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 1۰/۰۳/2۰2۰               یاران قدیم

 پیام تبریکی
 آغاز کرد خود مدل جدید به تولید "جهاد" ماشین تولید رئیس جمهور سازی

 (طنز)
 در قصر سپیدار جوار ارگ شاهییکدم استخبارات کشور دوست بال واری  به برکت انارشی دستوری و سازمانیافته

 کی افغانستان ود.ب مستحق "مجاهد" سال "جهاد" و مقاومت 1۶بعد از  .معجزه کردچوکی در شهر کابل  انسربکف
 .زایدرا خود  رئیس جمهور"ماشینی" مقبولضرورت داشت. داد خدا را ببین جهاد ما  رئیس جمهور"ماشینی" مقبول

 .آورده شدریکدم ب مه ارمان دیرینه
 

والیت را یکدم به مقامات عالی مقرر  34ماشین هرکاره است، میتنواند تمام بیسودان ما "ماشینی" جمهور این رئیس 
وارخطا نشوید، فرزندان "جهاد" و قهرمانان  ،اگر پارالمان اسناد تحصیلی میخواست .همه شمول شودباید  کابینهکند که 

  ند.شان چاپ میک همۀ فراغت را براید اسنا به خنده خنده از پیش پندیت بیچاره گرفته،که درمسال کارته پروان را 
 

و شهادت نابهنگام برادر قاسم سلیمانی  از برکت جهاد ما "جهادی" برای ایجاد انارشی و فریب مردم نزد رهبر* 
 ریهگهم و کنه هم خنده میتانه به یک درنگ ما  رئیس جمهور"ماشینی" مقبول، ستنی افغانستان بهانه کم درماشاآله 

 .حاجت بدیدن و خواندن کتاب نداردآنقدر الیق است که  ،کنه
 

حق را به حقدار پوره سالمت میرسانه، هر قسم رئیس جمهور بخواهی جور میکنه.  ،زنده باشههم کاکا فضلو * 
به امضا و مهر کدو  از طرف برادران "مجاهد" انتخابات خودش درهر نیست، هم برایش نصوارانتخابات کمیسیون 

 است.انتخابات کمیسیون بدون چون و چرا رئیس ما  ور"ماشینی" مقبولرئیس جمه
 

چلی مسجد شاه را خطبۀ  ،نبودما کبیر "مجاهد"  ما ورئیس "ماشینی" * خیراست اگر قاضی برای خطبه خواندن 
ری بلبل وا را خطبه خدا کمش نکنه ،هست داده بود گر" مقاومتی"جهادبرادران به گیر کافر را دوشمیره که فرخنده 

 .تانه هکه قاضی ارگ خانده ن انهمیخ
 

ورده رآواز  یا رعد و برق طبیعی آسمان وبسیار تیز گوش است، اگر صدا ما  رئیس "ماشینی"احتیاط کنن  او بچا* 
و مقاومت نکرده  "جهاد" شحریفاگر  .از طرف حریف خود میداند هر دار است گپ دشمنچون ، بشنوه ها را هم

  .امر نه والیت شمال شده نمی تانه .نباید رئیس جمهور باشه مطلق کافر است و یا زادۀ رهبر "جهادی" نباشه هباش
 

 خانه،ب به آواز بلند ره، به روح شهید مزاری چند درودببه زیارت امرصاحب که  بار چند باشههم  * اگر کسی گنکار
 ،شرکت کنه، باید با احمد ایشچی قطعأ گپ نزن دنشد غازی جم که در کشتن طالبان دشت لیلیگلمغازیان در مارش 

صاحبه مهمرایش تلویزیون طلوع جان بحضور نواسه پیر کیان  .کنهقبول می ما رئیس جمهور"ماشینی" مقبولدعایش 
 میکنه.

 

 اتدوستم با خط زرین و ادبیخان عبدالرشید شبرغان جنرال، غازی گاز ترکتباران الجاج جاج دانشمند شهیر  *
گر یکدی به اجازه دارند تا یریاست جمهوردرخواست کننده چوکی  حریفانکه است اجازه داده  برای ما ابوعلی سینا

 ه هرکار ندارو مصرف کارت دعودت پسته رسان برای ارسال . فرستندبدعوت  کار سوگند شان برای محفل خود
بچه ها هللا اکبر گفتن فراموش  ه.کنپرتاب دعوت کارت خود بطرف حریف یوار د از سر میتانهبود  بلند شقدکی 

 نکنه ورنه روح استاد شهید ناآرام میشه. 
 

م روی تقسی و شفاف در فضای آرامبعد  مانده که وقت دوهفته ، فقطنباشین هم و شرمندوگ ینبی حوصله نشو* 
گریم. ب پیچ بیشتر داشت غذکادانه چوکی پنجاه از  ی کهکوچبوجی ه. هر فیصله میش چوکی ها در حضور هئیت حکم

 .تمجبور اساشرف غنی  میته کنه،چنه بازی کرزی صاحب و استاد سیاف بگوید که  اگر در بوجی چوکی کم بود
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 چوکی های "مجاهدین" حقغنی "مجاهدین" خود ماست، اشرف  انجینر صاحب گلبدین هم بما بدهو  حق مالبرادر باید
ی یک چوک، گیالنی دادماد پیر صاحب یکی برای سه چوکی لولکس سرباری برای نداره، میراث "جهاد" بما میرسه.

ندگر سه اسپاز یاد ما نره که  همبرای جاجی دین محمد  یکی هم و که یک بغبد داشته باشه برای داکتر صاحب سپنتا
 نمی بردم.هم نمی بود امسال باز  یاگر اسپند دود .برای پیروزی ما و شما چقدر اسپند دود کردند بیچاره

 

 حنیف اتمر هم بر گردن اشرف غنی زدیم. چوکی این بار چوکی نورالحق علومی و  یدتشویش نکن* 
 

که طوری ماآن برای تمام چوکی ها تا چوکی چپراستی دهن مکتب را با سه چوکی سرباری  %51اگر این بار * 
ز جان ا برایش بگویم که سخاوت بایدو از یخن خلیلزاد می گیریم.  ننوشته بود ندادخود استاد شهید در وصیت نامه 

 کری یاد بگیره.
 

 ما خو بدون هر دو حریف باید لست تمام زیر دار گریخته های خود را جمع کند که حق تلفی نشهمهمان گفته که * 
 .با سه چوکی وزارت سرباری داشته باشیم %51چون و چرا مستحق هستم که 

 

چ هی ، دشنامهای رکیکگویقانونی شکنی، لجاجت، دروغ جرم دستوری و سازمانافته اینست که * خوبی انارشی
 ندارد. جودوبرکت "دیمکراسی"  ازحریف نوع مجازات برای 

 

 درست ماره نمی شناسه، ما هر سال در گزمه های هفته شهید ده ها نفر می کشم، * مگر حریف ما از امریکا آمده
 دیگه باز روزش را سیل کو.  ار موتردوانهای سیل کنه،وال اگر پولیس بطرف قط

 

بینه ما و تمام کا * خوبی انارشی دستوری و سازمانافته اینست مانند جایزه نوبل در پهلوی سهم عایدات معادن معاشات
 بدون امضا حواله است. تمام شول

 .آن چوکی سرباریسه با  فیصد تمام چوکی ها % 51 حد اقل به امید بدست آوردن
 

 ایپ
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