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  .آزاد ل
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 جمع شدن دزدان زباله خور
 

بوس استعمار يوطنفروشان و نوکران پا ، بيشرفان،روھی از دزدانگدزدی و غارتکری  ، چپاولۀکه دور یئاز آنجا

روه که جمع گرسد و آن  نام دولت در کشور ما در ھمين روز ھا به پايان میه نی که در چوکات بندی سياسی بجھا

ر و گوحشی ھای اسالمی چپاول ،ريک ضميرن آدم نما ھا مرکب از کوردالن تاو کثيف تري متشکل از بی وجدان ترين

ان گ نمايند،اکثريت شورای نظاری ھا ،غان ملتی ھا اف، . خ. د.مسخره ھای سياسی  اعضای ح ، ھستی مردمۀتاراج کنند

باشد با   حزب وحدت و شرف باخته ھای مثل رنکين سپنتا و صد ھا چاپلوس ووطنفروش می،لبدينگو طرفداران 

وت ملی ما به نزد باداران خود خواھند رفت و ھم تعدادی که استعمار جھانی لزوم ديد راندوخته ھای بی حد مادی از ث

 ۀروھی جديد از ھمان قماش که ھمگدارد    را در کشور غرض پيشبرد مرام ھای غير انسانی خود توصيه میبودن آنھا

رده ھای اين ملت گر به گشند تا دو باره به شکل وشمايل ديبا  ثور می٨ و ٧شان جانيان شناخته شده و فاجعه آفرين 

 قدرت  تکيه ۀيک ترکيه و پاکستان بر ار،عربستان ، ايران،ليس گ ان،د بزنند و از طرف امريکا گلمظلوم برای مدتی 

 در چپاول ھستی و افتخارات ملی ر خواھد بود و ھمه مشترکاً گشجاع چھارمی را تمثيل خواھند زد و يکی از آنھا شاه 

 .ما و ريشه دوانيدن پايه ھای اصلی استعمار جھانی عمل خواھند نمود

انه پرست گی وجدان و بي ب،روه ھای آدمکشگليس با جمع آوری تمام گوطن فروش و نوکر امريکا و ان آدم بی حرمت و

ی مردم با گبيچاری تاريخی در خدمت تمام نيرو ھای متجاوز جھانی تا توانست در ايجاد فقر و گندگسر اف سال   با ١٣

 . نمودء خود را اداۀ  سھم خائنانند،ھمکاری وحشی ھای غول صفت طالب که اصال برادران او بوده ا

اه دولتی او حد اقل يک گدر تمام دست ،خواست از صميم قلب و در مقابل مزد نقدی انجام داد آنچه پاکستان و ايران می

 کنند  و بی ھمتی را در پيشانی خود  حمل میگآنھا لکه ھای سياه نن ۀ ھم،انسان باشرف و با شخصيت وجود ندارد

 تا ، پليد غالمی روی کار می آيد  يعنی استعمار روی کار می آوردحال يک دور تازه با قيافه ھای جديد اما ھمان ماھيت

ه يکا انتخاب و باز طرف امرباشد که مرام ھای شوم خود را درين کشور عقابان عملی سازد و درين اواخر تعدادی 

ساس نشود و احکيب ساختار جاسوسانش در چوکات بندی دولت  انتخابی نام نھاد کمبود افغانستان فرستاده شد تا در تر

يری بيرون گ امتياز ۀجاللی و يک بی حرمت ديکر به نام ستار سيرت که از داير ،ان مثل زلمی خليل زادگاين فرو ماي

 اينھا به کشور آمدند تا در ظاھر و يا باطن  چرخ سياسی دولت ارتجاعی آينده را به شکل مخفی و يا علنی ۀمانده بود ھم

 . متوقف شود،ذارندگآن ن

 ، آدمکشان، دزدان،رانگبقيه ھمان چپاول شده و »شاهپاد«ای کثيف زباله خوران استعمار ر از چھره ھگيکی ديعنقريب 
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 .کار خواھد بودآن دولت سياھۀ بی وجدانان و تمام عناصر ضد ملی قديم و جديد  تشکيل دھند

خواھند به  انه ھا ھستند که میگ بيارتجاع وروند و يا ھم در راه ھستند ھمان زباله خوران  اين تعدادی که رفته و می

 . و جھانی افتخاری نصيب شان شوده ئیتيبی باشد با پابوسی زور مندان و قدرت مندان منطقھرتر

يرند تا خود  گ اين خائنين سھم  میۀ استفاده شده و در فريب دادن آنھا ھمءبلی امروز از خوش باوری ھای مردم سو

 . نمايندء خود را اداۀای خود افزوده و در جھت سير قھقرائی بردن ملت ما سھم خائنانمدتی در پناه کثافات استعمار به بق

 خری و خر سواری است روز خر،امروز

 ام خرــقــتـی و انـــر کشــان خـــردا زمــف

 

 

 


