھی و شدت مجازات دو شاخص اصلی ماجرای فرخنده است

  . فرخنده به بدترين شکلی قربانی شد و روز برابری و بھزيستی را نديد. با قوانينی مردانه و دينی مردانه است

 فرخنده بر دوش ۀديدن جناز. ان در دادخواھی برای فرخنده و خانواده اش ستودنی استقاطعيت و پايداری زنان افغ

ی که فرخنده ئ افغانستان با کاشتن نھالی در جازنان.  بارزی از ھمبستگی و ھمدردی عميق زنانه استۀ، نشانافغانزنان 

ان، تابوشکنی کردند و حرکت وسط زن و با به دوش کشيدن تابوت فرخنده در مراسم به خاکسپاری ت را سوزانده بودند

  .ی را آغاز کردندرو پيش

زنان ايرانی متأسفانه در برابر قتل «:دوستی می گفت. در برابر اين فاجعه ھمبستگی زنان افغان بسيار زياد بوده است

، ھرگز چنين ندا يا ترانه يا زھرا يا زيبا و يا زينب و يا ريحانه و يا ده ھا و صدھا و ھزاران زن جانباخته ديگر

وليت در ؤاحساس عدم مس. ھمبستگی عظيمی از خود نشان نداده اند و ھرگز تابوت ھيچ زنی را بر دوش نکشيده اند

رو می ه چيزيست که ھنوز در ايران با سکوت با آن روب» ترانه موسوی«مورد تجاوز گروھی و سپس سوزاندن جسد 

  . »شوند

. ی عامری چه آمد؟ بحث بر سر مزدوران اجنبی و يا  خودمانی نيست باالخره معلوم نشده به سر دکتر زھرا بن

 می انداخته، پس از توقيف،  زندانيان سياسی عکسۀ زندان از خانواد زنی داشته جلوھمبستگی زنانه کجا رفته؟

زھرای ی، شکنجه، تجاوز، او را کشتند و ھنوز مرگش دادگاه عادالنه ای نداشته؟ امنيت کشور کجاست؟ بر سر ئبازجو

البد می خواستند آبروی قاتالن (  اسم فاميلش را ھم به غلط بنی يعقوب می نوشتند تا آبروداری کنند ءجوان که در ابتدا

به خيابان نيامدند و » ما ھمه ريحانه ايم«يا » ما ھمه ترانه ايم«چه آمد؟ چرا در ايران جمعی با شعار ) را حفظ کنند

بينيم که زنان افغان تا چه حد بر زنان ايرانی پيشی گرفته اند و حقارت ھا و اعتراض نکردند؟ از اين زاويه می 

شھامت و صراحت . وابستگی ھا و منافع مالی و احتياط، تا چه حد باعث عقب ماندگی جنبش زنان ايرانيان شده است

 تلويزيونی با سيمين حسن زاده تحسين برانگيز است کدام روزنامه نگار يا فعال فمينيست يا حقوق ۀسيلی غفار در مناظر

ی مخاطب ئی يا دودوروئ محابا گستاخانه در برابر دروغگوًبشری ايرانی در جدل با مخاطب خود تا اين حد علنا و بی

  خود چنين از خود پايداری نشان داده است؟

ای ما ايرانيان دلگرم کننده است اما ناخودآگاه سخت نگران کننده ھم ھست چون سريع به گرچه ديدن اين صحنه ھا بر

 اراذل و فرستادن اوباشی که مأمور حال گيری و شکستن چنين افرادی ۀعواقب آن از جمله پرونده سازی و يا حمل

ی چنين رسا ئ صداھاومت وقتھستند آشنا ھستيم يا با حمله و  خطر جانی از سوی حاکميت و يا خريده شدن توسط حک

را که صدای مردم ھستند ساکت می کنند و خدا آن روز را نياورد که فرياد زنانی آگاه و سربلند و ھشيار مانند فرخنده 

  ...روزی در کوچه ای خلوت . رو به خاموشی بگذارد

ی که بر چھره دارد، حاال ھر داعش نقاب. ناخودآگاه احساس می کنم که داعش چنگ انداخته روی تمام کشورھای مسلمان

مريکا ظھور کرده و انگار پس  از طالبان خيال دارد، خدايا زبانم الل، نمی خواھم اده به ع القاۀچه که ھست پس از حمل

  . فکرم را به زبان بياورم
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  اما کشتن فرخنده با آن شکل فجيع چه فرقی با سر بريدن جيمز فولی دارد؟

 طالبان ۀبحث  و مجادله با مالی دعانويسی با تفکری خرافی و در واقع مبارزه با بازماندبه گمان من اشتباه فرخنده در 

  تئوريک بود که به نتيجه نمی رسد و می بينيم برای ھمين جان خود را بر اثر دروغ دسيسه بار مالۀاز طريق مجادل

شفاف . ش بيھوده است چون به نفعش نيستی که از راه دعا نويسی درآمدی دارد نمی آيد قبول کند که اينکارئمال. باخت

بودن از صفات ماليان دعانويس نيست، مال بودن در افغانستان، مانند مارخورده، افعی شدن است، پس فرخنده نبايد با 

  . او سر شاخ می شد اشکال از جای ديگريست

.  خودۀ برای گرفتن حقوق ماھيانمی بينيم که در اين قضيه ھمانقدر مال نفع اقتصادی دارد که خانم سيمين حسن زاده

البته مردم افغانستان پس از طالبان از خطر نيروھای بی رحم داعش  . منافع مشترک، آدمھا را با ھم ھمعقيده می کند

 بتواند اين مار، اين افعی  مھلک را ءجنايتکار با تمام نمايش ھای خشونت بار دولت اسالمی آگاه است و اميد که از ابتدا

  .ن خود پس براند و آزادی و حق خود را حفظ کنداز سرزمي

  ی ملتش از باورھای خرافی را به چشم ببيندئسوخته شد و فرصت نکرد رھا

  کشته شد و مجال نيافت شاھد به سر آمدن دوران جھالت و پايان دوران بيخردی باشد   

  وران را ببيند ِ افغان از ستم مردمان و دۀخاکستر شد و نگذاشتند روز آزادی مردم رنج ديد

  .به اميد بھروزی و بھزيستی در روزگاری فرخنده برای مردم افغان ياد فرخنده را گرامی می داريم

  اپريل٢۶بازنويسی دوم  

 اين مطلب به زبان فرانسه ھم ترجمه شده است و برای رسانه ھا فرستاده خواھد شد. 

  

  لينک منابع

media_social_farkhunda_03k_2015/03/150330/afghanistan/persian/uk.co.bbc.www://http  

_women_funeral_farkhunda_04k_2015/04/150401/afghanistan/persian/uk.co.bbc.www://http

speech  

  صحنه ھای بسيار خشن: لمھای مستند از صحنه قتل فرخندهف

pXqqGGKTAgU=v?watch/com.youtube.www://https  

XllA8PXdg8x=v?watch/com.youtube.www://https  

E0fqaeFcNuu=v?watch/com.youtube.www://https  

MdY2hSJ85Ia=v?watch/com.youtube.www://https  

koBLAYIkvSw=v?watch/com.youtube.www://https  

CXbDWQlWHSg=v?watch/com.youtube.www://https  

tzhDkUDsZAk=v?watch/com.youtube.www://https  

  

  گزيده و فشرده اخبار وب و فيس بوک

 او ۀ اسفند از منزل خود در کابل خارج شد و ساعاتی بعد خانواده اش جناز٢٨ افغان صبح روز ۀ سال٢٧فرخنده، دختر 

بنابر روايتھای موجود گويا فرخنده . اش متعصب تکه پاره و سوزانده شده بود تحويل گرفتندرا در حالی که از سوی اوب

 لفظی پيدا می کند و به اعتراض، کاغذی را که ۀدر صبح روز حادثه با مالی دعانويسی مسجد  شاه دو شمشير مشاجر
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الی دعانويس که کار و کسب خويش م. دعانويس بر روی آن دعا و طلسم خويش را نوشته بوده به داخل آتش می افکند

 !را در خطر می بيند، به ميان مردم شتافته و به دروغ فرياد می زند که اين زن قرآن شريف را به آتش کشيده

با فريادھای مالی دعانويس توده ھای جاھل و اوباش متعصب به گرد فرخنده حلقه می زنند، مرتد و مزدور امريکا می 

که فرخنده فرصت دفاع از خويش را بيابد او را  باره ادعای مالی دعانويس و پيش از آنخوانندش و بدون تحقيق در

زير مشت و لگد خود گرفته و تا حد مرگ کتک می زنند، سپس پيکر نيمه جانش را زير چرخھای ماشين انداخته و 

ان را به تمامی به انجام که مطمئن شوند عمل مقدسش بارھا از روی جسم بی جانش رد می شوند و در پايان برای اين

 .رسانده اند جنازه فرخنده را به آتش می کشند

 تا انتھای ماجرا فقط ناظر جنايت ءليس، که به گواھی ويدئوھا و تصاوير ثبت شده توسط دوربين ھای موبايل، از ابتداوپ

له بالفاصله به منزل أمسجام نداده برای پاک کردن صورت بوده است و ھيچ اقدامی برای جلوگيری از قتل فرخنده ان

 قربانی مراجعه و با تھديد از آنھا می خواھد که برای در امان ماندن از دست متعصبين مذھبی ھرچه سريعتر ۀخانواد

ًمنزل خويش را تخليه نموده و به مکان نامعلومی فرار نمايند و ضمنا پدر فرخنده را وادار می کنند که اعتراف کند 

ليس واعترافی که بالفاصله از سوی پ. نی بوده و به ھمين دليل قرآن را به آتش کشيده استدخترش دارای بيماری روا

 ی می شودئرسانه 

 شھروندان کابل سعی می صبح روز پنج شنبه گذشته زنی جوان با صورتی خونين و پای برھنه رو به دوربين موبايلھای

 که ماليان متعصب واوباش جاھل به راه انداخته بودند ی بگويد، اما صدای ظريف و لرزان او در ھمھمه ایئکرد چيزھا

عده ای دست بر اندامش می . شنيده نمی شد و فقط مشت و لگد بود که از ھر طرف به سر و صورتش حواله می شد

ی متعصب حالل گشته بود تمطع بجويند ئت از جسمی که اکنون با فرياد مالکشيدند و سعی می کردند تا در آخرين لحظا

   ای ديگر هللا اکبر گويان با چوب و سنگ بر سر و رويش می کوفتندو عده

ِدخترتان قرآن را آتش زده و زخمي است، مردم "ِ امنيه كابل به پدر و مادر فرخنده در دفتر خود گفته است كه قومندان"

 به طلوع نيوز گفته  زخمي است؛ منًااو ھنوز در حوزه دوم نزد ما است ولي شديد... خواھند او را بكشند خشمگين مي

ِخاطر حفظ زندگي خود و دخترتان گفته ھاي من را تأه شما ھم ب. ام كه او بيمار رواني است يد كنيد و به طلوع نيوز ئِ

 "...برده است يد كه او از بيماري رواني رنج ميئبگو

ل بدينسو از بيماري رواني گويند دخترشان از شانزده سا كه پدر ومادر فرخنده مي اگر متوجه شده باشيد، مصاحبه اي

ِرنج ميبرد؛ در دفتر كار   .ِ امنيه كابل و در حضورداشت او صورت گرفته است نه در خانه، حوزه يا بيمارستانقومندانِ

ِ كابل پس از ختم مصاحبه دست خود را باآلي شانه چپ پدر فرخنده ميقومنداناين را ھم يادداشت كنيد كه   ارد و ميذگ ِ

ِي اما وضعيت بسيار زياد خراب است؛ راستش مردم خشمگين  آئِخو آدم خوب و مسلمان به نظر مي تو! كاكا "گويد  ِ

 دخترت را زۀِكه كس دگري را خبر كني جنا برو و با دوسه نفر نزديكترين دوستانت بدون اين. دخترت را كشته اند

ٌتسليم شو و خپ و چپ يك جا  ...َي گورش كن يا د دريا پرتويشئَ

مرده ره كه گور كردي خود و "ِ امنيه كابل به پدر فرخنده در دفتر خود گفته است كه قومندانكھ سومي ھم اينِيادداشت 

خواھيد  اگر مي... توانم ِرويد برويد؛ من امنيت شما را تأمين كرده نمي كه مي يئخانواده ات از كابل بيرون شويد، ھرجا

  كابل بكشيدخود و فاميل تان زنده باشيد ھمين امشب خود را از

که صدھا رمال و جادوگر و دزد و اوباش در داخل و اطراف آن جمع شده " مسجد شاه دو شمشيره"فساد يعنی ۀ اين بقع

شاه دو شمشيره خود با لشکر غارت و وحشت تازی به . توالت عمومی درست شود/ اند بايد تخريب شده و جايش تشناب

 . به قتل رساندکابل حمله کرده و ھزاران تن از کابليان را

 


