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 توضیح کوتاهی بر عنوان 

 )مرگ فرخنده هزاران فرخندۀ دیگر زاده است(

 با عرض ادب و احترام !
زاران مرگ فرخنده هانتخاب عنوان مقالۀ نگارنده )نوشتۀ جناب محترم سید هاشم سدید نویسندۀ توانا را که با اشاره بر 

( نوشته شده است، مطالعه نموده، خوشحال شدم که ایشان بر نکته ای اشاره نموده اند که شاید فرخندۀ دیگر زاده است
مطالعۀ این عنوان اذهان کسان دیگری را هم بر همچو تلقیات مغشوش ساخته باشد و این نوشته وسیله ای باشد تا 

(، انداخته مرگ فرخنده هزاران فرخندۀ دیگر زاده استحت و روشنی کوتاهی در زمینه از جانب نگارندۀ مقالۀ )وضا
 شود. 

از آنجائیکه بعد از تصدیق اولیای دولت و تحقیقات مراجع و مسؤولین کمسیون های تدقیقی مربوطه به شکل تثبیت 
مله روشنفکران مذهبی و مخالف خرافات ) تعویذ و ُچف و شده اعالم گردید که شهید فرخنده خود طالب دین و از ج

ُپف( بوده است و همیشه سعی و تالش در تبلیغات ضروری علیِه تعویذ و تعویذ نویسی و خرافات پرستی داشته و از 
قرار معلوم همین عمل وی سبب شد که او درین راه جان ببازد، دلیل و هدف اصلی ا نتخاب عنوان مذکور هم  

 تقبیح و مخالفتهزاران دختر افغان دیگر، خاصتاً بعد از وقوع همچو واقعۀ ننگین و نابخشودنی در )"ده که بو همین
متذکره در باال زاده شده است و یا زاده خواهد شد" تا بتوانند در آینده برای بدست  با خرافات پرستی و تعویذ نویسی(

  مایند.آوردن حقوق حقۀ زن افغان قد برافراشته از آن دفاع ن
 

جناب شما در دو قسمت نوشتۀ  تان لباس این مظلوم را یکی از دالیل عدم روشنفکری وی دانسته اید شما میفرمائید 
بود،  اگرمی است. نبوده روشنفکر و مدرن زن یک او که بود، معلوم فقید مرحوم آن پوشیدن لباس طرز از که:"
های  اندیشه دارای مرحوم آن که است موجود آن امکان زیاد بسیار پس نبود، چون  !داشت سببی و جا آرزویی چنان

و  گیری جن و شویست و تعویذ و مقدسه اماکن و قبور زیارت مخالف طرف یک از اگر که  باشد بوده وهابیت
 سازشی هیچ دیگر جانب از دانند، می مطلق کفر را قبور اهل از مراد و حاجت خواستن و باشند؛ می ...و استخاره

 .ندارند" دیگر مسألۀ و موضوع ها ده و مرد و زن برابری آزاد، تفکر با
 

با آنکه من با این نظر و طریق برداشت شما از مسئله موافق نیستم، اما با تمام وجود به اندیشه و طرز دید شما احترام 
قایل میباشم. اما؛ من خود چنین نمی اندیشم. من هیچ گاهی اشخاص را از نمای بیرونی و ظاهری شان قضاوت نمی 

تفسیر و تحلیل قرار نمی دهم. فرخنده دختر تحصیل کرده ای  کنم و افکار شان را تخمینی و از روی ممکنات مورد
بود، دین اسالم را تا حد عالی در سطح فاکولته آموخته بود و خدا گواهست که از قرائن معلوم و معلومات نشر شده 

ه است. از جانب والدین مرحومه از علوم و دانستنی های دیگر و غیر مذهبی هم میدانسته و آگاهی و بهرۀ الزم داشت
اما؛ فرخنده با تمام همین آگاهی و روشن فکری به اساس جبر زمان و عدم امکانات و فراهم بودن شرائط محیطی و 

، مجبور بوده در محیطی که زندگی میکرده خودش را با خواست بی امنیتی منطقهاوضاع سیاسی و از همه خطیر تر 
 االر و زن ستیز انگشت نما نباشد. جامعه تطابق دهد تا در جمع مردم در همچو جامعۀ مردس

 
گفتۀ زیبا و شهیری داریم که میگویند: )خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت باش( این را به خاطری نوشتم که 

ماه مارچ در مجلس  29با ما در هالند در شهر )بیفروایک( زندگی میکند و به تاریخ « فرشته»خواهر فرخندۀ شهید 
تنظیم شده بود او را از نزدیک مالقات کردیم و « آرنهم»ترحیم و یاد و بودی که از طرف افغان های هالند در شهر 

" فرخنده دختر روشن فکر، آگاه، روشن بین و معلوماتی چند هم در بارۀ فرخنده از وی گرفتیم. فرشته میگفت: 
بسیار مهربان، محبتی و خوش برخورد بود. سالها در تالش بود که تا حد توانش کسانی را که به تعویذ و تعویذ 
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فات اعتقاد داشتند، مانع شود و با آگاهی های مسؤوالنۀ قرآنی راهنمایی کند. ما هیچ کدام حجاب پوش نویسی و خرا
و خرافاتی نبودیم نه من نه فرخنده و قسمیکه شما هم در تلویزیون ها دیدید نه مادرم. وقتی وضع سیاسی در 

به هالند آمدم، فرخنده مجبور شد، آن  افغانستان وخیم و وخیم تر شد من عروسی کرده از افغانستان خارج شدم و
 کند که اکثریت زنان در افغانستان به آن مجبورند" 

 
پس بر این نتیجه می رسیم که فرخنده یک دختر روشنفکر و روشن بین و ضد خرافات پرستی و تعویذ نویسی بوده 

به نشر میرسند، خاکیست که یک و این همه شایعاتی که از طریق رسانه های اطالعاتی اکثراً ضد و نقیض همدیگر 
تعداد از دولتمردان و قاتلین فرخنده برای حفظ مقام و منزلت شان و هم برای پاکسازی این لکۀ بدنامی بر جبین های 

 شان، میخواهند به چشم مردم ما بپاشند.
 

د مستقیم و روی این اساس من بعد از اطمینان خاطر که از نزدیکترین عضو فامیل فرخنده در یک گفت و شنو
در ماهیت ذو )مرگ فرخنده هزاران فرخندۀ دیگر زاده است( رویاروی گرفته ام به شما اطمینان میدهم که عنوان 

انشاءهللا عالوه بر اینکه معنی منفی را ارائه نمی کند، زنان افغان أخص دوشیزگان جوان افغان را معنین بودن خود 
لیِه خرافات پرستی و تعویذ نویسی ها،  یک جرقۀ مثبتی خواهد بود که در افغانستان و دور جهان بر این مبارزه ع

طوفان شعله وری را در قبال خود دارد. این عمل فرخنده قدم بسیار کوچک با قربانی بسیار بزرگی بوده است برای 
لهای بسیار گام عظیمی که در بیداری اذهان زنان و مردان افغان در سراسر جهان خصوصاً در افغانستان که از سا

  قبل باید برداشته میشد، برداشته شد.
 
، (مرگ فرخنده هزاران فرخندۀ دیگر زاده است)امیدوارم با شرح کوتاه فوق توانسته باشم هدفم را از انتخاب عنوان  

 به محترم سید هاشم سدید گرامی و باقی دوستانی که عنوان برای شان موهوم بوده باشد، واضح ساخته باشم.
 مت با حر 
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