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اسد  ۱۱)های امنیتی، امروز  ها و تهدید  با تشکر از هموطنان عزیز در شهر کابل که باوجود مسدود بودن راه

دهی به طالبان و سرکوب وی توسط دولت   به دفاع از حرکت اعتراضی خانم بلقیس روشن در جرگه باج( ۱۹۱۱

  .ای حمایت خویش را اعالم کردند  مربوط امنیت لویه جرگه، طی گردهماییی یکی از دختران ا  وسیله  غنی به

 :ای بدین مناسبت خوانده شد  معترضان در دفاع از بلقیس روشن شعارهایی سر دادند و در اخیر اعالمیه

 !کنیم  روز ماست، با تمام وجود از این دخت شجاع حمایت می  بلقیس روشن، وجدان بیدار مردم تیره

 ه ملتی دربند، آوازتصدای باشکو

 سان مردم بیدار، پروازت  غرور قله

دهی به طالبان جانی،   ، خانم بلقیس روشن در یک حرکت اعتراضی در داخل جرگه باج۱۹۱۱اسد  ۱۱دیروز 

دهی به   باج»اکثریت مردم ستمدیده و داغدار افغانستان را بلند کرد و با برافراشتن شعار  ۀشد  صدای سرکوب

ما در  ۀ یکبار دگر ثابت کرد که یگانه انسان بیدار و نماینده واقعی مردم ستمدید« !نت ملی استطالبان وحشی خیا

 کاذب دموکراسی دست ۀبرخورد وحشیانه زنی مربوط نیروی امنیت جرگه چهر. جرگه مسخره امریکایی بود

ی را در برابر چشم مردم نشاندگان امریکا به سرکردگی اشرف غنی را برمال ساخته ماهیت واقعی این تجمع ضد 

وقتی  ۱۹۱۰البته این نخستین گام قهرمانانه خانم روشن نبوده و در گذشته نیز در اول قوس . جهانیان آفتابی ساخت

فروش رسمی  ۀدر بار« مشوره»گوی خود را جهت   نماینده بلی ۰۰۲۲حکومت افغانستان به رهبری کرزی 

این نماینده واقعی مردم زجردیده و دربدر افغانستان بود که با بلند افغانستان به امریکا فراخوانده بود، بلقیس روشن 

مشتی از اراذل که همه . ه بر اندام نوکران امریکا انداختشعر« !پیمان با امریکا وطنفروشی است»نمودن شعار 

اما دیری  بستند،« جاسوس پاکستان و ایران و نماینده طالبان»دیدند، بر خانم روشن اتهام   را در آیینه خود می

 .نگذشت که حقانیت این زن شرافتمند برای همگان هویدا گشت

های امریکا و دولت پوشالی، برای رسیدن به پول،  گک  مثابه گدی  ها زن سرکاری و انجویی به که ده  درحالی

، ها  ها، فرخنده  ها، رخشانه  زن انداخته، خون تبسم شهرت و چوکی خود را زیر پای طالبان خونریز، جاهل و ضد

گان جهادی، طالبی، داعشی و امریکایی را بخشیده و   پیشه  مهساها و هزاران زن و مرد قربانی ددمنشی جهالت

گیرند، اما خانم بلقیس روشن به صدای خروشان مردم ما مبدل شده و بدون   مورد تنفر مردم ماتمدار ما قرار می

از دشمنان داخلی و خارجی برای افغانستان  هراس از تهدید و مرگ، با روحیه سرشار از عشق به مردم و نفرت

خواهانه و رشادت او،  حمایت و همبستگی سراسری با حرکت عدالت. رزمد  مستقل، آزاد، مرفه و دموکراتیک می

. ها هموطن فقیر و دربدر ما جا گرفت  پردرد میلیون  پژواک وسیع در بین مردم ما داشت که بیشتر از پیش در قلب

 دیق مردم خود بوده و قله شرف و نجابت ملت دربند ماست که فقط با آموختن از او میبلقیس روشن فرزند ص

 .توانیم وطن خود را از فاجعه هولناک نجات دهیم و بس 

خانم بلقیس روشن ستایش و حمایت کرده و در کنار این زن قهرمان  ۀما جمعی از شهروندان از این حرکت دلیران

شده و   نیت جرگه را فقط حرکت فردی ندانسته و سرکوب پیشاپیش برنامهام ۀبرخورد وحشیان. ایم  ایستاده

مثابه   اما خانم بلقیس روشن به. دانیم تا صدای هر اعتراضی را خفه کنند  نشانده غنی می  سیستماتیک دولت دست

 .های منفور دولت نوکر غنی زردرو خواهند بود  قهرمان واقعی ثبت تاریخ گشته و چهره



 !ن وحشی خیانت ملی استدهی به طالبا  باج

 جمعی از شهروندان کابل 

 ۰۲۰۲اگست  ۱ – ۱۹۱۱ اسد ۱۱   

 

 


