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  سوسيال امپرياليسم تا ازمزدوری خنازيريان خادی؛
  شانکون لوچ کردن پيش باداران ھالندی 

  
بعد  مه روزه يک مال چرنديست ما که زياد خوش طبع ومزاقی بود وکرديم ھ  زندگی میھالندکه ما در ئیدر آن زمانھا"

به ھالند آمده بود ودچار ) دوران خون وجنايت مزدوران خلق وپرچم(الح کمونيستی شانطاز سقوط دولت به اص

 شراب ناب ھالندی ودر رفتن ۀ تفريح ونشستن نشئخاطره گشت وب  کار برمیکه از سر مرضی روانی شده بود، زمانی

کرد، وھر وقت به خوش طبعی تمام  ی پشت کمپيوتر نشسته با انترنت ساعت تيری میالحضه  ز زيری خستگی کار،ا

کنم، ما به نسبت اندکی خوش طبعی  گفت من در افغانستان يک انقالب قھر آميز راه اندازی می زد زيری خنده ومی می

 ساکت نمودنش از طرف خاطره گاھی اوقات ب ،وی و بيشتر روانی بودنش زياد به حرف ھايش اھميت نمی داديم

  :کسانی حرف ھای می شنيد

تا حال ديدی که کسی از يک کشوری واز طريق انترنت در کشوری ديگر که حتی مربوط يک قاره ھم نمی ! خرۀ لود 

دارالمجانين ش  اين حرف ھارا می شنيد که مسکنیشود انقالب کرده باشد؟ ولی بی فايده بود چون اين انقالبی ما زمان

 به يک مريض ماليخولياگرفتار شده وکامالً شد، بيچاره طفلک بد رقم به  شده بود وراھی برای بھبودی اش کم ديده می

  "روانی تبديل شده بود ھھھھھھھھه

دندان به قاپيدن ودريدن اين مردم واين خاک مصروف است،   بيش از چھل کشور با دھن ویدر شرايطی که نيرو

د، در شرايطی که تازه عروس ھا ن کودکان خود می باشبی آزار پرپرشدن روزانه مادر ھا نظاره گرايطی که درشر

 شدنکنند، درشرايطی که کمر پيری پدر از کشته  بالباس عروسی برتن، عزاداری مرگ شوھرانش را برگزار می

 دالت اجتماعی، دموکراسی،ع: ی چونئ می شکند، درشرايطی که ارزش ھائیامريکاۀ پسری جوانش براثری فير گلول

کنند  حقوق زن وديگر ارزش ھای انسانی از طرف دشمنانش به مردم نويد داده می شوند ودر عمل چيزی را اثبات می

  را ترويج میئیجای عدالت اجتماعی، بربريت قرون وسطاه مقابل اين ارزش ھا قرار دارند وبۀ که درست در نقط

ه جای حقوق زن، سنگسار را شدت می بخشند، به کنند، ب می طالبان را فعال میجای دموکراسی، امارت اساله کنند، ب

رسانند  بردگی واشغال دايمی افغانستان را باالی مزدوران داخلی اش به امضاء می جای استقالل، ھر روز سند

ست ھای که شورشگران عمده وپرچون، مائووي(زنند ، تعصبات قومی را دامن میئیودرعوض ملت سازی وملی گرا

 خود را وامیۀ ومزدوران به خدمت گرفت) ندکشتمنديست و پوالد قالبی نماينده ھای بارز اين برانگيختن تعصبات قومی ا

  ...دارند تا علم فدراليزم را باال کنند و
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انقالب ومبارزه در افغانستان جز مادر  عبا وقبای واليت فقيه ساخت ھالند وحرف زدن از در چنين شرايطی، پوشيدن

  ؟نمايد تداعی دتوان فروشی و معامله باخواھران خود، معنی ديگری را می

م أ آروغ آن را تووبيرون دادن) يسممائو( در چنين شرايطی وبه امر اربابان سرمايه اش درھالند، ليسيدن قروت کمونيسم

   به بازار عرضه نمودن زنان شان، می توان نام ديگری داد؟با مبارزه وانقالب در افغانستان، جز مرده گاوی و

در چنين شرايطی علم کنندگان مبارزه در افغانستان را از ھالند، جز بچه بی ريش ھای سرمايه داران ھالندی می توان 

  نام نھاد؟

ً نه،نه، مسلم نگ قومی، جز تن وبه پيش برنده ھای ج" حزب دموکراتيک خلق" که نه وبه درستی که اين تفاله ھای ا

اربابان بر آستان دن جبين ئيوجدان فروشی و سا وطن فروشی، مادر فروشی، زن فروشی، خواھر فروشی، فروشی،

شان درھرشرايط طبق صواب ديد منافع، کاری ديگری نمی توانند بکنند وحاال ھم که به امر صاحبان ھالندی خود 

 ماھيت خودی شان از طرف جنبش انقالبی ن شدء جز افشاربه زدن به جنبش انقالبی کشور را می بينندضخواب 

  .افغانستان وبلند شدن لنگ ھای شان در پيش ھمان صاحبان ھالندی شان، چيزی ديگری نصيب شان نمی شوند

ۀ گی شان عليه اشغال گران که وظيفھميشۀ دارد تا در کنار مبارز ودر چنين شرايطی انقالبيون واقعی کشور را وامی

نيز غافل " حزب دموکراتيک خلق"دومچه ھای ينانۀ خاۀ دھد، از دريدن پرد بيون را درحال حاظر تشکيل میاولی انقال

منظورم رفيق شھيد اکرم ياری نيست با (یاکه باصدر خواندن ھر سگ کوچه   وگوه خوری شان رانمانده وھر غلط

ان گدازيھای آن شھيد باعث شده است که نکه با صدر خواندنش از طرف اين مزدوران موافق نيستم اما مبارزات وجآ

م با أدرپيشگاه جنبش انقالبی کشور تا ابد منحيث يک کمونيست مبارز قابل تمجيد واحترام باشد ونام آن مبارز تو

 از نوع یپيکارھای انقالبی اش درتاريخ مبارزاتی جنبش انقالبی کشور ثبت وجاودان است، ھدفم از صدر ھمان لوچکان

، آغاز می کند وبراسطوره )ستيز، می باشد.وديگر ھمپالگانش از قبيل حسين وپ" جف"جنير صادقان ،"غف"داکتر

" رھبر"رفيق قيوم رفيق داکتر فيض، رفيق مجيد، رفيق مينا،زنده يادان ھای مبارزه ومقاومت و ببرھای انقالب چون 

  .بدھندرورت ودرفرصت مناسب جواب ض را مطابق ؛دنوديگرقھرمانان مبارزاتی، می تاز

  !زند باد جنبش انقالبی افغانستان

  !مائوتسه دون درافغانستانۀ ن به انديشازند باد معتقد

  !نفرين وننگ باد بر تفاله ھای خلق وپرچم
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