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 ۰۹/۰۴/۲۰۲۰              اخترمحمد یوسفی

 

 سیما ثمرخانم سرگشادۀ نامۀ 
 

  فرستاده است. به ادرس نادرست راخود  گشادۀ رۀ سنام وزیر دولت سیما ثمرخانم 
عنوان میانجی برای حل تشنجات  اند با این نامه بهکوشیده " گوید که می مر وزیردولت در امور حقوق بشرسسیما 

ای سیاسی با رئیس جمهور دیدار کنند، اما پس از آن که در این باره پاسخی از سوی ریاست جمهوری نیافتند، نامه
  علت این که ما به عنوان میانجی گام بمانیم." اندریاست جمهوری فرستادهسرگشاده به 

 

 
 

تی را نزدیک سازیم این بود که جلو بحران بیشتر در کشور گرفته شود، زیرا از اوضاع مخالفان بیشتر دو تیم انتخابا
اند که منافع شخصی خود را فراتر از منافع ملی عبدهللا داشتیم وعده داده برند، دیداری که با آقای عبدهللا بهره می

ر تماس گرفتیم، متاسفانه پاسخی نیافتیم و سرانجام به دانند، اما با رئیس دفتر رئیس جمهور که به گونه مکرنمی 
  ".ای سرگشاده تصمیم گرفتیمفرستادن نامه

 :است نموده تعریف چنین "دولت"، از منزده قرن نیمۀ در آلمان، اجتماعی علوم معروف دانشمند ویبر"، "مکس
 برای را مشروع فزیکی قدرت ]...[انحصار معین ساحۀ یک داخل در که است، اجتماعی اشتراک همان دولت "

 تعریف چنین را (Power) "پاور" کلمۀ یا "قدرت" مفهوم زمان عین در باشد." می مدعی مؤفقیت( )با خود
 چنان هم را خود خواست اجتماعی مناسبت یک داخل در کسی، که است فرصتی و شانس همان "قدرت است: نموده
 کلمۀ خاصی افادۀ شمارد." می مقرر شانس که ای پیمانه همان به و ببرد، پیش به مخالفین های تالش علیه

 ردهب بکار قدرت تقسیم دادن قرار نفوذ تحت یا و قدرت در سهم پی در که تالشی و "کوشش (Politik) "سیاست"
  باشد." برگیرنده در انسانها، های گروپ بین دولت یک داخل در چه و ها، دولت بین چه که شود، می

 موقف چه دارای خود شود حل گریمیانجی طریق از که یستن افراد جنگی نزاع یا حقوقی اختالف کدام سیاست
 منظور چه برای را سیاستمدار دو قانون صراحت و موجودیت صورت در که دارد وجود عالقه چه است؟ سیاسی

 .سازد متحد را خود باهم
جای شک نیست که مادران و خواهران عزیزافغان ما ازجملۀ بیشترین قشر آسیب پذیر جامعه در جنگ افغانستان 

 .( چهل سال به شانه های خود کشیده اند40است. مادران و خواهران افغانستان بار سنگین جنگ را بیش از )بوده 
دود و آتش  است که دهیو پیچ آنقدر وسیع ما افغانستان علیه میهن مردم داخلی و خارجی حجم توطیه های دشمنان

 دۀعبرای یک کرده است که  و مکدر مسمومو تنظمی  ات قومی، مذهبیبا تعصب را چنانسیاسی کشور فضا  باروت
 ترمشکل را ناتبحراحل  راهشان نیز نظریات  د وتوانبه آسانی دیده نمی را جنگ  یهاواقعیت افراد حلقات وابسته

 ساخته است. 
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باید ما ش انهمقطار و مادران و خواهران عزیزافغانخدمت شما  وزیردولت در امور حقوق بشر مرسسیما خانم 
     :ود کهشعرض 

 و تأمین عادالنۀ حقوقوثیقۀ ملی کشور می تواند حالج بحرانات زادۀ جنگ  افغانستان بحیث اجرأی قانون اساسی" 
ندارد. بارها تقاضاهای گری یمیانجقوانین با صراحت آن وجود دارد. ضرورت به  در زمینه، باشدمی افغان زنان 

حاد طرف "ات ازحکومتی خالف قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان  تقسیم امتیازات و چوکی های  نامشروع
 "مطرح گردیده است.قرار دارد  و تیم وی عبدهللا عبدهللا در رأس که شمال"

 و تیدول حرارشی نخست بیگانگان تحریکات با دهۀ سه طی در افغانستان اساسی قانون و دولتی نظام گران اخالل 
 انشینج را شکنی قانون و انارشی  نیانوق تحکیم عوضدر ،کردند تخریب افغانستان در را دولت حاکمیت ساختار
 متقابل محور دو در که اند داخلی اجیر خدمتگذاران از مشتمل افغانستان در دولتی نظام گران اخالل این .ساختند
 علیه محور هردو ،هستند برخوردار پاکستان حمایت از طالبان و  ترکیه و روسیه ایران، حمایت از  شمال" "اتحاد
 .میکنند عمل کشور قوانین مغایر و اند گرفته قرار  اساسی قانون و دولتی نظام

 د،دارن قرار افغانستان مردم خارجی دشمنان خدمت در افغانستان اساسی قانون و دولتی نظام گران اخالل محور هردو
 عکسها ینا ببینید. درست افغانستان زنان سرنوشت در را مستند و تلخ حقایق کنند. می پای زیر را میهن ملی منافع
  است. زن سرنوشت تلخ حقایق
 رانبغاوتگ قدرت تصرف های رقابت نیتجۀ درببیند که افغانستان وزیر حقوق بشر دولت  بحیث شما سمر! خانم

  است. چنین افغانستان زنان سرنوشت طالبان و شمال" "اتحاد
 

   
 

 یچه نگاه کنید، درست به این اسناد دو روی یک سکه اند.هر"اتحاد شمال" و طالبان  بغاوتگر رهبرعبدهللا عبدهللا 
 .وجود ندارد سرکردۀ بغاوتگران و طالبان عبدهللا عبدهللا تفاوت میان

برای کسب امتیازات نا  افغانستان اساسی قانون و دولتی نظام گران اخاللهردو حلقۀ  پردهپس در سازشهای 
  .دیده نمی شودتفاوت کدام  متحد هستند داده مشروع دست بدست باهم

 

   
 

 وقتمولوی قلم الدین رئیس امر بالمعروف ونهی عن المنکر این فوق عکسهای همین در  ،سخن میگویدخود اسناد 
مضأ ا و یکی از جملۀ هیأت وهم متحد کمپاین انتخابات ریاست جمهوری عبدهللا عبدهللا عضو رهبری طالبان طالبان
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از کدام نمیدانیم شما ، است میالدی در قطر ۲۰۲۰فبروری  ۲۹به تاریخ  امریکاایاالت متحده توافقنامه طالبان با 
 در عمل بین هردو تفاوت وجود ندارد. .طالبان سخن می زنید"اتحاد شمال" و  بغاوتگرتفاوت 

 که بود نخواهندبحیث زنان افغان مایۀ خجالت به رئیس جمهور  نامۀ سرگشادهبرای فرستادگان آیا فکر نمی کنید که 
حیث ب زنان مظلوم افغانستانبرای شما  راجع به .نده اکردمسایل اقدام به ارسال نامۀ سرگشاده عمیق درک دقیق  قبل

زنان و مردان کشور توقع ندارد که شما و  است،تبلیغات صورت گرفته  سالها سیمبول مدافع حقوق زن و حقوق بشر
 بحز رهبری هئیت عضو بحیث خود شما .یدباش در کشور و مدافع جنایتگرانمیانجی بغاوتگران  همقطاران شما

   نامۀ تانرا به ادرس نادرست فرستاده ائید. شما هستید، عبداله عبدهللا و شمال" "اتحاد اصلی متحدین جمله از "وحدت"
 

  
 

که به امر وی هزاران مادر، خواهر و  مولوی قلم الدین رئیس امر بالمعروف ونهی عن المنکر طالباندرعکس فوق 
جنایتکار علیه حقوق زنان  مولوی قلم الدیناکنون همان بی عزت شده و شالق خورده اند  هادر سرکافغان زن شریف 
  .دادن استخطابه ریاست جمهوری در حال  باتانتخا درعبدهللا عبدهللا ازدر حمایت 

 کجاست ؟ در بگوئید تفاوت بغاوتگران عبدهللا عبدهللا و طالبان درعمل  سمر خانم
باید شجاعانه و صادقانه دور  کشور در مسائل ملی بشروزیردولت در امور حقوق  بحیث شما ،کنید قضاوت عادالنه 

  .نیداز ذهنیگری و جهت گیری حلقوی عمل ک
شبختانه خو ،اعالن نموده اندافغانستان  افغانستان بحیث رئیس جمهورانتخابات غنی را کمیسیون  داکتر محمد اشرف

برای  .خود زن و یک مادراست  بوده نورستانی علم حوابی بی افغانستان هم خانم مبارز انتخابات کمیسیون  رئیسکه 
ا نموده امض یک زنرا کشور رئیس جمهور  انتخابات سند برندگی افتخار است کهبس جای  افغانستانشما تمام زنان 

افغان  الفع مگر یک زن ،نیست  شمال" "اتحاد حزبی و یا تنظیمینورستانی علم بی بی حوا اگر خیر است که . است
  .ملی استدارای شخیصت مادر مبارز یک و 

 عبدهللا دهللاعب. "تقلب" صورت گرفته باشد افغانستانریاست جمهوری  در انتخابات گویا م کهیبرای لحظۀ تصور کن
 اشتحق ند یبر اساس هیچ قانون از مجرای قانون پیگیری می نمود. عبدهللا عبدهللا راخود حقوقی ادعا  حق داشت که

را با زور اسلحه اشغال  و حکومتی دفاتر دولتی که حق نداشت عبدهللا عبدهللا ؟ندجمهور اعالن ک خود را رئیسکه 
ود را ترتیب خلست کابینه جداگانه یا و  کندکشور را مقرر  لوالیات شما که والیان حق نداشت عبدهللا عبدهللا     ؟ایدنم
 ست کهاعبدهللا عبدهللا این  .استانون انتخابات افغانستان ، همۀ قدامات عبدهللا عبدهللا  خالف قانون اساسی و قایدمن

شور کمنافع ملی  عبدهللا عبدهللا فوق، در کجا اعمال نه کسی دیگری ایجاد کرده است خود در افغانستان رابحران 
  ؟وجود دارد

 شورک در بحران مولود  که داده انجام کشور ملی منافع ضد بر که است نامقدس های اتحاد عبدهللا عبدهللا تالشهای همۀ
 یازن وطنپرستانه عمل به بلکه نه حرف به میهن اکنون ،میدهد جلوه بجانب حق را دخو الفاظ درعبدهللا عبدهللا  .است
  .باشد میهن ملی منافع حافظ که دارد
 و جنایتکاران نباید میانجی مجرمین ما شماافغانستان و سائر همقطار  وزیردولت در امور حقوق بشر بحیث شما

 کرده پا یرز را افغانستان اساسی قانون که طالبان پرده پس دوست عبدهللا عبدهللا از نباید شما باشید. در افغانستان
 شود. می شمرده جرم هم مجرم از دفاع .کنید دفاع است جرمم درعمل شکنی انونق براساس و است

 تشکر.
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