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 مشغول انترنت ی ھاتيسا نظاردری شورانيآست ازی واماندگان پرچمنطرفي به ایچنداز

 باند اءي احو مي و تنظديتجد بخاطری آدمکشان حرفونيا.دنباشيمجوان کشور و اغفال نسل یاغواگر

 زمياليسوس" یباي فروان تحت عنیاسي سبقدرت دني رسی شانرا براني واپسیمنفور پرچم تEشھا

اگر . شان ادامه دھندني ننگی به بقایاسي قدرت ستيموجودتا در، برنديم بکاربرده و"کيموکراتيد

  روسامپرياليسمسوسيال  ی اھداف استعمار پياده کردن عامل»زمياليسوس« نام روزتحتيد

تحت نام امروز , شدند گران سواری بمثابه بار ھای مردم تودهی ھاشانه یافغانستان بودند و باRدر

 و اءيح ی چشمپارگان بنيامگر .باشندي مشغول میبي به عوامفر"کيکراتوميد زمياليسوس"

 یآفتاب زندگ که دانندي نم، وھمپاله ھای خلقی وسازائی شان انسانیشرافت ازیعار ووجدانفاقد

 یگاھي جاچي مردم ھني در بني سگان حلقه بگوش کرملني و ا  کرده استغروب نشاني ننگسياسی

 و حيتشر اما بدون,ديداد" راکيموکراتيد "سميالي سوسشنھادي پھنفروشي میھايپرچم شما .ندارند

 که ديبدان,ديد داحيترج و فرار را بر قراردي نموداري اختسکوت  جديد من درآوردیدهي پدني اليتفص

نوع  دو تاحالتيشر ب.دھدي مدي تانرا نو وافتضاح شکست محتوم يک بارديگر و جست تانزي خنيا

. ی پرولترزمياليسوس ودوم  ی بورژواززمياليسوس,نخست.  استکرده را تجربه سمياليسوس

دنمارک  - دنيسو -ی نارویھا وکشورکانادا-  چون فرانسهیھاکشور درسوسياليسم بورژوازی

 و در ني تا درگذشت استالهي روسیھادر کشور. استشده  تجربهئی بورژوایموکراسي با درهيوغ

 أم را توی پرولتریموکراسي حکومت کرد و ھمچنان دزميالي سوسپينو ئ ايس نگي  دی تا کودتانيچ

 -درواقع مرحلۀ اول ازيک فرماسيون اجتماعی  زمياليسوس.امتحان کرد ی پرولتریکتاتوريدبا

  ومبارزه طبقاتی تا. طبقات وجود داردزمياليسوسدوران در. است که کمونيسم نام دارداقتثصادی

 شاھد یجامعه بشر, شدمحو طبقات کهيزمان. ادامه می يابد یجامعه طبقات کامل طبقات ومحو



 باشديم یستيد بود که آن جامعه جامعه کمونخواھوھرنوع بی عدالتی  ازستم واستثماریجامعه عار

Rجامعه کمون،  جزء ازیبشر تا حال جامعه.گذاردي متي ارج و الوتي انسان و انسانیو بمقام وا

 .نديده است را  وجامعه کمونيستیزمي تا حال کمونهي اولاشتراکی

 ی با ھم زندگليفام کي که انسانھا مثل باشديمرام اشتراکي م,  اصول اشتراکي ی به معناسميکمون

 ،تھاسيکمون  »یناموسيب«ی ناروابرھازدن چسپبا تھمتھا و بر ني و اجاره داران دنيمرتجع. کننديم

 نيکرياما از قضاء ت.ه اند بخرچ دادیتEش وافر ویسع سمي و کمونزميالي سوس کردمبد نامدر

آغاز جنگ شان از" یروحان" ی تصادم کرد و چھره ھاني سنگ خارائبه   وافتراء شاننيوچرک

 تي قرار گرفت و آفتاب واقعدي شان در معرض دی داخلراني روسھا و اجهيعلبر یمقاومت مل

 ی مذھبی سه دھه ارتجاع بومنيدر. شان ساختی و رسوادي شان دمیاکاري کذب و ریقعردر

 که باشنديم رياکارانی شيادان و بلگذارندي ارج نمیانساننشان داد آنھا نتنھا به مقام ارزشمند

 ی به امری و بچه بازیفروش زن .اند ربوده سبقت را ی گوخاين وجانی ووطنفروشیازھر

 شان ادامه ی ھایکيمتن تار دری شرافت انسانخEف شهي پنياه و شان مبدل گشتی برایمعمول

  .دارد

 بمبارزه سميکمون  بهدني و رسزمياليسوس بخاطراستقراری انقEبیستھاي مارکس کهخوشبختانه

 یري چشمگیتھايموفقخته و پرداترکيهدر وکردستان شمالی ھند - رويچون پ کشورسهمسلحانه در 

 سرمايه درحالت رازهيش داری جھانی درطی دوسال اخير، هيبحران سرمابا  . را کسب نموده اند

 پناه سميالي و کارگران و زحمتکشان جھان به سوسمتزلزل شده آن ی ھاهي و پا بودهبه ھم پاشيدن

  . مبارزه می کنندمزيالي سوسبرای رسيدن بهمردم  امروزکايمرامخصوصا درشرق .اند آورده

. ندنمود  جھان گارگران و زحمتکشانی برایمي عظانتي خزميالي سوس کردن و پرچم با بد نامخلق

 یو بھره کشاستثمار,  فاقد ستم جامعه ساختمان وی اش محو جامعه طبقاتی اصلی به معنزمياليسوس

  درکشوررا ی طبقاتیھاتنھا تضاد ه  خلق و پرچم ن ھای دوران حاکميت باند.انسان ازانسان است

 . نمود زمياليسوسازمتنفرومنزجر نيزتوده ھا را, دي که آفریتيساخت بل با وحشت و بربرشعله ور

حکومت  اسEمی وحاميان آنھا درسطح جھان، تنظيم ھا واحزاب ارتجاعیًمخصوصا که

بعيت جنايتکاران وآدم کشان خلقی پرچمی وتجاوزنظامی سوسيال امپرياليسم روس وجنايات وس

 ديزني دم مکيموکراتي دزمياليسوسحاR شما از. آنھاراعليه مردم، سوسياليسم وکمونيسم تبليغ کردند

 باشدي میدي جدستمي چه نوع سی و پرچمی بافته خلقو ساختهزم يالي سوسني که اديلطف نموده بگوئ

 را در نشتيخو,داشتندي شرافت میره اذ  وخلقی ھاھا ی پرچماگر يست؟ آن چی اصلنيودوکتور



 ھنيمجنايتکاران وامروز.گشتندي نم بی شماریاتي و مصدرجنافروختند ینم بدل قدرت و ثروت

 زمياليسوس ونديآيم,باشدي مۀ آنھاه خاص کیدي وچشم سفيی درادهي با دیپرچم فروشان

 دو »کيموکراتيدرژيم «  تحت نام ای بی شرم  قEده برگردنھنيا .کننديمنشخوار" کيموکراتيد"

 شتريب, دو صد ھزار را مفقواRثر ساختند , نمودند رانيافغانستان را و, انسانرا کشتندونيليم

 کEم کي کردند و در خانهي را آواره و بونيلي از پنج مشتريب,کردند  ھزار را معلولصديساز

 شانرا ی قبل ھایدهي حاR دو باره جو اين مزدوران بی عرضه.دندي را آفر"رعص" یديتراژ

 که دانندي نمنھايا.اغوا وتحميق کنند مثل خود را ی تاچند تا وسعی می کنند دکننيمنشخوار

 نزد  وخلقییپرچم . دارندعميق از آنھا نفرت خي است و مردم و تاردهيرس اني شان بپانيننگعمر

 ! جنايتکاران وميھن فروشان پرچمی خلقی. ثابت شده اندشرف باخته وھنفروشيعوام قاتل و م

 سوادي بل ب  ايدشهيپ تيجنا,  نتنھا آدمکش شما کردم کهابتث گريدرکباي را قتيحق اينامروز من 

, دي کشور را بحمام خون مبدل ساختکه  تان بود ومزدورمنشییخي تاریسوادي و ھمان بديباشيمزين

 و دينموداشکبار اندوھباروشان زانيسوگ عز دررا ی و مادراندي ساقط ساخترا يی ھایزندگ

  .ديکرد  پياپیدستخوش حوادث را تا امروز یکشور

  ! جنايت پيشه ھای تاريخشما" کيموکراتيد سمياليسوس" اين  بهني و نفر و ننگ برشما بادلعنت


