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 كار طالبان پاكستان مشكل شد

 طالبان افغانستان كار خود را انجام دادند 

 امریكا مهمان خانه خود را در پاكستان مي سازد، -

 پاكستاني چگونه این مهمانخانه را ویران كنند   طالبان-

 آیا پاكستان مي شود افغانستان شود !؟  -

جهاد است و اگر در پاكستان باشد ، چه   مبارزه علیه امریكا   ویا اگر امریكا در افغانستان باشد  -

 ؟؟؟؟؟؟ 

 مولوي صاحب فضل الرحمن چه دستور صادر خواهد كرد؟  -

 .پیش خواهد گرفت   باز پر آوازه چه سیاست را به  عمران خان كركت  -

 پاكستان از امریكا مانند افغانستان خوشایند خواهد بود   آیا مهمانداري -

صبحانه این مهمان ها مانند افغانستان پر از ترس دلهره خواهد بود، ویا با شیر و پراته   -

 مزین خواهد شد  پاكستاني و إهنگ هاي نازیه

   مي كند، پاكستان انتقال  به جنت از افغانستان به  و رسیدن   براي پاكستان مبارك ، دهلیز شهادت  -

دیده شود چند پل و پلچك و مكتب و پوهنتون و دانشگاه و شفاخانه در مهمانخانه جدید امریكایي   -

   خواهند شد، ها ویران مي شوند و چند تا شهید 

   نقش خواهند شد، گمنام روي جاده  جسد چند تا كودك و زن و پیر مرد  -

 پاكستان است، ملیون. كاهش نفوس به نفع  ٢١٦نفوس پاكستان زیاد است،  

   دیده شود چند تا باغ و درخت آتش خواهند گرفت  -

 چند فابریكه دروازه اش مسدود خواهندشد  -

 پاكستان مهاجر خواهند شد   دیده شود چند تا انسان گرسنه -
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 .دیده شود روزانه چند ماین پالستیكي منفجر خواهد شد  -

... ، 

   ویا بر عكس

 . پاكستان سكوت خواهد كرد  -

  امریكا سروده خواهد شد، شعر هاي در وصف دوستي -

   دلربایي خواهد كرد، نایت كلپ ها ، میدان گلف، چوگان بازي هاي دلپذیر، -

   رشد اقتصادي سریع خواهند دید، -

 .یگان بورس به ما هم خواهند داد   دانشگاه هارورد نماینده گي خود را باز خواهد كرد و -

 ...... مدرسه حقانیه با مفتي عرب بودن امریكا را به نفع پاكستان خواهد خواند و -

 مي دانم خداوند بسیار بزرگ است، خود عدالت خواهد كرد 

 باور دارم 

 باور دارم 

 آباد  عشق
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