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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 ٢١

  " اتمر-غنی"افتضاح جديد باند 
  :نخست به اين مکتوب رسمی وزارت داخلۀ افغانستان توجه کنيد

  
 دھد، ھر زمانی که استعمار قادر به فتح و سرکوب افغانستان نشده، دست آخر به سالح تجربه و تاريخ کشور گواھی می

 ايجاد نفاق، شقاق و برادر کشی بين اقوام مختلف کشور جزاين سالح اتومی چيزی به . اتومی خويش پناه برده است

  .نبوده است

به اساس حکم مقام محترم رياست "انستان با استناد به مکتوبی که در معرض ديد تان قرار دارد، وزارت داخلۀ افغ

 نفری ضد شورش در چوکات وزارت داخله به وجود آورد تا عليه شورش ۵٠٠تصميم دارد تا يک قطعۀ " جمھوری

  .بله زده آنھا را سرکوب نمايداھای احتمالی در شھر کابل دست به مق

 ئیچرا. کسی باشد" تاجيک"نمی خواھد در آن قطعه از قوم " رئيس جمھور"نشاندھندۀ آن است که مکتوب سطر آخر 

  . چنين تبعيضی، از چند حالت بيرون نيست

 رئيس جمھور و باندش می خواھند، نفاق، شقاق و اختالف قومی را نھادينه ساخته، قطعات اردو، پوليس و ساير -١

ا به اساس قومی سازماندھی نمايند، تا در موقع الزم يکی را عليه ديگری به کار نيروھای امنيتی دولت دست نشانده ر

  .ر کشی را رسميت ببخشندادگرفته، بر
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است، به ھمين اساس می " تاجيک" رئيس جمھور و باندش کدام پالنی در سر و رويدست دارند که آماج حملۀ آن قوم -٢

  .را داشته باشند تاجيک خواھند از قبل آمادگی الزم جھت سرکوب خيزش مردم

ھور نيز بايد تالش کرد تا به حکم رئيس جمبرای آن که فھميده شود که نيات اصلی رئيس جمھور و دفترش چه بوده، 

ھرگاه رئيس جمھور چنين حکمی با عين محتوا صادر نموده باشد، نظر به قانون اساسی دولت دست نشانده، . دست يافت

. يانت ملی از مقامش عزل نمايدخبوده، پارلمان افغانستان مکلف است وی را به جرم چنين حکم و سياستی خيانت ملی 

 !!ديده شود چه می شود


