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 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

  

   2۰21/ ۰2/ 1۵                                                                 حمید عبیدي

 

در پاسخ به گفته های امروز جناب آقای گلبدین »حکمتیار« با احترام تام به خدمت  

 ..!*.ایشان باید گفت که جرررررررررررت

+ 

 

 ،«آقای »حکمتیار 

چرا به آن تسلیم گردیده و معاشخورش   اگر این نظام و این دولت و این حکومت مشروع نیست،

 !شدید؟

 !د را نامزد ریاست جمهوری ساختید؟اگر این نظام مشروعیت نه داشت چرا خو

آن به   خوب این که میزان آرای ریخته شده به نام شما در صندوق ها بسیار اندک بود و در نتیجه  

 .یک سیاستمدار وغیره مبدل شدید، این که دیگر تقصیر نظام نیست 

است که شما  مگر نه این  – یک بار چشم باز کنید و به چهار طرف تان ببینید  آقای »حکمتیار«،

خودخواهی های مداوم تان پیوسته ناکام   حتا نه توانستید حزب تان را جمع نگهدارید و در نتیجه  

 ..!.شده و حال با »حوض« تان تنها مانده اید؟

++ 

با طمطراق   -که فکاهیات زیادی در موردش وجود داشت -میگویند یکی از وزرای فواید عامه  *

ی نوشته بود به ریاست تصدی ساختمانی بنایی. رییس آن تصدی  و تندی و شد و مد بسیار مکتوب

کار خود، کاکه گی هم داشت به آن مکتوب چنین پاسخ  که عالوه از تخصص و تجربه در ساحه  

 :داده بود 

 ، به مقام محترم وزارت فواید عامه 

 ..!.در پاسخ به مکتوب شماره ... مورخ ... تان با کمال احترام نگاشته میشود که جرت 

 .دیپلوم انجینیر ع . ق 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 یرییس تصدی ساختمانی بنای 

 .و آن وزیر هیچ چاره یی نه داشت جز این که جرت را قورت کند و صدای خود را هم نه کشد 
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