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 یک نامه  دوستانه به رئیس دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 آقای  داکتر اشرف غنی احمدزی!

 اگر بجای شما، من رئیس جمهور افغانستان می بودم: 

آن بیانیه  تلویزیونی بی محتوا و تهیه شده بوسیله  شخص دیگر دیروز تانرا قرائت نمی کردم بلکه با یک اخالص 

 صدق دل و از روی ایمان و وجدان انسانی و افغانی، ملت را چنین خطاب می کردم: کامل، از اعماق قلبم، از

 خواهران و برادران عزیز هموطنم، ملت شکنجه دیده و تکه تکه ام! 

بخاطر اینهمه ظلم و ستمی که در مدت ریاست من و بخصوص در روزها و ماه های اخیر بر شما ملت صلح 

هستم و از فرد فرد شما خواهران و برادران معذرت می خواهم. لطفاً مراتب  جو و مظلوم تحمیل گردیده، شرمنده

تسلیت قلبی مرا قبول فرمایید، خداوند مجروحین ما را شفای عاجل در نصیب بگرداند و ارواح شهدا را شاد و 

 آرام داشته باشد.

وط امر صادر می شود تا بخاطر برقراری عدالت، خشنودی روح شهدا و تسکین دردهای شما، به ارگانهای مرب

سر از فردا تمام بندی های محکوم به اعدام را صرف نظر از هر نوع ملحوظات، در ظرف یک ماه در محضر 

 عام اعدام نمایند.

بخاطر غفلت در وظیفه و بی کفایتی، رئیس امنیت ملی، رئیس پولیس کابل، وزیر داخله و رئیس شورای امنیت 

 می شود. در عوض آنها اشخاص خادم به ملت و میهن انتخاب و بکار گماشتهوش و سر از فردا از وظایف شان سبکد

از ملل متحد و کشور های دوست تقاضا می کنم تا حساب های بانکی سران فعلی و سابقه  دولت را که در بانکهای 

 های شان اختالسخارج ذخیره گردیده، مسدود نمایند هرگاه ایشان اسناد ملکیت مشروع آنرا حاضر نتوانند، پول 

  و دزدی پنداشته شده، به خزانه  بیت المال تحویل گردد.

از کشور دوست ایاالت متحده تقاضا می نمایم تا در ازبین بردن و تخریب النه های تروریست ها در بیرون و 

 د.داخل کشور با نیروهای ملی امنیتی ما جداً و قویاً همکاری نموده و همه  آنها را تار و مار نماین

به تمام قوماندانان و نیروهای امنیتی در سرتاسر کشور ابالغ می گردد که سر از فردا، جسد طالب را زنده و یا 

 زخمی با خود نیاورند بلکه در میدان نبرد آنها را گلوله باران نموده  و از بین ببرند.

ها، فوراً آنها را دستگیر و  ارگانهای امنیتی در صورت کشف و دریافت راپور طرفداران و همکاران تروریست

 به پنجه  قان بسپارند تا به جزای اعمال شان رسانیده شوند. 
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داعش و سایر تروریستان، تبلیغات عوام فریبانه  ،حق ندارند در مورد طالب دمنبعمال ها، مبلغین و رهبران دینی  

 گمراه گردیده و آله  دست قرار می گیرند. نمایند زیرا ملت مسلمان ما با فهم و آگاهی اندک شان از دین، بزودی

به تمام نیروهای امنیتی دستور داده می شود که هیچ نوع عراده جات را از هر مسیری که وارد کابل می گردد، 

 بدون تالشی و وارسی همه جانبه، اجازه  ورود ندهند.

 تخباراتی و عمل تروریستی ازبه سفارت های پاکستان و ایران اعالم می گردد که منبعد کوچکترین تحرک اس

جانب کشور های شان، قابل توجیه و پذیرش نبوده، در صورت وقوع آن، عکس العمل جدی حتی قطع روابط 

 سیاسی و دیپلوماتیک  به منصه  اجرا گذاشته خواهد شد.

مردم، در تمامی رهبران برحال و گذشته، مامورین عالیرتبه  ملکی و نظامی مکلف هستند بخاطر تنویر اذهان 

 سخنرانی های شان از تروریست ها نکوهش نموده و جنایات آنها را به مردم توضیح دهند. 

بیایید افغانستان عزیز را دوباره خانه  مشترک همه افغانها بسازیم. بناًء هر کسی که در دامن زدن و ترویج 

 دهد به پنجه  قانون سپرده شود. تعصبات لسانی، منطقوی، مذهبی و تنظیمی از خود فعالیت و جد و جهد نشان 

سرحدات کشور بر روی تورید مواد انفجاری و افراد مشکوک مسدود است. تخطی از این امر هرگز برداشت 

به ملت رنجدیده  کشور وعده می سپارم که در سال آینده، همه تالشهای خویش را برای برگزاری  نمی گردد.

 هیم.انتخابات شفاف و بدون هرنوع تقلب ادامه د

اگر حکومت تا کنون در برآورده ساختن خواستهای شما کوتاه آمده، گذشته ها را بجایش می گذاریم. بیایید از 

، استفاده جو، ناالیقحاال شروع کنیم. حکومت تانرا کمک کنید، من بشما وعده می دهم که سر از فردا با عناصر 

اص در آینده  اشخ مودهنفاسد و بی پروا که به درد ملت و سرنوشت کشور عالقمند نیستند برخورد جدی قانونی 

 و کدر های مسلکی، مستحق، الیق، تحصیل کرده، کاردان و با درد در ادارات مهم و کلیدی توظیف گردند.

 ملت با شهامت افغان!

نی را چشمان شما را اشکبار، دلهای شما را داغدار، فرزندان تانرا یتیم و بی سرپرست، بشما وعده می دهم کسا

و خانواده های تانرا در گلیم غم و ماتم نشانده، نمی بخشم و انتقام خون هریک از فرزندان معصوم و برومند این 

 وطن را که به مثابه  فرزندان من نیز هستند، از ایشان می گیرم.

یکپارچگی و صمیمیت و همکاری با حکومت تانرا تمنا می کنم تا همه ما دست بدست هم داده خود  از شما اتحاد،

را توانمند سازیم، از احتیاج بیگانگان خالصی یابیم و با ریشه کن ساختن فقر و بدبختی، افغانستان عزیز ما 

 بزودی ممکنه باالی پاهای خود ایستاده شود.

 )خدمتگار شما اشرف غنی(

 ای رئیس جمهور،بلی آق

درین روزهایی که کشور به ماتمسرا مبدل گشته و هیچ دلی شاد نیست، به مردم داغدیده  کشورم این بیانیه را با  

اخالص و محبت تقدیم می کردم و در عملی ساختن وعده هایم سر از فردا آستین بر می زدم و همه را یکی پی 

تا ملتم خشنود گردد و مردم عمالً احساس نمایند که از حمایت عام  دیگری به منصه  اجرا و تطبیق قرار می دادم.

 و تام حکومت ملی و مردمی شان برخوردار هستند.

 پایان


