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   پرچمی سر بلند می کنند–فروشان خلقی ميھن

  
  نجيب قاتل در لباس نظامی

" حزب وطن " و می خواھند که فعاليتگرد ھمائی داشته" نجيب گاو"ی از قاتالن و خاک فروشان پرچمی حامی اعده 

آخرين رئيس جمھور مزدور سوسيال امپرياليسم شوروی به ھدايت " نجيب هللا"حزب وطن توسط . ترش دھندسرا گ

در زمان ببرک . گذشته است" حزب خلق"گذاری شد تا نشان دھد که عصر بنيانمسکو و برای فريب مردم کشور 

به " نجيب"، ١٩٧٨قبل از کودتای ثور . کب ھزار ھا قتل و بی ناموسی گرديدرئيس خاد بود که مرت" نجيب"کارمل، 

. ايفای وظيفه می کرد" ببرک"خاطر جسم تنومندش که معروف به گاو شده بود، مدتی به حيث محافظ خصوصی 

  .رئيس جمھور افغانستان اشغال شده مقرر نمودحيث سرانجام گوربچف او را به 

 پرچمی را جرأت داده تا بعد از – و بی سر و سامان در افغانستان، حتا مزدوران خلقی گزارش ھا حاکيست که وضع بد

تقصير ھمه متوجه دولت مستعمراتی کابل . سال ھا قتل و قتال و خيانت به کشور سر بلند نموده و تبارز سياسی نمايند

" نجيب گاو"حاميان . سر ساخته استاست که با خيانت ھای متواتر زمينۀ خيانت ساير گروه ھای خاين به کشور را مي

اين جلوه گری . اعالم کردند"  عبدهللا- غنی " "وحدت ملی" متعدد، حمايت شان را از حکومت یبعد از سخنرانی ھا

. بايد دخيل باشد" غنی"دھد که در عقب اين فعاليت ھای سياسی، دست مخفی   نشان می"وطن"حزب به اصطالح 

شود  تصور می. رأت اجازه به فعاليت ھای  گروه ھای دست نشاندۀ شوروی را نداردھم بدون اشارۀ امريکا ج" غنی"

، بديل "جنبش" و "دوستم"ھم ازين گروه و يا گروه ھای مماثل مستفيد شده تا با  از دست دادن "غنی"که امريکا و 

 صلح در افغانستان از مينأخاطر ته اين حزب  ب"گفت " حزب وطن"يکی از حاميان . ديگری را در دست داشته باشند

ی از فعاليت ھای پشت پرده است که به زودی آشکار خواھد ااين گفتار نشانه ." حکومت وحدت ملی پشتيبانی می کند

   . ضد توطئه گری ھای دولت و احزاب خاين و ضد ملی برخيزندهاز مردم خويش می خواھيم که ب  .شد


