
نشست خون و آتشمیان  تپید فرخنده  

شکست با مرگش خرافات زنجیری تا  

 

 رقم کابل خیتار صفحه در را یگرید نیخون حوت ، حوت هشت و ستیب خیبتار فرخننده خون که میبود بهار آستانه در

 قران تهمت او به بود یروشنگر و پسندان تخرافا و سانینو ضیتعو با فرخنده جدال اصل در که یسوز قران اتهام.زد

  .زدند سوز

 همه یها گوش اما.زند سخن اش اتهام رد و  بودن مسلمان از ،سیپول چند و نیخشمگ مردان از یا حلقه در فرخنده

 ناظر و کرده رها  نیخشمگ مردان حلقه نیب در را او یوحش مردان انیماز  نجاتش یبجا سیپول حتی برعکس .کربودند

.نددش فرخنده شتم و ضرب  

 ور حمله او بر تیاسالم و تیانسان وجدان از آگاه نا ینیخشمگ مردان . بود  تنها یتنها فیضع و فینح جنس ، فرخنده

 را (نیاشم) ای موتر ریتا اش جسم یباالاز. نمودند اش پرتاپ نیپاه به وارید از .ندردک شمال لگد پا ریز درو شدند

 .زدند تیکانکر یها توته و چوب و سنگ هم هنوز روحش یب برجسد و دنردک اش پرتاپ کابل خشک یایدر به .ذشتاندگ

.دندیکش آتش به را جان یب جسد آن انجام سر و  ساختند یزخم شتریب را جانش یب جسد  

  با را یسور چهارشنبه و ساخت نیرنگ گون الله را شهر جاده یرو بهار ورود از قبل روز دو فرخنده خون قطرات

  .کرد لیتجل چهار نود بهار آستانه در شروح یب جسد آتش یها شعله

 موقع آن در شان احساسات اتش .بودند شامل را جوانان نو و بالغان ، ساالن انیم از یجمع که نیخشمگ و یوحش مردان

 خالف و یانسان ریغ عمل به دست سینو ضیوتع و مال کیتحر با و نموده غلبه شان منطق و عقل  و تیواقع کدر بر

 کهنیا بدون .گرفتند را فرخنده از یعنی زن کی از هم آن،عاجز و مظلوم انسان کی جان و زدند خود یاسالم یا دهیعق

.دشویم شناخته جرم یدتیعق همو یاجتماع لحاظ از هم شان عمل نیا که بدانند  

 یاریآب را فردا خواهان عدالت نورس یها جوانه خاک دل ودر شست هجاد روی از را فرخنده خون یبهار باران قطرات

 زندان حصاراز رگشم با را یزندان زنان تا شد کلند و لیب افغانستان زنان زندان کندن حفر در مرگش با فرخنده.ردک

.دهد ییرها کی و ستیب قرن  شانیاند کیتار پسندان، خشونت کاران، ظلمت  

  المناک دثهحا از پرست شب دل اهیس نوکران و مزدور، و روحانیون  ها مال نهمذبوحا و تو جیع نادرست و تالش وجود با

 سوخته جسد یا شده بلند آتش و دود ،یبو که بودند ان از غافل .ندهند راه بخود راخطر یسودا و شیرنج ن قاتال تا انروز

 بلند را یخواه عدالت یندا ،گروپ گروپ دسته، دسته انها.دیرس آزادمنش انیلیکاب مشام به کابل شهر یفضادر فرخنده یا

.ددنیکش بدوش را فرخنده ادی زنده یسپار خاک به و تابوت حمل افتخار خود کابل رزمنده زنان شان شیپ شایپ در .کردند  

 یها شهیر جاریست تا ،یبهار باران یها دانه با کجای  یخواه عدالت ادیفر و غیچ  کابل شهر یفضا در هفته کی یط 

.دنک یراز خشونت آبیا را زن ییرها و یاجتماع -طلبی   لتعدا  ،یخواه یآزاد  

فرخنده رنگین شده که با خون  را یخواه عدالت درفش افغانستان یها شهر همه در مبارز  مردان و زنان نخست قدم در

 سیپول دنیکش محکمه زیم خواهان به .ندشد فرخنده قتل عامالن دنیکش محکمه به و یریدستگ خواهان و ندبود، برافراشتن

تعهد و .نیز گردیدند اند دهانجام ندا به موقع شان را تیمٌسول که یتیصالح با مقامات و محل یتیامن حوضه تیمٌسول یب

دست  نخستین.داد خواهد ادامه را شان هرزبام دیشه فرخنده قتل عامالن یجزا وتطبیق عدالت کامل ایاجر تاسپرده اند 



 ، کابل تیامن قوماندان یگو سخن یبرکنار ،افغانستان بر پاست در سراسر که پرستی تخرافاضد افراطیت وش آورد جنب

.است ،حادثه در حاضر  یها سیپول و قاتالن از یا عده یریدستگ و  

 که ساسبی اح  اشخاص از جانبی هم موجودیت و شد فرخنده شهادت سبب وار عده ای از مردان بیکار گوسفند احساساتی 

 راه یو صد و شتم خشم مانع  یک مرد حتیو ولی به مثابه یک انسان و یا یک مسلمانرا از نزدیک نظاره میکردند  حادثه

باید رسانه های اجتماعی هر روز صحبت و یاد آوری  شان و ضعف وجدان  یتیمٌسول یب ولگردان و وحشیان نگردیدند.از

مه علنی جانیان و قاتالن کحم یدبا کنند تا وجدان یخ زده ایشان آب گردیده و احساس انسانیت در وجود شان بیدار گردد.

شداری گردد به ه تا ردیدهپخش گ بطور زنده از طریق رسانه های جمعی ایشان فیصله محکمهو تطبیق  و اجرافرخنده 

 ندهیآ در حوادث نیچن تکرار از تا دالن  هشود به سیا عبرتی و درسی دست به عمل خشونت می زنند انهای که هنوز هم 

.گردد یریجلوگ  

را به درک  و   احساسات .است دهیشوران را شما احساسات که ستیا یعلن رزهبام یآغاز نیا  ! افغان شهامت با زنان 

صف خود را  همیپ یریگ ارتباط باو  پرداخت منظم تشکالت دجایا به عملابتکار با و هشناخت و عمل تبدیل و تغیر داد

 را فرخنده کریپ کهیهمانطور.دیریگ بدوش خود جنبش خود را عمل ابتکار زید که چگونهمومستحکم و استوار سازید.و بیا

.دیهدپاسخ  شونتخ با خشونت هر با و دیکن قدعلم یعدالت یب هر مقابل در دیبکوش دیدیکش بدوش  

   برو دیبروکار به گردن یرو تنها آن حلقه کردنواز سرتان  چادر دنیچ بر با را گام نخست  تجاجاح برسم!  دینهراس

 معرض در شما از یکی گاه هر.شماست مسلم حق نیا.دیبده جواب تان خشم با را کننده اعتراض هر .دیبردار گام  ها جاده

 گریهمد یاجتماع یها شبکه قیطر از ردیگیم قرار خیابانی وحشی مردان تیاذ و وآزار ولگردان یرفتار بد ای و خشونت

 یانیشتیپ شما وحدت.دیکن یبانیپشت عمالٌ  تان دهید تیاذ خواهر از و دیگرد جمع یریدرگ محل  در فورا و اطالع را

. دارد شما با زین را همدرتان برادران  

.کند شیهم یبرا را ساالران مرد و ظالمان قبر و موختآ دیبا فرخنده از  

.دیپاش هماز را صارتح یها مرز اش خونریختن  با که آموخت فرخنده از  

  .دیرزم خرافات هیعل طورچ که آموخت فرخنده از

 فرخنده دگر در بین ما نیست.اما فرخنده های بیشماری تولد یافتند.

را در افغانستان جشن گیرید. پرستان و خرافات ی ، لبخند پیروزی جنبش ضد افراطیونبا لبخند شگوفه بهار  
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