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 لت و کوب است؟ ب انتقادجواچرا در دیموکراسی افغانستان 
 

فرق میان دروغ سیاسی عنعنوی و دروغ سیاسی ُمدرن، اساساً با فرق میان پوشاندن و نابود کردن، مشابهت » 
  )"هنا آریندت"(« دارد.

توسط تنظیم در طی سه دهه اخیر در کشور  که دولتی در افغانستانفاسد نظام این وحشت، بربریت و غارت که 
است ، نه عرف نه مذهب است اندایجاد نموده  طالبان وحشی مانند عمال بیگانه پاکستان و ایران باهای "جهادی" 

عمال ن ایاین بار اول نیست که  کمتر از فاشیزم هیتلری نیست.و فاسد این اجیران غارتگر  عملبلکه  ،قانون و نه
ا زن جوان ر ،می کندلگدمال کثیف شان را زیر پای  ان افغانمقام زنو عزت  ادی بیانزو آ دیموکراسی بنام بیگانه

 . به آتش زدند او را زنده شاهی سنگ باران کردند و در چند صد متری ارگ
 

 
 

 و جاهالن بیسواد کشور بنام "لویهخود این اجیران مفسد میخواهند با بیشرمی عام و تام با تعداد از بلی گویان اجیر 
کثافات خود و باداران  تانوع قانونیت و صالحیت هم ندارد جمع کردند، هیچ این تیاتر جعلی جرگه مشورتی" که 

خویش را بدوش توده های محروم تحت ستم بیگانه در افغانستان بار نمایند. هر انسان عاقل و با شرف در افغانستان 
و درک سیاسی ملی داشته باشد این تیاتر جعلی را بخوبی میدانند که زندانی شدن جنایتکاران  و جهان که حداقل سواد

میالدی امریکا  2001در اواخر . طالب و رهایی زندانیان جنایتکاران طالب بر اثر تقاضا مردم افغانستان نبوده است
جنایتکاران "جهادی" و  حکومت افغانستان مجددأعوض در ند، در سقوط دادرا و ناتو حکومت وحشت طالبان 

قوای نظامی امریکا  .تاکنون ادامه دارد همان حکومت که تعویض نمودند در کنفرانس بن المانرا  بغاوتگران شمال
کرایی در زندان جزیره تربیت تعداد از قوماندان طالبان را برای تجدید خویش در جریان علمیات نظامی و ناتو 

 اتحاد شمال )ملیشه گلمجمان رشید دوستم ظت میکردند،فمحا دان هوایی بگرام افعانستانو زندان می کیوبا گوانتانامو
تمام اسیران  میالدی  2001در خزان سال  نظامی امریکا و ناتو متحد عملیات الدین ربانی(نو جمعیت اسالمی برها

 ر افغانستاند قوای نظامی امریکا و ناتو تقلیل با طالبان را در دشت لیلی والیت بلخ و کانتینرها بقتل رساندند.جنگی 
بعد از مدت چند را بدوش "دولت" افغانستان واگذار نمودند. خویش بگرام یئزندان میدان هوا محافظت امریکائیها

ان برای تا با طالب ،طالبان را در شهر دوحه پایتخت قطر کشودند سیاسی امریکا بر اساس تقاضا پاکستان دفترسال 
ل سفید و لنگی های سپیشتترون مذاکره نمایند. پاکستان همان طالبان زندانی را مبلس با کاالی ک از نزدی"صلح" 

  در دوحه طالبان را بدور میز مذاکره حاضر ساختند. هاپاکستان با امریکا ساخت کراچی
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ورۀ براساس مشرا تفاهمنامه "صلح" ، شش ماه قبل خویش با طالبان قریب دوسال مذاکراتدر یی امریکا یدیپلوماتها
 امضا در افغانستان طالبان امارت "اسالمی"مجدد  برای اعمارافغانستان با طالبان  "دولت" درغیابپاکستان های 

    . استامریکا با طالبان تفاهمنامه "صلح"  یکی از موارد همان طالب زندانیانپنجهزار تن  یئرها ،نمودند
تشدید  اسبک فاشیستی توأم ب هببدستور و حمایت مالی و نظامی بیگانگان  بیگانهاین اجیران است که  رتمتوا سه دهه

برای فریب مردم مظلوم و بی دفاع افغانسنان این اجیران   . در افغانستان حکمرانی می کنند تفرقه های قومی و مذهبی
البان شرمی این جیمدرن و ب استفاده می کنند. شیوه های دروغگویی فاشیستیهای  و توطیهاز شیوه دروغگویی مدرن 

 زنان .است گردیده افغانستان و تمام مردم وطندوست  خشم زنان مبارزباعث با حد پوستکنده با رسوایی همراست که 
 انتقادات علنیطالب و بنیادگرایان وحشی  تتظیم های "جهادی" با قبول انواع خاطراتشجاع و مبارز افغانستان 

  .استخته داان اهبر خود اعتراضاتو
وجود ندارد. کمک گذشته العوض خیرخواهانه بمردم وطنپرست افغانستان میداند که دیگر در جهان کمک خارجی 

تن ( چهارصد 400) رهایی زندانیان جنایتکار طالبان بخصوص خیرخیرخواهانه امریکا هم مشروط بر رهایی
راساس بکه می باشد. لویه جرگه مشورتی بهانۀ است ند دار سنگین که جرایم حق العبدی انجنایتکار طالب انزندانی

 جنایتکارچهارصد تن زندانیان   میخواهند جنایتکار طالبان بخصوصو بادارن خارجی شان  داخلی اجیران کهنای
. مدعیان دروغین دیموکراسی و ندرها کدیموکراسی دروغین شان  بنام که جرایم حق العبدی سنگین دارند  انطالب

بشمول  تانافغانساتباع و قانونی تحمل انتقاد بجا حتی  که اکنون، نمی کشد خجالت گونههیچ یان در افغانستانب آزادی
و  مشت ،تهدید سالحبا را  بی دفاع و بدون سالح افغانستان مردمقانونی انتقادات  ،نداردزنان اعضای پارالمان را 

     .جواب میدهند از راه لت کوب شانو مردانۀ  زنانه زری پوشان پولیس خوفیهتوسط لگد 
ه گونۀ شیطانی، ک  -می توان گفت که، فاشیزم بر هنر قدیم دروغ گفتن، یک گونۀ جدیدی را اضافه نموده است » 

 )"هناه آریندت"(« یعنی: حقیقت را دروغ گوید. -آدم فکر کرده می تواند 
 

 
 

 شیلویه جرگه فرمای ، دروالیت فراه در شورای ملی افغانستانچند دورۀ  بلقیس روشن، نمایندهافغان خانم مبارز زن 
 ینمجرمآنها  چارصد زندانی جنایتکارطالبان که رهاییبرای اجیر  شرکت کرده بود که حکام حکامو تیاتر جعلی 

 در اعتراض به اشرف غنی بلقیس روشنخانم  دایر کرده بودند،  دارندنیز حق العبدی جرمی ؤلیت سمکه  یی اندجنا
 ." باجدهی به طالبان وحشی خیانت ملی است" که است گفت 

 دارک قانونی بلک اعتراض شعار صرف مسالمت امیز بدون سالحبطور  بلقیس روشنشیر زن مبارز افغان خانم 
حمل می کنند، مگر  در افغانستان برای کشتن مردم بیگناه ملکی مواد انفجاری را نه طالبانود، ممینحمل را خود 

نیز مانی لمصؤنیت پار روشن با وجود اینکه خانم بلقیس بلقیس روشنخانم شجاع انتقاد در برابر حکام فاسد نظام 
  دند. قرار داو کوب زیر لت  بلقیس روشنخانم  ملبس با لباس زری مخفی، توسط گارد زنانه پولیس دارد

 تاناین زری پوشان پولیس خوفیه زنانه شما از مردم افغانستان از این حکام فاسد و بزدل می پرسند که چرا 
، زنا و تجاوز بر زنان زنان، جلوگیری از فحشا هایبینی بریدن جلوگیری از جنایات هولناک درافغانستان در برابر

د. حکام یکار نمیگیر ان مظلوم در کشور ادامه داردهولناک که هروز علیه زنوغیره جرایم  مالها با دختران ضغیر
 الکقانونی ب شعار  برای سرکوب مبارزین زن که مسالمت امیز بدون سالح و تنها فاسد و بزدل در افغانستان تنها

 د. یاستفاده می کن ردحمل می کرا خود  های اعترض دکار
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 :افغانستان استدر و شرم بشریت  لکه های ننگ تاریخ کنونی  حکام فاسد و بزدل
زنان و مادران کشور را در نظام فاسد غارتگر حکام این  هم مانند دوحشی امر بالمعروف مال قلم الدین نمرو یانطالب

 حفاظت برای کهارگ  شی طالبیحزنانه مخفی و مؤظف . گاردندمیدادقرار لت و کوبمورد دون موجب مالی عام ب
وده بدر حالیکه لباس زری در تن داشته  ، توظیف است این نظام فاسدپوشش قراردان فحشا زمانداران فاحش و تحت 

 . ندساختبیرون با زدن مشت و لگد  فرمایشی لوی جرگه از تاالر را بلقیس روشنافغان خانم  مبارز شیر زن این 
رای بافغانستان که به اثر هدایت امریکا لویه جرگه فرمایشی و تیاتر جعلی حکام اجیر  درآنچزیکه قبل از تدویر 

حق العبدی دارند پیشبینی جرمی ، مسؤلیت اند چارصد زندانی طالبان که مجرمین در پهلوی جنایات جرمی رهایی
 . فیصله شده استدر تیاتر جعلی   چارصد زندانی طالبان رهایی شده بود

ین تأمو خود را مدافع دیموکراسی، آزادی بیان  یندروغشعارهای که با  آزادی بیان حکومت اجیر ۀ بارزنمون ستاین
 میدانند.  ستانافغاندر حقوق زنان 

 افغانستان. در و بنیادگرا "مذهبی"  افراطی مرگ بر اعمال فاشیستی حکام فاسد
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