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  نذير دلسوز

 ٢٠١۴ می ١٩

  داکتر رمضان بشر دوست
   در افغانستانامريکارايشگر دولت دست نشاندۀ امپرياليزم آ

  

....  غرض تاراج منابع مادی و داشته ھای  فرھنگی و–شور زمانی که امپرياليزم بنابر خصلت استعماری خود به يک ک

 آن را اشغال می نمايد؛ در گام نخست بخشھای باالئی ساختار ھای دولتی آن را که از پيش مورد بررسی و تجاوز - آن 

 گردانندگان پيشين آن نام  دولت کنده ، يا به دور می افگند ، و يا با نمايشاتی عوام فريبانهه قرار داده ،  از بدنۀ ماشينی ب

ش با امپرياليزم در تضاد منافعکه  و احياناً آن بخش از طبقات حاکمه راگام اول عناصر متعھد به مردم در [ماشين  را 

گويا به محاکمه کشانده چند تای آن را به اعدام و يا به حبس ھای بلند محکوم ] قرار گرفته باشد ، مثل صدام در عراق

ه ھای  بومی کشور اشغال شده را که از سالھا پيش زير آموزش و پرورش حرفه ئی ھای خود  قرار آنگاه گرو. می کند 

ی رسول ، ھدايت امين مل زودر افغانستان مثل کرزی ، قيوم کرزی ، غنی احمد زی ، حشمت غنی احمد زی ،[داده بود 

 ھای حساس و کليدی مقامزير نام انتخابات به را  به اشکال و انواع مختلف ]  رحيم وردک ، خليل زاد و امثالھم،ارسالن

 دست می – به زدوترين فرصت ممکنه –آنگاه به تعويض و ترميم بخشھای پائينی بدنۀ اين ماشين . نصب  می نمايد 

يازد ؛ حتا طيف ھای مختلف افراد بومی کشور اشغال شده با سويه ھای متفاوت را که از سالھای پيش با ترفند ھای 

خاطر زنده ماندن ترک گفته ، با يک جھان مشکالت درد و اندوه  ه ی وادار ساخته شده اند  کشور شان را بامپرياليست

 مطلوب از آن  به دست آمده ؛ به نظام ۀدر کشور ھای غربی پناھند شده اقامت اختيار کرده اند ؛ با شيوه ھائی که نتيج

ماده باش  نگھداشته بود، به گونۀ مثال زمانی که ارتش خود باورمند  و وابسته ساخته ، تمام شان را در حالت آ

  اکثراً خلقی پرچمی خادی ؛ حتا - زبان  ھای خودی احساس کردند  به صد ھا تن –اشغالگران ضرورت به ترجمان 

  سر  از آخور شان در کشور ھای امپرياليستی بلند نموده   چھار نعل خود شان را در خدمت ماشين -اخوان جھادی  

 ھموطنان شان توسط سربازان ۀ ھای وحشيانه کشور متجاوز قرار داده اند  و ناظر شکنج۴٧يم جنگی عظ

  ] ١. [اشغالگرکشور ھای امپرياليستی  شده  اند

تکنولوژی -  فرھنگی -   سياسی  – اقتصادی –نظامی ( طور فشرده بايد نوشت که در تمام عرصه ھا ه در ھر حال ب

تدارکات ) ....اتی ، ھواشناسی ، کمپيوتری وج  منابع زير زمينی ، عمرانی ،  مخابرخراستخصوص تکنولوژی اه ب(

  .  و آماده اش را با خود به کشور ما انتقال داد رضحا

نشاده اش ھم بی توجه نماند ؛ زيرا تجربه داشت و می دانست که به نخبه ھای  از دولت دست در زمينۀ نقد و انتقاد

 نمايد ، ھم ضرورت است ، تا بتوانند نقش ءقش منتقدان دولت دست نشاده اش را به درستی ايفاتحصيل يافته که بتوانند ن

موفقانه بازی نمايند و ھموطنان  ساده انديش و خوشباور شان را ] آورده شده" [ديموکراسی"را به خاطر  دراماتيک شان
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ای داکتر بشر دوست شامل ھمين طيف اخير باورمند بسازند  و شما آق] دموکراسی امپرياليستی [به چنين دموکراسی

  . الذکر می باشيد که از کشور فرانسه به افغانستان تشريف آورديد 

شما را مبارزان " مبارزاتی "و گويا "  سياسی"ابعاد عديده و سايه روشن ھای  شخصيت پر سر و صدا و به اصطالح 

آنطوری که الزم ] » آزاد افغانستان -افغانستان آزاد « ل و قلم به دستان پورتا»  عزيز نعيمی« آقای [ھمه جانبه نگر 

بوده ارزيابی نموده اند  که اين قلم نمی تواند  نبشته ھای آنھا را دوباره باز توليد و  بازتاب دھد؛ اما يک نکته بس مھم 

  :که از قلم بران و پردرخشش آنھا باز مانده ، بگذار   من به آن مختصراً اشاره نمايم 

فرانسه  »تولوز«) رستیيونو( ياسی از پوھنتوناکتر رمضان شما که دوکتورای تان  را در رشتۀ حقوق و علوم ساقای د

 زمين  چيست ؟ چرا در نوشتۀ تان لغزش لغزشو ) زمين لرزه(نمی دانستيد که فرق بين  زلزله گرفته ايد ؛ آيا واقعاً 

نظر داشت  تحصيالت تان در فرانسه آيا شما واقعاً يک آدم  ساده زمين را زلزله قلمداد کرده ايد؟ آقای بشر دوست با در 

  ؟تهفه در متن نوشتۀ اين قلم تذکار ياو پياده و مردمی ھستيد و يا از آن سنخ ايد ک

 : را که به انگليسی ژئومورفولوژی» ويکی پديا«آيا به صفحات انترنت توجه کرده ايد و ديده ايد که 

Geomorphology)  ( شود ؛ چگونه تحريف کرده گفته  می :  

معنای  به morphe ،زمين معنای به geo يونانی ۀاز سه واژ Geomorphology  :  انگليسی  به ژئومورفولوژی« [

برابرھای گوناگونی برای بيان يا توصيف  زبان فارسی در [١].معنای دانش يا شناخت تشکيل شده است به logos شکل و

 شناسی، پيکرشناسی زمين، شناخت ريخت توان به زمين جمله می اند که از آن دهبر کار اصطالح ژئومورفولوژی به

  ] ».اشاره نمود... و شناسی سطحی شناسی، زمين شکل  عوارض زمين، زمينئیھای زمين، شناسا ناھمواری

  : چگونه تعريف می کند " ويکی پديا"  زمين را لغزشحاال ببينيم  

دار  بر روی سطح شيب ھای رسوبی غير متراکم و متراکمی لغزه به حرکت اليهيا رانش زمين يا زمين  لغزش زمين«[

  ] ».ن را گويندئيلرزه يا راه سازی به سمت پا که ناپايدار شده اند حال به داليل متفاوت مانند زمين

  .خاطر دست يابی به ذخاير زير زمينی لغزش صورت می گيرد ه يا انفجار ب:  از خود  اضافه نمايم 

 

  

  

يد که مرز ھای افغانستان ئ تان نشسته  درخالل سخنانتان عوام فريبانه  می گوۀنه ،  آقای داکتر بشر دوست شما در خيم

وقند و سمرقند و بحر ھند گسترش می دھيد و حاال ھم معلوم نيست برای خ را تا سرزمين ھای از دست رفته اش يعنی

  : مين بار  باز ھم  عوامفريبانه  می فرمائيد وچند صد

  ھزاران ھم ]شيرين[ بدخشان جان شرين]ی[ وحشتناک در ولسوالی آرگوۀميانه زلزلزمين لرزه و يا به اصطالح  عا« 

  »وطن ما را گرفت  
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 است که شما برای بيان خواستۀ تان  که در زير آن را مطرح نموده ايد ؛ آورثر أجملۀ باال در ظاھر جملۀ خبری و ت

موده تنھا با نوشتن  زمين لرزه را رندانه تحريف ن ؛ مگر از لحاظ سياسی اين جمله که واقعيت عينی داشته ايدابراز 

گونۀ  نھايت ظريفانه؛ اما خاينانه دولت مزدور کرزی را  بری الزمه قلمداد می نمايد يا به بيان  رساتر  به ه ب) زلزله(

  :  مردم ساده انديش و خوشباور ما می رساند 

 چواقعی ھستيد بھتر می دانيد که ھيق و خدا پرستان ای برادران ھموطن شما که شکر خدا  ھمۀ تان مسلمانان صاد« 

البته اين خواست .  ارادۀ ذات پروردگار عالميان نمی تواند به وقوع بپيوندد دونبپديده ، ھيچ حادثه و رخدادی در جھان  

 زمين خدا بود که به گاو امر کرد که شاخش را کمی تکان بدھد تا  صدھا پير و جوان و زن و مرد و کودک  در کام

 یاين گناه و تقصير دولت اسالم. مگر  ھمين خداوند ما نبود که شھر لوط را  زير و زبر کرد ! ای مردم . فرو بروند 

پس بدانيد و آگاه . اين کار خداوند است نبايد اعتراض کرد که کافر می شويم . ما که من زمانی وزيرش بودم نيست 

ت اسالمی تان و دشمنان رمضان بشر دوست که در خدمت تان قرار داشته باشيد و به حرف ھای ميان خالی دشمنان دول

ببينيد که من با وجود اين ھمه نقد و انتقاد خشن و توھين .   توجه نکنيد ،و کار ھای نادرست دولت را به نقد می کشد

  .» ارم موکراتيک سر و کار د با يک دولت واقعاً دآميز چگونه تا کنون زنده ام  علتش ھم اين است که

 دالر به باديگارد ھای ميليونھا) کرزی( از رھبرش آقای  بشر دوست دولت  دست نشانده که توانسته برای  حراست

خارجی وی بدھد و قصر ظاھر شاه خاين را با صرف ميليون ھا در تپۀ پغمان دوباره سازی نمايد آن جنايتکاران 

خاطر دست يابی به معادن کم نظير آنجا به آن ناحيه ھای  دچار اشغالگر مگر نمی توانستد قبل از انفجار ھايشان به 

دھيم زيرا که خانه  لغزش شدۀ بدخشان تفھيم می کردند که به کمک ما اشغالگران تمام شما ھا را به جای امن  انتقال می

  پايان. ان می پردازيمسرزمين ت...  تاراج  لعل و گوھر نامدار تان وبهآنگاه . د تان  در معرض لغزش زمين قرار دارھاي

  

-------------------------------------------------------  

من چند تن از اينھا می شناسم يک تن از اين ترجمان ھا که از عوامل  خاد شورای نظار است  برای  آن شورا _ ] ١[

رد تجاوز قرار داده  بعداً زمانی که آمران سربازان متوجه خيانت ترجمان می شود وی را مو.  جاسوسی می کرد 

 ]بيرونش می اندازند و دو باره به کلفرنيا تشريف می برد

   )٢٠١۴ می ١٨( نذير دلسوز 

 

 


