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  ١٢/١٠/٢٠١١                                                                                                         مسعود فارانی   

  اعتصاب برحق خانم سيمين بارکزی

را و گاھی   در جامعه عقب نگھداشته شده ما افغانستان که گاھی نظام دموکراسی و سکوLريسم را وگاھی ھم  سوسياليزم
ھم دوران بدوی بربری (  مجاھدين و طالبان) را بنمايش ميگذارد و ھم اکنون دولت مشترک جھادی، پرچمی، خلقی، 
ستمی، افغان ملتی، صدای عواميی، اخوانی گلبدينی، اخوانی جمعيتی، اخوانی  طالبانی ، با نمايندگان و جواسيس 

کيب يافته چون معجون مرکب  خودش را تا حال  خود نشناخته است که پاکستانی ايرانی روسی و غربی . اين دولت تر
   . چی وکی است ؟چه رسد به اينکه مردم و حرمت مردم را بشناسند.  حق انسانيت را بشناسد آزادی بيان را توجه کند

   .اخوانی ديروز، دموکرات امروز ميشود پيراھن تنبان وپگول به گرانترين دريشی مبدل ميشود

ای متشکلۀ دولت، ديروز بخاطر منافع خود سينه ھمديگر را ميدريدند و امروز در آغوش ھم لميده اند. مسئلۀ گروه ھ
   .ھزاران شھيد خفته در خاک  وھزاران آوارۀ سرگردان وطن، گويی اص� ً وجود نداشت وندارد

ی مردم وبيت المال، چور وچپاول درين بازار رنگارنگ بوقلمونی ذکر شده در باL ، ھجوم انتحاری ھا ، غصب زمينھا
ارزش ھای  ملی ، دختران و پسران مردم را با جبر به فساد خانه ھا کشاندن، برای شبھای بچه بازی وباده گساری ھا 

   .بسيار قابل مکث است

ھم اکنون اين نابسانی ھا و جنايات در کشوراز ھرطرف غوغا ميکند، درچنين اوضاع، قيام يک زن مظلوم و تنھا 
   وسيلۀ اعتصاب غذايی اش چه دست آورد ھای را ميتواند داشته باشد؟ب

اين عمل گرچه از طرف مقامات دولتی بسيار عادی تلقی شد چون آنھا بيشتر در غم غصب و چور وچپاول دار وندار 
برحق سيمين مردم مشغول اند واز جانب ديگر آنقدر انسانھای بی گناه را سر به نيست کرده اند که متاسفانه اعتصاب 

بارکزی پيش شان يک عمل بسيارپيش پا افتاده است. معنوی مسؤل نا بسامانی که خانم بارکزی را وادار به اعتصاب 
نمود. در مصاحبه مطبوعاتی خود وقيحانه ميگويد: عمل سيمين بارکزی يک عمل خ�ف شرع است چراکه خود کـُشی 

   !!!.در شرع يک عمل ناجايز می باشد

اشخاص و با چنين طرز تفکر می خواھيم تمثيل يا مشق دموکراسی نماييم. ازينرو موضوع سيمين بارکزی ما با چنين 
يک موضوع است که به ھيچ معياری نمی شود در برابر دولت ترکيبی معجون مرکب جور آمد. زيرا زمانيکه معنوی با 

اعتصاب خانم بارکزی نمی ماند که در برابر ميشمارد جای برای  سيمين را بنام خود کشی مغالطه کاری اين عمل برحق
  .خيزدم ص�حيت کدام عدالت و...و... برکی ؟ کدام قانون کدا

گرچه اين  اعتصاب خانم سيمين از ديد مردم وجامعۀ بيدار افغانستان يک عمل تاريخی و مثبت است ولی از آنجايکه 
   .دولتيان در باغ تشريف ندارند  يک عمل حساب ناشده تلقی ميشود

اما اين اعتصلب با ترکيب دولت يادشده و اوضاع رنگارنگ آن يک عمل بسيار فوقالعاده درتاريخ کشور ما محسوب 
  .ميشود

را اشغال نموده  زيرک را که با نقاب دموکراسی روباه وار افغانستان جانب اصلی اين اعتصاب چھرۀ غربيان مکار و
شان را در ميدان سبيل مانده ما به آزمايش مشغول اند که تمام عوارض جانبی آن متوجه اند.(و بدترين اسلحه تخريبی 
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مردم درد ديده ماست) آشکارا بر م� ميکند، ھمچنان وضاحت ميدھد که ديموکراسی در کار نيست جز اسم، آنھم غرض 
   .فريب جامعه بين المللی

را نيز متوجه ميسازد که دولت ھای مزور آنھا سر مردم از جانب ديگر اين اعتصاب بزرگ ھم اکنون ملت ھای غربی 
خود وجھان ک�ه گذاشته اند ودر افغانستان دولتی را بنا نھاده اند که بيشترين قدرت را بدست دزدان و قطاع طريق ھا 

  .داده اند.ازينرو  اين اعتصاب ميتواند زمينۀ آگاھی ملت ھای غربی را نيز فراھم کند

جواب دندان شکن است به آن کسانيکه ھنوز غرب را برحق ميشمارندو سنگ تجاوزغرب را  ثانيا ً اين اعتصاب 
  .مفتخرانه به سينه می کوبند

 شبيچارۀ ما ، باوجوداينکه  تمام دروازه ھا بروي ين بارکزی مبين  اينست که : (ملتدر نھايت امر اعتصاب خانم سيم
د و د ميتوانند با امکانات ناچيز شان پشت دشمنان کشور را بلرزاننبسته شده است. با آنھم ) اگراعضای ملت اراده کنن

محروم  تا ازين حد قساوت دست بردارند. من اين اعتصاب را نشانۀ بيداری ،وادار نمايندآنھارا بنابه ادعای خود شان 
  ميدانم که بزودی ميتواند خود در سرنوشتش سھيم شود. ترين بخش جامعه يعنی زن افغان 

  : فرمايداقبال مي

  خدا آن ملتی را سروری داد

  که تقديرش بدست خويش بنوشت

  به آن ملت سروکاری ندارد

  که دھقانش برای ديگران کشت

با ھمان شھامت اعتصاب را پايان بدھند  ،بود آغاز کردهاعتصاب را  اگر خانم سيمين ھمين لحظه با ھمان شھامتی که 
  است. و قابل قدر  بازھم دست آوردھايش بسيار مؤثرمحسوس وبزرگ 

  . س�متی اين خانم بزرگ آرزويم ميباشد

  من اگر برخيزم,

  . تو اگر برخيزی, ھمه برمی خيزند 

   

  

  

  

    


