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  ینيعبدهللا ام: فرستنده

٢/١/٢٠١۵  

  

  "یوحدت مل" حکومت ۀيطرز تھ
 ینا پروانيت

١/٣١/٢٠١٥ 

  .مي دھی می و داکتر عبدهللا را خوب از وجود تقلب و جنگ و اختالف پاک کرده در داخل حکومت جای اشرف غنءدر ابتدا

کجا در يم و دوستم و محقق و خان محمد و سرور دانش را ھم يزي ریش مي را روی جھانۀارد دالر آب جامعيليچھار م

  .مي دھی و طالبان جوش میمتار و حزب اساليخته خوب توسط حکميحکومت ر

 را به حکومت اضافه ین رباني و صالح الدیلي خل،ی علوم، مسعودءايان آمد؛ احمد ضي به غلی جھانۀ جامعی کمک ھایوقت

  .مي دھیاف حرارت مي محمد نور و استاد سء توسط عطایساخته کم

  

 و فرخنده یه بارکزي شکرالحۀص از م را اضافه کرده ویرزيکه حکومت خوشمزه تر شود روغن گل آغا ش نيخاطر اه ب

  .مي کنی در حکومت استفاده می بلخی ھم از نمک عالمی و کمیئ و شاه گل رضایزھرا نادر

م تا رنگ و يزي ری حکومت می را رویونس قانوني و ید منصور نادري و سیالنير گيد پي و سیسپس لعاب صبغت هللا مجدد

  . حکومت مزه دارتر به نظر برسدیرو

م يزي رینھا مي اۀ ھمیل وال را بر رويف اتمر ھم استفاده کرده با مھارت کامل روغن داغ زاخي رسول و حنیل زلماز خال

  .مي کنیادتر مي را زی و انفجاری انتحارۀو سپس شعل

  . نشودی باشد که باعث سوخته شدن حکومت وحدت ملین شعله به حديد ايدقت کن

ل ي تکمیک سال کامل اليم و تا يچاني پین ميش حکومت را با دستمال اوباما و پوت سرپویھنگام دم نمودن حکومت وحدت مل

  .مي دھینه دم ميکاب

، ی مدنۀ آن جامعی ھا و رھبران را در بشقاب گذاشته و رویران و والي گوشت وزیس حکومت وحدت مليھنگام سرو

  . آماده شود خوردنیم تا حکومت براي پاشانی را میحقوق زنان، حقوق بشر و دموکراس
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  :مواد الزم

  ی جھانۀ خواست جامعۀ و داکتر عبدهللا به اندازیاشرف غن

  ر محمد خان و سرور دانشينيچھار قاشق جنرال دوستم، محقق، انج

  .دهيصورت تراشه ف اتمر و فاروق وردک بي رسول، حنیخالل زلم

  ل والي و زاخی محمد نور؛ انور الحق احدءروغن داغ عطا

  . گل و سوته گلی بی، بی، فرخنده زھرا نادریه بارکزي شکرالحۀصم
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