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 3/60/4602           م، جاوید

  است بر سر جهادی های دالل باران ازپول
 ولی مردم نان ندارند 

 در پول پاشی بر سر جهادی های دالل  که مست رقصیدن هستند 
 نیستندایران و پاکستان نیز کمتر از غربی ها 

 

مردم  ما از پاکستان وایران شکایت دارند متوجه نمیشوند که این دوکشور مظلوم 

پاکستان بیچاره چنان پریشان  درین روز های انتخابات چقدر پول خرچ کرده اند.

است که اصال ً دور دوم انتخابات  را قبول نداشته وقبل از وقت پیش از تصمیم 

،  عبدهللا را بنام «ایکسپرس»ای معتبرش مثل کمیسیون انتخاباتی، در روزنامه ه

 رئیس جمهور آینده افغانستان از جانب خود؟  اعالم کرده است. 

ایران مظلوم نیز پریشان است که اگر عبدهللا عبدهللا بر سر قدرت نیاید روز گار  

 گماشتگانش در افغانستان بسیار خراب خواهد شد.

 سلطهاران کابل وشهر کابل را درتحت  ایران که تا کنون توانسته است زمامد 

داشته باشد واین شهر ننگ وغیرت افغانستان را  از برکت زعامت کرزی در دست دارد و  ملیونها دالر خرچ خویش 

 آن کرده است. چگونه حاضر است؟ که کسی دیگری برسر قدرت بیاید و

 افغانستان را برای مردم افغانستان باز سازی نماید.

 فقیر وزحمت بسیار کشیدند تا که همسان عبدهللا عبدهللا  ن وغربهمین همسایگا

ملیونر ساختند. از برکت همین  ، نادار را در سه دهه  اخیر از برکت جنگ

جنگ افغانستان بود که  همسایگان تا دندان مسلح شدند. از برکات خدمات ایران 

ر قوماندۀ  آنها در کشور  برای جنگ ساالر یکه به ام وپاکستان است که این دو

کابل را به خاک یکسان  09دهه 

کرد. این نور چشمی را برای 

های بعدی میخواهند بر سر  آرزو

اقتدار آورند تا کارنامه های بعدی 

. جهادی های اصیل یا در گورستانها هستند ویا براه انداخته باشند شانرا

اند .  بدبخت ترین اشخاص اند که به نان شب وروز احتیاج ومحتاج 

 لطفا ً به این جهادی مظلوم در عکس توجه نمائید که تا مسجد برای 

  .آمده استنماز به چه مشقت ادای 

عبدهللا هیچ غمی ندارد در تمام سفارتخانه ها نوکرانش را مقرر داشته 

. راهش برداشته شد است و خارج را از آن خود دارد.  در داخل یگانه مشکل او که بود  فهیم بود  که  الحمد هلل از سر

. ایران و یونس قانونی که در نظرش هم نمی آید و برایش قابل مالحظه هم نیست .باند کرزی در پشتیبانی او قرار دارد

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jawid_m_bar_saree_jhadiiha_barane_az_pool_election1993.pdf
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آدمهای  بی دانش مثل طالبان و دالالن جهادی   پاکستان از جمله خاطر خواهانش میباشند. غرب نیز منافع اش را در

 ها برایش ایجاد مشکل نکند.مثل عبدهللا میبیند که بعد 

؟ به کارتون توجه . من میگویم چطور ممکن نیستعبدهللا بیچاره شعار های میدهد که زمینه عملی آن هیچ ممکن نیست

ریشه کن همان طوریکه فقر را در کابل خواهد کرد. کنید که چگونه او میتواند فقر را در افغانستان ریشه کن کند 

 .استاستاد ریشه کنی مردم افغانستان در  دهللا قهرمان نمودند  بنا ًعب

   

با ریشه کن کردن فقر ببینید که این قهرمان صاحب چه چیز ها  

  ؟شده است 

 

 تا به قهرمانی های عبدهللا دقیق آشنا شوید  مراجعه کنید  ی ذیل لطفا ًبه این لینکها

https://www.youtube.com/watch?v=GnRsx73SHG0#t=90 

https://www.youtube.com/watch?v=W0wdX0ae_A8 

https://www.youtube.com/watch?v=uSeXYwdyxZw 
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