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  ٢٠١٤/ ١١/ ١٦                                                                                    کانديد اکادميسين سيستانی

  

  ! استهشکريه بارکزی ، دشمن را زبون ساختعظمت 
  
  

 

  نشکريه بارکزی،نمايندۀ مردم کابل در پارلما

  
نومبر در کابل، تمام دوستان ١٦روز امخبرسوء قصد عليه خانم شکريه بارکزی، در صبح 

با آنکه او ازاين سوء قصد جان سالم بدر برده، اما  ووابستگان وارادتمندان وی را بشدت تکان داد و

 تن غيرنظامی ٣٢عمل وحشيانه انتحاری بحدی شديد  بوده که باعث شھادت سه غيرنظامی وجراحت 

  .بشمول خود خانم شکريه بارکزی گرديده است

رئيس  مظلوم افغان وزنان مند ومدافع شجاع حقوق  عليه يک خانم دانشما اين عمل بزد3نه را

 ابراز هيانا به عاملين وطراحان اين عمل وحش،محکوم ميکنيم ونفرت عميق خود رمؤسسۀ زنان آسيا

  .ميداريم

ھا قبل برنامه ريزی شده بود واينک عمال اجير نه مدتايبدون ترديد پAن اين عمل وحش 

ند تا نيات سوء وغير انسانی خود را برضد يک دوگماشـتۀ سازمان ھای استخباراتی امروز موفق گردي

  .خانم پيشتاز ومدافع فعال حقوق زنان در پارلمان افغانستان به منصۀ اجر در آوردند

شکال مختلفی روايت ميشود، ولی آنچه با آنکه چگونگی سوء قصد از سوی منابع مختلف به ا

در حمايت از معلوم  وواضح است، اينست که موضعگيری وطن پرستانه خانم شکريه بارکزی،
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شان در مصاحبات مختلف درپرده  پر رنگ  ونيز حضورحکومت وحدت ملی برھبری اشرف غنی،

از داخلی وخارجی ميخلد ھای تلويزيون ھای داخلی ، مثل خارمغيAن در چشم ودر قلب مخالفان، اعم 

و وی را مانع بزرگی در راه  رسيدن به اھداف ضد ملی وغير وطن پرستانۀ خود ميشمارند، و 

 مثل شکريه بارکزی را وادار به عقب یستپروطن آگاه وابرين دشمن قصد دارد تا نه تنھا عناصر نب

ه ونامردانۀ خويش ، ديگر د با اجرای چنين اعمال بزد3نن نمايد، بلکه ميخواھنشينی از موضع شا

  .د عقب نشينی نماي خاموشی  و را نيز وادار بهعناصرملی

 يکی از زنان او.  درپارلمان افغانستان، يکی از چھره ھای مطرح استشکريه  بارکزی،

مدافع سرسخت دموکراسی وآزادی وی . تحصيل کرده ،آگاه وصاحب نظرو قلمبدست افغانستان است

 است و عAوه بر زبانھای ملی پشتو و دری بر زبان انگليسی نيز مسلط سخنور فصيح کAمبيان و

است و در ھرسه زبان چنان غاور است و بدون وقفه و بدون اشتباه دستوری صحبت ميکند که گوئی 

اين درايت و ذکاوت و ھوشمندی از مصاحبه ھای وی که . ھرسه زبان مذکور، زبان مادری وی است

  .در تلويزيونھا و راديوھای ملی و بين المللی صورت گرفته و ميگيرد، به وضاحت ديده ميشود

نم بارکزی بحيث مديرمسئول ھفته نامه آئينه زن ،مؤسس انجمن زنان ژورناليست افغان،  خا

رئيس مؤسسۀ زنان آسيا ، عضو کميسيون تدوين قانون اساسی ، نمايندۀ مردم در دوره پانزدھم ولسی 

  . دنککرده وميجرگه،  صاحب امتياز روزنامۀ ترقی و  رئيس بنياد شکريه بارکزی ، ايفای وظيفه 

نيز زنان آسيا،و زنان کشور و یريه بارکزی ، قلمبدست توانائی است که در راه آگاھشک

و مطالب بسيار مفيد و سودمندی را از داشته است ھمبستگی ژورنالستان افغان سالھا ست قدم بر

  به زنان وخوانندگان  وديگر نشرات ورسانه ھای جمعیطريق مجلۀ آئينۀ زن  و روزنامه ترقی

  . ست کرده اکشپيش

وجود چنين .  افغانستان استھای پيشتاز،متفکر و با دانش و آگاه خانم بارکزی ، از جمله خانم

ی که ھم از تحصيAت عالی برخوردار باشد وھم در عرصه ھای فرھنگی وحقوق بشر و اوضاع خانم

ا زبان گويسياسی کشور وکشور ھای منطقه آگاھی داشته وصاحب نظرباشد،و با3تر از ھمه صاحب 

ی قوی و سخنوری توانا  وفصيح کAم در ھر سه زبان دری وپشتو انگليسی باشد، در کشورق طومن

مثل افغانستان، بسيار نادر وکمياب است و سالھا چی که قرنھا صبر ببايد تا مادر دھر چون شکريه 

نش، بارکزی، زنی دانشمند و فھميده و فعال و پرانرژی برای خدمتگزاری به انسان وانسان ھموط

  .بزايد

از آنجايی که تا کنون طالبان ، مسئوليت اين جنايت را بدوش نگرفته اند، احتمال ميرود که 

بنابرين ما از حکومت افغانستان، ومراجع امنيتی . دراين توطئه دست دشمنان داخلی دخيل باشد

 تعقيب وسرنخ ًتقاضا ميکنيم تا عاملين اين جنايت را که ممکن است يک توطئه داخلی باشد، جداکشور

  .را پيدا کنند ومجرمين عليه بشريت را به مردم کشور ومردمان جھان معرفی کنند

 وخارچشم دشمنان حت عاجل وکامل شکريه بارکزی، اين زن پيشتاز ودليرافغانصبه اميد 

  داخلی وخارجی افغانستان

  پايان

 


