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 به مناسبت روز جهانی زن
 

 انگیزه اعتصاب من
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من بغض ترکیده انسان ستمدیده افغانستان هستم؛ به خصوص انسانی که در وطن ما جنس دوم تلقی می شود. یعنی 
زن افغان. امیدوارم فریادی که از ترکش این بغض تولید می شود؛ به وسعت جهان طنین انداز شود. شتافتن یک زن 

وسطایی بر خانه ملت، شاید بلند ترین فریاد ممکن  به پیشواز مرگ؛ آنهم به منظور مبارزه با ستم و زورگویی قرون
در این کشور باشد. فریادی که اگر نتواند پرده های گوش انسانهای لمیده بر چوکی کشورم را به لرزه در آورد؛ شاید 
بتواند وجدان های بر خواب نرفته انسان های آزادی دوست جهان را به شدت تکان بدهد. فریادی که از شکستن 

 ن نحیف یک زن بر فضا می پیچد؛ شاید جهان را متوجه نماید که در افغانستان چه می گذرد؟استخوا
 

من به جهان اعالم می کنم! مبارزه من برای به دست آوردن چوکی نیست. و اال حکومت ستم پوسیده افغانستان، 
و آزادی انسان این سرزمین  بهترین چوکی ها را به من پیشکش کرده بود. مبارزه من برای پاسداری از حق، عدالت

و نسل های بعد از من است. من می خواهم بین زندگی ذلت بار و مرگ افتخار آفرین، مرگ را انتخاب کنم؛ تا حداقل 
انسانهای همجنس و هم نوع من و اطفال یتیمم، بعد از من، دیگر مثل من زندگی ذلت بار را تجربه نکنند و آزاد زیست 

 نمایند.
 

وی زندگی ام را ویران می کنم تا برج و باروی نظام کشورم آن قدر استحکام پیدا کند که دیگر هیچ من برج و بار
حکومتی ،کودتا بر علیه خانه ملت را حتی در تخیل هم نپروراند. من میخواهم؛ چوکی که ملت به نمایندگان خود 

کومت، تفاوت عظیم بین نماینده گی مردم میدهد؛ دیگر توسط هیچ قدرتی ستاندنی نباشد. من می خواهم بعد از این ح
  و پیاده نظام شدن حکومت را به درستی درک کند. این است منطق من و این است انگیزه اعتصاب من. 

 
 زنده باد آزادی، زنده باد افغانستان
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