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 !خطاب به داکتر عبدهللا عبدهللا
 !خطاب به ملت افغان

 

 ها و سایر ملحوظات و مالحظات که درآن منافع و مصالح ملت افغان، افغانستان، کردن ینګسایر سبک و  سن  ۀاز جمل

داکتر محمد  ۀاسالم و امر خیر اولویت داده شود صرف و صرف به اظهارات، توضیحات و هدایات مدبرانه و سازند

افغانستان را در نشست به ارتباط  98جمهورى  استاشرف غنى رئیس جمهور دولت اسالمى افغانستان و کاندید ری

تیم دولت ساز را  جناب شان در دولت سازى که عمالا نهاد سازى  ۀیت ریاست جمهورى و در فکر و تجربشوراى امن

 ،بارکنید، و این اظهارات و تدابیر جناب داکتر غنى را حد اقل دو وشګبه دقت و ایماندارى سازد  اسم با مسمى مي

  سازید.و کاله خویش را قاضى  هکرد ریبانګسر به  ،و در اخیر سه بار بشنوید و ببینید

 مطبوعات کشور را دعوت و اعالن کنید که دولتدارى تحت زعامت چنین شخص فارش اکید دارم سآنصورت  در

 

ت نجا موجبو  ل موجب افتخار افغانستان و ملت ماستئبا چنین فهم و چنین دانش از مسا مانند داکتر اشرف غنى

 .دیچنین زعامت کار کنید و افتخار آفرین با !تر عبدهللا عبدهللا استکو نجات داملت افغان 
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ج انتخابات ریاست ئر و اعمار وطن دست بردارید و نتااندارى در برابر صلح، استقرا ګچیلک اندازى و سن از

 .را قبول و از افتضاح خود و تیم نا متجانس خود دست بردارید 98 جمهورى

قوت .تیم دولت ساز تشکیل میدهد مطرودینها و  ىګریختګ کل قوت آنرا دار ندارد و ىګسازند اعمار و ۀبرنام تیم شما 

 .و نه مجاهد راستین لګنه هللا است، نه  جناب امرهللا صالح ۀفتګمجاهد که به  لګهللا  قوت شما  ،تره خیل است یشما مال

خداوند  ۀدر خان ،ګدر مسجد ارا مال تره خیل دانید. ام يمن را نیمتحد داکتر اشرف غنى بود و شما اخیل  تره مال

 .حمله کرده و وى را توهین و لت و کوب کرد رګدی زارګجال جالله، در محل عبادت مسلمین بر کسى و نماز 

ن ومالتره خیل متحد تیم دولت ساز و متحد  داکتر اشرف غنى بود اما داکتر اشرف غنى با پشتیبانى از حاکمیت قان بلى

 .به عدالت سوق کرد ګدر مسجد ار زارګوى را به خاطر تجاوز بر نماز 

 !بیند يرا مبیند، هللا تعالى این را ميکار شماملت این  . هوشسار شوید کهکنیدین حالت بهره بردارى میا از و آن از شما

را معاون خود ساخت. ملت داکتر اشرف غنى وى  ،دوستم کمر و بازوى داکتر اشرف غنى خالف خواست ملت رشید

ت دشت لیلى و جنایات کرد. جنایا دوستم منع مي رشیدى را از متحد شدن با اشرف غنداکتر روشن و اشکارا و مردم 

معاون  را وىو  فرصت جدید داد دوستم رشیدغنى به  رفولى داکتر اش دوستم را درین بخش مشرح میدانیم.  متحدین

 .اول خود ساخت

 .به عدالت راجع ساخت شچىېاتهام تجاوز بر ا یریمګ غنى بعد از تجاوز و یامتحد خویش را داکتر اشرف  و اول معاون

اما داکتر عبدهللا عبدهللا از چنین حالت غیر قابل قبول و غیر مشروع سوء استفاده و از حمایت جنرال دوستم استفاده  

 .کند ميکرد و استفاده 

  دوستم در چیست؟ رشیدتخلف ثابت  میدانید ! داکتر صاحب عبدهللا عبدهللا 

 .حضور به عدالت عدم

 !اتهام ایشچي سر  جایش ۀمسأل

 و شما .وى عمل اولى در برابر مخالفینش نبود و نیست د که ایشچي و عمل دوستم در برابرو همه ملت میدانن شما

 !داندمیخوب همه را ایناست و  هوشیارافغان   ملت  چیست؟  واست  راستى کدام حتى چکره تیینج میدانید عدالت و ملت و

هاى مدرن شما حد  اقل پنج مکتب براى اطفال  شما جمع قیمت لباس رتګقیمت کلکسیون پایف س اب شما میدانید که 

 !افغان ساخته شده میتواند

  .میریم و نزد هللا تعالى رفتنى ایم ما مى مي ۀهم

 شهامت !خواهید کردى بیشتر از بیست سال زیاد عمر نطبع ګشما هم به سیر نزولى در حرکت است و به مر عمر

  !کنید و از هللا جل جالله بترسید

موجب  رخیریه ببخشید و ازین بیشت سساتٶو دریشى هاى خود را لیالم و پول آنرا به م رتګهاى پایف س کلکسیون

  .شویدآزار و اذیت ملت افغان ن

  !افغانستان  دست برداریدو استقرار  در برابر اعمار، صلح چیلک اندازى ها و موانع  از

 !را قبول و دست همکارى به داکتر محمد اشرف غنى بدهید 98انتخابات ریاست جمهورى  جئنتا
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به یاد داشته باشید که فرصت رئیس جمهور که پروفیسور مشهور جهان  !افغاننجیب  ملتشما ای 

 .دهیداشرف غنى را از دست ن اکتر محمدرئیس جمهور افغانستان باشد یعنى د

 .ناممکن دست برداريدو اب ايديال هاى غير عملى و در عالم اسب از

اجیران ایران و پاکستان شما را از رأى ملت و انتخابات به طرف بى ثباتى و خواست پاکستان و ایران و در  ذاریدګن

 !موارد تمدید تراژیدى ملت افغان ببرد

کنیم و  تقبال ميرند اساالت بى شرمانه و غیر قابل قبول دکه در امور داخلى افغانستان مداخی از ختم وظیفه سفرای ما

  !این سفارش پنج ماه قبل من نیز بود

جاى صاحب خانه و مهمان در خانه روشن و معلوم نباشد و مهمان به اطاق خواب صاحب خانه دسترس داشته  رګا

  !باشد، چنین مهماندارى و چنین خانه قابل قبول نیست

و ما باید همین تجربه شده  پنجم مردود اندهاى مشروع حاکمیت و رفتن به بن چهارم و  سوال قرار دادن راه تحت

  .هاى بشرى یعنى حاکمیت قانون و انتخابات را نهادینه سازیم

 دوبار انتخابات شده مي لستانګدر اسرائیل در یک سال سه بار و در ان رګا شود حل شود.  مي ،مشکل داریم رګا

ا طالبان که ملت مرجع مشروع حاکمیت در افغانستان چه مشکل خواهد داشت که بعد از توافقات سیاسى ب تواند، 

 .به انتخابات برویم رګاست، ما نظام انتخاباتى را اصالح و بار دی

  !ش را خود بسنجنوشتم، مفصلرا من این مختصر 

 !آسان اما عملش به زور عقیده و ایمان به هللا تعالى و روز جزاء از آن آسانتر فتنشګ

 و ما علینا اال البالغ المبین !امتحان کنندارى؟  به هللا تعالى مراجعه و  قبول
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