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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ می ٠٧
 

  الف زدن ھای کثيف علومی پرچمی

  
  سالم به تو ای امپرياليسم مقدس

عبدالحق علومی سر خود را به خاطر . دو برادر، عبدالحق علومی و نوالحق علومی از الفوک ھای کابل بوده اند

می ھا با احمد شاه مسعود، عبدالحق علومی يک چبعد از سقوط نجيب جالد و سازش پر. الف زدن از دست داد

ھمان بود که احمد ". توانم عليه مسعود کودتا کنم ر لحظه که بخواھم میھ"روز با غرور و کالن کاری گفت که 

حاال، نوبت برادرش نورالحق علومی رسيده که چه وقت به جھنم خواھد . شاه مسعود خودش را سر به نيست کرد

  . رفت

که در  وقتی". مخالفان توانائی روياروئی را با قوای امنيتی کشور ندارند"نورالحق با غرور احمقانه می گويد که 

و والی آن واليت  قندھار قول اردویزمان اشغال افغانستان توسط سوسيال امپرياليسم شوروی به حيث  قومندان 

ردوی انقالبی اشرار توانائی مقابله را با ا"زد که  کرد، عين کلمات را استعمال می نمود  و الف می مزدوری می

، اردوی انقالبی الکن ديديم که مبارزات پيگير مردم افغانستان پوز باداران روس اش را به خاک ماليد". ما ندارند

وی .  و خودش را روانۀ ھالند نمود تا چند روزی در بغل امپرياليسم غرب آسوده بخوابداش را ارتجاعی ساخت و 

دشمنان کشور در سطحی نيستند که در مقابل نيروھای کشور قرار که ورزد  کيد میأھمچنان کودکانه می غرد و ت

دھند و از مواضع خود به نفع  اين نيرو ھای دولتی است که ھر روز تلفات می! عجب انسان بی حيائی. بگيرند



 تعداد تلفات نيرو ھای اردوی دولت مستعمراتی کابل ھر روز افزايش می يايد و. مخالفان عقب نشينی می نمايند

علومی الفوک بايد يک چيز را بداند که يک اردوی پوشالی و ساخت استعمار . رود  آنھا رو به ضعف میروحيۀ

 پرچمی –خود اين کودن شاھد اضمحالل اردوی خلقی . تواند روحيۀ جنگی قابل اعتبار داشته باشد ھرگز نمی

   !؟ی دست نمی کشدمتکی به سوسيال امپرياليسم بود، پس حاال چرا از الف زدن ھای بی معن

امريکا با تمام ھيبت و . علومی و ديگر نوکران  نظام مستعمراتی کابل به حمايت امپرياليسم امريکا مغرور اند

. جبروتش در ويتنام شکست خورد، در عراق و افغانستان درمانده شد و اکنون در شرق ميانه راه گريز می پالد

  .ھا را به دھن توپ خواھد بستروزش که رسيد، اول امپرياليسم  شما کثافت 

  

  

  

   

  

  

 

  


