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  ٤از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat  تماس بگيريدًلطفا  به آدرس ذيل با ما. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٢/ ٢٣/١١کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                       

  

  درنگی برمصاحبۀ بلقيس روشن،سناتور فراه 

  تلويزيون آريانا افغانستان در
  

ن دشمجنگ سا>ران حضورحامد کرزی با  تنظيمی - سھامی سال حکومتيازده

 شان توأم است با بی امنيتی، فساد گسترده مالی، رشوت خوری  حقوق بشر که وجود

واخت�س وغصب ملکيت ھای عامه وغارت بانکھا و کمک ھای بين المللی ومداخله 
وتجاوزعلنی کشورھای ھمسايه برحريم مقدس کشور، افزايش عمليات ھای انتحاری به سبب 

 تنظيمی لميده در مقامات مؤثر دولتی، بيکاری و بی عدالتی وقانون شکنی ھای زورمندان

فقر روز افزون،  مردم را از دولت وارگانھای امنيتی وعدلی وقضائی چنان نااميد وبه اصط�ح پکو کرده که راه 

  . زندگی خود را گم کرده اند

ن وضعيت را اکثريت مردم افغانستان که بدبختانه از نعمت سواد بی بھره اند وتوان  درک علت يا علل اي

شب  را به اميد فردا به رو به آسمان کرده دعاميکنند و سمت ونصيبه محتوم خود تصور کرده،ندارند، اين حالت  را ق

اين وضعيت را ھمه مردم، . صبح می آورند تا مگرفردای بھتری به سراغ  شان بيايد واز اين رنج دايمی رھائی يابند
ه ، تحصيل کرده وتحصيل نکرده، وابسته به اعم اززن ومرد، دارا ونادار، بيسواد وباسواد؛ درس خوانده و ناخواند

چنان درميان " به مه چی؟" احزاب سياسی ويا غير سياسی،درکشور با چشم خود می بينند،ولی بی تفاوتی و فرھنگ

اکثريت اقشار مردم تعميم يافته است که نه غصب ملکيت ھای شخصی ونه غارت بانکھا ودارئی ھای عامه وکمک 

 زورمندان ، نه بی باز خواستی از مجرمين ومتجاوزين به حقوق مردم ، نه فقر و فاقۀ ھای جامعه جھانی از سوی

کودکان خيابانی، نه قاچاق موادمخدر، نه شيوع  وتعميم  اعتياد در ميان جوانان؛ نه آتش زدن زنان ومادران از دست 

ماندان صاحبان جھادی يا طالبان ظلم وخشونت مردان خانواده، نه سنگساز صحرائی زنان ودختران بيچاره از سوی قو

وحشی، نه تجاوز برکودکان سه وچھارو پنج ساله  و ده ھای عمل غير انسانی وغير اخ�قی وخ�ف قانون، ھيچکدام 
واگر ميساخت، کجاست آنکه مثل آن جوان تونسی ، ازجان خود بگذرد ولی جان ملتی را از . مردم را متاثر نمی سازد

  اريخ نجات بدھد؟دست ستمکاران وجباران ت

اينک بلقيس از آنجا که درميان مردان افغان، تا کنون کسی پيدا نشده است تا از جان بگذرد وبه جانان برسد، 
، سناتور و>يت فراه، از وضع موجوده چنان  متاثر و متحسس شده است که به نمايندگی از زنان افغانستان، اين روشن

، چه در مجالس رسمی سنا، وچه در مصاحبه ھا وميزگرد تلويزيونھای داخل مظلوم ترين بخش جامعه از مدتی بدينسو
 از کسی، مثل آئينۀ مصفا، عيب ھرکس »بيم يا اميد«کشور،از گفتن سحن حق وحقيقت ھرگز دريغ نميکند وبدون 

رد توجه وھرمقام را به آدرسش بيان ميکند و اين کارش که انعکاس دردھا ورنج ھای اکثريت مردم مظلوم است ، مو
وتحسين وتائيد اکثريت بينندگان وشنوندگان وخوانندگان راديوھا وتلويزيونھا ومطبوعات ملی وبين المللی قرارگرفته 

  .وميگيرد

 سال قبل ٩. بلقيس روشن، ازھمان شھر وھمان دياری می آيد که ھمشھری ديگرش ، م!لی جويا آمده بود  
جرگۀ قانون اساسی، با سخنان افشاگرانۀ کمتر از يک دقيقه ای  سالۀ فراھی  در لويه ٢٥م!لی جويا، دختر 

خود،لويه جرگه مشبوع از مجرمين جنگی را به آشوب کشيد و شھرت جھانی کسب کرد وسپس به عنوان عضو 
نخستين پارلمان افغانستان پس از طالبان   از سوی مردم و6يت فراه برگزيده شد وحضورش در پارلمان افغانستان 

، اينک بلقيس روشن که زاده و پروردۀ شھر فريدون است، در راھی قدم گذاشته » ستان است پراز آب چشميکی دا«
  . که م!لی جويا گذاشته بود وچنانکه م!حظه ميگردد، وی با متانت واستواری در خور ستايش اين راه را می پيمايد

نومبر ١٨ن آريانا افغانستان روزيکشنبه مصاحبۀ سه ساعتۀ  خانم سجيه کامرانی با بلقيس روشن،در تلويزيو

،موج عظيمی از شادباشھا واحسنت  وآفرينھا وخوش بينيھای افغانھا را در خارج از کشور، بشمول اعضای ٢٠١٢
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ھرکه آن مصاحبه را شنيده باشد، نه تنھا اين خوش بينی ھا  وحمايت ھا . احزاب سياسی چپ و راست به ھمراه داشت

ن افغان با خانم سجيه درتليفون ، شنيده خواھد بود، بلکه در فردای آن شب چند تن از را در صحبتھای ھموطنا

افغانھای مقيم سويدن منسوب به جريانھای چپ برای من زندگ زدند وضمن تائيد وتمجيد از دوشيزه بلقيس، طالب 
عذر می آوردم که من از اين من درحالی که  سخنان آنان را تائيد ميکردم،. معلومات بيشتر در مورد وی از من شدند

شيردخت فراھی شناخت نزديکی ندارم وشناخت من بيشتر از آن چيزی نيست که از صحبت ھای وی در مصاحباتش 

  .در تلويزيونھا ويوتيوب در انترنت شنيده ام 

 قبل از مصاحبه خانم سجيه با بلقيس روشن، گرداننده تلويزيون پيام افغان، نيز يکی از صحبت ھای گيرا

وافشاگرانۀ اين شيرزن  افغان را ازطريق  يوتيوب در انترنت به نمايش گذاشت که در ميز گرد تلويزيون طلوع انجام 

صحبت ھای شفاف وروشنگرانه وصادقانۀ اين خانم ، آنشب نيز احساسات بينندگان تلويزيون پيام افغان را . يافته بود

ی خط تليفون می امدند، زبان به تحسين وتمجيد ازاين زن دلير وبا برانگيخته بود وھمه کسانی که برای ابراز نظر رو
شھامت فراھی ميشگودند ومن متوجه بودم که بسياری ازبينندگان از آقای  خطاب تقاضا نمودند که با وی تماس حاصل 

ابر تقاضای آقای خطاب بن. کند و يک مصاحبه تلويزيونی انجام بدھد،تا امکان طرح سوا>ت ديگری با وی ميسر گردد

به اط�ع » سپينی خبری«بينندگان تلويزيون خود، با دوشيزه بلقيس تماس گرفته بود و يکی دو روز بعد در برنامه 

بينندگان رسانيد که قراراست محترمه بلقيس روشن آنشب با وی مصاحبه کند، من وبسياری از بيينندگان چھارچشمه 

نشسته بوديم، اما آقای خطاب بعد از يک وقفه ھرقدر به خانم بلقيس منتظر فرصت مصاحبه در پای تلويزيونھای خود 

زنگ زد، رخ شده نتوانست، ومعلوم گرديد که بلقيس روشن يا به لحاظ وابستگی آقای خطاب با گلبدين حکمتيار ويا به 

صاحبه ملحوظ ديگری که نزد خود شان بھتر معلوم است،از مصاحبه با عمر خطاب خود داری ورزيد وحاضر به م
  .نگرديد

اما يک ھفته بعد از اين ماجرا، خانم سجيه که بخاطر برنامه ھای جالب وپرمحتوای اجتماعی وسياسی 

وافشاگرانه خود در ميان بينندگان محبوبيت خاصی دارد، توانست خانم بلقيس روشن را برای مصاحبه در برنامه خود 

و جذابيت مصاحبه با طرف مصاحبه شونده ازتجربه ومھارت خانم سجيه که در ارائه درست برنامه ھا . حاضر نمايد

کافی برخوردار است،زمينه را چنان مھيا ساخت که قبل ازاينکه مصاحبه آغاز شود، دوسه نفراز بينندگان از امريکا 

سپس يکی از صحيت ھای .واروپا، برنامه را سپانسر کردند وپيشاپيش مدت سه ساعت برای مصاحبه ريزرف گرديد

  .نندگان پيشکش شد لقيس  از روی يوتيوب به بيبخانم 

 وقاچاقچيان مواد ه ھای جنايتکار وفاسد ورشوه خورسخنان  واضح و روشن، دوشيزه روشن، در افشای چھر

مخدر وغاصبين ملکيت ھای شخصی ودولتی واعمال خشونت وتجاوزدر حق زنان وکودکان ومال وناموس مردم 

. رسرقدرت در دولت کرزی ، چاشنی ھر مصاحبه وھر صحبت دليرانه او استمظلوم کشور از سوی جنايتکاران ب

 لمر و ونيزي تلو "ی خبریتود" در برنامه  با نماينده داکتر عبد[ با منطق بران خود٢٠١٢ یشب سوم فبروردروی 

 تفنگ ی بعد از خروج شوروکهي آنھا«:او گفت .  زدی دروغين ھای جھادی به رویگري محکم دیلي سزويطلوع ن

 تي جنای گروه ھااني کابل می ھای که در سگ جنگی قتل صد ھزار کابلی کار اند و عامل اصلتي جنا،بدست گرفتند

 طلوع ونيزي گرد تلوزي که در می کاران جھادتي عبد[ عبد[ از سر جناندهي اشاره به نمااو. جان باختند یکار جھاد
 اجازه داد تا افغانھا را ی المللني بیروھاي در وزارت خارجه به نتشيرعبد[ در زمان مامو"شرکت کرده بود گفت 

 مصاحبات ». ھستند گانهي بی کشور ھاسي جواسو ھمه نوکران نھاياو گفت ا." بدون آنکه محاکمه شوند به قتل برسانند

 . وشيندبلقيس روشن در تلويزيونھای ملی را ميتوان از طريق يوتيوب در انترنت وجستجوی گوگل پيداکرد

   :به نکاتی از مصاحبه وی با خانم سجيه کامرانی اشاره کنم  ظه ياری ميدھد،فبھتراست تا آنجا که حا

  :بينندگان معلومات ارائه کند واو چنين گفت از وی خواست تا در بارۀ خود به خانم سجيه ابتدا

س از کودتای ثور که پدرم از  شمسی در شھر فراه متولد شده ام وپ١٣٥٢  در سال نام من بلقيس روشن است،

بعد از مدتی از ايران به پاکستان رفتيم، . طرف حزب برسراقتدار زندانی شده بود، مجبور به مھاجرت به ايران شديم 

اما جنگ ھای تباھکن تنظيمی برای کسب قدرت . بعد از سقوط دولت کمونيستی کابل دوباره به وطن برگشتيم
سبب مرگ ونابودی ھزاران انسان کابل گرديد وبارديگر موج مھاجرتھا به خارج از شھرکابل را به آتش کشيده بود و

سه ماه بعد از سقوط طالبان وتشکيل حکومت کرزی از . کشور آغاز شد وما مجبورشديم دوباره به پاکستان برويم
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. خانمھا کارنمودممدتی معلمی کردم ويک مدت ھم در يک کلنيک توان بخشی برای . پاکستان به افغانستان برگشتيم

سپس از سوی خانمھای شھر فراه بحيث رئيش شورای زنان در و>يت فراه انتخاب شدم وتا شروع انتخابات دوره دوم 

خانم بلقيس اضافه نمودکه . فتمپارلمان در ان شوری بودم و بعد بحيث سناتور و>يت فراه به پارلمان افغانستان راه يا
  . يکجا زندگی ميکند وغيرمتاھل استشم سياسی محصل ھست، وبا پدر ومادراکنون درفاکولته حقوق وعلو

) سازمان زنان انق!بی افغانستان(»راوا«خانم سجيه از دوشيزه بلقيس پرسيد که بعضی ھا شما را با سازمان 
  کستان ايجاد شده است، نسبت ميدھند، نظرشما در اين باره  چيست؟که گفته ميشود از سوی استخبارات نظامی پا

، سازمان سياسی زنان انق�بی  افغانستان است که در آغازحاکميت » سازمان راوا«:بلقيس روشن پاسخ داد

 سوی اين خانم بعد ھا در پاکستان از. حزب دموکراتيک خلق افغانستان، درپاکستان از سوی خانم مينا بنيان گذاری شد 

روشن، ع�وه نمود که تمام گروه ھای . دوياعناصر افراطی حزب اس�می ترورگرديسازمان ھای استخباراتی کابل 

بعد از سقوط دولت نجيب [ در افغانستان بقدرت رسيدند وھرجنايتی که از دست » آی اس آی « تنظيمی دست آموز
وا، نه خود به قدرت رسيد ونه در قدرت دولتی تنظيمھا شان می آمد در حق مردم کوتاھی نکردند، ولی  سازمان را

پاکستان نيست، واين اتھام را » آی اس آی«،ساخته وپرداخته دست »راوا«شريک شد، پس ازاين معلوم ميشود که 

دشمنان آن سازمان وبخصوی جنگسا>ران تنظيمی که کابل را به ويرانه مبدل کردند واکنون ھم در غارت وچپاول 

من ھر اتھام بدون سند  را رد ميکنم، وخودم تا کنون . ی مردم نقش برجسته دارند ، برآن سازمان ميزننددارائی ھا

 مبارزه ميکند،  وجنايتکارانعضويت آن سازمان را ندارم، ولی ازاينکه اين سازمان برضد بنيادگرائی وافراط گرائی

  .ھستمتکاران وجنايمورد مخالفت من نيستند ، زيرا من ھم مخالف بنيادگرائی 

خانم روشن، بعد از روشن کردن موقف ايديولوژيک خود در برابر بينندگان ،خود را يک عنصر آزديخواه 
تنفر وانزجار خود را از جنگ سا>ران خواند ووحامی عدالت اجتماعی وتطبيق يک سان قانون برھمه اتباع افغانستان 

  :مريکا  بخاطراشغال افغانستان بشدت انتقاد کرد وگفتوقدرتمندان تنظيمی در دولت کرزی ابراز و از دولت ا

 کشور جھان برافغانستان، به بھانه نجات ما از شر تروريستان القاعده ٤٠ھجوم امريکا باھمراھی بيش از 

وطالبان وتحقق دموکراسی ونظام مردم سا>ری که در ان حقوق زنان  وکودکان تامين شده باشد  وديگر ظلم وستم 

ز جامعه ازميان  برداشته شود، ولی برعکس در عمل ديده شد که امريکا، از جنايتکاران جنگی  حمايت براين بخش ا

کرد وآنھا را دوبارۀ برسرقدرت آورد،وبا اين کار خود امريکا ھمه آرزوھای افغانھا بخصوص مردم مظلوم را برباد 

خليلی وحرکت محسنی واتحاد سياف  تفنگ سا>ران جمعيت ربانی  وشورای نظارمسعود وحزب وحدت کريم .داد
وجبنش اس�می رشيد دوستم، که دستان ھريکی در خون مردم ما آلوده ورنگين بود وھست، دوباره برسراقتدار آمدند 

ھريکی ازاين جنگ سا>ران در اثرغارت وچپاول سرمامايه ملی اين . ودمار از روزگار مردم بيچاه  کشور برآوردند

ترور . مان خود مبدل شده اند و باعث بدبختی ھای بيشمار برای مردم افغانستان شده اندکشور امروز به قارون ز

بمباردمانھای کور نيروھای خارجی .وحم�ت انتحاری طالبان برمردم ومح�ت مزدحم شھری بيشتر شده است

ته و امنيتی که در برمحافل عروسی مردم ما، ازدياد کشت وقاچاق مواد مخدر نسبت به گذشته چندين مرتبه با> رف

گذشته مردم داشتند، از ميان رفته است و برون ازکابل مردم تا سروبی از ترس طالبان رفته نميتواند، در فراه که قبل 

از حضور نيروھای خارجی درافغانستان ھرکس ميتوانست از شھر به ولسواليھا بدون خطر سفرکند، امروز حتی در 
مدرسه بيم دارند، بنابرين تمام اين نابسامانيھا زير سرامريکا و نيروھای خارجی داخل شھر اطفال از رفتن تا مکتب و

درکشور ماست، اگر امريکا اين جنايتکاران وغارتگران دارائی ھای عامه را حمايت نميکرد،و مثل طالبان اينھا را از 

  بھتر انجام ميشد ومردم ما کشورميروفت ويا در قدرت سھيم نميکرد امروز ھم امنيت  داشتيم وھم امور باز سازی

   .ازبيکاری و فقر مجبور به مھاجرت به کشور ھای ھمسايه نميشدند

  

خانم بلقيس روشن، در ھرصحبت خود براين نکته تاکيد ميکند که به مجاھيدن واقعی که برای آزادی کشور 
 احترام دارد چونکه پدرش از چنگ روس ھارزميده و جانھای شيرين خود را فدا کردند و ازادی را بدست آوردند،

او ميگويد که پدرش  يکی ازاين مجاھدين واقعی بود که .نيز يک مجاھد بود ونميتواند به پدر خود بی احترامی کند
بعد از خروج قشون سرخ از کشوروسقوط دولت کمونيستی درافغانستان س!حش را برزمين گذاشت وديگر دنبال 

شروع نگشت، وامروز به دليل مرض شکر از دوچشم نابينا است ودر کنج جنگ وکسب مقام وپول از راه ھای غير م



  
 

 

  ٤از  ٤ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدلب خواھشمنديم مطنوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

اما آنھای که بعد از سقوط دولت کابل به جنگ وخون ريزی ادامه دادند وباعث تباھی کابل وکشتار . خانه افتاده است
مايه اندوخته ده ھا ھزار انسان بی گناه اين کشور شدند، وبا نام مجاھد تجارت سياسی کردند و ميکنند،وپول وسر

اند، وھنوزھم با غصب مليکتھای دولتی وغارت کمک ھای بين المللی سرمايه می اندوزند، آنھارا مجاھد نمی 
  .شمارد، بلکه آنھا را غارتگران نام وعزت جھاد ميداند و تا توان داشته باشد آنھا را افشا خواھد نمود

برھان الدين ربانی، گلبدين : ن اظھارکرده است که خانم بلقيس بارھا وبارھا دربرابر اين پرسش ژورناليستا
حکمتيار، سياف وکريم خليلی ومحقق ومحسنی وعطا محمدنور واسماعيل خان وعبدO عبدO،بردارن مسعود وامثال 
اينھا، مجاھدين واقعی نيستند،بلکه اينھا از نام وحيثيت مجاھدين سوء استفاده ھا کرده اند ودر حالی که از پدر 

رک!ن خود ، صاحب يک خانه گلی نبودند، ولی امروزھرکدام آنھا صاحب شھرک ھای رھايشی وصدھا ميليون وپد
دالر پول نقد در بانکھای خارج وقصرھای مجلل در دوبی ولندن وديگر کشورھا می باشند ، دارائی وسرمايه ھای 

ب خاک کشيده اند وفرزندان شان امروز اين اشخاص ، در حقيقت خونبھای مجاھدين واقعی کشورما اند که سردر نقا
  .در خيابانھای شھر کابل  گدائی ميکنند وسرپناھی برای گذشتاندن شب خود ندارند

 سنجيده   و خيلیارائه ميکردخ�صه خانم بلقيس روشن در برابر ھرپرسش خانم سجيه ، پاسخی منطقی 

 دوشيزه .می پرداختارائۀ معلومات فتنی به مستدل صحبت ميکرد ودر ھر بخش از صحبت ھايش با استد>لی پذيرو

بلقيس در باره نامگذاری غير موجه  پوھنتون تعليم وتربيه بنام برھان الدين ربانی ولجاجت بيمورد پسرش ص�ح الدين 

ربانی وسفر اخيروی به پاکستان، ونيز در باره اسماعيل خان وزيرانرژی وآب ودوسيه اخت�س وی در سارنوالی 

اينکه او به ھيچکس از دولت افغانستان جوابگو نيست وبه انتقام گيری از مردم فراه از بستن بند آب بر افغانستان و

رود فراه امتناع ميورزد و نيز از اقدام اخير وی برای تشکيل شورای جھادی  واحتمال جنگ تنظيمھا برای حفظ قدرت 
ن ھای دولتی وشھرک سازيھای وی ونيز از شان،ازخودسريھا واخت�س ھای عطامحمد نور ودستبردھا وغصب زمي

 حکومت کرزی گرگان درنده درکارنامه ھای محقق و خليلی وقسيم فھيم وعبد[ عبد[ واحمدضيا مسعود وغيره 

  .صحبتھای ھمه جانبه نمود

اين صراحت لھجه وافشای بدون دلھره از زورمندان معروف وبلند پايه دولت کرزی،اين تشويش را در دل ھر 

نسان دور انديش ايجاد ميکند که مبادا اين شخصيت دلير وجان برکف ، از سوی عناصر زن ستيز وقلدر تباه نشود، ا

پيروزی وسرفرازی دايمی اين شيردخت فراھی ، نه تنھا آرزوی قلبی من . ويک چنين سرمايۀ  بی بديل نابود نگردد

ز دست زورمندان حق کش وصدر نشين دولت کنونی است، بلکه آ؛رزوی ھرافغان حق پرست ودادخواه و ستم ديده ا
  .نيز ميباشد

ود ما وج! استمافتخار واميدوار درخشش خانم بلقيس روشن، در رسانه ھای جمعی ملی وبين المللی مايۀ
 آرزومنديم بريک سرمايۀ بزرگ معنوی ميشماريم وافغانستان، را برای جامعه مردسا6ر اين خانم دلير وبا شھامت 

ً بايد وقتا فوقتا ازاين خان.کشور افزوده گردددر وم!لی جويا ھا يس ھا تعداد بلق دلير وبا شھامت ياد آوری  ھایم ً
  .وآنھا را در راه درستی که در پيش گرفته اند، حمايت کنيم

  !زنده وپيروزباد بلقيس روشنھا در کشور

  پايان

  

  
  

  

  

 


