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 ۷1/۰1/12۰2                                                                         ینیحس رفعت

 

 پف  ن یسرزم افغانستان:

 ۳بخش  

 .سرزمین پف های شاندار و ورجاوند است  خاکستان افغانستان بی شبهه 

مفت و   ،ازین ویرانکده میتوان پاسپورت سفر به بهشت اسالمی را بدست آورد و پس از مردن

  .کلزی در روز قیامت به جنت مسکن گزید. و از جوی شراب و عسل خورد 

 .و هیچ ناجور نشد 

  ******ه تا ساعت دوازده شب، با زنان سینه جنبان جنت اسالمی ،از ساعت شش در سحرگا در

 .را تجربه کرد 

.... 

 :از اقسام پف ها اینهاست 

 رهبر کبیر خلق تره کی،/1

شخصی که خودرا بنیانگذار فدرالیزم در )))خراسان بزرگ!((( می داند، مدعی دروغین  /2

 را،پی اچ دی، را از فرانسه بدست آورده است، است که دپلوم دکتو

 شهید(( نجیب و شهید!!!! حفیظ امین،))/۳

 انقالب برگشت ناپذیر ثور/۴

 است،  کمال الدین بهزاد هروی معلم نقاشی میکل آنژ/۵

 :لیسانس پناهنده شد حاال ادعای ناروا می کند که  و  یک آدم ) لطیف ناظمی(که با رتبه پوهنمل /۶

 .ک و لقب پروفیسوری و دو جایزه بلند و عالی شعری از روسیه دارد دکترا از بلژی

۷. 

بوعلی سینای بلخی را برترین پزشک»»»»»   آنانی که باد از جگر خود بهوا پرتاب می نمایند،

کبیر!!««««««دنیا )یعنی برخی تاجیکان افغانستان وایران و فرهنگ پرستان،!!!! خراسان( می  

 .خوانند 

 .دارد  و یک) الفوک قهار(دیگرنیز در فیسبوک وجود /۸
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فارسی   شعرنو  ر روابط خانوادگی به یک بنیان گذارنام او وحیدوحیدهللا می باشد و از نظ

 .گرای)مارکسیست افغانی( یعنی بارق شفیعی منسوب است افغانستان و چپ 

بنابر نوشته وحیدوحیدهللا در برگه فیسبوکش،او در یک مصاحبه با صدای امریکا، پروگرام »  

 :گنج شایگان«،چنین »پفیده! «است 

یز در افغانستان عقیده همدگرپذیری را پیشنهاد میکنم  من برای صلح و همزیستی مسالمت آم یک. 

 .و این عقایدم، عیناً افکار جالل الدین رومی است 

 .دو

 .من بزبان انگلیسی ترجمه کرده ام اولین کتاب در مورد جالل الدین رومی را

 . سه

و  ، بمناسبت ارج گذاری باین عقاید اجتماعی من  خلق چین اکادیمی ساینس)دانش،علوم( جمهوری 

برای آرامش و صلح وهمدگر پذیری در افغانستان،   مروت و  هم افکارتازه ام در دنیای صفا و 

 .چندین جایزه را بمن تفویض نمود 

.... 

 .اینها همه در برگه فیسبوک وحید وحیدهللا منتشر شده بود 

.... 
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