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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 سليم طاھری

  ٢٠١٢ نومبر ٣٠

  ،»بلقيس روشن«درنگی بر اظھارات 

  افغانستان» خوکدانی« سناتور 
او در نھادھای پوشالی به . شد» شنرو«بلقيس روشن، يکی از کسانی است که با اشغال کشور ما بختش گل کرد و 

 واليت فراه شرکت می کند، گاه عضو شورای واليتی و گاه ھم سناتور خوکدانی و از ھمکاران ۀحيث نمايند

 وطنفروشی نيز شرکت خواھد کرد، اما با درد در ۀباورم نمی شد که او حتی در جرگ. "مسلميار و بيات و ايزديار"

ه کس نفھميد که او چه گفت؛ ولی ھم ی گفت که ای کاش نمی گفت چون ھيچئھاشد، چيزک » روشن«ھمانجا نيز  

 تار پيمان ستراتيژيک امريکا به تيرگی زده است و ھمين بود که ۀ، در زير ساي»یئضد بنيادگرا«فھميدند که روشِن 

  .ماند تا اعتراض» بورکردن«سروصدای او به 

رسانه ھا شنيده و ديده ام، اما راستش، وقت رسيدگی به آن ی در ئچيزھا» خوکدانی«در گذشته، از اين سناتور 

 بلقيس ۀدرنگی بر مصاحب «ۀممنون بود که با مقال» سيستانی«مگر بايد اينجا از آقای . ھميشه کوتاھی کرده است

.  داشته باشم"بلقيس روشن"فرصت مساعد ساخت تا صحبتی با » روشن، سناتور فراه در تلويزيون آريانا افغانستان

 ۀاگر از لم دادن بلقيس روشن بر شانه ھای توده ھای فراھی برای تسجيل پلوراليزم استعماری بگذرم، مصاحب

آيا : طور گذرا اشاره می کنمه به چند نکته ب. مزبور، نکات دردناکی دارد که  گويای خط حاکم تسليم طلبانه است

ی ھا و پرچمی ھا را کمونيست می خواند يا قاتالن بلقيس روشن طرفدار امريکااست يا ضد آن؟ آيا بلقيس روشن خلق

را دروغ ھای  ی که در اين مصاحبه به نام او بافته شده است، خانم روشن با آن موافق است يا آنئملت؟ آيا چيزھا

  شاخدار آقای سيستانی می خواند؟

يانا افغانستان روز ون آر خانم سجيه کامرانی با بلقيس روشن، در تلويزيۀ سه ساعتۀمصاحب« :سيستانی می نويسد

، موج عظيمی از شادباشھا و احسنت و آفرينھا و خوش بينی ھای افغانھا را در خارج از ٢٠١٢مبر  نو١٨يکشنبه 

چند تن از افغان ھای مقيم سويدن منسوب ....  و راست به ھمراه داشتچپکشور، به شمول اعضای احزاب سياسی 

ئيد و تمجيد از دوشيزه بلقيس، طالب معلومات بيشتر در مورد أمن ت برای من زنگ زدند و ضچپبه جريان ھای 

  )تکيه از من است(» .وی از من شدند
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ابالغ می » سيستانی«، منسوبين و ھواداران چپ  افغانستان اجازه بدھند، من با صراحت لھجه به ء، اعضاءاگر رفقا

 استعماری و خوکدانی را ننگ تاريخ می ارتجاعی حضور در پارلمان» حفاظت«چپ واقعی که حضور و : دارم که

 وطنفروشی را آز و شرم و خيانت می پندارد، نمی تواند با بلقيس روشن ھمنوا شود، چه ۀداند و شرکت در جرگ

اگر آقای سيستانی، .  بياوردیبچگانه و دلقکانه رو»  آفرينھای«و » شادباشھا«و » احسنت«که به  رسد به اين

 کوه شامخ چپ، زانو خم و سرخم می گذراند، چيزی ديگر ۀليم شده ھايش را زير سايپرچمی ھا و خلقی ھا و تس

که ثابت می سازد که  ھنوز ردای کھنه و خونين پرچمی گری بر شانه ھايش آويزان است و  انجام نمی دھد جز اين

  !!بر آن فخر می فروشد

وشن، دوشيزه روشن، در افشای چھره ھای سخنان واضح و ر« :می خوانيم که» سيستانی«وقتی ما چپ ھا از  قلم 

جنايتکار و فاسد و رشوه خور و قاچاقچيان مواد مخدر و غاصبين ملکيت ھای شخصی و دولتی و اعمال خشونت و 

تجاوز در حق زنان و کودکان و مال و ناموس مردم مظلوم کشور از سوی جنايتکاران بر سر قدرت در دولت 

توانيم با آن ھمنوا شويم، چه رسد که راه  ، نمی». او استۀت دليرانکرزی، چاشنی ھر مصاحبه و ھر صحب

ی و ئست و امپرياليست ھای امريکازيرا ما در شرايطی که افغانستان به اشغال در آمده ا. را پيش بگيريم» احسنت«

 باور داريم که ی با دولت پوشالی يکجا  شمشير آخته و خونين را با بيرحمی بر گردن خلق ما فرو می آورند، ئاروپا

ميت يابد، فراموش کردن مبارزه عليه أمبارزه عليه جھادی ھا، دولت پوشالی و امپرياليست ھا بايد با ھم تو

داشتن، اپورتونيزم شرمندوک لم دادگان تمام عيار کشور ماست که » ئیتب داغ ضد بنيادگرا«امپرياليست ھا و 

  .مصالح مردم را به بلع اشغالگران می دھند

موريتش در وزارت خارجه به نيروھای بين المللی أعبدهللا در زمان م«می شنويم که » روشن«از زبان خانم وقتی 

که  چگونه می توان با آن ھمنوا شد، بگذريم از اين» .که محاکمه شوند به قتل برسانند اجازه داد تا افغانھا را بدون آن

  . بريزيمبر او چيزی» شادباشی«به ھيچ صورت نمی توانيم از سبد 

به جای امپرياليست ھا، کار جواسيس، خائينان و تسليم » نيروھای بين المللی« به باور ما،  استفاده از اصطالح 

اگر کسی از سر ناآگاھی چنين . شدگان و ايدئولوگ ھا و کارشناسان وطنفروش است، نه انسان ھای آزاديخواه

» سناتور«ی دانيم که با الفبای سياست آشنا نيست، اما از يک اصطالحی را به کار ببرد، ما او را آدم ساده لوحی م

بر فرق »  مدنیۀجامع«موکلس ا داخل و خارج چون شمشير دکه در خوکدانی حضور دارد و در رسانه ھای

 معصوم بخوانيم و از کنارش ۀبنيادگرايان قرار دارد، چنين ترھات نابخشيدنی است و حق نداريم او را يک موسيچ

  .وليتی بگذريمؤ بی مسبا

ۀ جای امپرياليست ھای جھانی، کار می گيرند، در صدد تبرئه ب» نيروھای بين المللی«آنانی که از اصطالح 

اشغالگران و القای اين طرز فکر به شدت استعماری ھستند که گويا، اين امپرياليست ھا نيستند که ما را به اسارت 

رای امنيت ملل متحد اينجا تشريف آورده تا ما را از شر با مجوز شو»  جھانیۀجامع«درآورده اند، بلکه 

 ۀجامع«صحبت کنند، ما » نيروھای بين المللی«و »  جھانیۀجامع«چپ ھا، حق ندارند از . نجات دھد» تروريزم«

را امپرياليست ھای خونخواری می دانيم که چون دراکوالھا خون خلق ما را می » نيروھای بين المللی«و » جھانی

  .و ھست و نيست ما را نابود می کنندنوشند 

 امپرياليست ھا ساخته ۀ، فقط از جيره خوران آشپزخان»کشتار خلق ما پس از محاکمه«در ھمين حال صحبت از 

 اين جالدان ايمان و ايقان داشته و اين قاتالن را مردمان عادلی فکر می کنند که حق را به پای ۀاست، چون به محاکم

 امپرياليست ھا ۀوسيله ما چپ ھا به ھيچ صورت اجازه نمی دھيم که خلق ما ب. پای داره را بحقدار ريخته و ناحق 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 خلق ۀچه کاره ھستند که حق محاکم» نيروھای بين المللی«مگر  اين . به قتل برسد، چه محاکمه شوند و چه نشوند

خلق ما را ...  ليبيا، سوريه، پاکستان وبرومند ما را داشته باشند، چرا بايد قاتالن درجه يک مردم افغانستان، عراق،

  دست آورده اند؟؟ه محاکمه کنند، اين حق را از کجا ب

موريتش در وزارت خارجه أدر زمان م« می کند که » انتقاد« چون عبدهللا عبدهللا ی کثيفۀبر جرثوم» روشن«خانم 

پرسش اينست که اگر » . به قتل برسانندکه محاکمه شوند به نيروھای بين المللی اجازه داد تا افغانھا را بدون آن

امپرياليست ھا ھزاران ھموطن ما را محاکمه و بعد به قتلگاه ارسال می کردند، آيا خانم روشن با آن موافق بود و 

 و بعد آنان را به رگبار ئی شاشوک ھای امريکاۀوسيله  خلق ما بۀعبدهللا عبدهللا برائت حاصل می کرد؟  آيا با محاکم

  به ارضای سياسی می رسيدند؟ » سيستانی«و » روشن«نم بستن، خا

يا افرادی مربوط به اين » چپ«حال شما بفرمائيد بگوئيد آقای سيستانی، که کدام سازمان ھا و گروه ھای چپ يا 

گروه ھا و سازمان ھا،  از اين فکر پوده، استعماری، خشره و ارتجاعی، شادی مرگک شده، به احسنت و شادباش 

نيروھای واقعاً :  می شده اند"جويا"تان را » قھرمان«حانه و دلقکانه رو آورده و تلفن پشت تلفن آدرس ھای مذبو

سازمان انقالبی افغانستان، سازمان آزاديبخش مردم  تعلق به چپ را دارند اعم از ادعایچپ و حتا آنھائی که 

با احزاب سرکاری (سامای تسليم طلب  ،غانستانسازمان مارکسيست ـ لنينيست اف، )ساما ـ ادامه دھندگان(افغانستان 

 افغانستان، سازمان سوسياليست ھای کارگری افغانستان، سازمان چپ راديکال افغانستان، ئی، سازمان رھا)اش

افغانستان، مائويست ھای افغانستان، حزب ھمبستگی ) مائويست(سازمان کارگران افغانستان، حزب کمونيست 

، گروه نجات پيکار برای افغانستان، جمعيت )پ ـ بر اساس وب سايت خود اين حزببا گرايشات چ(افغانستان 

ميک ضرورت است و نه ھم زبان بگشائيد، نه به پژوھش اکادت کنيد، أھمت کنيد، جر... انقالبی زنان افغانستان، و

ا را به صدا آورده،  تا  شمۀميسن ، فقط بگوئيد که کدام گروه و سازمان، زنگ تلفن خان اکادبه تحقيق کدام کانديد

  !!رسوا شود آنکه در او غش باشد

 خود به بينندگان معلومات ارائه کند و او ۀخانم سجيه از وی خواست تا دربار«می خوانيم که » سيستانی« از آقای 

راه متولد شده ام و پس از کودتای ثور که  شمسی در شھر ف١٣۵٢نام من بلقيس روشن است، در سال « :چنين گفت

بعد از مدتی از ايران به . پدرم از طرف حزب بر سر اقتدار زندانی شده بود، مجبور به مھاجرت به ايران شديم

سه ماه بعد از سقوط طالبان و تشکيل .... دوباره به وطن برگشتيمدولت کمونيستی کابلپاکستان رفتيم، بعد از سقوط 

  )تکيه از من است(» ...ز پاکستان به افغانستان برگشتيمحکومت کرزی ا

در اينجا بايد دو نتيجه گرفت، يا اينکه خانم روشن، الطائالتی می بافد که اکثراً اخوانی ھا و ايدئولوگ ھای 

و يا سيستانی حرف ھای او را تحريف » ھفتاد سال کمونيزم در اتحاد شوروی«: بورژوازی مصروف آن ھستند

اما، چيزی که ھويدا و آشکار و مسلم است، ما چپ ھا با .  خود را نشانده استۀجای او فکر ناقص الوالدکرده، به 

 بنيادگرايان فاشيست و ايدئولوگ ھای ۀرا جزوی برنام چنين سبکسری ھا نه تنھا که موافق نيستم، بلکه آن

به باور ما حزب . روند بی کمونيستی میامپرياليزم می دانيم، که چگونه با اين حربه، به جنگ سازمان ھای انقال

را کمونيست خواندن، اگر از سر ناآگاھی آن  سوسيال امپرياليزم شوروی ۀدموکراتيک خلق و دولت دست نشاند

 بخش خلق ھای زحمتکش می ئینباشد، خيانت به مارکسيزم، خيانت به ايدئولوژی طبقه کارگر، خيانت به سنگررھا

  .باشد

 ايرانی ھا چنين آبکی و نمزده صحبت ۀما چپ ھا به گفت. »لبان و تشکيل حکومت کرزیسقوط طا«اما در مورد 

خانم روشن بر دل ما چنگ نمی زند که زبان به احسنت و شادباش ۀ نمی کنيم، از اينرو اظھارات خشره و قراض
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چپ ھا ادبيات خاص . داين تنھا کارشناسان و سناتوران و وکيالن ھستند که چنين اغواگرانه صحبت می کنن. بگشائيم

نمی گوئيم، بلکه از اشغال و » سقوط طالبان«ما . خود را دارند و ھمان ادبيات را می پسندند و حمايت می کنند

نمی گوئيم، بلکه از تشکيل دولت پوشالی صحبت » تشکيل حکومت کرزی«ما . اسارت افغانستان صحبت می کنيم

  !!!بگوئيم» احسنت«تان » قھرمان«می توانيم به از اينرو معذرت ما را بپذيريدکه ن. می کنيم

خانم روشن، بعد از روشن کردن موقف ايديولوژيک خود «: رود سيستانی ذوقزده، ھيجانی و با ضربان تند پيش می

در برابر بينندگان، خود را يک عنصر آزاديخواه و حامی عدالت اجتماعی و تطبيق يک سان قانون بر ھمه اتباع 

  »....دافغانستان خوان

قانون جمھوری اسالمی که زير : که می خواھيد بر ھمه تطبيقش کنيد» سيستانی«و آقای » روشن«کدام قانون، خانم 

 و با تصويب جناوران فاشيست و مذھبی چون سياف، ربانی، فھيم، ئی و اروپائینظر امپرياليست ھای امريکا

 ۀوسيله به تصويب رسيد؛ قوانينی که ب....  عبدهللا ومحقق، خليلی، کرزی، محسنی، مجددی، گيالنی، يونس قانونی،

را تطبيق می  را توشيح و ماشين پوشالی قدرت آن جنايتکاران خوکدانی تصويب می شود و حامد کرزی پوشالی آن

کند؟ آيا اين قوانين به نفع توده ھای  مردم است که بايد يکسان تطبيق شود؟ آيا شما واقعاً باور داريد که سياف و 

دوستان مردم ... بانی، شيخ آصف و شينواری، کشاف و مسلميار، کرزی و خليلی، فھيم و محقق، احدی و سپنتا ور

 آنان نيز به سود مردم است و بايد يکسان تطبيق شود، در اين صورت ھر دوی تان ۀھستند  و قوانين تصويب شد

   گويم؟ و ضد دولت کرزی ھستيد، درست میئیدروغ می گوئيد که ضد بنيادگرا

، ما چپ ھا اين قانون و ساير قوانين جمھوری اسالمی را قوانين پوشالی و »روشن«نه، آقای سيستانی و خانم 

استعماری و غارتگرانه می دانيم که به سود طبقات حاکمه تسويد و تصويب و توشيح شده است و ھرگز و ھرگز  

ا و پرچمی ھای خاين و وطنفروش و انقياد طلبان عاشق ما چپ ھا مثل خلقی ھ. خواھان تطبيق آن باالی مردم نيستيم

ما می رزميم تا اين قوانين پوشالی و استعماری بر توده ھا . نيستيم» تطبيق يک سان قانون بر ھمه اتباع افغانستان« 

زيرا تطبيق نشود، ما می رزميم تا بساط اين قوانين را با دولت پوشالی و امپرياليست ھای غارتگر يکجا برچينيم، 

از اينرو باز ھم معذرت ما را بپذيريد که به حيث چپ ھا .  را تناب ضخيم اسارت بر گلوگاه خلق خود می دانيم آن

  .نمی توانيم با مانيلوويسم خانم روشن موافق باشيم و تن به خيال پرستی پوچ و استعماری بدھيم

شدت انتقاد ه خاطر اشغال افغانستان به امريکا باو از دولت ... « :به تعقيب سطور باال می نويسد» سيستانی«آقای 

 نجات ما از شر تروريستان القاعده ۀ کشور بر افغانستان، به بھان۴٠ھجوم امريکا با ھمراھی بيش از «:کرد و گفت

مين شده باشد و ديگر ظلم و أو طالبان و تحقق دموکراسی و نظام مردم ساالری که در آن حقوق زنان و کودکان ت

 عکس در عمل ديده شد که امريکا، از جنايتکاران جنگی هين بخش از جامعه از ميان برداشته شود، ولی بستم بر ا

خصوص مردم ه حمايت کرد و آنھا را دوباره بر سر قدرت آورد و با اين کار خود امريکا ھمه آرزوھای افغان ھا ب

کا و نيروھای خارجی در کشور ماست، اگر امريکا بنابرين تمام اين نابسامانيھا زير سر امري....مظلوم را برباد داد

روفت و يا  اين جنايتکاران و غارتگران دارائی ھای عامه را حمايت نمی کرد و مثل طالبان اينھا را از کشور می

در قدرت سھيم نمی کرد امروز ھم امنيت داشتيم و ھم امور بازسازی بھتر انجام می شد و مردم ما از بيکاری و فقر 

  ».به مھاجرت به کشور ھای ھمسايه نمی شدندمجبور 

اوالً، ما چپ ھا بر امپرياليزم و اشغال انتقاد نداريم، بلکه خواھان نابودی عاجل امپرياليزم و استقالل کشور می 

از اينرو ھيچ آدم عاقل و سالم بر دشمن خود انتقاد . انتقاد پروسه ديالکتيکی مبارزه ـ وحدت ـ مبارزه است. باشيم
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ند، از اشغال چوکی می ک» انتقاد«که خانم روشن بر اشغال کشور  اين. را به زانو درمی آورد کند، بلکه آننمی 

  .ت می کند، نه از چيز ديگرأسناتوری اش نش

نجات توده ھا و خلق ھای » روشن«خانم . »در راھی قدم گذاشته که ماللی جويا گذاشته بود» «روشن«ثانياً، خانم 

... « مرفه را منوط به اشغال امريکا می داند، اما آه و واويال راه می اندازد که ۀ و رسيدن به جامع افغانستانۀستمديد

امريکا، از جنايتکاران جنگی حمايت کرد و آنھا را دوباره بر سر قدرت آورد و با اين کار خود امريکا ھمه 

  »...خصوص مردم مظلوم را برباد داده آرزوھای افغان ھا ب

اگر امريکا اين ... «: نمی کند و چاشنی تسليم طلبی را بيشتر می سازدءرزفکر تسليم طلبانه اکتفا اين طهاو ب

روفت و يا در  جنايتکاران و غارتگران دارائی ھای عامه را حمايت نمی کرد و مثل طالبان اينھا را از کشور می

  » ....جام می شدقدرت سھيم نمی کرد امروز ھم امنيت داشتيم و ھم امور بازسازی بھتر ان

تسليم شدن به قدرت امپرياليستی امريکا، تسليم شدن به : ھمينجاست که تسليم طلبی خطرناک او نمايان می شود

بازوی خالکوبی امريکا برای روفتن طالبان، تسليم شدن به قدرت و توان امريکا برای رساندن کسی يا کسانی به 

 کسی يا کسانی از قدرت، تسليم شدن به اشغال امريکا برای به قدرت، تسليم شدن به صالحيت امريکا برای حذف

  .... بازسازی کند وئیقدرت رساندن احتمالی کس يا کسانی که می تواند امنيت بياورد و با دالرھای امريکا

ما باور داريم که . خصوص امپرياليزم امريکا راه اما، ما چپ ھا ماھيت واقعی امپرياليزم را می شناسيم، ب

 مرفه را در دل ندارند که با نصب ۀ مردم و رسيدن آنان به جامعئی ھيچگاه آرزوی رھائیياليست ھای امريکاامپر

ما باور داريم که امپرياليست ھا، ھميشه از دشمنان توده ھا حمايت کرده اند و به . را برباد بدھند اين و آن خاين، آن

از ھمينجاست که ما روفتن جھادی ھا .  خود تبديل کرده اندۀآنان ياری رسانده و توسط آنان کشور ھا را به مستعمر

 امپرياليست ھا نمی دانيم، روفتن طالبان، جھادی ھا و ساير غارتگران امپرياليست کار توده ھای ۀو طالبان را وظيف

اھند تا اين تنھا اپورتونيست ھا، انقيادطلبان و دوستان امپرياليست ھا ھستند که از آنان می خو. ميليونی ماست

 ۀھا را بر اريک» دموکرات«جنايتکاران جنگساالر و جھادی ھا جنايتساالر را از قدرت چخ کنند و به جای شان 

شايد از دو سه ! (مين امنيت و بازسازی را جانانه پيش ببرندأقدرت نصب کرده تا با دالرھای خونين امريکا امر ت

  !!!)انتخاب مھم شان يکی ھم شما باشيد

ما چپ ھا نه تنھا که با او . عميقی موجود استۀ ، چه فاصل»روشن«نی، می بينيد که ميان چپ ھا و خانم آقای سيستا

دانه از حمايت چپ نعمل می آوريم که ره از اينرو احترامانه تقاضا ب. نيستيم، بلکه کار او را تسليم طلبانه می دانيم

 و ساده بگوئيد که  تنھا خلقی ھا و پرچمی ھا ھای جريان ھای چپ صحبت نکنيد، صاف» شادباش«و » احسنت«و 

  !رقصند ھا اتن و  پايکوبی می کنند و خوش می» روشن«و انقياد طلبان ھستند که در پيرامون 

 

 


