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 ٢٠١٧ مارچ ٠٧
 

 تبريک به تيم فوتبال افغانستان
ت مردم خود اينبار، از  موفقي. دھم من ھر روز در مورد موضاعات سياسی کشور و دولت مزدور کابل گزارش می

تيم فوتبال ساحلی افغانستان بر تيم فوتبال چين غلبه نمود و افتخار بزرگی را نصيب کشور و مردم . صحبت می نمايم

 خود ابتکاراتی نشان زًمردم ما واقعا که با استعداد اند و اگر زمينۀ رشد برای شان ميسر گردد، می توانند ا. خود ساخت

  .ل امپرياليسم  و مزدوران داخلی آنھا افتاده ا ندسفانه که در چنگاأاما مت. دھند

موفق شد که تيم چين را در مسابقات مقدماتی جھانی " تيم ساحلی"گزارش ھا حاکيست يک تيم فوتبال افغانستان به نام 

نصيب شود و حتا به اعضای تيم تبريک ًدولت مستعمراتی کابل قطعا حق ندارد که اين افتخار را .  شکست دھد٢-٧

دولت مستعمراتی کابل در . افتخار از آن اعضای تيم است که به خاطر ميھن و  مردمش موفقيت را نصيب شدند.  بگويد

از جانب ديگر، طالبان تاريک انديش به جز . فساد غرق است و کمترين توجه در موضوعات مربوط به ورزش ندارد

تنھا مردم مظلوم و بی سرنوشت می ماند که خودش برای زنده ماندن تالش . ری ديگر ندارندکشتن و ويران کردن کا

پيروزی تيم فوتبال افغانستان يک خبر خوش آيند در يک کشور اشغال شده و مصيبت زده . می کنند و مبارزه می نمايند

ند حد اقل سرور وشادی موقتی را چنين خبر ھای خوش آي. رسد در تمام کشور بوی  آتش و باروت به مشام می. است

  . نصيب مردم ما می سازد

  .به تيم فوتبال ساحلی افغانستان تبريگ می گويم و موفقيت ھای بيشتری را برای اين تيم با وقار تمنا می نمايم

  

 


