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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ھيوادوال کابلی

  ٢٠١٠ اپريل ١٤
 

  زهرآلود» تحفة«
  !مي نامند» سردارقوم افغان«را » كرزي« به آن خائنيني كه 

  
 رسانده اند که بازيرکی و به سرعت به شناخت دشمنان نقاب مردم غيور وبا شھامت ما درطول تاريخ بارھا به اثبات

پوش ملت دست يافته و مطابق به واقعيت وجودی آن دلقکان ، برآنھا نام گذاشته اند که معروف ترين لقب تمسخرو 

ش تحقير، ھمانا ترويج نام ننگين شاه شجاع سدوزی می باشد که تا حال دوبار، به مورد و ماھرانه ، به دو وطنفرو

نمايندهء امپرياليزم امريکا ـ : »کرزی«نمايندهء سوسيال امپرياليزم روس و حامد : نمايندهء دو ابرقدرت وقت ـ ببرک

  .توسط مردم با شھامت و دشمن شکن ما به کارگرفته شده است

 آزادگی، نماينده ھای واقعی مردم ما درطول تاريخ کم نبوده اند و ھرکدام با شخصيت متين، غرورملی، روحيۀ

وفاداری قاطع به منافع ملی، تعھد به صيانت ازحاکميت ملی و حفظ تماميت ارضی کشور، با بيگانگان درموقف 

آيا درعکس پائين شمه ای ازاوصاف شايستۀ يک پيشوای ملی را می توان . مساوی به گفتگو و تبادل نظرنشسته اند

 يسارش بيگانگان قرارگرفته و درجمع افغان ھا ، درسيمای عروسک امريکائی مشاھده نمود؟ وی که دريمين و

کدام قاعد ملی دربين مردم خودش توسط قوای مسلح خارجی به . محافظان مسلح امريکائی از وی حمايت می نمايند

وسرانجام ، چشمک زدنش ـ که اين بار نه به حسب عادت و نه ھم از سبب !! ديدارمردمش رفته؟ به جزشاه شجاع

  شمانش می باشد ـ چه تعبيری خواھديافت؟درخشش آفتاب درچ

  ... لقب نگذاشته اندمداریبازھم آفرين به مردم ما که بی دليل اين شياد محيل را 

  

  

را  ن خارجی و قاتالن مردم ما که عناصرمعلوم الحال مزدورمھاجماننگ و نفرين به آنانی

 !!قوم وملت جا می زنند» سردار«
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