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يتيمان پرچمی و دکتورين جديد شان "سوسيا ليسم دموکراتيک"!
ازچندی به اينطرف واماندگان پرچمی ازآستين شورای نظاردرسايت ھای انترنت مشغول
اغواگری و اغفال نسل جوان کشورميباشند.اين آدمکشان حرفوی بخاطرتجديد و تنظيم و احياء باند
منفور پرچم تالشھای واپسين شانرا برای رسيدن بقدرت سياسی تحت عنوان فريبای "سوسياليزم
ديموکراتيک" بکاربرده وميبرند ،تا درموجوديت قدرت سياسی به بقای ننگين شان ادامه دھند.اگر
ديروزتحت نام »سوسياليزم« عامل پياده کردن اھداف استعماری سوسيال امپرياليسم روس
درافغانستان بودند و باالی شانه ھای توده ھای مردم بمثابه باری گران سوارشدند  ,امروزتحت نام
"سوسياليزم ديموکراتيک" به عوامفريبی مشغول ميباشند .مگراين چشمپارگان بی حياء و
فاقدوجدان وعاری ازشرافت انسانی وھمپاله ھای خلقی وسازائی شان ،نميدانند که آفتاب زندگی
سياسی ننگينشان غروب کرده است و اين سگان حلقه بگوش کرملين در بين مردم ھيچ جايگاھی
ندارند .شما پرچميھای ميھنفروش پيشنھاد سوسياليسم "ديموکراتيک را"داديد,اما بدون تشريح و
تفصيل اين پديده جديد من درآوردی سکوت اختيار نموديد و فرار را بر قرارترجيح داديد,بدانيد که
اين خيز و جست تان يک بارديگر شکست محتوم وافتضاح تانرا نويد ميدھد .بشريت تاحال دونوع
سوسياليسم را تجربه کرده است .نخست,سوسياليزم بورژوازی

ودوم سوسياليزم پرولتری.

سوسياليسم بورژوازی درکشورھای چون فرانسه -کانادا وکشورھای ناروی -سويدن -دنمارک
وغيره با ديموکراسی بورژوائی تجربه شده است.در کشورھای روسيه تا درگذشت استالين و در
چين تا کودتای دينگ سيا ئو پين سوسياليزم حکومت کرد و ھمچنان ديموکراسی پرولتری را توأم
باديکتاتوری پرولتری امتحان کرد.سوسياليزم درواقع مرحلۀ اول ازيک فرماسيون اجتماعی -
اقتثصادی است که کمونيسم نام دارد.دردوران سوسياليزم طبقات وجود دارد .ومبارزه طبقاتی تا
محوکامل طبقات و جامعه طبقاتی ادامه می يابد .زمانيکه طبقات محو شد,جامعه بشری شاھد

جامعه عاری ازستم واستثماروھرنوع بی عدالتی خواھد بود که آن جامعه جامعه کمونيستی ميباشد
و بمقام واالی انسان و انسانيت ارج و الويت ميگذارد.تا حال جامعه بشری جزء ازکمون ،جامعه
اشتراکی اوليه تا حال کمونيزم وجامعه کمونيستی را نديده است.
کمونيسم به معنای اصول اشتراکي  ,مرام اشتراکي ميباشد که انسانھا مثل يک فاميل با ھم زندگی
ميکنند .مرتجعين و اجاره داران دين با تھمتھا و برچسپ زدنھای ناروابر»بيناموسی« کمونيستھا،
دربد نام کردم سوسياليزم و کمونيسم سعی وتالش وافری بخرچ داده اند.اما از قضاء تيرکين
وچرکين وافتراء شان به سنگ خارائين تصادم کرد و چھره ھای "روحانی" شان ازآغاز جنگ
مقاومت ملی برعليه روسھا و اجيران داخلی شان در معرض ديد قرار گرفت و آفتاب واقعيت
درقعری کذب و رياکاری شان دميد و رسوای شان ساخت.درين سه دھه ارتجاع بومی مذھبی
نشان داد آنھا نتنھا به مقام ارزشمندانسانی ارج نميگذارند بل شيادان ورياکارانی ميباشند که
ازھرخاين وجانی ووطنفروشی گوی سبقت را ربوده اند .زن فروشی و بچه بازی به امری
معمولی برای شان مبدل گشته واين پيشه خالف شرافت انسانی درمتن تاريکی ھای شان ادامه
دارد.
خوشبختانه که مارکسيستھای انقالبی بخاطراستقرارسوسياليزم و رسيدن به کمونيسم بمبارزه
مسلحانه در سه کشورچون پيرو -ھند وکردستان شمالی درترکيه پرداخته وموفقيتھای چشمگيری
را کسب نموده اند  .با بحران سرمايه داری جھانی درطی دوسال اخير ،شيرازه سرمايه درحالت
به ھم پاشيدن بوده و پايه ھای آن متزلزل شده و کارگران و زحمتکشان جھان به سوسياليسم پناه
آورده اند.مخصوصا درشرق امريکا امروزمردم برای رسيدن به سوسياليزم مبارزه می کنند.
خلق و پرچم با بد نام کردن سوسياليزم خيانت عظيمی برای گارگران و زحمتکشان جھان نمودند.
سوسياليزم به معنی اصلی اش محو جامعه طبقاتی وساختمان جامعه فاقد ستم  ,استثمارو بھره کشی
انسان ازانسان است .دوران حاکميت باند ھای خلق و پرچم نه تنھا تضاد ھای طبقاتی را درکشور
شعله ورساخت بل با وحشت و بربريتی که آفريد ,توده ھا را نيزمنزجرومتنفرازسوسياليزم نمود.
مخصوصا ً که تنظيم ھا واحزاب ارتجاعی اسالمی وحاميان آنھا درسطح جھان،حکومت
جنايتکاران وآدم کشان خلقی پرچمی وتجاوزنظامی سوسيال امپرياليسم روس وجنايات وسبعيت
آنھاراعليه مردم ،سوسياليسم وکمونيسم تبليغ کردند .حاال شما ازسوسياليزم ديموکراتيک دم ميزنيد
لطف نموده بگوئيد که اين سوسياليزم ساخته و بافته خلقی و پرچمی چه نوع سيستم جديدی ميباشد
ودوکتورين اصلی آن چيست؟ اگر پرچمی ھا وخلقی ھا ذره ای شرافت ميداشتند,خويشتن را در

بدل قدرت و ثروت نمی فروختند و مصدرجنايات بی شماری نميگشتند.امروزجنايتکاران وميھن
فروشان پرچمی با ديده درايی وچشم سفيدی که خاصۀ آنھا ميباشد,ميآيند وسوسياليزم
"ديموکراتيک" نشخوارميکنند .اين قالده برگردنھای بی شرم تحت نام » رژيم ديموکراتيک« دو
ميليون انسانرا کشتند,افغانستان را ويران نمودند ,دو صد ھزار را مفقواالثر ساختند  ,بيشتر
ازسيصد ھزار را معلول کردند,بيشتر از پنج ميليون را آواره و بيخانه کردند و در يک کالم
تراژيدی "عصر" را آفريدند .اين مزدوران بی عرضه حاال دو باره جويده ھای قبلی شانرا
نشخوارميکنند وسعی می کنند تا چند تای مثل خود را اغوا وتحميق کنند.اينھا نميدانند که
عمرننگين شان بپايان رسيده است و مردم و تاريخ از آنھا نفرت عميق دارند .پرچمی وخلقی نزد
عوام قاتل و ميھنفروش وشرف باخته ثابت شده اند .جنايتکاران وميھن فروشان پرچمی خلقی!
امروز من اين حقيقت را يکبارديگر ثابت کردم که شما نتنھا آدمکش ,جنايت پيشه ايد بل بيسواد
نيزميباشيد و ھمان بيسوادی تاريخی ومزدورمنشی تان بود که کشور را بحمام خون مبدل ساختيد,
زندگی ھايی را ساقط ساختيد و مادرانی را درسوگ عزيزان شان اندوھبارواشکبارنموديد و
کشوری را تا امروز دستخوش حوادث پياپی کرديد.
لعنت و ننگ برشما باد و نفرين به اين "سوسياليسم ديموکراتيک" شما جنايت پيشه ھای تاريخ!

