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 معادله انتخابات امریكا 
 

  با خون رهبران تروریسم بین المللى 
 

  .از قدیم گفته اند كه تاریخ بسیار پیچیده است و رمز و رموز زیاد در استین دارد
 

" قربانى " نمودن رهبران از بوالعجبى هاى تاریخ كه ما شاهدان زنده ان میباشیم  
شریر سازمانهاى مخوف تروریستى بخاطر اهداف انتخاباتى امریكا میباشد و 
گویى معادله بگونه مهندسى گردیده كه روساى جمهور امریكا در سالهاى اخیر 
بخاطر تخدیر اذهان خلق اله امریكایى خود را ممثل منافع و حفظ امنیت كشور 

را در نابودى دشمنانان  اسایش مردم امریكا   امریكا معرفى و ضرب شصت خود
نشان بدهند و در نقش یك " قهرمان و یگانه كاندید جسور و مصمم راى شهروندان 

   را تصاحب نمایند .
 

البته " زنگى مست " اقاى ترامپ این شیوه كار را از اقاى اوباما تقلید نموده 
در حومه شهر   را ه بن الدنم ( اوسام ۲۰۱۲)    است ، زیرا او بود كه در مى

اسالم باد بشیوه عملیات هالیودى بقتل رساند تا در انتخابات پیشرو اذهان عمومى 
   را با خود داشته باشد .

 

اكنون " زنگى مست " با این صحنه ارایى ، تصمیم عجوالنه و مورد انتقاد وسیع ،  بیرون كشیده نظامیان از سوریه 
زار انتخاباتى حرف و حدیث را مطرح  و معادله خون سردسته هاى شریر داد و براى كار را تحت شعاع قرار

   شرارت پیشه گان را با انتخابات امریكا با قتل ابوبكر بغدادى  تكرار نمود .
 

( بر طبق اسناد افشاشده رهبران القاعده و داعشالبته بعد دیگر از تاریخ پر اسرار این است كه هر دو سردسته مقتول )
اعتراف  خانم كلینتن در كتاب " گزینه هاى دشوار و اظهارات موصوفه در كانگرس  از دست پرورده و بر حسب 

هاى دم و دستگاه موسسات خاص امریكا میباشند كه در راستاى ستراتیژى هاى امریكا در دوران جنگ سرد و مقابله 
قاى بوش " كوچك " تحت عنوان  " شرق با اتحاد شورى وقت و اجزاى اهداف " تقسیم شرق المیانه " اند كه توسط ا

   المیانه بزرگ " ریكالم میگردید .
 

بدینترتیب در " قانون جنگل " كه بر جهان مستولى است ، همان " كانیبالیسم " ، جهان حیوانات  مصداق دارد و براى 
   " تغذیه " و " قدرت " چوچه هاى خود را میخورند .

 

  .( بیان تراژیك دارد كه جداگانه باید به ان پرداخته شود جهان اسالمو اما عمق فاجعه ما )
 

فرزندان جوان و جاهل ما مسحور و مقهور سازمانهاى تروریستى میشوند ، از بیروت و تا كابل  اماج توحش ، 
بربریت  جهالت هستیم و جنگ خانمانسوز دمار از روزگار ما بیرون كرده است و این طوفان در اینده تا اسیاى میانه 

  .و قفقاز خواهد رسید 
  با حرمت

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saddat_w_moaadila.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saddat_w_moaadila.pdf

