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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ نومبر ١٧
  

  ادامه دارد" غنی"دروغھای 
  

  :پيشگفتار

من . احترامات تقديم است" نآزاد افغانستا- افغانستان آزاد"متصديان محترم پورتال ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی 

از مدتی به اين طرف امکانات . يکی از ھزاران خوانندۀ عالقه مند به پورتال ھستم، که در شھر کابل زندگانی می نمايم

با وجودی که عالقۀ زياد به . آن را يافته ام تا در منزل در صورت موجوديت برق، از کمپيوتر و انترنيت استفاده نمايم

يکی از دوستان که وی ھم از گذشته ھا با پورتال آشنا و . ديدمگر جرأت آغار به آن را در خود نمی نوشتن دارم، م

گاھگاھی ھمکار نيز بوده است، به من مشوره داد تا بيھراس از اشتباه به نوشتن آغاز نموده برای شما بفرستم و اطمينان 

 به ھمين اميد اينک ھمکاری خويش را با شما آغاز می .داد که به کمک ويراستاران پورتال، ھمه چيز درست خواھد شد

وعده می دھم که مطالب نشر شده را به دقت خوانده، اصالحات ويراستاران را برای دفعات بعدی در نظر خواھم . نمايم

  .در يک کالم از من کوشش و از شما حوصله. گرفت

  قريشی. ع

*****  

رئيس جمھور دولت دست نشانده در " غنی"خواندم که " امينی"ی  دو روز قبل در نوشته ای از ھمشھری عزيزم آقا

  ".نظام را از باال پاکسازی کرديم"جائی گفته است که گويا 

آن مشام را آزار می دھد، نمی تواند برای لحظه ای خواندن چنين خبری ھرچند که از دور بوی مشمئز کنندۀ دروغ در 

 ندارد، نمی خواھم اين مشکلینمی خواھم در اينجا بنويسم که وقتی باال پاکسازی شد، پائين . اسباب مسرت انسان نگردد

 ھمين بلکه به حيث يک شھروندی که در. را ھم بگويم که خدا کند برف بام خود را بر باالی بام ديگران انداختن نباشد

کشور و در ولسوالی زيبای شکردره چشم گشوده ام و اميدورام در ھمينجا ديده نيز فروبندم، ضمن يک سؤال و يک 

  .  بفھماندمتوضيح چند سند را نيز تقديم می دارم تا اگر تا حال درست نفھميده باشم، کسی و يا کسانی براي

آيا اعضای کابينه، : ًمثال. وع و تا کجا را شامل می شود از کجا شرآن باال که جناب شان می فرمايند: نخست سؤال

خانوادۀ محترم، رؤسای مجلسين سنا و شورا، شورای امنيت، دفتر جنابشان، ستره محکمه با تمام عرض و طول آن، 

ير؟  و يا خگردد می لرا نيز شام... څارنوالی که با کمال تأسف ھيچ قرابتی با اسمش ندارد، شاروالی کابل، گمرکات و

اين را فراموش نکنند که ما از سطح . اگر شامل می شود لطف نموده نظرشان را به اين سند و معاشات آن نيز بفرمايند
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 افغانی ٨٠٠٠خانوادگی، صرف ھای معاشات در افغانستان بحث ما را آغاز می نمائيم، که يک معلم با تمام مسؤوليت 

  :معاش داردماھوار 
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