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 دیریبگ یجمهور! لطفاً جد سیئجناب ر
 

 
 

بر مبارزه با فساد  یشما مبن یبه شما و شعار ها گرید د،یرا از اداره ثبت و احوال نفوس کوتا نکن نیاگر دست فاسد
 یپروژه تذکره ها سیئو ر یبرق یو خدمات تذکره ها عیتوز سیئر ،یکرد. عبدالصبور عطار میباور نخواه یادار
منابع  سیئر ،یبا نورهللا رحمان ی. او در همکاریلیتحص سنددارد و نه هم  تیفهمد، نه ظرف ینه کار را م ،یکاغذ
  .بدست آورده اند یکاغذ یتذکره ها عیپروژه توز یها یرا در بدل مقرر یاداره، صد ها هزار افغان نیا یبشر

که فارغ صنف دوازده  یکس د؟یدهیاست که شما هر روز شعار م یساالر ستهیچگونه شا جمهور! سیئر جناب
 سیئو ر یبرق یتوزیع و خدمات تذکره ها سیئر ثیکرده است و شما او را به ح یو خود را ماستر معرف ستین

 ینم یافراد بررس نیا یلیچرا اسناد تحص ؟یگ ستهیو شا اری! با کدام معدیگماشته ا یکاغذ یتذکره ها عیپروژه توز
 نیتوان با چن یچگونه م ست؟یفاجعه ن ایشوند؟ آ یاداره مقرر م نیبلند ا یشود؟ چرا بر اساس روابط در موقف ها

تحصیل کرده و صادق و کار فهم وجود  سته،یافراد شا ایآ د؟یاز فساد داشته باش یبا ثبات و عارحکومت  یافراد
 ً ً لطفا  را به گونهٔ  یساالر ستهیو شا دیکن یافراد را بررس نیا یلیجمهور! اسناد تحص سیئر جنابندارند؟ لطفا

 .دیکن لیآن تمث یواقع
 یبا حکومت هم گام شوند، چرا حرف شان را نم یمبارزه با فساد ادار یکه مردم حاضر اند در راستا یزمان
  .کنند ینم یهمکار یکه مردم با حكومت در مبارزه با فساد ادار دیکن یگله م شهیهم د؟یشنو

 .باور دارم یشما در مبارزه با فساد ادار تیجمهور! به صداقت و قاطع سیئر جناب
 

 :ریتصو شرح
 .ی رحمانو نور هللا یعطار عبدالصبور
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