
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 3تر 1 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 

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

  

  

 11/04/2015                                  علی محمدی
 

 ه می شودساخت« دهـنـاد فرخـهـن»
 

 از خانه و خانواده فرخنده اردید
 

 ر گرفته از وبالگ عظیم بشرملب

 
که فرخنده سوزانده شد یک نهال بزرگ بنشانم. اما فرخنده تنها دختر من گوید: تصمیم دارم در جایی  پدر فرخنده می

هم  کنم. امیدوارم بازاند تشکر می  کسانی که برای فرخنده کار کردهنیست. دختر همه مردم افغانستان است. از تمام 
 مردم ما برای فرخنده کار کنند...

سوی خانۀ فرخنده حرکت شنبه است. با سه نفر از دوستانم از مسیر کارته پروان به بعد از ظهر روز پنج  2ساعت 
رسیم. آدرس خانۀ فرخنده را دقیق خبر نداریم،  انه میخیرخ کردیم.  هوای کابل ابری است و مثل قلب من غمگین.  به

پرسیم خانه فرخنده کجاست؟ می « وان کراچی»دانند. از اش را همه می شناسند و خانه  اما اکنون فرخنده را همه می
سرخ رنگ برپا  شود. در پیش خانه خیمۀ می پیچیم، خانۀ فرخنده از دور دیدهکوچه مي  کند. به می رهنمائیدقیق 
بینند. کنار دروازه خیمه، عکس جا می اند. خانواده فرخنده مردم را همین است. در داخل خیمه چوکی گذاشته شده 

  :استفرخنده آویزان است. در این عکس فرخنده چادر سیاه بر سر دارد. در پای عکس این شعر بیدل نوشته شده 
 

 چاه انداختند. گناه، یوسِف ما را به بی**    در کار نیست عشق مختارست بیدل نیک و بد
 

 رهنمائیدروازه ایستاده است. کسی ما را  مسلح در دهن عسكررسیم.  دروازه خانه فرخنده می گذریم، به از خیمه می
است و محقرانه. در طبقه دوم وارد  یتنگای شویم. خانه  های تنگ باال می کند داخل خانه فرخنده برویم. از پله می

 کنند.  شویم. سه نفر دیگر همراه با پدر فرخنده و دو تا برادرش با ما احوال پرسی می یک اتاق می
 

پدر و برادر بزرگ فرخنده را شناختم. پدر فرخنده را 
دم. دیده بو آریاناهمان شب سوختن فرخنده در تلویزیون 

ها و فضای  برادر فرخنده را نیز از طریق رسانه
 شناختم. مجازی می

 

سقف و بینم. به  ام، به پدر و برادر فرخنده می نشسته
د، با خود فکر لرز شوم. بدنم می دیوار اتاق خیره مي

ها در این خانه و اتاق  کنم. فرخنده غریب سال می
دانست که چه فاجعه  ها نمی روز . آنه استزندگی کرد
! ساکت ندای در انتظارش است های درنده و چه گرگ

سراغم آمده. دوست دارم  های دنیا به ام. تمام غم نشسته
از زبان پدر و برادران فرخنده در باره فرخنده بشنوم. 

ترسم با یادی از فرخنده داغ  مي توانم بپرسم. اما نمی
  ن را تازه کنم.های تکه تکه شده آنا قلب

 

 گوید: شود. پدر فرخنده می کم صحبت آغاز می کم
برای گرفتن فورم کابل بخواند. با او  پوهنتونرا در  16ت امتحان بدهد و فرخنده دارالعلوم را تمام کرد. تصمیم داش

نستیم توا خواند می ول معارف گفت اگر فرخنده ریاضی و فیزیک میوزارت معارف رفتم. مسؤپوهنتون، به  ورود به
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های  پذیرش نیست. صبر کنید برای سال خواهد بخواند فعالا  ای که او می کنیم. اما در رشتهاش معرفی  پوهنتون به
 کنم. بعد. فرخنده گفت صبر می

 وراتدكخوانم. سپس برای ماستری و  کابل می را در پوهنتون لیسانسگفت:  دهد: فرخنده همیشه می بازهم ادامه می
 خوانم.... درس می دكتوراگیرم. هر طوری شده تا سطح  آمادگی می

 

 د:کن شود. بعد از مدتی برادر بزرگ فرخنده صحبت می نده میگد و موضوع پرانکن کسانی دیگری صحبت می
 خرید. اصالا  نمیسفانه فرخنده لباس زیاد نداشت. لباس زیاد آیند. اما متأ های فرخنده می سراغ لباس مردم زیاد به

کردم که خدا تمام  شوخی می گفت. گاهی هایش توجه نداشت. خیلی لباس کم دارد. همیشه از مردم سخن می لباس به
کار کنم، قلب من  گفت خوب چه . فرخنده میگویی است. چرا تو این قدر مردم مردم می تو دادههای مردم را به  غم

یش مردم شان پ کنند کاری کنم. تا دیگر دستان تصمیم دارم برای زنانی که گدایی میگفت  این طور است. همیشه می
دیگر نیز « تنه»د در کنارش یک نده دست یک خانم گدا می د. بسیاری از مردان وقتی دو افغانی بهدراز نباش

 زنند... می
 

 :گفت رد. میک کند: فرخنده همیشه علیه خرافات مبارزه می باز پدر فرخنده صحبت می
 ؟کنند فروش مراجعه می تعویذهای  مال مردم چرا به  
 تواند. سپس  کاری برای مردم نمی های زیارت هیچ و دروازه  تعویذبوسند.  ها را می های زیارت چرا دروازه

 ن راه جانش را فدا کرد....گوید: فرخنده در همی گیرد و می گلویش را بغض می
 

گوید:  بار کسی از نزدیکان فرخنده می شود. این های دیگر کشانده می جاکنند. موضوع به  صحبت می یدیگر افراد
کردند.  بازی می کردند. زن پودر فروشی می جمع شده بودند. یک عده آنجا، حتی شمشیره یک عده دزد در شاه دو

داشته. از همین پول برای چند تن از عساکر نزدیک  اساس تحقیقات، زیارت ماهانه دو و نیم میلیون افغانی درآمد به
است. از بین را امنیت جمع کرده  تعویذهای  . کتاب . کردند. شمشیره ماه ده هزار افغانی پرداخت می شاه دو

ردم ها با م شما ببیند این« یابه خداوت»است.  مسایل جنسی پیدا شده« ایه تیتابل»و « کاندوم» تعویذهای  کتاب
 کنند! نمینیست که غریب چه 

 

ن : دولت فاسد است. ممکگوید شود. شخصی می جای دیگر کشانده می ها به کنند و صحبت کسانی دیگر صحبت می
صورت قانونی بررسی نکنند. ممکن است برای چند تن از قاتالن فرخنده حکم حبس را به این دوسیۀ جنایی است 

گونه رها  کاران را این ها جنایت بار بهانه این عید و آن عید یک یک آنان را رها کنند.  صادر کنند، سپس به
ن اگر دولت قاتال گوید: و ناراحتی می ترکیدن آمده با غم  اند. برادر بزرگ فرخنده در حالی که از ناراحتی به کرده

 کنم.  د. من سر سی میلیون مردم افغانستان صدا مینفرخنده را مجازات نکن
 

 ما تنها نیستیم.  دولت باید بداند 
  مردم افغانستان تعلق دارد. ما تعلق دارد، اما بخش زیادی آن بهدولت باید بداند بخشی از قضیه فرخنده به 
   تنها با ما، بلکه با ملت افغانستان نیز طرف است.دولت باید بداند که نه 

 

 گوید: رسد. او با عصبانیت می نظر می تر از تمام خانواده فرخنده به برادر کوچک فرخنده ناراحت و خشمگین
ا فرخنده ر د. اصالا نکش می فجیعانهگونه  دولت باید بشرمد. اصال دولت باید جواب بدهد که چرا دختر مردم را این

پولیس کشت. مگر پولیس دولت نیست؟ پولیس و دولت جواب بدهد که چطور مردم یک دختر غریب را مثل توپ، 
ا صورت قانونی قاتالن فرخنده ر . اگر دولت به . کنند. و تماشا می ایستادها پولیس  و ها عسكرکنند، اما  فوتبال می

گیرم. تمام قاتالن فرخنده را توسط تصاویر  ام انتقام خون فرخنده را از قاتالن او می مجازات نکند. خودم با خانواده
 ام... کرده شناسایی

 

شود... این بار برادر بزرگ فرخنده صحبت  نده میگها پرا کنند و باز هم صحبت صحبت مداخله میکس دیگری به 
 کند: می

ان را فاسداین  انش شوند که با خون افرادی پیدا می می کوشنددین فاسد از دین بیگانگان در بدنام ساختن وقتی 
 د. اگر خون فرخنده نبود،نکن ءافشا

  

 اند.  در یک زیارت جمع شدهو منحرف که یک عده دزد  ؟شد کی متوجه می 
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 است...توانست بگوید دروازه شاه دو شمشیره را ببندید. چون اینجا فساد است. اینجا دزدی  کی می  
 

که فرخنده سوزانده شد یک نهال بزرگ بنشانم. اما فرخنده تنها دختر من گوید: تصمیم دارم در جایی  پدر فرخنده می
کنم. امیدوارم  تشکر می گریستند یک افغانستاناست. از تمام کسانی که برای فرخنده افغانستان مردم همه نیست. دختر 

سازند یک بار لطف کرده ما  شانند، اگر دیوار یاد بود می . منتها اگر نهال میبیندیشندبازهم مردم ما برای فرخنده 
 را نیز در جریان قرار دهند.

 

شد. روز عید داری عزا  بود. اما عید و شادی مردم تبدیل بهنوروز گویم یک روز پس از سوختن فرخنده عید  می
 فرخنده اختصاص های مجازی تمام به کردند. فضا فرخنده صحبت می ۀدم را دیدم با آه و افسوس از قضیهر جایی مر

کنم. این  از مردم ما تشکر می گوید:  شود و می اش ظاهر می داده شده بود. پدر فرخنده بیشتر احساس غم در چهره
  ما گذاشتند. بهغم برای خانواده ما قابل تحمل نبود. اما مردم ما این غم را حصه حصه کردند. بخشی از آنان را 

 

است. در همین روزها  اش نوشته شده نامه را ساختیم. اساس« نهاد فرخنده»گوید  برادر فرخنده می
 نیم.ک اعالم می مطبوعاتيدر یک کنفرانس  های یک شنبه شود. روز کار ثبت و راجسترش تمام می

 

کنیم.  ها و مطبوعات داخلی و خارجی صحبت می های جهانی، روزنامهعکس العمل با خانواده فرخنده در باره 
تان. ما زیاد از بیرون اطالع نداریم، فقط از زبان دوستان از  گوید: تشکر از معلومات برادر بزرگ فرخنده می

 جا بگذارید و از وضعیت اطالع پیدا کنید. برادر گویم یک تلویزیون این کنیم. می های بیرون اطالع پیدا می فعالیت
 گوید: بزرگ فرخنده می

شد یک کلیپ از صحنه روز آتش  فرخنده گزارش داده می تلویزیون بود اما برداشتیم. زیرا در خبرها وقتی راجع به
همین خاطر تلویزیون قابل تحمل بود. به  ها برای خانواده ما غیر گذاشتند. دیدن این صحنه زدن فرخنده را هم می

 بینیم.... نمی
وست دارم در باره فرخنده بشنوم. دوست دارم زیادتر در خانه باشم که فرخنده یک عمر در آن زندگی حریصانه د
خواهیم  کنیم. معذرت می حافظی می همین خاطر خدا اش شویم. به ترسم زیاد مزاحم خانواده درد دیده کرد. اما می

گوید: خوش آمدید این خانه، خانه فرخنده است. خانه  یتان شدیم. پدر فرخنده در حالی که دستانم را گرفته م که مزاحم
شماست. خانه تمام مردم افغانستان است. فرخنده اگر دختر من بود. خواهر شماست. دختر و خواهر تمام مردم 

  افغانستان است.
 

شد که در آن مادر و خواهران فرخنده بودند. او  رهنمائیخانه  از دهن دروازه به ءابتداخانمی که با ما رفته بود. در 
  گوید: مادر فرخنده گفت: می

اه شگوید در راه به  رفته بود. خواهرش می پوهنتونهمراه با خواهر کوچکش به فرخنده یک روز قبل از سوختنش، 
بوسیدند.  شمشیره را می دو ها دروازه شاه آمده بودند و یک عده از خانم تعویذشمشیره آمدیم. چند خانم دنبال  دو

ما هیچ مشکل ش تعویذرید. یگ می تعویذهای فاسد  بوسید. چرا از این مال فرخنده اعتراض کرد که چرا دروازه را می
 ۀیفکنند. اما فرخنده گفت وظ فرخنده گفتم بیا برویم مردم تو را لت و کوب می گوید به تواند. خواهرش می را حل نمی

  دانند. داند در اختیاری کسانی قرار دهد که آن را نمی مردم بگویم. وظیفه هر کسی است چیزی را که می من است تا به
 

 تان هایش در کجاست. وقتی پیدا کردم حتما برای دانم شعر سرود. فعال نمی دهد. فرخنده شعر می مادرش ادامه می
 دهم... می

ها  گویم. روزگاری فرخنده غریب در همین خانه زندگی کرده. سال رفیقم میهمراه دوستان از خانه بیرون شدیم. به 
همین کوچه برگشته است... این کوچه  بیرون رفته و باز هم به ها از این کوچه به در این کوچه رفت و آمد کرده. بار

ابل ک ښاروالیچقدر بجاست که  . . است.های دنیا در این کوچه جمع شده  کنم تمام غم چقدر غم انگیز است. فکر می
 ابن کوچه را رسماا به نام )فرخنده وات( یا )سرک فرخنده( نام گذاری کند.

 

 نامید.« ها شرافتی عصر بی»روزگار ما را مثل روزگار او باید  "شوپنهاور"تقلید از  به راستی به 
 

 پایان
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