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خبر ها را به بیرون این با قبول هزارخطر یکی دو روز  و در همی ش ها از درون و بیرون ارگ طاقت نکردـدل خبر ک  
 تیله کردند:

نستان مردم افغااگرچه مداری ها و رمل اندازها پیش بینی ِسقه کرده بودند که در همی مسألٔه  تعیین کابینه، دشمن نابکار 
این جادو بحدی قوی بوده که نه تنها داکتر  وهر دو داکتر صاحب را جادو کرده و مال فضلوی پاکستانی،  پرویز مشرف
جنرال صاحب دوستم، محقق صاحب و سرور دانش نیز هر چیز شان بند شده بود. تا اینکه با هزار عذر از صاحبا بلکه 

و جادوگر را  جادو را رفعاطرافیانش،  ماله بهانجام هموصوف پس از استخاره وو زاری نزد حضرت صاحب رفتند و 
فرخنده نادری،  محترمه به ریاستاز همی خاطر ده نصف شو مجلس بسیار مهم و اضطراری  .ساخت رسوا و بی آب
و تا پیش از قضا شدن نماز صبح کابینٔه جدید به قرار زیر اعالن شد که تمامی چهره ها جدید، مسلکی  ده ارگ برگزار

 شان شروع می کنند:بوده و سر از فردا بکار  بطن المادرلو ماهر فی ا و در کار خود ورزیده

  قاق روده، وزیر صحت عامه.غین الدین 
 .ضیاء گل لچر، وزیر اطالعات و فرهنگ 
 و نوجوانان گل چشم چران، وزیر جوانان شمشیر. 
 وزیر سرحدات.فضلوی پوده ، 
 .عجب گل فساد پیشه، وزیر داخله 
 وزیر دفاع.خیرهللا قُچه ، 
 .عبدل گدی پران باز، وزیر هوانوردی و ُملکی 
 شیر دل نصواری، وزیر حج و اوقاف. مال 

                                                                                                                                                               

آمین یا رب 

العالمین            

             

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimi_hr_caabinae_jadid_shokor_hor_shod.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimi_hr_caabinae_jadid_shokor_hor_shod.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 وزیر معارف.معلم جمعه خان ل وده ،  
 وزیر مبارزه با مواد مخدر.شمسوی گنگس ، 
 .فلکتاز شکم پرست، وزیر زراعت و غذا 
 .گلبدین خرکار، وزیر کار و امور اجتماعی 
 .غالم گل جهان دیده، وزیر خارجه 
 وزیر مالیه.خلیفه نورگل پیسه دار ، 
  باز، وزیر امور زنان.تورپیکی بچه 
 .عبدل کچل، وزیر شهدا و معلولین 
 .قربان کل ترافیک، وزیر ترانسپورت 

 ا از موضوع خبر نشوند وگرنه به بیرون درز کرده، باید هیچکدام داکتر صاحب دزدکیبر ها چون خیلی محرمانه و خ
 و در آشپزخانٔه ارگاز وظایف شان سبکدوش  همهسره پیاده و بشقابچی و قابچی و  صبح وقت، آشپز، سر آشپز، فردا

 د.اعدام خواهند ش

نیز تا در مورد مرچ و نمک و گشمیشود به شوربای ُملی معرفی  بخیر سال آینده ،استو نیم کله این کابینه اگرچه نا تمام 
تظر شریف و منبه مردم صورت گرفته و بعد پلی و کلوش و تفدانی و قطی نصوار، چو نعنای آن تبادل جنگ و جدل و 

  د.معرفی گردافغانستان 

داکتر صاحبا همچنان تصمیم گرفته اند که اگر این معجون مرکب که به هزار خون جگری و بیدار خوابی بمیان آمده 
 یی هاجان محمد خان کری، وزیر امور بیرونی امریکاآقای خدای نخواسته رأی اعتماد را بدست نیاورد، مجبور هستند 

 د.تا بیاید و مشکل را مرفوع  نمای را دعوت نمایند

 ) والسالم (                                                     
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