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 افغانستان   خیدر تار یگیتکرار فروما

گذشته    بی دستاورد مدنی در خاکستان افغانستان، با آدم های دون فطرت در  و   گذشته های بی ثمر 

لعین تر، زنده    دیگر، پس از پی آمد های مصیبت هفت ثور، با مردک هایی فرومایه تر و   ربا  ،ها

 .می گردند 

دیگری    محمود در غزنه با استبداد و بچه بازی های» رسمی« اش، در موجود شخصیت بی اعتبار 

 .بنام دوستم احیا می شود 

 .جم (((((است  لقب دوستم در حافظه باشندگان افغانستان مارشال نیست .))))) گلم

، به دزدان ازبیک امر می کند که سوراخ نشیمنگاه یک  یس جمهورئگلم جم در موقعیت معاون ر

 .پیر مرد ازبیک را بدرند و ثبت تاریخ شکوفایی معرفت در فرهنگستان افغانستان نمایند 

 

استاذ!!!!اعظم رهنورد آفرین نامه برای استنجا های احمد شاه مسعود با افتاه پالستیکی پاکستانی  

 !!!!!کرناهی  می نویسد. ودر وصف زمامدار مالهای اسماعیلی بیانیه )))) ایراد (((( 

 :استاذ!!!! سخن!!!!!! واصف باختری حقایق رامی بیند و در دل میگوید 

 !ربچی اود 

  چپلکای پدری   حال که ماوویستی ورنگ سرخ به داد ))پای(( مسکین ما نرسید بیه که دوباره همو

، نرم و گرم  )تاجیکی( را برنگ لسان پارسی بپوشیم. شاید و خیلی شاید درین زمان سبز اسالمی

 .باشد 

  بر کتاب ارتجاعی خلیل   و   خراسان مرتجع شد   در   بنابران دفعتا واصف از سرزمین چین برگشت و 

 .هللا خلیلی مقدمه نگاشت 

بلخ شد، به مشوره یگان پرچمی/شعله یی    وقتی استاد استادان زمانه!!!!!!!!! اتا مامد نور والی در

یک چارراهی    ، ) مانند فیاض مهرآیین پرچمی(  که برخی حاال همکاران جانجانی اش شده بودند 

 .بلخ بنام چارراهی واصف باختری نامگذاری نمود  را در
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در وضعیت مفتخوری در کالیفرنیا و کانادا    ی از مرتجعان بلخی بدخشی هراتی که اکنون تعداد 

مشرب  استاد  باختری،  واصف  بنام  را  ادبی  جایزه  یک  نمایند  می  در خراسان    زندگی  ارتجاع 

 .بزرگ، نامگذاشته و بخورد حماقت ما بیچارگان داده اند 

ن در خارج هم درین کار سهم خواهند  مگر این جایزه برای داخل و خارج افغانستان است. مفتخورا

 .گرفت 

.. 

 : هم چنین 

، از  یک پرچمی سابقه که از گذشته ها در فراهم نمودن بوتل های شراب برای واصف باختری

 .جیب سخاوت خویش پیسه خرچ می کرد و عبدهللا نایبی نام اوست، شروع به چوتاری نمود 

 :رایان افغانستان آموخته بود او از اوباشان حزب خلق و از رذالت های سایر چپگ

نایبی بیاد می آورد که در اوایل دهه شست خ، همین استاذ!!!!!! واصف باختری شعله یی، بر دفتر  

شعر او، بابال های طلوع، بااشعاری در ستایش حزب ستمگر خلق ، نیز مقدمه بلند باال! با واژه  

 : فریاد کشیده بود کهمقدمه واصف  های برتر! پارسی باستان، نگاشته بود . دران

 «!!!!!!!!بگیسوی سپید شعر که اشعار بر بالهای طلوع دادگرانه است   سوگند  »

در    نایبی هم خودش بعد از غرغره شدن نجیب به فرانسه گریخت و تابعیت فرانسوی گرفت و 

  .شمال فرانسه ساکن شد.حزب» نهضت آینده افغانستان« را در کابل تأسیس کرد 

ب صاحب یک کارپر درآمد در کابل نشد، حزب اولش را از دم تیغ گذراند  چون دید که ازین حز

مردم   نوین  »حزب  را  حزب/کودک  دومین  و  آورد  بدنیا  درکابل  نیز  را  (دوم  حزب)طفل  و 

 .افغانستان« نامگذاشت و مالی مسجد وزارت داخله افغانستان در گوش کودک اذان داد 

 .پول در افغانستان یتیم نشده است تا حال نایبی در فرانسه است و صاحب کاری پر 

ها پیش در کابل که آمد آمد  ازقدیم سرمایه گذاری نموده است: سال  عبدهللا نایبی برای این کاریابی

 .یک بیانیه در مدح خلیل هللا خلیلی ایراد کرد   مجاهدین در آیینه دیده می شد نایبی 

 :دران بیاینه یک هوشیاری دیپلوماتیک نمود 

 .وصف سقوزاده نبشته است  در  یلی کتاب عیاری از خراسان رانام نبرد که خل 

 :مگر حماقتی به شامخی و هیبت یک کوه مرتکب شد 

 .تذکر نداد که خلیلی شعری در ستایش جنرال ضیاالحق زمامدار پاکستانی تیارنموده است 

  و هم در آن بیانیه نایبی به آواز خود ثابت نمود که مرتجع و میهن فروش است. خلیلی را وطن 

 .دوست بی همتا قلقله کرد 
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