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 ؟انتخابات هچهار مرتب ۀبرند کبیر "مجاهد"

 

روزی امید اینکه عبدهللا عبدهللا  صاحب "داکتر" روز قیامت شام و صبح ندارد، مجاهد کبیر کشور برادر!ای 

فاکولتۀ  یمشکل مضمون اناتومرا بعد از فرار دروس  عمرش نیم، افغانستان شود رئیس جمهور  % 100باید 

،  مگر افسوس و صد افسوس که است هپنجشیر سپری کرد های کوه های هدر  به  کابلدر طب پوهنتون 

 نکرد.  وفا به وی انتخابات افغانستانهر چهار بار در  و طالع حامد کرزی و اشرف غنی خودش بخت ظالم

ریاست جمهوری افغانستان قبلی در چهار دور انتخابات مجاهد کبیر کشور "داکتر" صاحب عبدهللا عبدهللا 

ه ب مردم "مجاهد" پرور افغانستانکه  را "پاک" یأر ، مگرۀ بدون چون و چرابرندهم وبود  هم کاندید

 که مردم  "پاک"  رأیر باجهار هر کردند،  جعلکاریستان نافغا  انتحابات سیونیکم،  ندبودداده  مجاهد کبیر

   را  به وی ندادند. افغانستان"مجاهد" پرور 
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مجاهد کبیر کشور  ی جنابها رأیتمام   انتخاباتشمارش ناب در رشته  متخصص فضل احمد معنوی

"داکتر" صاحب  مجاهد کبیر کشور جناب چهل بار حساب کرده بود کهرا   "داکتر" صاحب عبدهللا عبدهللا

"پاک" مجاهد کبیر کشور "داکتر" صاحب  های رأی انتخابات سیونینده است، مگر کمرعبدهللا عبدهللا ب

 . دنگرفتندر نظر عبدهللا عبدهللا را 

مجاهد کبیر کشور "داکتر" صاحب عبدهللا عبدهللا قهر  از ترس آنکهافغانستان بیچارۀ مردم "مجاهد" پرور 

چور و  شانرا دارایی های  وشمسی اموال  1۳۷۳ – 1۳۷1نظار مانند سالهای شورای لیان دار  ،نشوه

برای مجاهد کبیر کشور "داکتر" صاحب  خود را بعد از وضو و نماز در مساجد "پاک" رأی  نکنندچپاول 

   .داده بودند عبدهللا عبدهللا

 نده احساب نکرداز روی دشمنی "پاک" مجاهد کبیر کشور را  رأی انتخابات افغانستان کمیسیون های  

       افسوس که جان کری دیگر وزیر خارجه امریکا نیست.  ؟ چرا

 

انتخابات افغانستان دارای ماشین های کمپیوتری بایومتریک  کمیسیون اینکهبا وجود  1۳9۸در انتخابات 

رأی قطعأ در نظر نگرفت   مجاهد کبیر کشور "داکتر" صاحب عبدهللا عبدهللا "پاک"رأی  ، مګر بازهمبودند

 .ه استنکردحساب ها را 

 سخی شخص عجیب ،شهآباد با افغانستان در دور قبلی انتخاباتامریکا  قبلی جان کری وزیر خارجهخانۀ  

 راسأ بدون حساب بود، در دور قبلی انتخابات افغانستان  مجاهدینراستی و "دوست"  که سخاوتش فش میزد

حکومت  بخشش نمود.برایش کاغذ پیچ را حکومت  مجاهد کبیر "داکتر" صاحب عبدهللا عبدهللا حق  50%

در پنج سال حکومتداری شان  مجاهد کبیر "داکتر" صاحب عبدهللا عبدهللا"وحدت"  ملی  تحت زعامت 

افغانستان را چنان شکوفان ساخت که تمام رهبران و دانشمندان جهان روزها و ماه ها دست زیر االشه 

 دند.نشسته بودند و شکوفایی افغانستان را تماشا میکر



  
 

 

 ۳از ۳

مردم عجیب قضاوتی دارد،  ناحق میگه که در افغانستان دو چیز امکان نداره، یکی که نغمه پیر نمیشه و دیگری  

 مجاهد کبیر کشور "داکتر" صاحب عبدهللا عبدهللا رئیس جمهور نمیشه.

"مجاهد کبیر" قاسم سلیمانی سردار که مجاهد کبیر کشور "داکتر" صاحب عبدهللا عبدهللا  طالع بــد  مگر این بار از 

در عوض خود در  دهل و سورنیبا طالبان را می خواهند ، بسیار سخت شده امریکایی ها   است.  مردههم ایران 

حکومت  مجاهد کبیر "داکتر" صاحب عبدهللا ارگ مقر سپیدر  قصرکه را  بقدرت برسانند و عساکر خود افغانستان 

   .میکندبیرون  بدون اجازۀ وی ندمیکنگهداری را عبدهللا 

و   کبیر افغانستان "داکتر" صاحب عبدهللا عبدهللا دمجاهفریاد های   پیدا نشده است که دیگری همکس تا حال 

  شنوند."جنرال" ماشینی عبدالرشید دوستم را ب

در راه "جهاد" مقدس فراوان این بار مجاهد کبیر کشور "داکتر" صاحب عبدهللا عبدهللا بعد از خونریزی و عرقریزی 

حکمتیار و کریم خلیلی چنان  گلبدین دوستم،"جنرال" ماشینی با اشتراک یاران دیرینۀ خود  می خواهد خویش 

و هزاران مشاور داخلی و  را در قصر سپیدار در جوار ارگ بسازد که  صدها وزیر و عریض حکومت طویل

   .داشته باشه با خودرا  جنرال حمیدگل مرحوم و مغفور بشمول ورثۀ  خارجی

با اشتراک عروس خوش صدا مرحوم مولوی محمد نبی محمدی نغمه   راآنی حکومت جهان شمول جاودانسرود 

پاکستان با پکول های  ، کرنیالن آی. اس. آیبا حمامه های شان ایرانیهای آخندچنان با شر و شور بخواند که ل گمن

این بار  برقصد.در تاجگذاری آن و روزها  هاترکیه هم شب فدراتیف روسیه و جمهور وسایاردوغان ر و ، پوتینشان

   .بطرقدچگونه  مجاهد کبیر کشور "داکتر" صاحب عبدهللا عبدهللا  دل دشمنان که مردم افغانستان به بینهباز 

را این به لطف یاران خود کارهای صد ساله  در افغانستان میخواهد که مجاهد کبیر "داکتر" صاحب عبدهللا عبدهللا 

 به یکسال خالص کنه. بار 

کشت و زراعت  تمام ساختمانها، تصمیم گرفته که خود و یارانش مجاهد کبیر کشور "داکتر" صاحب عبدهللا عبدهللا  

داکتر" صاحب عبدهللا عبدهللا و مجاهد کبیر کشور " .دنابود کن بسوزاند و به یکبارگی را در افغانستان  ماندهیباق

از مردم دیگه بکلی در افغانستان زنده نمانه.  ر زنده سردیگ چون دوستم و حکمتیار می خواهد که بینظیرشیارانش 

 پای به امید مؤفقیت مجاهد کبیر کشور "داکتر" صاحب عبدهللا عبدهللا. بیغم شوه. ، بیغمشان های غم 

 ******** **** 
 ؟انتخابات "مجاهد" کبیر برندۀ چهار مرتبه

Yusufi_a_mojaahed_kabir_barendae_4martaba_rntekhabat.pdf 


