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  10/0۶/۲01۵                هیاب رحیمیحنیف ر

                                                            

 !حکومت من اجراآت صد روز اول

  طنز

 در این روز ها رواج شده که هرکس از اجراآت صد روز اول حکومت خود پتاق میزنه بناًء:

رویش را بگردانه، او که قافله  ده ُدممیزنم یک قمچین جانانه )که البته نمیرسه( فوراً اگه قدرت ده دست مه برسه 

 تغییر وخبر  رسیدنم،قدرت  بهروز در دومین بلکه  ،نگ اول نمیشهخر ل   نی، ...؟وخت باز خاد دیدین که چه میشه

 ونیت نطاقه ها و نطاق ها()البته با تضمین مصؤ :نشر میشه ها و تلویزیونها از رادیو  این اشخاصلی یتبد

 

 دیگر است، اشتباهاً از فیسبوک اینجا آمده، بمن ارتباط ندارد.()این عکس از کابینٔه کدام زعیم 

 که دیگه برای خاراندن سر کل خود وقت .لغمانمستوفیت در به صفت مدیر کنترول  داکتر محمد اشرف غنی (

 نیافه(

 به استراحت تیر کنههم را خود عمر  دیگر که یک چهار روز پنجشیر در عالقدار ،داکتر عبدهللا عبدهللا، 

 (بعضی ها باالیش زیاد حساب کرده بودند و بیکاره بودهآدم استراحت طلب راستی که )

  بخاطریکه با صالحیت و نمایندٔه خاص رئیس جمهور در سمت شمالجنرال عبدالرشید دوستم، قوماندان( .

 است(.پشتیبان تیم فوتبال بارسلونا دوم: و  دشمن جدی طالب مالباول: 

http://www.afghan-german.de/
mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimi_hr_ejraaat_sad_roz_awale_kaare_hokoomat_man.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimi_hr_ejraaat_sad_roz_awale_kaare_hokoomat_man.pdf
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 ور شرکت برق فراه.) نظر به تجارببه صفت مامو  یفوق العاده به جگتورنترفیع  ،تورن اسماعیل خان 

که ده کار برق خطر  ن ایزار کشال دوران جهاد را نپوشهاما به شرطیکه هما ،مسلکی که در وزارت برق پیدا کرده

  (شه برق نگیرهمهم و کدام جای  پیش نکنه

  می زنه) بخاطرگپ های بسیار معقول که در این اواخر  تروریزم باوزیر مبارزه استاد سیاف در ُپست ،

 (کنهدیده شوه با تروریست ها در عمل چه می هم و کنه مردم را به صراط مستقیم هدایت خوبست 

  انجام  مثبتبازار قلعٔه شاده.) بخاطریکه تا حال یک کار خوب یا   یینانوا دخل مسوول حاجی محمد محقق

 (را سوار میشهفقید  جان کنیدی اما موتر کادیالک نداده

 و دیگر انجنیر خان محمد، آمر پروژٔه ساختمانی کابل جدید) که کار پالنگذاری آن در صورت گم شدن داعش 

 آغاز خواهد شد( ۲03۹، در زمستان سال سگ و سگور

  خسی تربیه، بخشامر خیل به حیث رئیس عمومی مالداری کابل ) مسلکی ترین کدر در ضیاءالحق آقای 

 همین شخص است(و بز گوسفندان دنبٔه  کالن ساختنو دل آسایی کردن، 

 ه ک تا هر کس آقای سرور دانش به صفت مفتی اعظم )این ُپست ابتکاری خاص برای آقای دانش ایجاد میشه

 (به دار آویزان کنه پایش را کج ماند،

  م با جگر شیر ه، پنجشیر ) بخاطریکه از ترس مردم چاریکار ترافیک در شهرآقای ضیاء مسعود به صفت

 (نمیتانهپروان پیش تر رفته والیت از 

  ( .گردن لُک دارد مانند قُچه برای این وظیفه هم عمر زاخیل وال در بست کمبود جوالی در گمرک جالل آباد

 بد نیست( مساعد باشهبرایش و خز دزدی ترک عادت موجب مرض نشود، یگان غریبی و هم 

  قاشک و حامد کرزی به صفت منتظم هوتل انتر کانتی ننتال) که شب و روز با مهمانهای داخلی و خارجی

 شه(وقت اضافی نداشته با شیطانتو برای فساد پیشگی  تا ) البته بدون چپن سبیلی اش(چشمک زده مصروف شوه

 که چهچکس به گپش نفامه قیوم کوچی کاکای اشرف غنی احمدزی مدیر حج و اوقاف بامیان ) که اول خو هی 

ن و حملٔه قلبی به اطالع دوستا جه پس از شش ماه در اثر فشار خونو دوم اگر فهمیدند به گفتش نشوند، در نتیمیگه 

 خواهد رسید(

  در یک جای گوشه که انتحاری کم باشه )زیرا شهر کابل بیرو بار است عبدالکریم خرم، منیجر یک رستوران

مدر صورتیکه کدام خود  ساعت مردم را زیاد خطر بندش راه ها برای چندین خوده مردار کنه  مردار ده پیش پای ُخر 

 (به زحمت میسازه

 .گلبدین حکمتیار، سفیر ابدی و دایمی افغانستان در نایجیریا و سومالیا که دیگه روی نجس اش را کس نبینه  

 ) دوزخ حاال سفیر نمی پذیره وگرنه همانجا مقررش می کردم(

 برای ابد به همان کشوربخاطر امضای معاهدٔه جاسوسی با چرکستان ،، چون هم نام بنده استف اتمرحنی ، 

 برایش یک وظیفه انتخاب کنید(.صالحیت دارین هم . )شما خوانندگان تبعید شود

mailto:maqalat@afghan-german.de
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  ،مالی مسجد ارگ.، ی گوشت بزشوربادر بدل سه وقت حضرت صبغت هللا مجددی اگر تا آنوقت حیات باشد 

 .عید پیش نمازی بدهد در روز هایپنج وخت و رئیس جمهور و کابینه را هر روز ) آشپزها و باغبانها و مالزمین را 

استخاره شد، همانروز از وظیفه اش کدام مرتکب یکبار دیگر اگر هم کنسل، چنانچه  بازی اشالیسنس استخاره 

 .(. باز دستش خالصمعزول و خانه نشین می گردد

  ،برای اولین بار مطابق قانون برخورد شوه که همه کارهایش تا حال غیر قانونی بوده، با محمد یونس قانونی

 )که بفامه قانون چه را می گویند(.

  تا آخر ده سایه نشسته ، یک ریفراندوم عمومی صورت گیرد.) شوددر مورد اینکه با کریم خلیلی چه معامله

ندان و اعضای کرد و چه نکرد اما همینقدر خبر دارم که از موقف اش در تقرر خویشاوخبر ندارم که چه زیاد بود 

 تبصره ندارم(کرده است. دیگر فامیلش سوء استفادٔه زیاد 

 و سایر مال هایی که به طرفداری طالب و داعش و القاعده وعظ و تبلیغ  ، مالی ب ول خورمال ایاز نیازی 

باالی ه تازبعد از نماز جمعه، یک یک کیلو مرچ سرخ متمادی برای یکماه کرده اند، در گذشته می کنند و گمراه کننده 

)اگر بازهم از تبلیغات . اجازٔه رفتن تشناب هم برایشان داده نشوددر طول روز و  شودو هم تعبیه خورانده هم شان 

 (حش مقرر شوند.زهر آگین شان دست وردار نشدند و قیل و قال بیجا کردند، به صفت مستخدم در باغ و

  با خانمها کاری ندارم وگرنه خانم شکریه بارکزی را در ُپست رئیس باغ زنانه مقرر میکردم )چون یک دستک

 اش سه ماه پیش در حملٔه انتحاری معیوب شده یک کارک آسان برایش سپرده شود ثواب دارد(

  آقای نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات را که تا حال معاف بود، بعد از اعتراف اخیرش در مورد تقلب، سوء

 فرماناستفاده  از آراء مردم و دروغگویی و پر رویی در برابر مردم، که از طریق تلویزیون هم اعالن شد طی یک 

 ود.مقرر شتنزیل بست در  «امر خیل» فندانگوس و حاصالت پشقل خسی کردنتنظیم امور علیحده به صفت مامور 

  هر قدر پایین و باال تجسس کردم در هیچ ارگان دولتی و غیر دولتی برای شخص غالم فاروق وردک پوزیشن

به صفت معلم دینیات در پوهنتون وردک )هر ناچار الی امر ثانی،  ! اش یافت نشد.مناسب درجه عقل و پامیدگی

 .د( تقرر اش منظور استوقتیکه وردک صاحب پوهنتون ش

ه بیکروز بطور غافل و می کنم تصمیم اتخاذ  خود! رئیس اجرائیهٔ مت بعد از مشوره با در مورد  بقیٔه اعضای حکو

 )ومن هللا التوفیق(                                         اطالع هموطنان رسانیده خواهد شد.
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