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  پيکان بنوال

 ٢٠١۴ می ١۶
  

  »بشردوست «آقای رمضانقابل توجه 
  

 وھمه گاه به نامه ای فرستاده اند ودرآن ادعا کرده اند که گويا آدم صادقی ھستند" بشر دوست" رمضان خان مشھور به 

و ! ست که به مردم بدخشان رسيده، واز انسان دوستان اعیيفکر مردم بوده اند، وحاال خاطر شان آزرده از مصيبت طب

  .وطندوستان خواسته اند تا به آدرس ايشان کمک ھای مالی خود را بفرستند

در ضمن  صلی آن به دست نشر سپرده ورا بدون دست کاری به شکل اوی  ۀ نام"آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال 

  .الی کنمؤچند س" بشر دوست "  از اين آقای ،تبصره ای برآن نوشته اند که حق مطلب را ادٲ نموده، با وجود آن خواستم

ال بر انگيز است، شما درست مانند موشه دايان وزير جنگ سابق اسرائيل ؤ آقای محترم تخلص شما برای من ساوالً 

ی چون ئت ھايعتجاوز بر کشور به موقکه درطول مدت  دوست داريد، شمائی ه يک چشم می نگريد وتمام مردم را ب

دزدان   اشغالگر ویوساير مزدوران قدرتھا" حامد خان"نر جنرال روکيل قرار داشته ايد وھمه گاه در کنار گو وزير و

چيزی ارسال و  وطندوستان به شما باور کنند چھار آدرس داده ايد تا نظاره گر بوده ايد ، حاال وجدانتان بيدار شده و

را وطنپرستان واقعی درآغوش  ضد وطنفروشی، بی وجدانی ، دزدی وآدمکشی می بود تا شماه ؟ کاش صدای تان بکنند

ی اشغالگر قريه ھای وطن را بمبارد کرده اند، بار بار قوا! دوستآقای بشر . به شما افتخار می کردند می گرفتند و

را کشته اند، خانه ھا را ويران کرده اند، صدائی از شما شنيده نشده ، حاال چه شد که رگه ھای احساس  مردم بی گناه ما

  .!!قراری در ميان است که قول و وطندوستان افتاده ايد؟ مثل اين تان تکان خورده و به فکر انسان دوستھا و

ويران کننده ھای  وسيله، آيا فرقی ميان متجاوزين، که بشر را دوست داريد، وبرايتان بشر يک کلمه است و یشمائ

دھند؛ وجود ندارد؟ ويا چون بشر دوست  جان می که زير اين ستم جور می کشند و کشور، قطاع الطريقان، وآنانی

  ..  چون ھردو بشر استندھستيد ھمه را دوست داريد، قاتل ومقتول ، برای شما فرقی ندارد،

وفرماندھندگان چپاول کشور ما بشر " ديويد کامرون" ،"مااوبا "کاش ، ببخشيد، شايد ھم کرده باشيد، می خواستم بگويم

 کرده اند، تين سيزده سال شمارا حمايا اينھا ھمان کسانی اند که در،را برای آنھا ھم بفرستيد  تانۀيک کاپی از نام اند،

را به مقام رسانده  شما يکبار به فکر ھزاران ھموطن بی دفاع تان نبوده ايد ، چون اين بخش بشريت شما پول داده اند و

   دردناک بدخشان؟ۀحاال وجدان تان درد دارد به خاطر حادث اند و

  !!!!من در عجبم اگر قراری در ميان نباشد

  

 

 


