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 راییگثبات و هممحترمانه برای  نامهٔ 
 

آله واصحبه عليه وعليهللا صلي الحمدهلل رب العلمين والعاقبة للمتقين والصالة والسالم علي سيدنا وانبيا محمد
 اجمعين، 
 واما بعد:

 اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اما بعد:
 رامی !مت همه شمول تشکیل شود. ای برادران ګوشما تاکید بر آن دارید تا حک

طبق قانون استخدام میګردند. امروز اداره عامه نوین که در حکومت اشخاص باسواد، مسلکی، تحصیل کرده و نخبه 
 ورمبریګیهم نار صورت ګرفته و در کنفرانسهای پکروی آن  دبعد از سالهای هفتاد وخصوصاً بعد از دهه هشتا

Nurembergتا کنفرانسهای نیسپاسی NICPacee به اشتراک نامدار ترین محققان، دانشمندان، پروفیسوران و که
روی موثریت و مثمریت اداره وحکومتداری برای رفاه عامه، پیشرفت طور مسلسل دایر ګردیده متخصصان 

تاکید صورت ګرفته، انواع  انیگرفاه هم کثریت وا ، رضایتمدیریت علمی و آسایشتامین عدالت،  ،اجتماعی
رفته گد و لومپن را مردود شمرده که هیچ نوع خدمات رسانی را به عهده حکومات غیر مردمی، غیز متخصص، مفس

ت دارد. ت ضروورسال بغاوتها و باندتیزم به صلح، بازسازی و ثباخصوصاً افغانستان بعد از چهل وپنج نمیتوانند. 
، خاینین بچگانغالم ...مابه یک اداره خدمتګار ضروورت داریم. نمی خواهیم مردم شریف ما هرروز کلمات مانند :)

 گرانغاصبین زمین، چپاولقاچاقبران زمرد و هیروئین، مفسدون، لعناصر شروفساد، ام ادزدان سرگردنه، ، ملی
 د، بشنوند و...( را بنویسندارایی های عامه، مفسدین، زورگویان تنظیمی و اجنتان سازمان های استخبارات خارجی

 چنین کلمات برای همه عیب است. از موجودیت چنین افراد رنج ببرند. 
ً  !ای برادران ګرامی  همین سایت وزین ومردمی از آن جمله ما باسواد اید، حتماً یکتعداد تان نشرات ویکتعداد ش حتما

دم رته به نفع شماست، قسم به ذات پروردګار به نفع تان است، به نفع ملت وم، ببنید این نوشیدرا میخوان میلیونی -
لت خواهند ینده چقدر خجاآنها در آد تان توجه کنید ایا نده اوالیآتان فکر کنید. به  نیز است، برادارن به حیثیت وابرو ی

د رم آب خواهند شتصادفی در جایی ببینند چقدر از ش وقتی چندین سال بعد هریک از اصطالحات فوق را طور ؟بود
ولو که شما دارایی های بسیار زیاد را  ملت ساخته اید؟ شرمنده تاریخ و ار عا خواهند کرد که ماد   وبه پدران خود بد

ن وزمان دیګر خواهد بود مبادا کسی پیدا شود که از یشان که غنیمت و چپاول کرده اید برایشان منتقل کنید، فردا دورا
رند، میترسم در حیات وموجودیت تان که ریشهای مبارکتان مانند پخته سفید شده یو حتماً هم حساب میګ حساب بګیرد

 !فکرکنید ؟ید کردند، باز چه خواهباشد چنین حسابګران دم دروازه تان بیای
امروز افراد مفسد را تعقیب مینمایند طبق کنوانسیون به امان نخواهید ماند، نیز  در خارج نان میدهم کهیبرایتان اطم
تعقیب قرار میګیرند. این میثاق را من در اتریش در دفتر مبارزه علیه  کشور تحت ؛ افراد فاسد در هرفساد مبارزه با

 یکتعداد استادان ،ملکی خدماتانستیتوت یس ئم، من در آنجا با جناب دکتورفرهادعثمانی رفساد خودم مشاهده کرد
 ګرفتیملب زیر دندان می در اثنای تفریح وقتی هر پرګراف آن را میخواندیم،فاکولته ها در یک سیمنار اشتراک داشتم. 

 پس خود را اګاه بسازید.وبحال مفسدین کشور خود افسوس میکردیم. 
سو ما بدین1۳۷۰رورت دارند. از سالهای اه، دلسوز، دارای برنامه و وطندوست ضگخصص، آمردم ما به افراد مت

 صادق، خاین،باسواد، مجاهد، کمونیست، متخصص، آن فاسد، فاسق، بیسواد،  حکومت همه شمول داشتیم که در
 جهان شدیم. ... خالصه طوریکه شما میفرمایید همه وجود داشت، ولی دیدید که شرمنده یقوماندن،مرمی رسان
تخصص مپاک که دست شان به خیانت و خون آلوده نباشد، مورد طعن ولعن قرار نګرفته بانشند، بیایید این بار افراد 

د. برسوبرای شما هم به همه  ا یک حکومت خدمتګار بسازند، تا فایده شانبوده، برایشان موقع بدهیم ت وخدمتګار
 دین را به راه راست رهنمایی مینماید،ثبات و اقتدار یافت افراد بیسواد را سواد می اموزاند، مفسوقتی چنین حکومت 

ر بنا ب مریضان را مدوا مینماید، ظالمان را به عدالت و دلسوزی رهنمایی مینماید و کشور را دوباره حیثیت میدهد.
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در ساختن یک اداره نوین و  )خالص، نه ګدوله همه شمول( رامی در ایجاد یک حکومت صادق وکاراگان برادر آن
رف مطلق صزیاده خواهی ، غنیمت ستانی، امتیازات  ت علمی دست بدست اکثریت قاطبه بدهید ازبوجود آمدن مدیری

 کفایت میکند.های بسیار زیاد دارید، برایتان  یئنظر کرده، اکنون نیز هرکدام هلل الحمد دارا
اشد ونه ب نصیحتګرانهم خیلی اکادمیک، سیاسی ودیپلوماتانه یا من این نامه را به حد اوسط سواد مینویسم، نمیخواه

ه و نبلکه برادرانه ودوستاقدر عوامګرایانه باشد که صفحه مقبول این سایت مورد انتقاد قرار ګیرد، هم میخواهم آن
 یکسو کرونای واایروسی از سوی دیکر کرونای سیاسی . از رفته. از همه سر ساده مینویسم. چی کنیم دګر حوصلهٔ 

های دن فلم، از دیکه سواد دارندشما همه شمول  تیم امید یک بخش افرادله داریم. گله نیست از سیاسیون گوایریس 
رادر نامه ب این دانندرگروی بر برای پنج دقیقه شانش آرای گاز مقابل الماری بزرکنند، مستهجن به این نامه نظر 

  شمول را قناعت دهند. را بفهمند باالیشان تاثیر کند تا باقیمانده اعضای همه رابخوانند آنفقیرتان
در عقب دیوار های بحال ملت باندیشید. من دوست صادق تان میباشم. دربین جامعه قرار دارم، مانند شما  !برادران

والیات  تمامجوانان نیستم. با تمام اقوام شریف ، وقصرهای غرب کابل و سیمهای خاردار وزیراکبرخان ضخیم سمنتی 
که همه سن و ماستری، روزانه وشبانه(نسای)اعم از دوره لردم گمیباشم، با صدها شا و هرطبقه در تماس روزمره

من ایشان را درک کرده ام وای از آن لحظه ایکه حقیقت را از دهان شان صحبت هستم، ارتباط وجوانان بیدار اند در 
ین مده توبه کرده ، همآوید، خود به حال نینکه از مردم بش ! ولی خدا کند قبل ازوقضاوت شان را متوجه شوید بشنوید

ن را حفظ میکند پشت مقام ریاست صلح را قبول کنید بسیار زیاد است، پول هم دارد، موتر هم دارد، اقالً ابروی تا
 مابود ولی وطن ویران و چور شد.ردید. زمانی صدفیصد از شگغیره ن فیصد و ۶۰فیصد و ۵۰

ه، مجاهدانه، رانامردانه، فداکجوانر حیاتی، جانانه، دالورانه، یزرده نشده، یک تغیند از نوشته این برادر فقیر تان آخدا ک
بینید که به بتیم تان بیاورید، بعد همه شموالنه را در خود و  حسینیانیه، ربانیه، وطندوستانه،روشنګرانه، غیرتمندانه، 

 روز هایوریم یا نه؟ قربان تصمیم وطندوستانه و ملت پرورانه تان. آشمول من همه برایتان سرتعظیم فرود می 
ی ر قوای امنیتگبسوزانید، از طرف دیرا می بلعد، بحال مردم ستمدیده وفقیر دل ماکروناست، کرونا همه روزه مردم 

د، هرکدام شان فامیل دارند، همین اکنون اشکهایم جاریست، مردم غریبکار کابل و دستفروشان نهمه روزه قربانی میده
 ،نداوربه امید یک لقمه نان خشک سربیرون می شکسته یها زهاوناله دارند اطفال شان باترس از درو ههمسایه ام ا  

، دمیکشانند تا برون نبرایند ولی اینها همه ګرسنه ان اره انها را بداخل خانهره پااز عقب دامن های پ مادران شان ولی
ابادها  ریباندکی به طرف غشوید، از سپیدار  تان بیرونوغرب کابل برادران یکبار از قصر های شیرچور .طفل اند
 هودخیل، چهلستون، کارته سخی،نداول، سرای غزنی، ، به جاده بروید، به قلعه قاضی، چدر شهر بګردیدبروید، 

 بس است دیګر.. ..... بروید مردم را ببیند ینرقلچه، کمپهای مهاج
 ت نیکی کند.هدایا ر ماوشما خداوند همهٔ 

 1۳۹۹/حمل/۳۰ افغانستان –کابل 
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