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 ٢٠١۴ سپتمبر ٢١
  

  ،»رمضان بشر دوست«ميمون بازی ھای 
 اين کاسه ليس استعمار

  

بدون شک و شبھه ، د را در اختيار داردکرسی ھای بلن ،»افغانستان«که در دولت و حکومت مستعمراتی  ھر آن

مدتی را  ،بودن می باشد »داکتر« فرد گمنامی که مدعی ،»رمضان بشر دوست« .جاسوسان و نوکران منافع استعمار اند

» فرانسه «ممپرياليسای را در زير سائه ئ درس وطنفروشی آموخت و سال ھا،»ايران«در مدرسه ھای رژيم آخوندی 

 عليه روسھا و نوکران ، ھيچ نوع نقشی را در دفاع از آزادی ملی،ن اعجوبه و اعجوزٔه روزگاراناي .يد و خوابيدلم

از کالم و طرز حرف   دفعتاً ،که دھان به سخن می گشايد  زمانی،اين فرد عليل و شياد.  استنکردهداخلی اش ايفاء 

غلطی ھای  ، نامٔه رسمی می نويسدکه زدنش معلوم می شود که فرھنگ سخن زدن را ھنوز نيآموخته است و زمانی

را از » اداکتر«معلوم نيست که مدرک و درجٔه تحصيلی  .وضاحت چشمک می زنده انشائی و دستوری اش ب ،امالئی

 !کدام فاکولته و در کدام کشور اخذ داشته است؟

موجوديت اين فرزندان  افراد گمنام و بدون گذشته ھای مبارزاتی را يکشبه معروف می سازند تا در ،استعمار جھانی

 پالنھا و نقشه ھای استعماری شان را جامٔه عمل بپوشانند و دراستثمار شديد خلق ھا و چپاول ثروت ھای ،ناخلف شان

ه خاطر منافع استعماری شان به خاين را مشھور و ب» کرزی« ،که امپرياليسم جھانی ملی شان بپردازند؛ ھمانطوری

خاين که ھرگز برای آزادی افغاستان نجنگيد بل » احمد شاه مسعود«حميل کرد و يا از افغانستان تبر مردم کار گرفت و 

قھرمان «  تا که توانست کار گرفت و استفاده کرد و باالخره از وی،با دشمنان افغانستان سازش و معامله گری ھا نمود

دولت » پالن« وزير ،رد گمنام چگونه يک ف،در اذھان ميھنپرستان اين سؤال خطور می کند که بناءً  .ساخت» ملی

می کند و کی ھا امکانات مالی » رياست جمھوری« خودش را کانديد ،چطور يک فرد مجھول الھويت ،پوشالی می شود

راه می ه و تبليغاتی در اختيارش می گذارند و چگونه آزادانه در پارلمان دولت مزدور جار و جنجال ھای نمايشی را ب

 جنگساالر و ، چطور در کشوری که مافيای آدمکش، وصف اين  ھمه سرو صداايجاد کردن ھااندازد و مھمتر از ھمه با

ه ل معروف را بثپس ھمان م زنده و سالم باقی می ماند و فعاليت می کند؟ ،ست ولُغت ، حکومت می کند،ھروئين ساالر

 !)زور کاکاست که انگور در تاک ھاست: (ياد ما می اندازد که

و ديگر » محمد محقق«ارتباط خيلی نزديک با باند خون آشام  ،»بشر دوست«، بايد بدانند کهھموطنان احساساتی  

 نزدش ،خاطراخذ کمکه  ب،که قبالً فقير و بينوائی طوری، ھای جنايتکار و سگان واليت فقيه ايران دارد» وحدتی«

 !مالی نمايد؟می نويسد تا به برای فرد متذکره کمک  »محمد محقق« به  ه ایوی نام ،رفته بود
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 خون  فرزندان افغانستان را ،»طالبان «،حمالت انتحاری سگان بويناک پنجابی ھا ...ھرات و ،لغمان، کندھار، در پکتيا

طور آشکار بر حريم کشور مان ه علناً و ب ،منفور» طالبان«در تبانی با » پاکستان«ھر روزه می ريزاند و پنجابی ھای 

ترازی و احتجاج آميز ع شاھد يک حرکت ااحت ، و مدنيت و تمدن می سوزانندافغان می کشند، تجاوز می کنند

 ر بھاوان روزانه به ده ھا راکت و ،»پاکستان« ،از چند سال به اينطرف  . عليه پاکستان و طالبان نبوديم،»ستوبشرد«

ضد کرامت » ر دوستبش«و اما  پرتاب می نمايد که باعث تخريب خانه ھا و کشتن مردم می گردد، »کنر ھا«واليت 

   چرا؟  سکوت مرگ را اختيار کرده است؛، اين شعبده باز ماھر و روسپی رسوای سياسی،بشری

ه وجه ب  به ھيچ،»بسم هللا محمدی« ، با بی سواد جاھل و آدمکش و دزد شورای نظاری،»بشر دوست«جنگ لفظی 

فات عقيدتی و مليتی بوده و بر می گردد به سگ  اختالکهخاطر مسائل و منافع ملی و ميھنی و رفاه توده ھا نبوده بل

ائتالفی نيست که در ، »شورای نظار«و » حزب وحدت«ائتالف  . خورشيدی کابلستان١٩٩۶-١٩٩٢جنگی ھای 

را ارمغان داشته باشد بل ائتالف » ھزاره و پنجشيری«طور خالصه وحدت ميان ه فرجامش وحدت مليت ھا و يا ب

می  استوار ، بر مبنای منافع مليتی و منافع باداران خارجی شانو بوده  ای پذير و کم بنيه شکستنی، نازک نارنجی، آسيب

ھر زمان که روابط باداران امپرياليستی شان خراب و متشنج  . باالخره به سگ جنگی ھای خونينی می انجامدکه باشد

 ناشی از ھمين کشيدگی ھای فی ما بين  نيز،مناقشات بشر دوست و محمدی. جان ھم می افتنده نوکران نيز ب، می گردد

امپرياليستی می باشد که ھر نوکر به ساز بادارش می جنبد و می رقصد و به ھمديگر برچسب حواله می ھای بلوک 

  .دارند

را توسط استعمار غربی باالخص » ھنر پيشگی«اکتوری است که درس اکت و ادا نمودن و  ،»رمضان بشر دوست«

 اکت و ادا ھای وطن پرستی و مردم دوستی و ،آموخته است و بدانجھت» ايران« ،تجاع اسالمیفرانسه و انگليس و ار

 .عوامفريبی نمايد ،روشنفکری را در آورده و خوب نقش بازی می کند تا با اين ترفند خاينانه

وم نشده است حال معله مدعی می شود که معاش دولتی اش را به فقراء کمک می کند و اما تا ب ،»رمضان بشر دوست«

 ! واقعاً کی ھا اند و در کجا زيست دارند؟،که آن فقراء و بينوايان

جنرال  ، مارکوس،صدام حسين ، عيدی امين، جالدانی ھمچو،خاطر حفظ و گسترش منافع استعماری اشه استعمار ب

 ، مسعود،دين گلب،ياسر عرفات ، خمينی،نوری مالکی ،ضياءالحق ،محمد مرسی ،حسنی مبارک ،نتنياھو ،پينوشت

د تا در را باالی خلق ھای جھان تحميل می دار...  و،ابوبکر بغدادی ،اسامه بن الدن ،مزاری، مال عمر ،حقانی ،ربانی

تمدن  ،کشتار و خونريزی  ، قتل، با ايجاد فضای رعب و وحشت، استعماری شان رامندانۀموجوديت آنان منافع آز

 ،پاپ ،مادر تريسا ،محمد علی جناح ،جواھر لعل نھرو ، گاندی، ھمچناناستعمار . حفظ دارند،سوزی و دھشت افروزی

تحميل می  ،را باالئی خلق ھای شريف کشور ھای......اسقف توتو در افريقای جنوبی و ، کريم آغا خان ،داالئی الما

 اش و معرفی شکل ليبرالیه واستفاده از دين و مذھب ب» مسالمت آميز« مبارزات،»مصلحت جوئی«از طريق  دارد تا

منافع امپرياليسی شان را تأمين و تضمين دارند و شرايط را برای تسخير جھان و استفاده  ،دمکراسی وارداتی تيپ غربی

   .آماده سازند ،از ثروت ھای ملی کشور ھای مختلف

ادا ھای از نوع کتگوری دوم بوده زيرا يکشبه سمارق وار در سطح اجتماع روئيد و بااکت و » رمضان بشر دوست«

 ، سال اخير١٣اين دلقک فاقد ضمير در   به فعاليت آغازيد؛،وار و لباس پوشيدن به سبک توده ھای ميليونی» گاندی«

خودش را مطرح و مشھور  ،تنھا و تنھا با شاديبازی ھای مسخره ،گونه خدمتی را برای مردم و کشور انجام نداده ھيچ

ھمه می دانند که بدون موجوديت فزيکی . و امپرياليسم می باشدساخته است و مصروف خدمت به منافع  ارتجاع 

و ھمپالگان » بشر دوست «،نھای سبز رنگ شان در افغانستا) دالر (،استعمار جھانی و زرق و برق و جاليش

 که وزير ی در مدت،از وی بايد پرسيد که . ھمانند خس ھای بی ارزشی اند روی آب،وطنفروش و جنايتکارش  ،ھمدست
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برای وطن و مردمش چه  ،ھای نقدی خارجی» کمک« دولت مزدور بود با وصف  سرازير شدن ميليون ھا دالر پالن

 به پائه اکمال رسانيده ،رفاه و آسايش خلق ،ی را برای خدمت به خلقئرا طرح و چه پروژه ھاای پالن ھای عام المنفعه 

  و زحمتکشی اند و اباطه و اعاشه می شوند؟است و چه تعداد افغان ھا در آن پروژه ھای حياتی مصروف کار

 در می ءتنھا اکت و ادا ،گونه احساس برای افغان و افغانستان ندارد  يک فرد ملی نيست و ھيچ،»رمضان بشر دوست«

دالر ) بيليون (٢١ و ايادی آنھا از قماش بسم هللا محمدی و عطا محمد نور برادران مسعود،فھيم ،اگر قانونی .آورد و بس

 ،انتقال دادند» لندن«ايه ھای ملی و کمک ھای جھانی برای مردم افغانستان را دزديدند و در جھت سرمايگذاری به سرم

مطمئنم که  ،سرمايه ھای ملی و کمک ھای خارجی را دزديدند و در خارج سرمايگذاری نمودند» کرزی«اگر برادران 

 ، زيرا ھيچ فرد ملی،ان دالر را نيز دزديده استھزار ، اين شارالتان بی شرم و عوامفريب مکار،»بشر دوست«

 کشور امپرياليستی بوسه نمی زند ۴۴ر از ت به شمشير خونچکان بيشه ایبه ھيچ عنوان و بھان ،وطنپرست و ميھندوست

ننگ نوکر و خادم بودن را نمی پذيرد بل برای آزادی وطن و مردمش از چنگال خونين اژدھای استعمار  شرم و ،و ذلت

  . ھای زرد ارتجاع مبارزه می کندگنھنو 

داغ ننگ وطنفروشی را بر جبينش حک ساخت و خواری و جبونی نوکر بودن را برای » رمضان بشر دوست« 

و با کثيفترين وطنفروشان و خاينان ملی در زير يک سقف نشسته و توسط   با آغوش باز پذيرفت،امپرياليزم جھانی

بشر «ه مشترکی بين  شاخ و دم دارد؟ چه فرقی و وج،دن وطنفروشی و نوکر بومگر .استعمار اعاشه و تمويل می گردد

 !و خاينان خلقی و پرچمی وجود دارد؟ مطمئنم که فرق ماھوی وجود ندارد» دوست

 سرنوشت توده ھا و ،کشور اشغال نظامی شده است و نيرو ھای ماورای ارتجاعی تحت رھبری امپرياليسم جھانی

 ۀاتحادي«امپرياليسم اروپا از آدرس منحوس  . گرفته اند و در استثمار شديد مردم مشغولندکشور را در قبضٔه شان 

سرنوشت مردم و کشور را به تمسخر گرفته و افغانستان را در چنگال خونين شان  ،»امريکا«و امپرياليسم » اروپا

 ،کشور بدون پاسبان استسرحدات  ،بيکاری و تھيدستی بيداد می کند ،گرسنگی ،  فقر،سخت محکم گرفته است

وجود ندارد و افغانستان يک کشور  ،افغانستان دارای دولت ملی نيست و بودجٔه دولتی که متکی بر عايدات ملی باشد

که خودش برده و اسير و معاش خوار امپرياليسم  ،»بشر دوست«پس  .مصرفی و متکی به کمک ھای خارجی می باشد

  توده ھا خدمت کند و يا کشور را از اين حالت درماندگی نجات بخشد؟چطور و چگونه می تواند به ،می باشد

 ضد منافع ملی افغانستان به نفع ارتجاع و استعمار نقش بازی می هيک اکتور خاين است و ب» رمضان بشر دوست« 

اسوس ايران روسپی سياسی و ج ، و شيادی ھای اين ھرزههنمايشات مسخر، ميمونبازی ھا ،نبايد فريب اغواگری ھا .کند

را مردود شمرد و .... و» بکتاش سياووش«بايد وی و ديگر افسار گسيختگان از قماش وی چون  ،و فرانسه را خورد

زده اند و در لباس فرشته ھا » مظلومی«خود را به  ،خادمان سرمايه بوده ،اين خاينان و نابکاران افشاء ساخت زيرا

 .می سازندبه مرض از سرطان اند و جامعه را به آسانی مبتالء اين ھا مضر تر و خطرناکتر  پنھان شده اند؛

 

  


