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  معمای بشردوست
 

 

با روشی . کند ه از واليت کابل نمايندگی میبشردوست يکی از اعضای شورای ضد ملی دولت مستعمراتی است ک

ورزد جائی برای خود در تاريخ باز کند، اما شايد بداند و ياد نداند که جايگاھش در  انتقادی از کار حکومت، سعی می

  .  نظام مستعمراتی کابل درخشان نخواھد بود

و ديگر قاتالن مرتکب کدام قتل و جنايت که معلومات داريم، بشر دوست مانند محقق، خليلی، سياف، گلبدين  تا جائی

الکن بعد از تجاوز امريکا و ناتو به افغانستان، از فرانسه به کشور آمد تا جائی برای خود در سياست . خاصی نشده است

 ۀتجربۀ کاری اش در قوای اجرائيۀ دولت مستعمراتی کابل دير پا نبود و به زودی به قوای مقنن.  افغانستان پيدا نمايد

به عبارت ديگر بشردوست يک دستگاه سياسی . دولت مستعمراتی يعنی شورا رو آورد که تا حال عضويت  آن را دارد

در حقيقت، اين کدام . مستعمراتی را ترک کرد و يا برکنارش کردند و به دستگاه سياسی ديگر مستعمراتی داخل شد

انتقاد بشر . ی بدارد تا نامی برايش در تاريخ باز شودلوژی مترقی معرفئويير کيفيتی نبود که او را صاحب يک ايدغت

چون مردم ما تشنۀ يک تحول اند، ھر انتقادی که بشر . دوست از حکومت در شورا، بسيار سطحی و پيش پا افتاده است

بشردوست ھيچ گاھی اشغال افغانستان را انتقاد .  گيرد کند، مورد تحسين يک تعداد قرار می دوست از حکومت می

کند و از  خودش در چوکات دولت مستعمراتی عمل می. رده و تجاوز به کشور مادری اش را محکوم نکرده استنک

صرف چند کلمه و صحبت انتقادی کافی نيست که او را در .  برد مزايای نظام مستعمراتی و اشغال افغانستان بھره می

 ھر رئيس و ھر وکيل دولت مستعمراتی ھر وزير،.  داد و از وی بت ساختیصف راھروان مبارزات مردمی جا

  . متفاوت در خدمت امپرياليسم قرار دارنده ایافغانستان اشغال شده گدی ھائی اند که  ھر يک از گوش

من عدم اشتراک بشردوست را در جنايات تنظيمی شادباش می گويم، اما خدمت او را در دستگاه دولت مستعمراتی 

  .  يمافغانستان اشغال شده محکوم می نما

 


