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 ۱۳/۳۱/۵۳۳۲          مژگان ساغر

 !میتوان هفته شهید فرخنده نامید را، هفته شهید تاریخ ترین یواقع
 

 . ، لبخند میفروشندو من باز هم به این باور شدم که زنان تاریخ می نویسند ، ناله میخرند
  .آری این زنان سر زمین من استند که قربانی میدهند و برگ برگ تاریخ مینویسند

 
  پیرهن سوخته یی له درون  ـــصد شع
  دن سوخته ییـــر بــن و ســعیدانه ت

       دـــگویــــو سخن میــفرخنده ! نگاه ت
  هر چند که این گونه دهن دوخته یی

 

 گذشت فرخنده جاودانگی از هفته یک

  
 . من باز هم به این باور شدم که زنان تاریخ می نویسند ، ناله میخرند ، لبخند میفروشند و

شعار  ما همه فرخنده ایمآری این زنان سر زمین من استند که قربانی میدهند و برگ برگ تاریخ مینویسند. 
تیکه داران باوران کهنه صورت آن عده از دوکانداران دین و  همصدایی زنان با شهامت سر زمینم سیلی محکمی بر

 . زیر چادر دین بر مردم ما حکمروایی میکردند ،که از قرنها تا همین دیروز با چهره های پنهان شدهو پوسیده بود 
 

. خون فرو ریخته دکانداران که با مهارت خاصه ای خودشان در اذهان مردم رخنه کرده و در دلهای جا گزین استند
. خبر تکاندهنده و شرم آور نقطه ای پایانی شد بر این شب انتها ناپذیر و وحشتانکای فرخنده در شب عید نوروز 

خبر کشته شدن دختر جوان به جرم  .و جهانیان را به حیرت فرو بردکه افغانستان را به ماتم سرا تبدیل کرد 
مردان ُمسن فتوا دادند،  روز سیاه پنجشنبه گذشته سرتا سر دنیا پخش و پراگنده شد. ۀسوزانیدن قران کریم در نیم

مغز سرش  کودکان سنگ چیدند و جوانان دختری را به نام فرخنده چون سگ های هار اول تیکه پاره کرده و بعدا  
را با تخته سنگ ها متالشی کردند ولی با آنهم بسنده نکرده موتر از روی جسد نیمه جان این دختر بیست هفت ساله 

آزاری شان برای شان اجازه ای عقب نشنی در برابر پیکر بی جان و بی دفاع این . با اینهم سادیسم زن گذشتاندند
زن را نداد زیرا از تیل فروش محل تیل خواستند و جسد این زن را با بی رحمی و ُپر رویی و وقاحت به آتش 

  .کشیدند
. در ا چشم یورش ُبردنداین نران جاهل و بی درد به ناموس خود، به دختر از همان آب و خاک در برابر صد ه

مالء عام در مکان مقدسی از قول خودشان که زیارتگاه مسلمانان این سر زمین است شاه دو شمشیره پیکر انسانیت 
را به آتش کشیدند. درست در آمد آمد بهار دل انسانهای واقعی را افسرده کرده و تمام افغانها را چی در داخل چی 

و مردم را به آمدن بهار بی باور  روحی و روانی کردند ۀاین جنایت خود شکنجدر خارج از افغانستان با نشر 
. هر قدر باور کردن . کسی از شگوفه نگفت. کسی از نوروز سخن نزد. دیگر کسی به فکر نو شدن سال نبودساختند

ید ئای جانگداز مهر تا . نشر تصاویر و فلم های این حادثهمشکل میشد مااین عمل شنیع و غیر انسانی برای مردم 
  .بود بر واقعیت تلخ اتفاق این حادثه

راهییان جاده ای تاریکی با جهل و  ،اره نشسته اند چشمهایشان به نظ کوچکتر از گودی ۀآنانیکه دنیا را از دایر
نادانی به ریش انسانیت خندیدند و پیکر انسانیت را در مالء عام در مقابل صد ها چشم و جان بی خاصیت 

 ، با گوشی های همراه شان این دردناک ترین فاجعه قرن را تصویرروندان کابل که به جای کمک به فرخندهشه
نسل های  ۀو از آیند و اینجاست که ما مجبور میشویم به عمق فاجعه فکر کنیم  ، به آتش کشیدندبرداری میکردند

ن کشی زدن بستن به تاراج ُبردن با خون شان زن ستیزی نسل کشی انسا ا  خاصت. نسلی که خشنونت بعدی بترسیم
. اینجاست که باید فرقی بین آنهایی که فلم چشم و دل شان کور شده است ا  . نسلی بی دردی که واقععجین شده است

مردانی که با چنگ و دندان  .، کفتار صفت تاخته اند نمی بینمگرفته اند و آنهایی که بر فرخنده این قربانی بی دفاع
نیرو های پولیس کابل که داغی ننگی شد بر جبین دولت  ۀ. حضور بی فایدسم نیمه جانی دست درازی کرده اندبر ج
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زنان ناله میخرند  ،با اینهمه میبینیم زنان تاریخ می نویسندو قومندانی امنیه کابل.   و دولتمردان و وزارت داخله
اگر چی در این بازی در فرهنگ افغانی قربانیان  .میدهندزنان استند که قربانی میشوند و قربانی  لبخند میفروشند.

ولی این حادثه با این شدت در جهان نظیر نداشت.  ،خشونت خیلی باال بوده است و جنسیت در قدم اول مطرح نیست
خر قربانی آتش جنگ شدند چنین چیزی آافریقایی ، کشور های عربی که در این دو دهه  ۀدر کشور های جنگ زد

 .داشتسابقه ن
  

  به باد رفت ز تو نام و ننگ و ناموسم
  لعنت ،ه استی برادرمـــــدریغ و درد ک

 
با اتفاق افتادن این حادثه ای وحشتناک چهره های که زیر  از آن جایی که گفته اند در هر شری خیری نهفته است.

افشا شده و آبروی دینداری به ناحق  ،چادر دین و پشت آیه های قرآن در نام دار ترین مسند های قدرت نشسته بودند
بردن شان و آن چهره ای غیر انسانی و ترسناک شان بر مال گردید. از جمله این چندین تن که نام میبریم من از نام 
 . زنی در این میان منحیث یک زن شرمنده استم و به سهم خودم از جامعه مدنی و تمام هموطنانم معذرت میخواهم

 
یکی از چهره های کلیدی دولت که سمت معین نشرات وزارت اطالعات و فرهنگ کشور  آری سیمین حسن زاده

را به عهده داشت با ندانم کاری در دو دقیقه چهره ای غیر انسانی و متحجر خود را به جامعه با بسیار سادگی 
هفته ای شهید  معرفی کرد. من آن نظر شرم آور را در روی دیوار فیسبوک مختار وفایی خبر نگار که در همین

خانم معین  :و در جواب به خانم سیمین چنین نوشتم خواندم  ،لقب شجاع ترین خبر نگار را نیز از آن خود کرد
كه تو معین یك  یبل به خاطر ینه به خاطر كه یك زن است ،یصاحب محترم تو در برابر فرخنده جوابگو است

ا از پول همین ملت در هوتل هاي ُمفشن پنج ستاره دنیا از . به خاطر كه شبهیاین مملكت تشریف دار یوزارت كلید
تا با مردمان متمدن  یتا چین و جاپان برایت اتاق ریزرف میشود و تو به نماینده گي همین فرخنده ها میرو یمالیز

 دنیا از فرهنگ به تاراج رفته ای مردمت سخن بزنی و برای باز سازی کشورت کمر همت ببندی . ....بماناد . 
 
شر فلم به پشتی بانی تحجر از قاتالن فرخنده آبروی چندین ساله ای این مالی ظالم که هر روز جمعه در مسجد به ن

مردم می آموخت که زنان تان را بزنید اما نه آنچنان که استخوان شان بشکند و چون هنرپیشه های با مهارت این 
ار میبرد که حتی اکثریت زنان به شمول فرخنده از کلمات و امثال این را به ترویج از خشونت عیله زنان به ک

شه ای موفق سیمای اسالمی بود. همچنان خون ناحقی که دامن بسیاری را چون زلمی یمریدان سر سپرده این هنرپ
 : زابلی ، سید راحل موسوی ، عبدالرحمان استانکزی و بسیاری را گرفت . به هر روی

 
  هزار جان دگر زنده زنده می پایم

 ُکرد دختر کوبان خاورم لعنتکه 
 

میخواهم بگویم از نظر من واقعي ترین هفته شهید در تاریخ این سرزمین شهید پرور شهید ساز 
  فرخنده بود كه آنرا میتوان هفته شهید فرخنده نامید. یهمین هفته كشته شدن بي رحمانه ا

 
ازتمام زنان كه پیكر انسانیت را ن تشكر میكنم. این سرزمی یاز ماندن حامیان انسانیت در كنار پیكر انسان سوخته ا

برای اولین بار در تاریخ کشور  استوار حمل كردند ومصمم گامهای  شکیبا و هايشانه با همت تا به گورستان 
از آنانیكه براي تظاهرات گسترده یاری رساندند و در گرد همایی ها حضور  تشكر میكنم. ،نماز جنازه را ادا کردند

دوستانه ای این فاجعه  تشکر میکنم. از تمامی افغانهای که در خارج از افغانستان در کنار ُبعد انسانی و بشر ،یافتند
، اه ویدا ساغریسپاسگزاری میکنم. از بانوان گرانقدر فرحناز فروتن و بانوی آگ ،با هم و برای هم ماندند

ثاقب فعال مدنی مستند ساز کشور، ُمنیرا یوسفزی فعال مدنی، از شاعران که برای  ، دیانانگاران تلویزیون آریاناخبر
از جمله داکتر حمیرا نکهت دستگیر زاده ، بانو راحله یار، بانو تانیا عاکفی ، بانو لینا  ،این فاجعه شعر سرودند

قای داکتر سمیع حامد ، وهاب مجیر، نورهللا وثوق ، فرزاد فرنود و همه عزیزان که روزبه ، سید نورالحق صبا ، آ
در کنار ما بودند از دوستانی که هر آن شاهد نشر و پی گیری این واقعه از روی دیوار فیسبوک شان بودم. کاوه 
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یس ئظاهر ظاهر ر نرال جبران ، وحید بکتاش ، مجیب مهرداد داکتر فهیم توخی ، مختار وفایی ، کاوه اروند و ج
. از سفانه در جریان این واقعه در کابل نبود و همه عزیزان که با هم بودیم ابراز امتنان میکنمأجرایم جنایی که مت

  .تشکر میکنم ،فریاد داد خواهی ) ما همه فرخنده ایم ( که به یک نماد داد خواهی و عدالت طلبی تبدیل شد
متاسف استم . از بانو  ،مانند و شرم آور انساني را نادیده گرفتند یفاجعه بزرگ و ب كه با بي خیالي این یبراي آنان

برای  یسیما سمر ، شكریه باركزي ، بانوي اول لورا مشهور به بي بي گل كه در نخستین گفت مانش قول پشتي بان
  ؟، نمي پرسم در پیرامون این رویداد كجا بودید كجا نبودیدزنان سرزمینم داده بود

سرنوشت  یفرخنده تو نماد از ایستادگی استی ما همه ماتم دار پیکر خونین و به آتش کشیده ات استیم . ما شرمنده ا
  .خونین ات استیم

گویم .  تسلیت می ،ردم و دو باره با سخت جانی زنده شدمـُ کشته شدنت را یکبار دیگر به خودم که بار بار با تو م
  . زنان باید تسلیت بگویم آخاصت ،مرگ ات را به همه جهانیان

  ی.آسمان یافرشته  یا ،روح بزرگ ات شاد

 !کن کباب تن تعارف   
 وزی ات آتش بجانم میشود روشنــز آتش س
 وانم میشود روشنــر استخـــــزی ،تنور شعله    
 ریه هایت وهم محشر میشود درمنگـصدای 
  م میشود روشنــدر روح و روان ،ن آهــنیــط    

 امردانــاغ نــار بـــوی بهـــاجــد زیبای نـــق
 صبوری کن که اوج کهکشانم میشود روشن    
 شمشیرمی سازد ،ند راـُ کای ــارد هـــتحمل ک
 انم میشود روشنـو زمـــر از تگمی گسن ل  گ    

 ا داریـــسرخ وف رگــاخش ــندیس آتـــتاال 
 م میشود روشنــزم راستین ات بیکرانــز ع    

 ان فرقی نمی بینمــیتی بین شگسحر سادات 
 م میشود روشنـــام و نشان دخترانــاز این ن    

 ه خوان سرد نمرودیـب کباب تن تعارف کن
 ه شهر شب چراغ جاودانم می شود روشنـب    

 
 

 


