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 26/11/2018          اریما هللااحسان  

 افغانستاندر تأریخ  دخت افغان ،"فرخنده" منزلت

با وجود آن به چشم  کی، لدهبوانسان خارج  در نفس شهر کابل از سرحد تصور م2014سال ۀ انیوحش دادیرو

 یها یجهان آرزو یفرخنده که هنوز َدر ها یبای. فرزند ما با اسم زمیستیخود گر یچارگیو از فرط ب میدیدسر

دانش از  یخبر از ارزش ها و ب یتوسط رهگمان ب نیاز دوکانداران د یکی ینشده بود با دروغ باف باز برحقش

 .دور، خاتمه دادند الیبا وحشت از سرحد خ پاک فطرتو  ختهیموجود فره کی یزندگ به نید تیفیک

 خی"فرخنده" بار اول در تا ر زیرا نَُمردوی  کیاز جهان رخت بست و به خاک سپرده شد و رفت ل فرخنده

زد و  نیرا به زم یساالر مرد جغۀافغانستان 

ۀ خواهرانش نگذاشتند که مردها جسد پاک و خجست

خاک بسپارند.  به و طرد خرافات را یراه آزاد دیشه

امام مسجد  یازین ازیا داکتر و راندن دنیکش رونیب

 یمالساالر یپا ریز نیمحل، زم از اکبرخان ریوز

 راهیاز ب قیدرآورد. بعد از امروز طر لرزه را به

 دست یاست کس دیو ام دیمردم مسدود گرد دنیکش

  هستند یسوخت و هزارها "فرخنده" دنبال عدالت طلب "فرخنده" در آتش جهل         .کند مداوا نکند تا دردش را شیپ سینو ذیبه تعو

 :که میخواند ی همان وقتدر رسانه ها

است و دوم آن آتش جهل آن اشاره به  یکیهر دو شعار دو جهان نو را به ملت افغان به ارمغان دارد که  نیا

 یسوزد و م یم یمل اننیو جهل خا یعدالت یاست که ملت افغان در قهر ب چهل سالفرخنده  با یطلب عدالت

 .سازد

 ه وبا لگد دختران خارق العادهو جهل را با قدرت  یعدالت یب نیو فوالد نیننگۀ سرحد خود درواز یب یقربان

 .باز نمود ندگانیآ یبهم زد و راه را برا خود ۀمعصومان

 دی. تو با "ناهیشو یم هنیدر م میدهم که تو از آسمان ها ناظر تحول عظ یفرخنده" به روح پاکت بشارت م"

ملت افغان نام با  خیسپر کرد و در تا ر زره وار دشمن یرا در برابر تانک ها نهی" آن دخت افغان که سصاعد

 .افتخار کرد تینها یتوان بدان ب یکه م یکرد، همقطار ثبت شکوه خود را

 هستند که با الهام از یکسان نهایود، اکثر مطلق شان جوان ها هستند و اش یم دهیکه در مظاهرات د ییها چهره

 .زنند یه افغانستان و افغان ها را رقم م ندیتو راه آ یقربان

 که تهداب مبارزات مینما یافغان درخواست م ۀندیامروز و زنان و مردان آ زیپدر از شما فرزندان عز کی ثیمنح
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که از  دیمجال نده یو به احد دیبگذار یافغان یمنافع ملبنیاد اصیل  یتان را باال یو عدالت خواه یطلب یآزاد

 .منحط و منحرف خود ها استفاده کنند یها یدولوژیا نفع پاک شما به تین

 فرخنده" ها"شد و صدها هزار خنیکشور دست به  خیتا ر ۀفاجع نیقبل از امروز ملت افغان با بزرگتر سال چهل

امروز  تا خاک شدند و ریز یو چ یچ ، اشرار،با پدران و مادران و برادران و خواهران شان به نام مسلمان

 .است دهیبه نام انسان در نظام موجود در طلب حق و عدالت شان نگرد یکس

که با  دیاجازه نده یو به احد دینگزار

کند. امروز با  یسرنوشت تان مزورانه باز

 صفح ه یرو انیپا یافتخار ب

در ساختمان  رییتغ نیشاهد بزرگتر ونیزیتلو

زنها تابوت اجتماع افغانستان بودم که 

و مردها  گرفته شانه ی" خود را باال"فرخنده  

که  نندیب یم ریدر لب سرک با تعجب و متح

 .مرد ندارند یفویبه انحصار وظ اجیاحتکرده و دایجامعه پ یسنگزار ها یزن ها راه خود را ال

و اصالً  زندیر یتابوت و سنگ لحد "فرخنده" م یبدست گرفته و خاک باال لیکه زن مدرن افغان ب دمیخود بال به

 و به وجود شان نیازی نمی بینند. کنند ینم ینگاه مرد به

کند و سر امروز مرد  یم تیخود را در جامعه تثب گاهیافغانستان بود که زن جا خیبزرگ در تا ر ۀتجرب کی نیا

 و

 و نجات از خرافات دست بهم داده و وطن مشترک هنیم یبوده که در ارتقا یافغان ۀمشت جامع کی یاعضا زن

 .کنند تیمقام خود را تثب یافغان ۀدیاحترام به عنعنات پسندرا در قطار جهان با در نظرداشت  خود

 مکانت باد.  نیبهشت بر -فرستم  یدرود م زمیروح پاکت "فرخنده" فرزند عز به

 (. انینایدارندگان چشم )ب یا دیریپس عبرت گ

 

  
 


