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  يک پيشنھاد برادرانه به سيمين بارکزی
  

 سيمين بارکزی ، زنی که به داد خواھی برخاسته ومدعی است با رأی مردم وطرفدران خود از و�يت ھرات به

ولسی جرگه راه يافته است، ولی کميسيون انتخابات باتخطی وعدول از قانون وعدالت وی را ازاين حق محروم ساخته  

بنابرين او برضداين بی عدالتی به پا خاسته است  ودست به . وبجايش کسی ديگر را وارد ولسی جرگه نموده است

 آب نزده است وبا وجودی که شوھر وسه فرزندش از  روز قبل تا کنون لب به نا و٩اعتصاب غذائی زده است واز 

وی خواسته اند دست از اعتصاب غذائی بردارد،ولی او اصرارمی دارد که ميخواھد عدالت را به کرسی بشاند ولو 

سيمين بارکزی خود علت اعتصاب خود را درعبارتی کوتاه اما بس . برسراين تصميمش جان خود را از دست بدھد

  : طور بيان ميکنداستوار ومحکم اين

من بغض ترکيده انسان ستمديده افغانستان ھستم؛ به :  انگيزه اعتصاب من «

اميدوارم فريادی . يعنی زن افغان. خصوص انسانی که در وطن ما جنس دوم تلقی می شود

شتافتن يک زن به . که از ترکش اين بغض توليد می شود؛ به وسعت جھان طنين انداز شود

م به منظور مبارزه با ستم و زورگويی قرون وسطايی بر خانه ملت، شايد پيشواز مرگ؛ آنھ

فريادی که اگر نتواند پرده ھای گوش انسانھای . بلند ترين فرياد ممکن در اين کشور باشد

لميده بر چوکی کشورم را به لرزه در آورد؛ شايد بتواند وجدان ھای بر خواب نرفته انسان 

فريادی که از شکستن استخوان نحيف يک . دت تکان بدھدھای آزادی دوست جھان را به ش

  زن بر فضا می پيچد؛ شايد جھان را متوجه نمايد که در افغانستان چه می گذرد؟

و ا� حکومت ستم پوسيده افغانستان، . مبارزه من برای به دست آوردن چوکی نيست! من به جھان اعJم می کنم

مبارزه من برای پاسداری از حق، عدالت و آزادی انسان اين سرزمين و . دبھترين چوکی ھا را به من پيشکش کرده بو

من می خواھم بين زندگی ذلت بار و مرگ افتخار آفرين، مرگ را انتخاب کنم؛ تا حداقل . نسل ھای بعد از من است

کنند و آزاد زيست انسانھای ھمجنس و ھم نوع من و اطفال يتيمم، بعد از من، ديگر مثل من زندگی ذلت بار را تجربه ن

  .نمايند

من برج و باروی زندگی ام را ويران می کنم تا برج و باروی نظام کشورم آن قدر استحکام پيدا کند که ديگر 

من ميخواھم؛ چوکی که ملت به نمايندگان خود . ھيچ حکومتی ،کودتا بر عليه خانه ملت را حتی در تخيل ھم نپروراند

من می خواھم بعد از اين حکومت، تفاوت عظيم بين نماينده گی مردم و . اندنی نباشدميدھد؛ ديگر توسط ھيچ قدرتی ست

زنده باد آزادی، .  اين است منطق من و اين است انگيزه اعتصاب من. پياده نظام شدن حکومت را به درستی درک کند

  )١٣٩٠ان  ميز١٠شورای ملی، خيمه اعتصاب، سرک  سيمين بارکزی، کابل،  (»!زنده باد افغانستان

  . احسنت وشادباش برشجاعت وعزم آھنين چنين زنی که مادر سه کودک نيزاست

  

بايد گفت که واکنش واعتراض در برابر زورگوئی وحق کشی وبی عدالتی دولت ھا، اشکال وشيوه ھای مختلفی 

ب غذائی اعتصا. دارد ويکی از طاقت فرساترين ورقت برانگيز ترين شيوه ھای اعتراض، اعتصاب غذائی است

در برگيرندۀ نخوردن تنھا غذا باشد وشامل آب نباشد، زيرا نخوردن آب بطور  نطورکه از نامش پيداست،ميتواندھما

تواند قبل از ھرچيز گرده ھا را ازکار بيندازد وسبب ارگانيزم وجود تاثير ميکند ومي خطرناکی برسيستم فعاليت بدن و
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سمی را بشدت تقليل ه استثنای اب وگرفتن سيرم با آنکه قوت ونيروی جمرگ اعتصاب کننده گردد، ولی اعتصاب غذا ب

اعتصاب آغاجری،يکی چنانکه . ودی سبب مرگ نميگردد، بشرطی که از مراقبتھای طبی محروم نباشدميدھد، اما بز

اب وز در اعتتصاب غذائی بسر برد ، ازھمينگونه اعتص ر٧٠در چندسال قبل که بيش از  ،از فعا�ن سياسی ايرا

وجودش يزم  فعاليت ارگانوداکتران او را زيرنظر داشتند و ازيعنی که نان نميخورد ولی آب وسيرم ميگرفت .بود

 واو ھم به اعتصاب  آنکشور به خواستش احترام گذاشتخانواده ودولت را مطلع ميساختند، تا سرانجام دولت ورھبری

  .غذائيش پايان داد

يمين بارکزی گزارش ھای خبری حاکی است که خانم س

ب وغذا  زده است واين مادۀ حياتی يعنی آدست به اعتصاب ھردو

اينکه اين . يکی از سخت ترين نوع اعتصاب غذائی شمرده ميشود

مادر بزرگوار ھراتی توانسته است از يک شنبه گذشته تا امروز 

 روز بدون خوردن نان وآب زنده بماند،معلوم ٩دوشنبه مدت 

 قوی وتوان وانرژی فوق العاده يی ميشود که از عزم وايمان

  .برخوردار است

اخبار واصله  حاکی است که خانم بارکزی به دليل ادامه اعتصاب غذائی، ازسخن گفتن بازمانده است واز درد 

 موظف شفاخانه استقJل که با يک امبو�نس برای مراقبت خانم داکترمحمدرفيق يکی تن از داکتران. معده رنج می برد

وی از نھادھای ذيربط خواست تا .  استموظف شده ،ميگويد که وضعيت صحی خانم بارکزی روبه وخامتبارکزی 

ين  نادره حيات مع.ھرچه زودتر در مورد دوسيۀ حقوق خانم بارکزی تصميم بگيرند تا وی ازاين خطرنجات يابد

 ساعت آينده وی از ٢٤ر تا وزارت صحت عامه نيز دو روز پيش وھنگام عيادت از خانم بارکزی گفته بود که اگ

  . مايعات استفاده نکند، معده اش سوراخ شده وگرده ھايش از کار می افتند

در تاريخ کشورما تا کنون به مJحظه نرسيده است که زنی برای احقاق حق خود دست به يک چنين واکنش 

ايرزنان درد کشيده افغان که با آتش شھامت واز خودگذری اين زن ميتواند برای س. جسورانه و ازخود گذرانه زده باشد

زدن خود ميخواھند پيام تلخی از ظلم وخشونت غير قابل تحمل برجنس زن را به بازماندگان خود برسانند، سرمشق 

خوبی خواھد بود تا بجای خودسوزی ونابود کردن غيرموثرخود، ازاين راه وارد شودند وحق خود را از غاصبين 

  .مطالبه نمايند

تعجب ودريغ ما از بی تفاوتی وغفلت وزارت امورزنان، اتحاديه سراسری زنان افغانستان، نھادھای مدنی 

ورسانه ھای اطJعات ) يونيما(ومدافع حقوق بشر وکميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان ونمايندگی سازمان ملل متحد

نسبت به سرنوشت اين زن دلير وبا ) ه داخلیبه استثنای دو سه رسان(جمعی داخل افغانستان است که چرا تا کنون 

بدون ترديد اگر اين اقدام از سوی . شھامت افغان که مادرسه فرزند نيز می باشد،اقدام درخورتوجه به عمل نياورده اند

يک زن در اروپا يا امريکا صورت ميگرفت، رسانه ھای جمعی آنکشورھا از اين زن يک قھرمان ميساختند،وتا 

يت شايستۀ انسانی برخوردار تن مجسمه بنامش تبليغ ميکردند،ولی درافغانستان، چون زن از مقام وحيثسرحد به پاساخ

آريانا افغانستان تلويزيون به استثنای (،لذا رسانه ھای خبری چون تلويزيون، راديو و روزنامه ھای داخلی کشورنيست

  .در گرامی افغان را بگوش مردم ميرسانندکمترخبری از مطالبات برحق اين زن دلير واين ما) وآريانا  بيات

مگر ھمين . از کرزی نبايد انتظار به کرسی نشاندن عدالت را داشت، زيرا تحقق اين امر ازتوان او خارج است

کرزی بعد از قتل ھر وزير وھرجنرال وھر والی وھر شخصيت نامدار افغان يک ھيئت تحقيق تعيين نکرده است تا 

سی  به اطJع ملت برساند، ولی تاکنون ھيچ قاتل وھيچ مختلس وھيچ رشوتخور وھيچ قانون نتيجۀ قتل را بعداز برر

  .شکن کJنی به چنگ قانون وعدالت سپرده نشده است

دند، بوکه بازنده اعJم شده دور دوم شورای ملی  از کانديدان انتخابات براثر شکايات آن عدهمگر ھمين کرزی 

وکيل متقلب بايد از ولسی جرگه اخراج   نفر٦٢تيجه بررسی تقلبات ثابت نشد که ن درمحکمۀ اختصاصی تشکيل نداد و
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چرا فيصلۀ اين محکمه که راه يابند،  وکيل ديگرکه حق شان پايمال شده بود بايد به ولسی جرگه ٦٢شوند وبجای آنھا 

نوی آنرا نپذيرفت ورد کرد تائيد استيناف وشورای عالی قضا را نيز به ھمراه داشت،عملی نشد؟ بخاطر اينکه مJ مع

در حال حاضر مJ معنوی که . بقيه را استفراق کرد  نفر را پذيرفت و٩وبعد از چانه زنی ھا، مJ معنوی صرف 

اگرصد بار . با�تر از ستره محکمه قدرت وصJحيت دارد قانون و با�تر از حمايت معاون اول کرزی را با خود دارد،

رکزی اگرستره محکمه بازھم فيصله صادرکند که خانم سيمين با ھدايت وفرمان بدھد وديگر ھم کرزی به ستره محکمه 

ً گرديده  وبايد مجددا به کارش در ولسی جرگه ادامه بدھد، تا زمانی که مJ معنوی بدون موجب از ولسی جرگه محروم

مغرضانه مJمعنوی به ظھور وچون عکس العمل خانم بارکزی از اثر تصميم . نخواھد، اين فيصله تحقق نخواھد يافت

ضايع شدن حيات اين خانم مبارز، . عدالت است، نخواھد رسيدی ھرگز به اين آرزوی خود که تحققرسيده است، و

به خانواده شان يعنی پدر ومادر، شوھرو کودکان معصوم شان ميزند که درد بيکران  صدمۀ بزرگ وجبران ناپذير

  . ودوستانش خواھد بودوغير قابل تحمل برای خانواده وابستگان

 بنابرين خواست سيمين بارکزی از کرزی برای به کرسی نشاندن عدالت، از توان کرزی ومحاکم عدلی کشور 

تا زمانی که اين جنايتکاران در . پا ميزند معنوی وحاميان جنايتکار وی دست و عدالت در زيرتيغ مJ. خارج است

  .ستان تحقق نخواھد يافترأس قدرت باشند، ھرگز وھرگز عدالت درافغان

ترا بخدا وشرافتت ! میای خواھر وای مادرگرا:  پيشنھاد نمايم کههدراينجا ميخواھم به اين خانم فداکار، برادران

حقوق بشر به اين می ارزد که  ن ھمه مجرمين جنگی وناقضينسوگند ميدھم که آيا اين پارلمان باحضور اي

 بشما پيشنھاد.  نهفکرمنب يع سازيد؟ودمند، يک تار موی خود را ضا وناسبخاطرحضور خود دراين مجلس پوشالی

ا قبول نمائيد که نبايد آنر  که شما دوباره بکارپارلمانی خود ادامه بدھيد؛فرمان صادرکند ميکنم که اگر ھمين فردا کرزی

ت نيروی مبارزه به نظرمن بھتراس. خيلی پائين تر از شأن ومقام وانسانی وغيرت زنانه  شما استفرمان کرزی 

ومقاومت خود را برای وقت ديگری نگھداريد ودر شرايط کنونی به حال کودکان خود بينديشيد که در صورت نبودن 

رين به اعتصاب غذائی خود پايان دھيد وکودکان وشوھر بابن. دشما آنھا با چه مصيبت بزرگی روبرو خواھند ش

  .ودوستان خود را از تشويش مرگ خويش رھائی بخشيد

  .برای شما سJمتی وطول عمر ونيروی بيشتر مبارزه با بی عدالتی وقانون شکنی در  کشورآرزو ميکنم

  ٢٠١١ /١٠/١٠پايان 

 


