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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١۴ جوالی ١۵
  

 ! به ھمکار مبارز ما جناب عزيز نعيمیتھنيتبا درود و 
دهللا دفاع از جاسوسی، دفاع از خيانت و دفاع از دفاع از اشرف غنی و يا عب"را که عنوانی  مضمون پر محتوای شما

مندی خاص و دقت از ه  در پورتال به نشر سپرده شده بود با عالق٢٠١۴ جوالی ١١به تاريخ " وطنفروشی می باشد

  .بار بلکه دو سه بار نظر گذشتاندم نه يک

سی و تجارب شخص خود شما از قبل از ھمه بايد بگويم که رسالت مضمون شما در بازتاب از حوادث تاريخی و سيا

ه که کوشش نمود به نظر من با وجودی.  که حدود سی و پنج سال قبل آغاز و تا به امروز ادامه دارد، می باشدیاوضاع

يد با بررسی و تحليل ھمه جانبه، روشنگرانه و ه ايد با آن ھم  قادر شدئيد تا جريانات و حوادث را فشرده بيان نماا

وص از اوضاع و شرايط کنونی کشور ما افغانستان که تحت اشغال است ، مسؤوليت وجدانی و آموزندۀ  تان به خص

شما .  نمائيدء افغانھای آزاد ونسل ھای آيندۀ کشور اداۀتاريخی خود را  جھت گسترش افکار آزاديخواھانه برای ھم

 که در کشور ما افغانستان جريان يد جوانان را به اوضاع تاريخی پر ماجرای گذشته و حوادث خونبار فعلیه اتوانس

اگر مبالغه تلقی نشود شرح زندگی پرماجرا و غم انگيز شما و فاميل محترم  در اوج جنگھای تباه کن . دارد، آشنا بسازيد

که در بطن و متن   که کشتارگاه بيگناھان بوده، ساعت ھا مرا در بند اصالت خود نگھداشته، طوری و در کشوری

به يقين نه تنھا من بلکه . که دامنگيرمردم و کشورم افغانستان بوده و است ، قرار گرفتم ی نا ھنجارجريانات و حوادث 

از جنايات باند خلق و پرچم . دگان ھم در صحنه ھای پراز ماجرا ، صحنه ھای تباھکن و غم انگيز فرو رفتندناکثر خوان

 از تجارب زندگی ه ایداد فرھنگی که  شما خود يک گوشز جھادی و طالبی با استبفته تا حاکميت ارتجاع سياه اعم اگر

  . يده ارا با ادبيات بسيار زيبا تذکر داد  تانۀروزمر

جريانات و حوادثی که برای خلق ستمديده و به اسارت کشيده و کشور ماتم زدۀ ما  جز دھشت و وحشت، چور و 

حدود از ، يکی از محصوالت آن، خود نداشته، جنايت و خيانت ، جاسوسی و خودفروختگی ارمغان ديگری  با چپاول

به کشور ما افغانستان و حمالت وحشيانۀ آنھا در ديگر کشور ھای غربی چھارده سال بدينسو تجاوز استعمار گران 

  .  بوده استمورد نظر آنھا

ھای مستعمراتی که ما شاھد اوضاع ھستيم امپرياليستھا کشور ھا را مورد تھاجم  و غارت قرار می دھند، اداره  طوری

خود را به وجود می آورند و خائنان وحاميان و خودفروختگان را در تمام بخشھا و ارگانھای ادارات مستعمراتی با دادن 

با تالشھای گستردۀ امپرياليستی و با کمک حاميان داخلی و . اف در خدمت اميال امپرياليستی خود قرار می دھندزپول گ

ز دموکراسی، آزادی بيان، تساوی حقوق مرد و زن ، وکالی منتخب مردم در پارلمان و خارجی خود شروع به تبليغات ا

ھمۀ اين مسايل در کشوری صورت می گيرد که اين کشور ...... ی و انتخاب رئيس دولت ، وأرفتن پای صندوق ھای ر
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ق جنگديده و به خاک و ند سرنوشت خله اکشوريست که متجاوزان قادر شد. تحت اشغال است، آزادی و استقالل ندارد

 خواست مردم مطرح نيست و جزئی ترين یدر چنين شرايط. رقم بزنند خون کشيده  ما را آنطور که خود پالن دارند،

ارزشی به آن قايل نيستند حتا در تمام کشور ھای امپرياليستی تمام فيصله ھای سياسی و اقتصادی عقب در ھای بسته 

که در کشور ھای به اصطالح  در حالی. گيرد و اوامر به وزارتخانه ھا صادر می گردد که بايد عملی شود صورت می

 کشور ھای خود یجزئی ترين ارزشی به خواست و ارادۀ خلقھا می زنند،... متمدن که داد از دموکراسی و آزادی و 

  به ،يھای انتخاباتی چه مفھوم می تواند داشته باشدقايل نيستند،  پس در يک کشور اشغال شده مانند افغانستان شادی باز

  ؟جز فريب خلقھا و غافل نگھداشتن آنھا از درک و فھم واقعيتھا

 کشور ما طوريست که مشتی از خائنان، و وطنفروشان و قاتالن خلق ما  ۀ پس نتايج رويداد ھای تاريخ زيادتر از سه دھ

ح حاکميت خود را بر خلق افغانستان حفظ و تحميل نمايند، نه ارادۀ به زر و زور باداران خود می خواھند به اصطال

ی و گرسنگی طح که مردم دچار قیدرشرايط. ی در انتخابات می تواند کدام مفھومی داشته باشدأخلق است و نه آزادی ر

ھا و بم ھای و بيماری و بی دوائی و بی پناھگاه ھستند و از زمين و آسمان مورد تاخت و تاز و قتل و قتال راکت

امپرياليستھا قرار می گيرند ومردمی که برای به دست آوردن بخور و نمير خود شب و روز سرگردان ھستند، اين 

  . آنھا را به صد ھا چال و نيرنگ عقب نخود سياه بفرستند اندجنايتکاران  در صدد 

حتا اجازۀ رفتن به تشناب را ندارد چه  و تصاميم استعمار گران هدولت آن بدون ارادبه اصطالح که رئيس   در کشوری

 تعيين و انتخاب شده ولی با رئيس دولتی که قبالً . ته باشندکه مردم صالحيت انتخاب رئيس دولت خود را داش رسد به اين

ی بکشانند تا به يکی أی به طرف صندوق ھای رأبی شرمی در صدد اند مردم را با فريب دموکراسی، آزادی و حق ر

تابه زعم خود شان به قانونی بودن انتخابات و آنھم در يک کشور اشغال شده . ی بدھندأ وطنفروشان راز جاسوسان و

  .حقانيت ببخشند

 مسايل ۀ طوريکه ما شاھد ھستيم افغانھای نا آگاه که به خاطر ختم دوران سياه طالب ھنوز ھم با خوشبينی نسبت به ھم

 و شور و غوغای و أ مردم به پای صندوقھای رکشاندنرا در  آنکشور برخورد می کنند که می توان مثال برجستۀ 

پس کسانی که فکر می کنند که پروسۀ انتخابات يک قدم . ائی که فضا را پر نموده ، ديد کذجارو جنجال ھای انتخابات 

 که یعموق ن باشند ،چنين کسانی مطمئ.  خيال واھی استاين مثبت جھت آگاھی و درک مردم از حقوق حقۀ شان است،

آنموقع امپريالسم قادر می شود که افغانستان  امپرياليسم نتواند اميال استعماری خود را در کشور ما حفظ و اعمال کند،

. است به قرون وسطا سوق دھد......) ی به انتخابات وأدموکراسی، آزادی حق ر(را با خلق آن و تمام دارو ندارآن که 

 دستان آزاده و انسانھای صادق است تا مواضع روشن عليه اشغال کشور، عليه  قلم بهۀ وظيفۀ ھمیپس در چنين شرايط

وطنفروشان، خائنان و انقياد طلبان اخذ نموده در راه آگاھی خلقھا و ارمانھای واالی ستمکشان و به اسارت کشيدگان 

رگز خواست چون آگاھی و آزادی فکری انسان ھ.  دريغ نورزندروشنگریخلق خود در حد توان از ھيچ نوع 

  .خواست غارتگران فقط آزادی بازار ، برآورده ساختن  اميال و منافع آنھا است و بس. غارتگران نيست

احساس ادای دين از جانب شما به جنس زن   که بر شخص خودم به حيث يک زن مطرح است،یموضوع بسيار مھم

نه تر عمل نموده و می نمايند و کمترين اھانت شما ثابت ساختيد که زنھا ھنگام مصيبت بيشر از صد مرد، شجاعا. است

متأسفانه کمتر ديده  . و يا تحقيری را نسبت به زن نمی خواھيد شاھد باشيد، احساس و بر خورد شما قابل ستايش است 

  .ی که از ھمچو ديد و  موقفی برخودار باشندئمی شود مرد ھا

ود و به وسيلۀ ھمين گونه دولت ھا رشد دموکراسی فقط در دامن دولت ھای ملی و مردمی زاده می ش"

  "و پرورش می يابد

 


