
  ٢٠١٥/ ١٥/٤                                                            کانديد اکادميسين سيستانی                

  
  )فرخنده(اشکی در سوگ انسانيت

  

زرفدای سر، سرفدای  «:يک ضرب المثل معروف افغانی ميگويد

ضرب المثل ھا مثل چيستانھا،وسرودھا وترانه ھای عاميانه » !ناموس
  که گوينده اصلی  آنھا معلوم نيستندجزئی از ادبيات شفاھی مردم است

 زبا نھا  سير طورشفاھی برسر ب ، در يک اجتماع بوجود آمدهولی
. از نسلی به نسلی انتقال  می يابد    از سينه يی به سينه يی و،ميکند

   راھانده  آنگويبوجود  آمدن  وھويت دقيق  تاريخ   ميتوانن اين  بنابر

                                                           قتل  فرخنده لکۀ ننگی در دامن تاريخ ما                                                         .مشخص کرد  معين  و

در ضرب المثل فوق الذکر،ديده ميشود که جامعه افغانی حاضراست سرخود را فدای 
خود بکند، ولی در اين ضرب المثل وھيچ ضرب المثل ديگری ) دختر، مادر وخواھرھمسر، (ناموس

بنابرين ميتوان استنباط کرد که درجامعۀ افغانی، ناموسداری » !سرفدای دين« :گفته و ديده نشده که
يعنی يک افغان حاضراست سرخود را در راه حفظ عزت . بيشتر از دينداری اھميت داشته است

ود بدھد، ولی در راه دين وعقيدۀ خود حاضر به چنين قربانی نخواھد بود، ورنه خ) ناموس( وشرف

  .می بايد در باورھای عاميانه از چنين قربانی ياد ميشد که نشده است

روستاھای افغانستان بمصداق اين ضرب المثل برسرموضوع  با وجودی که ھر روز در دھات و
رخوردھای خونين صورت ميگيرد، چرا درقتل بی حرمتی به زن وخواھر و مادر،ميان مردان ب

خورشيدی در کابل، ھيچکسی به اين فکر ) ١٣٩٣ حوت ٢٨( مارچ١٩وحشيانۀ فرخنده درتاريخ 
وانديشه اندر نشد،که فرخنده يک زن است،يک دختر است، يک خواھر است ويک ناموس است و 

ده بجان فرخنده به اين فکر اندر بايد از ناموس اين وطن دفاع کرد؟ چرا ھيچکسی از افراد حمله کنن

نشد که اگر بجای فرخنده خواھر ويا ھمسر ويا مادر خودش باشد، وظيفۀ او چی خواھد بود وچرا 

نبايد از وی دفاع نمود؟ آيا اين حمله کنندگان ھمگی مسلمانان افراطی ومؤمن به قرآن و اسgم بودند 
ع حمله  بردند تا زود تر به حياتش خاتمه دھند؟                                                                    که سراز پا نشناختند و دد منشانه برفرخنده بی دفا

بدبختانه شرايط ناگوار سه دھه  جنگ و کشتار وتبليغ جھاد و انتحار توأم با بيکاری و فقر 
 وعاطفه وعشق وانسان دوستی ونھادينه شدن خشونت عليه زن، مردم ما را چنان از اخgق واحساس

تھی کرده است که برای ارتکاب ھرجرم وجنايت عليه انسانھای ديگر، ھيچگونه حد و مرز اخgقی 

قتل وحشيانه  فرخنده، براثر يک تھمت دروغين يک تعويذ نويس مکار و . وانسانی را نمی شناسند

ملت ما تا آن روز ھرگز يک . تاغواگر، ملت ما را در برابر جامعۀ بشری و تاريخ سر افگنده ساخ
اين قتل وحشيانه مردم افغانستان را در . چنين شکست وسقوط انسانيت را در تاريخ خود به ياد ندارد

اذھان جھانيان به حيث مردمان وحشی وغير متمدن رقم زد که پاک کردن اين لکۀ ننگ از دامن تاريخ 
د که به زنان احترام ميگزارند وزنان مثل مردان نا ممکن است، مگر اينکه افغانھا در عمل  ثابت کننن

اين وطن از لحاظ حقوقی درتمام عرصه ھای اجتماعی واقتصادی وفرھنگی برابر با مردان اند و بی 



حرمتی وتجاوز به حقوق زنان از سوی مردان جزائی سنگين تر نسبت به بی حرمتی در برابر 

  .ت از حقوق شان کمر بسته باشدھمجنس خود دارند و قانون با تمام قوتش در حماي

قتل فرخنده بدون ترديد يک جنايت عظيم وبی مثال ضد بشری بود و وجدان ھمه انسانھای با 

ھر نوع توجيه حتی اگر قرآن خدا را ھم سوختانده می بود، . وجدان  را بشدت جريحه دارساخت
فقط مراجع عدلی کشور کسی که قرآن را سوختانده باشد، .  مستحق جزايی به اين سنگينی نبود

صgحيت تعيين جزای او را دارند، نه افراد رھگذر وجوانک ھای از خدا وقرآن بيخبرتا  اين دختر 
مظلوم را با چنان وضع رقتبار وغير انسانی زجرکش کنند و تکه تکه  وغرقه در خون نمايند وسپس 

ويش او را آتش  بزنند وخاستر موتر را از روی جسد نيم جانش بگذرانند وبرای اطفاء درنده خوئی خ
اعتراف ميکنم که تا کنون من نتوانسته ام بيش از يک دقيقه صحنه ھای نابودی وحشيانۀ . کنند

گفته ميشود وحشيان گرگ صفت مدت دوتا سه ساعت مشغول زدن وکندن و به . فرخنده را تماشا کنم
ی  کتک خوردن وکوبيدن سنگ ديدن صحنه ھا. آتش کشيدن ونابودکردن اين دختر مظلوم بوده اند

وخشت وچوب برفرق وجسم فرخنده مو براندام انسان راست ميکند، ودلھای مثل سنگ را به گريه 
واميدارد، اما تعجب ميکنم که چگونه درمدت مرگ اين دختر بيچاره وجدان ھمگی  حاضرين در 

  صحنه مرده بود وھيچکسی دست کمک بسوی او دراز ننمود ؟

  

  
  )٢٠١٥ مارچ١٩(تصويری ازقتل ودرماندگی  فرخنده و سپس زيرموتر کردن وآتش زدن جسم او درکابل 

  

که گويا فرخنده قرآن را  نوشمشيره مبنی بر اينويس زيارت شاه د  تعويذشوب انگيزاترفند بکارگيری 
 حتا از خود نمیاز مشمولين جنايت قتل فرخنده يچ کس ھکه د مؤثر وکارسازافتاآتش زده، به حدی 

 بگفتۀ . ودست از آسيب زدن به او نگھدارند دروغ گفته باشدتعويذ نويسپرسد که ممکن است مgی  
زدگی جنسی شماری از مردان   دھنده محروميت  ازتاببرخی از اين تصاوير  ب"يکی از تحليلگران

ھای بدست آمده برای نظاره اندام  ترين فرصت  شان اندک ھای جنسی فرونشاندن عقده است که برای

  ".کنند ُيک زن يا لمس کردن آن را حتا در جريان زجرکشی دريغ نمی

ی است، برای پوليس اين تراژيدی در پای تخت کشور برای دولت مردان افغان مايۀ شرمسار
کشور مايۀ خجالت است، برای شھروندان کابلی که چنين فاجعه ای در شھرشان رخ داده است، جای 

زجر کشی فرخنده در تاريخ افغانستان چه که در .برای مردان افغان مايۀ سرافگندگی است. ننگ است
ريخ، حتی در تھاجم ھيچکسی در ھيچ کشوری ودر ھيچ دوره ای از تا. تاريخ بشريت نظير ندارد

  . چنگيز وھgکو چنين بيرحمی و درنده خوئی را در حق يک دختر ودرحق يک زن سراغ داده نميتواند

ديگر ارزش وماھيت خود را » زرفداری سر وسرفدای ناموس«به نظرميرسد که ضرب المثل 

  ی اجتماعی از دست داده است ونسل کنونی بخصوص در شھرکابل با محتوا وپيام اين نوع ارزش ھا



  !!بيگانه شده اند

 ساله در قلب شھر کابل، ٢٧ھيچ دليل وبرھان و بھانه ای از شکوه  مرگ فرخنده، دخترنامراد 
در روز روشن، در پيش چشم ده ھا تن پوليس ملی،از سوی صدھا تن اوباش عقده مند بيکار وگنده 

ود، حماسۀ زن مظلوم افغان را فرخنده دختری که با مرگ خ. مغز بيغيرت ونادان، کاسته نميتواند
   .آفريد، در دل تاريخ جاويدانه گرديد

بايد وزارت من پيشنھاد ميکنم که برای آن زنده ياد، نامگذاری يک جاده کافی نيست، می 
معارف يکی از ليسه ھای دخترانه کابل را به اسم فرخنده نامگذاری کند، تا ھم زخمی که بردل والدين 

ب زنان کشور ايحاد شده مرھم گذاشته شود، وھم به مردمان جھان نشان داده فرخنده وھمچنان در قل
ھمگی . ھمگی جاھل ونادان و وحشی و درنده خو نيستند .باشيم که افغانھا ھمگی زن ستيز نيستند

   .قدر زن و قدر فرخنده را ميدانند) به استثنای انسانھای آشفته روان(

ف اين وظيفه را نيزميگذارد تا برای احياء مقام  قتل فرخنده بر دوش اوليای وزارت معار

ومنزلت زن  بحيث مادر، ھمسر، خواھر و شريک زندگی پدر، مضمونی درنصاب تعليمی مکاتب 
عgوه شود و با تدريس اين مضمون اھميت ونقش زن در جامعه وخانواده ، در اذھان کودکان 

ًعی وبصری ومکتوب اخgقا وظيفه دارند تا البته رسانه ھای سم. ونوجوانان کشورتلقين وتبليغ گردد

ًاقg در ماه دوبار ميز ھای گرد تبادل نظر در مورد نقش واھميت زن درخانواده وجامعه ترتيب دھند و 

ًروحانيون نيز ايمانا وظيفه دارند تا برای جوانان ونمازگزاران خود درحمايت از زنان ومنع خشونت 

 مادر وھمسر  وبا�خره ناموس وشرف خانواده،از تبليغ نيک عليه آنان ومقام ومنزلت شان به حيث

ودين خود را بحيث فرزندان اھل وصالح مادران خود ادا نمايند تا در آينده حوادثی . دريغ نورزند
 . نظيرحادثۀ تکاندھندۀ فرخنده دراين کشور رخ ندھد

 به عنوان اشکی در  راشاعرنامدار ايران اين شعر ارج ناک فريدون مشيری،درپايان ميخواھم 
  . پيشکش کنم، استانسانيت در افغانستانفرخنده که سوگ سوگ 

  

  )فرخنده( اشکی درسوگ انسانيت 

    ازھمان روزی که دست حضرت قابيل

    گشت آلوده به خون حضرت ھابيل

     از ھمان روزی که فرزندان آدم 

    صدر پيغام آوران حضرت باری تعالی

    وشيدزھر تلخ دشمنی در خونشان ج

    ، ُآدميت مرد 

   . گرچه آدم زنده بود

    از ھمان روزی که يوسف را برادر ھا به چاه انداختند

    از ھمان روزی که با شgق و خون ديوار چين را ساختند

   ، آدميت مرده بود

  . گرچه آدم زنده بود 

* * *  

     ،روزگار مرگ انسانيت است  قرن ما 



     سينۀ دنيا زخوبی ھا تھی است

     صحبت از آزادگی، پاکی، مروت، ابلھی است

     صحبت از موسی و عيسی و محمد نابجاست

  . قرن موسی چنبه ھا است

 * * *     

    صحبت از پژمردن يک برگ نيست

    وای جنگل را بيابان می کنند

    پيش چشم خلق پنھان ميکنند دست خون آلود را در

    ھيچ حيوانی به حيوانی نميدارد روا

   ه اين نامردمان با جان انسان می کنندآنچ

 *  * *   

    صحبت از پژمردن يک برگ نيست

    فرض کن مرگ قناری در قفس ھم مرگ نيست

    فرض کن يک شاخه گل ھم در جھان ھرگز نرست

    فرض کن جنگل بيابان بود از روز نخست

     در کويری سوت و کور

    در ميان مردمی با اين مصيبتھا صبور

      مرگ محبت مرگ عشق صحبت از

  !                   گفتگو از مرگ انسانيت است

    پايان      

  !ياد ونام فرخندهگرامی باد، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


