
 

شغنان یمایس راتنش ادره                                                                                        یبهار یبار ایض  
 

ِدندیکشِآتشِبهِراِامِ"فرخنده"ِنوروزِ 
 

 یبهار یا باریضنوشته:  

 

 ۲۰۱۵ می ۹

 

 

 

 

 

پروردگار کمکش  یده ام، ایثه دیارواح خب یۀدر سا یستیمن هموطنم را در پرتگاه ن

 ابد.ینجات  ین ورطه بدبختیکن تا از ا

 

ز "فرخنده" ام را بهه تتهش زدنهدم امها روز نوروی" دیت کاران و مزدوران "تازیجنا

ابهانگرد شهان خهوه بهه خهاطر داشهته باشهند، کهه یان بیهوحام یان درنده خوین وحشیا

 فهردا مجسهمه ن دارم کههیقهی افغان در راه انهد و یکمال ها یجمال ناصرها و مصطف

 یز بههرویههکابههع  ز ییتسههما ین "فرخنههده" تزادمههنش را بههر فههراز کههوهیالجههورد ی

بلنههد  ره"ی"دوشمشههن دا ههش صههفتان یهها یده ایپوسهه یو اسههتخوانهاخاکسههتر اجسههاد 

 .خواهند کرد

 

ن یهها« کشههد یک شههود بههال مههیههکههه مههرگش نزد یمورچههه وقتهه»قههول موههروت اسههت:  

ن حاال سالگرد یاز هم شان یا انهیوحش  معن یبا ا ۲۱ه دالن قرن یتکاران و سیجنا

 ش جشن گرفته اند.یشاپیش را پیمرگ خو

 

 !یتدمکشان حرفو یتان شکسته باد، ا یرهای، شمشثهیتفو به ارواح خب
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 فرخندهِادیِزندهِنامِاز
 یخههال ید و تنههرا در جهایهام! مجسهمه ام را از سههنا خهارا تههرا  کن یخهواهران کههابل

نطور کههه مجسههمه مههرد بههود همهها یم را تنجههاید و پهلههویههان قههرار دهیههبام یههها ۀمجسههم

کردنهد، هرچهه کهه  یان  صر ما سنگسار میکه مرا وحش یدم چون وقتیبگذار یخال

 (((. است یاز مرد تهشهر  ،ع شغاالنیر از خیبه غدم که یبه اطرافم نظر انداختم د

 

 ن سهخنیهان سخن را فرخنده در گوشم زمزمه کرده باشهد، یا یز تو گویهموطن  ز

 یفزخنده را مه یهر لحظه صدا از استن اندیهر لحظه در گوشم طن یهمچو پژواک

 خیه دالن تههاریسههکههه مههرا  یهمههان وقتهه مههردم، ...ی ی یت کشههد، یاد مههیههشههنوم کههه فر

 بود. یز از مرد خالیکردند کابع  ز یسنگسار م

 

در بهودا از نهو سهاخته و  یکهره ههایپ شهود کهه نیهبهر ا قهرار یروزاگهر شنهاد من: یپ

ن دخت یا اد فرخندهیس زنده ینست که تندیاشنهاد من یشوند، پ بلندشان  یخیتار یجا

و شهههامت در برابهههر جهالهههت و  یبهههه  نههوان نمهههاد از تزادگههه زیهههافغانسههتان  ز تزاده

شهنهادم ین پیهد اسهت ایهنش اسهت. امین گهزیبهتهر ،کیهست و یخشونت جاهالن قرن ب

 .برسدسازمان ملع ونسکو ی مؤسسه بگو 

 

  مرا ز هاتف همت رسد بگو  خطاه"

 "اهیرود دریم که  ینینرواق ط  نیکز

 

 با درود

 یبهار یا باریض


