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   و تبصرۀ پورتالداکتر رمضان بشردوست

 ٢٠١۴ می ١۴

 نامۀ داکتر رمضان بشردوست و تبصرۀ پورتال
  

 !محترم آقای داکتر بشر دوست

به آدرس به ارتباط تقاضای کمک به مصيبت زدگان بدخشان که نامۀ  شما را " تان آزاد افغانس–افغانستان آزاد "پورتال 

دھد، اما تحرير يک  تبصره را در  يت میؤ شما را بدون تصرف رۀپورتال نام. ايميل ما فرستاده بوديد، دريافت داشتيم

  .  و از توھم خارج گردندداند تا ھم ميھنان ما به عمق موضوع پی برده مورد  تقاضای شما ھم حق طبيعی خود می
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  :تبصرۀ پورتال

  !آقای بشر دوست

يک تعداد واليات ديگر مانند بادغيس، . بدخشان يگانه محلی نيست که که قربانی آفت طبيعی گرديده است .١

جناب شما و اعضای دولت مستعمراتی ھيچ . ھم ضربات مدھش طبيعت را متحمل شده اند......، جوزجان، سرپلفارياب

می خواھيم که علت کم مھری شما و دولت مستعمراتی کابل را . ساير مناطق آسيب زدۀ کشور  توجه نکرده ايدگاھی به 

چرا پافشاری روی حادثۀ بدخشان صورت می گيرد، اما ساير . در قبال حوادث وحشتناک ساير واليات جويا شويم

افغانستان " پورتال متصديانمنطقه ئی نيست؟ شود؟ آيا اين يک تبعيض آشکار  مناطق بالکشيده به فراموشی سپرده می

دانند که  میبه ھيچ بخشی از مردم افغانستان نبوده و نيستند و اين را ھم کمک ھيچ گاھی مخالف "  آزاد افغانستان- آزاد 

 بشردوستانه برای بدخشان از جانب یشما از بدخشان نيستيد، اما می خواھند علت را در مورد پافشاری بر کمک ھا

 مناطق ميھن را به يک چشم می بيند و ميان شان ۀ مردم کشور و ھمۀپورتال ھم.  کابل بيابندۀ و دولت دست نشاندشما

فراز کشور گويای و تاريخ پر از نشيب . يک ملی گرا و يک مبارز واقعی بايد ھم چنين باشد. برتری قايل نيست

  .   را به آن ندادهبارچند  رشدن تاريخ انداخت  و مجال  فراوانی بوده است که بايد آن را در زباله داھایبيعدالتی 

 ھای استعماری . او. جی.که شما آگاه ھستيد، قاچاقبران، غارتگران ثروت ملی، تجاوزگران و ان  طوری .٢

 ين گروه ھای دزد و نابکار تقاضا شود که وقتاآيا زمان آن فرا نرسيده است که از. ميليارد ھا دالر را به غارت برده اند

جمع . آن رسيده که از پول ھای غارت شده، حداقل آن را به مردم بدخشان و ساير مناطق مصيبت زده معاونت نمايند

 دزدان و مصادرۀ دارائی ھای يک ميليونم ،آوری  اعانه از مردم بی بضاعت ما يک عمل نيک است، اما اين مقدار پول

 .تجاوزگران نخواھد بود

 افغانستان و استقرار رموقف شما را نسبت به تجاوز امپرياليسم ب" اد افغانستان آز–افغانستان آزاد "پورتال  .٣

آيا شما با مردم خود ھستيد يا با نيرو ھای متجاوز و ھمراھان داخلی شان؟ از . برد ال میؤدولت دست نشانده زير س

 می. دم خويش را رھا کرده ايدشود که شما مر فعل و انفعاالت و موقف سياسی  شما در گذشته و حال چنين استنباط می

ن در خون ادست شما مانند سياف، قانونی، محقق و ساير ،تا قبل از اشغال افغانستان به وسيلۀ امريکا و شرکاءدانيم که 

که در پھلوی  حينی به وسيلۀ امريکا و شرکاء ٢١با آغاز اشغال افغانستان در قرن مردم افغانستان سرخ نيست، اما 

حاکميت سياسی مولود تجاوز را که به جز ويرانی و کشتار ده ھا ھزار ھموطن ما چيزديگری  محقق سياف و قانونی و

، از نقطۀ نظر سياسی  به رسميت شناخته من حيث وزير و وکيل در استحکام آن تالش می ورزيدمغان نياوردهربه ا

ما .  دولت مستعمراتی را دارا می باشيدیھازيرا ھر يک تان عضويت يکی از ارکان. شود فرقی بين شما و آنھا ديده نمی

متأسف ھستيم که مشاھده می نمائيم که يک فرد تحصيل يافته مانند شما در پھلوی خاينان قرار می گيرد و مدافع 

اينجاست که شک و ترديد به ارتباط عمل و گفتار تان پديد می آيد و . شده خد به خيانت می لغزدمؤسسات مستعمراتی 

 .برد ال میؤان را زير سشخصيت سياسی ت

 عضويت تان در پارلمان مستعمراتی بيانگر اين واقعيت است که شما معتقد به اشغال افغانستان توسط کشور  .۴

دانيم که شما در  می. ين جا به تعقل شما تعجب می کنيماما در. ھای عضو پيمان تجاوزکار ناتو به شمول فرانسه  نيستيد

شايد ھم در حقوق بين الدول تحصيالت عالی  خود را تکميل نموده ايد که می توانيد از نگاه حقوقی فرق رشتۀ حقوق 

که با وجود فھم و دانش  اما اين. يک دولت اشغال شده و مستعمراتی را با يک دولت مستقل و دارای حاکميت ملی نمائيد

مانند کرزی و عبدهللا عبدهللا ناتوان يافته ايد، برای اکثر مسلکی تان چرا بازھم خود را در مقابل وسوسه ھای استعماری 

که آرزومندی بحث را پيرامون موقف  شويم در صورتی ھمچنان يادآور می. ال برانگيز استؤافراد ضد استعماری س
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با کمال " ان آزاد افغانست–افغانستان آزاد "نويسندگان پورتال متصديان و مستعمراتی افغانستان اشغال شده داشته باشيد، 

 .  داخل شوندآگاھگرانهند با شما در يک مباحثۀ اميل حاضر

 با حرکت از اين منظر که آنھم آقای بشردوست، دعوت شما از مردم به منظور کمک به مصيبت زدگان طبيعی .۵

أسف نه  چيزديگری از شما ساخته نيست، ممکن است خود شما را قانع سازد، اما با ت،به جز دعای خير برای قربانيان

انسانھای آزمند و  دست ، طبيعت ھمھای زيرا ما در عقب بسا از اجحافات و قھر-تنھا ما را نمی تواند قانع بسازد

 :و آن اين که.  بلکه سؤالی را نيز خلق می نمايد- غارتگر را می بينيم

مقابل قھر طبيعت ناتوان  يک لحظه می پذيريم که واقعاً دلتان می خواھد به مردم افغانستان کمک نمائيد، مگر در 

 کمر تان را به کمک به آن ھزاران افغانی محکم ببنديد، که قربانی قھر طبيعت نه، بلکه ،ھستيد، چطور است به جای آن

 . ، قربانی آزمندی طبقات بھره کش و قربانی افکار ارتجاعی قرون وسطائی می باشند پرياليستیمقربانی تجاوز ا

 طفل افغان بدون محاسبۀ خانواده ھای آنھا که به اساس بمباردمان ۵۴۵ قربانی شدن ان ازنمونه و مثال می توطور به 

اجازه داريم از شما . به خون کشيده شده اند، نام برد٢٠١٣فقط در سال ھای جنايتکارانۀ امپرياليسم امريکا و شرکاء 

 آيا در مبارزه عليه اشغالگران و جنايات آنھا بپرسيم، روان و وجدان بشردوستانۀ تان در قبال آن قربانيان کجا می باشد؟

دستھا را به مانند قھر طبيعت باال گرفته ايد و يا اصوالً با آنچه در مورد اطفال افغانستان اتفاق می افتد از صميم قلب 

  .شما راداشته باشند» دوستی«ھم نمی دانيد تا ارزش » ربش« و حتا آنھا را موافق بوده

از موضع » جماران«امروز ظاھر عظيمی يکی از دلقکان پرورش يافته در دارالخالفۀ آقای بشر دوست، ھمين 

 تروريست را به قتل ١١١ بيش از گذشتهسخنگوی وزارت دفاع دولت دست نشانده، اعالم داشت که ظرف دو روز

يز بھره مند  دالری مجمع خودفروختگان نخلص می نمائيد و از جانبی از معاشت» بشردوست«رسانيده اند، شما که 

تالن ملت ما بپرسيد اواقعاً بشردوستانه برخورد نموده، از قحد اقل برای يک بار ھستيد، چطور است که در طول عمر، 

 و اينک با گستاخی بر جنايت خويش که نوکران امپرياليسم مبتنی بر کدام سند و حکمی آنھمه انسان را به قتل رسانيده

 ...و. مباھات می نمايند

که  گوشزد می نمايد به مثابۀ وظيفۀ وجدانی و ميھنی خويشبه شما "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال  .۶

. در صف مردم مصيبت زدۀ خويش درآئيدآن  ترک باغسل تعميد ننموده و راتی مع دولت مست در لجنبيش از اين

پی بردن به . وقت را از شما می ربايد، ھمان طوری که تا حال بوده ھرگونه تعلل و اپورتونيسم فراموش ننمائيد که

برد و شرف و وجدان انسانی را مستحکم  اشتباھات و عدم تکرار خطا ھا، ارزش معنوی و سياسی يک فرد را باال  می

 . می سازد

مردم بدخشان، ضمن تجديد پيوند با به  کمکجھت در غير آن خوانندگان ما حق خواھند داشت تا از اين دعوت تان 

، تالش برای رسيدن به يک کرسی وزارت در صورت به قدرت  جنايتکارمحققر سياسی تان در افغانستان آفريدگا

   .خط بطالن بکشندتان » بشر دوستی«بر ادعای را حدس زده، چون ما » عبدهللا عبدهللا«رسيدن 

  

 

 

 


