
 
 

 

 

ضحاکِ خشونت هر روزه مغز  سال نو با خون دوشیزه فرخنده رنگین گشت.

در کشوری که نامش افغانستان است در هر  دختران و زنان را می بلعد.

آتشفشان مرگ لحظه اش خون ده ها انسان بر زمین میریزد و ده ها زن در 

( همه روزه خونریزی  و کشتار را رعیتما شهروندان )  .فرو میرودو بربادی 

اجسادِ خونین ناله ها و می بینیم،اما بطور ساکت و حیرتزده از کنار 

 میگذریم.

جهان را تکان داد و مردم افغانستان را در اندوه و مصیبت  مرگ فرخنده،

مستلزم بررسی و  فرخنده، بیرحمانۀ چگونگی کشته شدن بزرگ گرفتار کرد.

نمی توان از این فاجعه بطور احساساتی گذر نمود و  تأمالت گوناگون است.

پس از شهادت  اکتفا ورزید. زود گذر به ریختن چند قطره اشک و همدردی

افغان های داخل و خارج کشور در  درین روز های نخستین بهار، فرخنده،

همگی خود را درین غم ما  آتشی می سوزند که جسد فرخنده در آن سوخت.

  شریک بودنِ خود را از طرق گوناگون اعالم میداریم. بزرگ شریک میدانیم.



 

 

 سیمینار، دادخواهی، اعالمیه، مقاله، شمع افروزی، از طریق راهپیمایی،

 .کمپاین در شبکه های اجتماعی... کمک مالی، کنفرانس،

ینگونه چرا فرخنده به این شکل فجیع  و چند مرحله یی به قتل رسید؟ چرا ا

رخ می دهد؟ چرا گراف  در چند متری ارگ قتل ها در پایتخت کشور

خشونت تا این سرحد باال رفته است؟ چرا فرهنگ و جامعۀ ما ظرفیت تولید 

 .این همه جنایت را دارد؟ و ..... پرسش های دیگر

نجیره عوامل ز را فراهم ساخته، عواملی که موجبات چنین فاجعه ی تلخناک

 ای است:

استبداد خویی  خشونت علیه زن، مرد ساالری مزمن، حاکمیت قانون،عدم 

بی  تداوم جنگ سی و شش ساله، فرهنگ معافیت از جُرم، تاریخی،

پولیس رشوتخور و  فساد مفرط دولتی، بازخواستی، احساسات کور مذهبی،

تبلیغات مال های  فقدان فرهنگ همه گیر مدنی و دموکراتیک، بی کفایت،

 .ترویج تعویذ و جادو و فالبینی ... آزمایشی، توطئه های مغرض و سود جو،

حوادث شرم  ما نیاز به بیدار شدن و درک تازه ای از وقوع حوادث داریم.

آور و سهمگین هر روزه اتفاق می افتد و ما در همان لحظات با احساسات خود 

به تماشا می نشینیم اما برای جلوگیری از وقوع فجایع کاری انجام نمی 

د را جمع کرده نمی تواند چه بسا که از دولت توقع داشته دولت ما خو دهیم.

 پس نقش و مسؤلیت فعالین مدنی  باشیم که از شهروندان خود دفاع کند.

 



 

 

در مرگ  و فرهنگی بیشتر از هر زمانی درین روز ها برجسته تر گشته است.

 این  این جامعۀ مدنی زنان بود که دست بکار شد، چند مرحله یی فرخنده،

ابل و شهر های افغانستان بود که صدای خود را هر چه فعالین مدنی ک

 بلندتر فریاد کرد این مهاجرین کشور های غربی و همسایگان کشور بود که 

با راه پیمایی و شمع افروزی خود را با صدای جامعۀ مدنی داخل کشور گره 

 زد.

 هموطن گرامی!

فریاد  تا کی منتظر بمانیم که فرخنده ای جوانمرگ شود و ما به صدا و

تا کی منتظریم که خشونت هولناکتر از مرگ فرخنده روی بدهد و  بیائیم.

در ک بیائید بطور مشتر  ما به حرکت های دسته جمعی وادار شویم.

سرتاسر جهان از داعیۀ عدالت بخاطر دفاع از فرخنده بسیج شویم و حرکات 

 مشترک ارتقا نمائیم. خود را از سطح احساسات به سطح درک و عمل

 

 

 

 


