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 بلقیس روشن همچنان می درخشد

 د ولسي جرګې دوه غړو هللا ګل مجاهد او بلقیس روشن خپلمنځي شخړه کړې ده

وکیالنو بلقیس روشن او هللا ګل نن په ولسي جرګه کې د دوو : مه۰۱تاند، چهار شنبه، د قوس 

 .مجاهد تر منځ شخړه شوې ده

همه آشنا هستیم و با " بلقیس روشن"، ی ماگوو شهامت بی نظیر خواهر نترس و حقبا کارنامه ها 

  .بوده است، نیز آشنائی داریم" مجاهد"، که گویا زمانی "هللا گل"چرند پراگنی ها و زورگوئی های

بازی ها، مجاهد فروشی ها " مجاهد"بعد از چهل و اندی سال، مردم ما  نخست اینکه معلوم نیست

یا اینکه همچنان گروگان  .، عاقبت رهائی خواهیم یافت یا خیرنما ها" مجاهد"های  معامله گریو 

 .خواهیم ماند" مجاهد"یک مشت

فروش، باالی فرزند "جهاد"است که مادر و پدر این ، چگونه یک اسم ترکیبی"هللا ُگل"دیگر اینکه

 ناخلف شان گذاشته اند؟

 .ی دانم که ترکیب این اسم بی مسما، چه سابقه ای دارد و مقصد از آن چه استمن اما نم

 ُگل است، یا ُگل خدا است، یا هردو؟" خدا"آیا

به او  ابطما مردم اما یک رواج شیرین داریم که هرگاه بخواهیم طفلی را ناز و نوازش کنیم، خ

مادر خود، " و پپرمتِ  نباِت و شیرپیره ُگِل، قنِد،"میگوئیم، احمد یا محمود یا کلبی و مقصود جاِن 

 .شامل چنین نوازشی نمی تواند گردد هیچ وقت" هللا ُگل"اما 

یک مناظرۀ تلویزیونی بین خواهر گرامی   در گذشتۀ نه چندان دور، شاهدز اینها که بگذریم، ما ا

و با  یمدجهاد فروش، بو" خدا ُگل"  ، یا"هللا ُگل"روش ای بنامو گندم نمای، جو ف" بلقیس روشن"ما 

کشید و داد و  به عصبانیت و تهدید و ارعاب" خدا ُگل"های  چشم و سر دیدیم و شنیدیم که چرند

این قماش افراد زورگو که منطق بحث  ،چنان کرده و چنین کرده" مجاهد"فریاد راه انداخت که 
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ندارند و سطح و سویه ای بحث کردن شان، زیر صفر قرار دارد، راه و چارۀ دیگر ندارند، به 

 .لومپنیقلدری و زورگوئی و  غیر از همان جهاد و مجاهد فروشی و

بلقیس روشن تاند ته وایي، چې هللا ګل مجاهد په مرګ ګواښلې ده، خو هللا ګل مجاهد بیا دا تور 

 .ردوي او وایي چې بلقیس روشن مجاهدینو ته سپکاوی کړی دی

فروش، هنوز هم از کاسۀ مجاهدین واقعی " جهاد"که این فرد کثیِف عزیز دقت کنید هموطنان 

فروشی می کند، از تهدید و تخویف و " جهاد"، افغانستان نان میخورد و قدرت بحث چون ندارد

 .ارعاب کار می گیرد و یک وکیل برحال را به مرگ تهدید می کند

تېره ورځ په کمېسیون کې جنګ وشو او اوازه شوه چې بلقیس روشن مړه : )) بلقیس روشن وایي 

تېره ورځ هللا شوېده، خو انسان وژونکي چې په دې کار کې پخه سابقه لري، په دې خبره خاندي، 

وژنم یې، ځکه هغه یوه ښځه ده، باید په کور   ګل مجاهد وویل چې بلقیس روشن له کابله ورکوم،

 .((کېني

به غیر از شخصیت پاک و شناخته شدۀ چون  ن دور پارلمان، آیا می شودحال بیائید ببینیم که در ای

 ۹۰۵، در جمع دوصد و پنجاه "بلقیس روشن" ، و نیز خواهر گرامی ما"رمضان بشردوست"داکتر

 .وکیل، چند نفر حاضر می شوند تا نترس و بی هراس، حقیقت را بیان کنند و از حق دفاع نمایند

در چه وضعی قرار دارند و ما مردم در " ملت"انیم پارلمان و وکالیاین بهترین موقع است تا بد

 .در حرکت است به کدام صوبو احوال مردم و مملکت  کجای کار قرار داریم و اوضاع 

 ازهودر وجنگ ساالران و قلدران بی فرهنگ، نخست یکی را به مرگ تحدید می کنند، بعد آوازه 

 .کنند می ماآخراالمر اقد بعد به آن آوازه ها می خندند و و می کنند

تحدید می کنند که از کابل ُگم می کنند و  داخل ولسی جرگهدر روز روشن در را " بلقیس روشن"

 .، اما در داخل پارلمان آب از آب تکان نمی خوردبه قتل می رسانند

می گوید که  در پارلمانر حضور وکالی زن ، آنقدر کودن و نادان است که ددلورک" هللا ُگل"این

، بازهم می ".هغه یوه ښځه ده، باید په کور کېني"...  و باید در خانه بنشیند؛ جای زن در خانه است

، از سنگ صدا می برآید و از خانم های وکیل "خدا ُگل"بینیم که با این اظهارات سخیف و مال دول

 .بلند نمی شودصدای  مان،لحاضر در پار

بلقیس روشن وایي، هللا ګل مجاهد ورته ښکنځل کړي دي او ورته یې ویلي دي چې ته خو ورکه  

 .شه چې اوس دې ورته وهم



نوموړې وایي، له پېښې وروسته نورو وکیالنو هم پر ځای د دې چې دفاع یې وکړي ورته ویلي 

 .چې دا سړی وبخښه یا یې پر وړاندې خاموشه کېنه

، گروگان یک مشت جنگ ساالر غیکالی پارلمان با درد و درواکثریت می بینیم و شاهد هستیم که 

فرا می خوانند، یعنی اینکه،  بهترین حالت، طرف را به خاموشیهستند و در " جهاد"سوداگرانو 

 ."َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهلُوَن َقالُوا َساَلًما :"یا عربی آن جواب ابله خاموشی است

خو هللا ګل مجاهد بیا وویل، میرمن بلقیس په مړو، شهیدانو او مجاهدینو پسې له خبرو کولو پرته 

 :بل کار نه لري

ه سپین ږیرو عریضه راوړې وه چې د کمیسیون کارمندانو ورسره تېره ورځ کمېسیون ته دو))  

ناسم چلند وکړ او ما یې مخه ونیوله، په دې وخت کې بلقیس روشن زه په قاب وویشتم، زه په دې 

 .((کار هغې ته څه ووایم؟ پر ما تر اوسه هیڅ نارینه ګوزار نه دی کړی

و دلده دیگ " ،زیزیع، بگفتۀ درنگ می کنیم تا دیده شود از این، "خدا ُگل" ندکی بر این اظهاراتا

 .بیرون می شود چمچه، چه در "دال

را وکیل و وصی " ُگل خدا"، جناب"شهید"و" مرده"کدام ،"مجاهد"اول اینکه کدام منبع و مقام، کدام

 ؟خود مقرر کرده است

 ده در کجا و درختان ده در کجا؟: دوم

یکی دو ریش سفیدی، گویا عریضه ای به پارلمان آورده اند، چرا وکیلی بدون هیچ چون و چرا 

په مړو، شهیدانو او "... آورده، شروع کند  نه ،، راه رفته، نه بردهمگری وای، بدون هیچ اما 

 ...و صحبت کردن و رد و بد گفتن و گویا توهین کردن ..."مجاهدینو پسې

ن هموطنان ما نکرده اند، پس چرا فقط درست با آ آمد وضع و پیش کمیسیونکارمندان اگر : سوم

 ؟شودتهدید به مرگ باید جواب بدهد و بوده است که " بلقیس روشن"این 

، در صدد دفاع از دو هموطن ریش سفید ما بوده است، "خدا ُگل" اگر جهاد فروش مشهور،: چهارم

باید خواهر گرامی  "هللا ُگل"که ما را عجب آید، چرا و به چه دلیل و کدام حرکت ناشایست

، چنان عکس العملی "...په دې وخت کې بلقیس روشن زه په قاب وویشتم"... ،"بلقیس روشن"ما

 انجام داده باشد؟

هیچ عملی، بدون عکس العمل نیست و هر عکس العملی، خواهی نخواهی در قابل یک عمل انجام 

 .بدون عمل ای، عکس العملی هم به وجود نمی آید. می شود



می  ، این بدان معنی".پر ما تر اوسه هیڅ نارینه ګوزار نه دی کړی:"... می گوید" هللا ُگل: "پنجم

 :تواند باشد که

، تبعیض بی حد و مرز او را در مقابل بیشتر از نیم نفوس "خدا ُگل"این جملۀ سخت نفرت آور -۰

، کند مشکلی "ګوزار"، باالیش (به معنی فزیکی آن)یعنی اینکه اگر مردی .افغانستان نشان می دهد

  .چنین کاری کند، یک بی ننگی است" زنی"نیست، اما اگر

 فزیکی که در گذشته ها بی حساب مورد حمالت یدآ، چنین بر می "هللا ُگل" اظهاراتاین از  -۹

اینکه چه تعداد از آن افراد و اشخاص را نیست و نابود کرده و در . قرار گرفته است جنس زمخت

 .به خدا معلومغندی خیر نشسته است، 

انستان په پارلمان کې د ښځو سره په غونډه کې رمضان بشردوست بیا وویل، کله چې د افغ 

 .تاوتریخوالی کېږي دا د هغه په وینا د تاسف وړ خبره ده

په پارلمان کې د ښځو سره "...  ، تائید کرده اند کهبا این تبصرۀ خوددوست جناب بشرحقیقت در 

صورت " بلقیس روشن" حمالت زبونانه و توهین آمیزی در مقابل خانم و ،"...تاوتریخوالی کېږي

 "شفتالو"، از گفتن جناب بشردوست نظر به کدام دلیلیخالف معمول و اینبار اما  ،گرفته است

 و باری خوب در مقابل چنان فرد لنده غر و بی بند. کرده اند بسنده گفتن و به شف شفره رفته طف

ای با او پرخاش کند، او را زنده نمی گذارد، "مرد"که به زبان خود اعتراف می کند که اگر کدام 

 .ط شرط است و جان نگهداشتن هم فرضاحتیا
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 روشن و تمام مردم افغانستان یساز نگاه بلق یارراکت ینگلب الد یو اخالق یاسیس یتشحص

 

https://www.youtube.com/watch?v=OFnbNgSDKYQ
https://www.youtube.com/watch?v=1ZeRVKhKXNA

