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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ نومبر ١٨

  "غنیرو"خاصه خرجی ھای خانم 
اشت آيا ھمسر وری اول وجود دھسن و سالم به من اجازه نمی دھد تا بدانم که در گذشته ھای دور وقتی شاھی و جم

ظاھر شاه و ھمسر رئيس جمھور داوود ھم در امور سياست مصروف بودند و يا خير؟ وقتی در اين مورد از کاکايم که 

 حرف دمثل ھميشه که فکر می کند اگر زياپرسيدم ن زمانھا را به ياد دارد و خودش گويا در ھمان زمان کار می کرد، آ

  :گردد، گفتمی يجه عمرش کوتاه بزند انرژی زيادتری مصرف نموده در نت

مه چه می فامم که سياست می کدن يا نی، ھميقه به ياد دارم که وقتی . بچيم توم که بيکار ماندی، در پشت مردا چسپيدی"

  ". به نام چادر بی بی گشتانده بودن افغانی آن را۵٠٠ زمان ظاھرخان گرفتم، چوچه خورارمعاش اوله د

 تشکيالت و مصارفی داشته بوده باشد، چيزی "ببرک کارمل"به ياد دارم اين که زن  ھاتا جائی که ازدورۀ پرچمی 

به احتمال اغلب وی نيز آن خاصه خرجی . بود" اناھيتا راتب زاد"چرا؟ ببخشيد منظور خانم " شوھرش"نشنيده ام، اما 

  .می کرد" ببرک"ھا را به اساس تعلقاتش با بادار 

و " مال عمر"، "ربانی"، "حضرت" ، - از بابت مصرف پول- دارم، خوشبختانه سال اخير را که خوب به خاطر ٢۶

س نموده حبھمسران شان را چنان در غل و زنجير مناسبات فرتوت فئودالی و عقايد عصر حجر اسالم سياسی " کرزی"

ی در اجتماع گام گذارند، تا چه رسد به اين که دفتر و تشکيالت آنھم بدون آن که بودند، که نمی توانستند به صورت علن

  .در قانون اساسی استعمار ساخته پيش بينی شده باشد، از خود داشته و خاصه خرجی نمايند

 خان رسيد، از آنجائی که ھمسر محترم شان خالف زنان قبلی که راست يا دروغ ، بی سواد و" غنی"مگر وقتی نوبت 

با سواد تشريف دارد بلکه سر در ھمان آبشخوری دارد که شخص نه تنھا دنباله رو شوھران شان ثبت تاريخ شده اند، 

 ارتزاق می نمايد، چون می دانست که ما مردم بيکاره و تنبل ھستيم، دست و آستين را برزده با ینيز از ھمان جا" غنی"

ا به تنظيم امور ارگ، ھمت گماشت بلکه با اساس گفته ھا و مستندات ، نه تنھ عضو دارد٢٠ايجاد يک دفتری که بيش از 

 لبنانی عقد نموده، ثابت ساخت که ی با شرکت ھا- نيست"  غنی- روال" منظور -"روغنی"تلويزيون ھا به ده ھا قرار داد 

  .می تواند از منافع زادگاھش دفاع نمايد

اولين خانمی است که در کنار شوھرش بايد به عقب مانی " ثريا"ملکه ًاين خانم بيچاره که بعد از چندين دھه دقيقا بعد از 

يت اين ؤھای قرون کشور ما رسيدگی کند، به ناگزير يک تشکيالت وسيع به وجود آورده که مصارف ساالنه اش به ر

  . ميليون افغانی می گردد٢۴سند حدود 
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  . نمی کندمبارزه" باال"عليه فساد در " غنی"اگر کسی نر است بگويد که 


