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 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۲۱/۲۱/۱۱۲۲                    داکتر سیدعبدهللا کاظم

 

 

 از خانم سیمین بارکزی تقاضا
 

صفحه  ۰۵۵در « هرات از قیام حوت تا امروز ـ با ذکر مختصر پیشینه های تاریخی»کتاب اخیر من تحت عنوان 

اهل تحقیق و  که شاید تا چند روز دیگر آماده عرضه بهاست چاپ به مطبعه فرستاده شده برای تکمیل گردیده و 

که به اخبار مربوط به اعتصاب غذائی دخت با شهامت افغان خانم سیمین بارکزی  با تعقیب متواترمطالعه گردد. 

وار به  نسل جوان افغان میشود و از سوی دیگر ناراحت میشوم که د، دلم از یکسو امیدهمین روز خود رسیده است

دهد و آنوقت به سوگ نشستن و نوحه کردن  ناخواسته( از دست مبادا کشور چنین فرزند با شهامت خود را )خدای

 فائیده نداشته باشد.

به آینده فکر کن و نگذار شمعی  :میخواهمسیمین عزیز که غایبانه ترا مثل خواهر و دختر عزیز خود می شمارم، از تو 

 !را که روشن کرده ای، به زودی خاموش شود

 

نام پرافتخار ترا در سینه جا دهد و ترا تواناتر از امروز در راه مبارزه علیه بی این اثر ناچیز که شاید  ایمن با اهد

ینده را بدست تو و امثال تو بسپارد، از تو شیر آعدالتی فعال سازد و درجمع راه روان این راه به پیش کشد و چراغ 

بجای آن عامالنه کمرهمت برای رهائی کشور از  منصرف  و عزماز این  میخواهم تا زن با تصمیم افغان عاجزانه 

 منجالب ببند.

مردم با بزرگ قیام  های کتاب خود را که بازگوی کارنامه ،من متن ذیل را همین امروز به مطبعه فرستادم تا با افتخار

   به تو اهدأ کنم : ،شهامت هرات است

 

ه مبارزه  برای احقاق حق خود و همردیفانش و به اهدأ به خانم سیمین بارکزی، خانم با شهامت افغان که  در را

مقصد اجرای عدالت دست به اعتصاب غذائی زده و در کارنامه زنان بزرگ افغان صفحه جدیدی را باز کرده  که تا 

به پاس عشق به وطن و مردم خود اهدأ میکنم تا  سیمینحال در کشور نظیر نداشته است. من این اثر ناچیز را برای 

 د و با سائر راه روان حق به مبارزه علیه بی عدالتی ادامه دهد!وب خود منصرف شاز اعتصا
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