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   یاسي سريتفس
 
 خي نو تارآزمون

 
 گانهي خوران ارتجاع  و مزدوران برهي طلبان،  جاديانق.  زندي سم اسپان استعمار دست و پا مري ھنوز در زافغانستان
خود را از دست ندھند و زي ما عزۀدي كه مردم ماتم كشستي نیروز.  در درگاه اجانب دست برنداشته اندیسيازكاسه ل

 كاي امرسميالي مردم مظلوم افغان و تجاوز امپرزيھفت سال از سرنوشت غم انگازبيش .  نندي شده نبراني خود را وۀخان
 ی امروز صدا،رفتندگ ی مكي به فال نتي ھوی باني و خلقاني را مانند پرچمگانگاني كه آمدن بنيخائن.  و ناتو گذشت

.  نديگويم نی بر خاك كشور حرفگانگاني اما از تجاوز بكنند،ي كابل بلند می را از حكومت مستعمراتیتينارضا
 با سهي را در مقابي  و نجكنندي شكوه می از تجاوز شورولي جالد خاد  با مكر وحبي نجاني اكنون حامكهيھمانطور

 حي ترجی دست پروردگان استعمار را بر كرزري سااي و ی معاصر  جاللساني پندارند، كاسه لی می ملتيببرك شخص
  .كندي را اصالح مفغانستان ا...اي و ی   كه جاللكشندي و نعره  سر مدھنديم
 
 خود طرح ی بقای اند و برادهي سرافگنده در كنج و كنار خزكاي مزدوران آنوقت امرۀ رفتن بوش از صحنه، دارودستبا
 نيقي .  رسدي بوسان آستان اوباما به مشاھده می  پاۀ و ھر سو سر و كلدهي فرا رسدي جدسانيزمان كاسه ل. زنديريم

  .گردندي مدي و نا پدشوندي ظاھر مگاهي گاه و ببي و نا نجبي و افرا د نجگرددي ھر چند بار تكرار مخيكه تار
 
 ی نوبت مزدوركا،ي در امرهي جمھور  به صاحبان سرماسي رئثي اش منحیداروفا اوباما و  حلف ی انتخاباتیروزيپ

 نو اتي حی در داخل و خارج كشور خود را برای ضد ملیافراد و سازمانھا.    ساخته ا ستسري را میگريكسان  د
 نيا . كشند ی مروني اوباما بشيتا را در سی ارتجاعني مضامی ضد ملی ھاتيساو د ايجر.  سازندي آماده میاسيس

  تاني ھوی ھم مانند  بنباري كه ادھندي قرار مخي خود را در آزمون نو تارگري كه بار ددانندينمانقياد طلب رسانه ھای 
  . خواھند افتادخي بدر  خواھند شد و در لجنزار تاردانيده از م و خجلت زاهي قبل  رو سانيسال

 
 اعاده ی را  در سطح  جھانكاي امرۀ برباد رفتۀھد وجن اوباما را در راس قدرت نصب كردند  تا بتوانهيصاحبان سرما 
 وعده داده است كه هياوباما به صاحبان سرما.  دن را در داخل سرومان دھاتي حۀختي از ھم گس ای رازهيد و شنكن
 دي فروشان چشم امھنيپس چطور م.   فروكش كندیني نوع بوش و چی افغان بكشد تا عطش انسان كشان مسلكشتريب

   كشد؟ی بندد و خاك وطنش  را به توبره می دارند كه مردمش را به گلوله می كسیبسو
 

 نظر دي طلبان، تجدادي انقهي خود به كلی از روش ضد استعماریروي  با پ"انافغانستان آزاد ـ آزاد افغانست" پورتال
  برگردند شي مردم خوی و بسواموزندي بخي دردناك تاری كند كه از درس ھای مهي توصخي خوردگان تاربيطلبان و  فر

  . در او غش باشده ھر ك، شودیروھيستا .   استخي نو  تارمون آزنيا.  زندي بپرھشي خوی به كشور آبائانتيو از خ
 


