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 !امروز" طالبانی سوسيال" ،ديروز شوروی مامپرياليس سوسيال

  
 قاره نيم بود منفی ھای تيوری مينھ زدند می قالبی سوسياليزم از داد ديروز كه است روسيه دولت به شرم بسيار جای

 فاسد ھای دولت دسته ب را بيگناه انسان ھاميليون كردند هتبا ھارا ودولت ملت قالبی وسوسياليزم كمونيزم نامه ب را دنيا

 بدنام ندبود داده جھان بودیھب برای خوب نظريات كهرا  یدانشمندان نادان و بيسواد مردم پيش در .دكشتن يا و اعدام داده

 دهش جھانی مسكوشھرمافيای امروز که تا اين داد قرار بيچارگی درحالت و بدر در خودرا ومردم كشور سرانجام ساختھ

  . است

 دردنيا سوسياليزم تيوری بلكه ندديد صدمهکشور و مردم ما  تنھا نه پرچم و خلقھای  باند وردنآو افغانستان اشغال

 ھورا" زدند می صدا دايم كه شوروی نوكر پرچمی  وخلقی . ه شدساخت پاشان پاشان روسيه و افغانستان در ًاخصوص
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 طالبانی عربستان جديد تيوری دانداختن خودرا سعودی عربستان شان ۀبادارھمو  پاكستان ،امريكا دامن به "ھورا ھورا

  .دمسكوساختن و افغانی امپريالستی سوسيال گزينيجا را

 تبديل اسلب شوروی ۀخورد قسم كمونستھایشبه  ھمان امروز كرد می دفاع پرچمو  خلق ازباند ديروز مسكو فاسد دولت 

 نادان وشعور بی دولت كنند می دفاع ریبش جنايتكاران از مسكو كمكه ب طالب و  مال،  مولوی،  خوندآ نامه ب كردند

 و خلقی توسط طالبانیذھب م ندھخوا می حاال دارد وجود روسيه در مذھب چندين ،شده تبديل یئمافيا دستگاه به مسكو

ابستۀ مزدوران و دولت سقوط از بعد سال چندين از ًءبنا كنند ملیع طالبان گروه توسط روسيه در زده تاريخ ھایپرچمي

 شان برای مدرن سالح ،كردند می ھمكاری وايران كويته در پرچمی و  خلقی طالب هھمرا زيرپرده خلقی و پرچمی،

  .كردند ، کهنمايند استعمال افغانستان پرست وطن  وزادهآ مردم ضد هب كه داده

 یديگر ۀچار شوروی مانند شده رسوا ودخ ملت بين در و جھانی حسط به درافغانستان ينغدور ديموكراسی بانی امريكا 

 پای كرد می نظامی و مالی كمك را طالبان دايم مسكو ناتو ھای بازی ينقابل ام .طالبو  داعش به نسرماند جزه ب نديد

 مذكره در شان هھمرا مستقيمً فعالکرده  مالقات مسكو به مرتبه چندين را امروز طالبانو  ديروز خلقی ،نموده لچ را خود

  . ھستند

 امريكا ًاءبن يدآ می نه وقت ھيچ درافغاستان رامیآ اينھا بدون نھاد يك بلكه يستن ترورست طالبان دويگ مسكومی ۀنمايند

 ،خليلزاد نامه ب را خود خاص جاسوس گراشغال دولت است سقوط حالت در "احمدزی غنی" فاشسيتی دولت مانده ناكام

 ملی خاين و اقبرچقا ،دزد يك هھمرا كابل گاھی پاكستان گاھی قطر گاھی كرده عزاما كشور در مپتر وحاال بوش سابق

 جدا ملی خاينين و فروشان وطن ازين ھركدام اب اند داده انجام درافغانستان را جنايت اھصد که شده فروخته ھای ليدر

  .كند میمالقات  جدا

 زادیآ ير فشارز بز و گاو كه ايد ديده شما . استكشيدھ خودرا یسروصدا كابل در روسيه خاصۀ نمايند بنابرين 

 دولت نامه ب درتاريخ امريكا شد تكه تكه یشورو .رده شدندبازبين ميليونی  تودھای جنبشو  مبارز مردم،  خواھان

 نوبت درافغانستان. رود می شده بروآ وبی رهخمس وجھان اروپا شريف مردم بين در ناتو شد معرفی اشغالگر فاشسيتی

 نايتکارج دو اين .وفكابل نامه ب مسكو نماينده دومی خليلزاد بنام امريكا ۀنمايند يكی است رسيده نايتکارجۀ نمايند دو به

 دولت دو نه ميكنند نيتعي  راخود سرنوشت خودشان افغانستان ملتکه  ندارند خبر كنند می نيتعي را  افغانستان سرنوست

  .شانھای  وداردسته اشغالگر

 خودرا كشور راپور كه یئانسانھا داد جواب ھيتلر است بدنام وتاريخ شما پيش صخش كدام بودند كرده پرسان ھيتلراز 

 و دولت اما بود فاشسيت يك جواب اين ھستند ھاانسان فروشترين وخاك ترين وجدان بی ،ترينت پس داده ما اراتاستخب به

 فعلی زندگی سرمشقرا  جمله اين فروشان وطن ھمه و ھا تكنوكراتو اخوانی احزاب شمول به ما كشور جاسوسھای

  .سازندخود  يندهآو

 می وقت چه تا را تان اسپ است يندهآ ونسل كشور واقعی سازانتاريخ دسته ب تان يندهآ رود می شده بيدار امروز ملت 

 است شرم .است ساخته ثابت تاريخ شود می باز تان بروی افغانستان بيدار نسل توسط يندهآ محاكمات یھا دروازه ددواني

 مردم روند می كرده عام وقتل ويران ديموكراسی و مسوسياليزی ھا نامه برا  جھان که وامريكا روسيه فاسد دولت به

ھای  باند ۀدور مانند كابل مسكودر ۀنمايند خورد نمی ما درده ب بيگانه كشور باشيدھيج گاهآ انافغانست وھوشيار فھميده

  .کند می مطبوعاتی ۀمصاحب طالبان نفعه ب وزرام پرچم و خلق

  


