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 رئیس جمهور:
 

 تضمین کرده نمی توانیم جوانان اختطاف شده راتن  ۳1آزادی
  

تقاضای جدی تمام مردم افغانستان از زمام داران حکومت وحدت ملی، ناتو و امریکا این است که در حل کلیه 
 نمایند و نگذارند که مردم بیش تر از این در کام بیصادقانه فعاالنه و بحران های موجود کشور برخورد 

  
کابل از سوی تروریستان در والیت -در مسیر راه قندهار جوانی کهتن از مسافرین  ۳1قریب دو ماه بیش به تعداد 

، روحانیونزابل اختطاف گردیدند. از آن وقت تا کنون از سوی والدین مسافرین، رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی، 
ند . هرچشوندبزرگان اجتماعی، اعضای پارلمان، اهالی شهر و سایرین داد و فریاد مکرر برآورده شده تا اسیران آزاد 

که برخی از نیروهای امنیتی در رهایی اسیران تالش کردند 
دولت که هیچ دست آوردی نداشت. بعد از آن تا کنون از سوی 

صورت  یمبه صورت قاطعانه در آزادی اسیران اقدا نمدارا
 .نگرفت
 طنانهمودیگر از که در این هفته چهار تن  نباید گذاشت ناكفته

توسط  غزنياز مسیر راه مالستان و هجرستان والیت  هزارۀ ما
ون هیچ خبری از آن ها به دست طالبان اختطاف گردید و تا کن

 . یامده استن
هموطنان دشمنان می خواهند که از جمله با اختطاف مسافرین 

ه به وجود را میان قوم شریف پشتون و هزار یهزاره، جنگ
 .آورند که کور خوانده اند

اب ولسی جرگه از کمپ اعتص رئیساجرائیه و بعد آقای ابراهیمی  رئیسعبدهللا گذشته آقای داکتر عبدهللا  ۀدر هفت
کنندگان والدین و اقارب اسیران در پارک زرنگار کابل نیز دیدن نمودند و از ورای تلویزیون اعالن گردید که این 

 .زاد خواهند شداسیران بعد از ده روز آ
غنی اشرف جمهور داکتر  رئیسبه روز چهار شنبه والدین اسیران غرض آزادی فرزندان خویش به حضور آقای 

جمهور در جواب گفته که ما  رئیس. جناب شودت جدی اقدام یران شان به صوردادخواهی کردند، تا به آزادی اس
 .توانیمکوشش می کنیم؛ ولی آزادی قطعی اسیران را تضمین کرده نمی 

ح ا تا به صبمدنی به غرض رهایی و آزادی اسیران، شب ر ۀمجتمع جامع رئیسپنجشنبه آقای انجنیر عزیز رفیعی 
 .تن اسیر در پارک زرنگار کابل سپری نمود که اجرش با خداوند باشد ۳1گان والدین و اقارب در کمپ اعتصاب کنند

تمام به کمپ اعتصابی  ینهایت مأیوس نموده و با یک ناامیدجمهور، والدین و اقارب اسیران را  رئیساین جواب 
به دفتر سازمان ملل متحد در کابل عارض گردیدند تا  ن، والدین و اقارت اسیران ناگزیرخویش باز گشتند. به تعقیب آ

 .به صورت قانونی به داد شان برسند و اسیران را آزاد سازند
رض حل مشکالت خویش مراجعه ی دولتی به کدام مراجع دیگری غحال پرسش این است که مردم غیر از ارگان ها

 یگشتان خویش را از دست دادند و حتکه مردم به خاطر رأی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته ان یوقت ؟نمایند
جمهور کارا، شایسته و خدمت گار در کشور گردند. حال که به هر  رئیسشهید شدند تا صاحب  هخیلی ها در این را

 رئیس به صفتعبدهللا جمهور و آقای داکتر عبدهللا  رئیسشکلی بوده، اکنون جناب داکتر محمد اشرف غنی به حیث 
یافته اند تا در خدمت مردم باشند. پس چرا  توظیفاجرائیه دولت جمهوری اسالمی افغانستان در حکومت وحدت ملی 

 :این مدت هفت ماه نتوانسته انددر 
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 را در کشور انجام دهند؟  یک عده کارهای عاجل و بنیادی 
 ادارات در سراسر کشور فلج نگردیده،  ا با سرپرستان ادارات دولتی، عمالا آی 
  نشده اند؟  تشدیدنیافته و همچنان بحران اقتصادی  توسعهفساد اداری بیش تر 
 گسترش  رآیا با نبود کابینه شایسته ساالر؛ زمینه نفوذ، هجوم تروریستان و عملیات انتحاری در تمام نقاط کشو

نیافته و از جمله جان صدها تن از نیروهای امنیتی در مناطق شرقی، غربی، شمالی، جنوبی، مرکزی و 
 کابل گرفته نشده اند؟

 و فرزندان این خاک  آیا روی چه منظور، حکومت داران وحدت ملی، ناتو و امریکا از جان، مال، ناموس
 دفاع نمی کنند؟  مثله شده عمالا 

  وحدت ملی اختالفات سلیقوی و شخصی خود را به خاطر تحقق منافع کالن ملی کشور چرا رهبران حکومت
کنار نگذاشته و جان خودها را وقف خدمت گذاری صادقانه و تطبیق قوانین برای مردم و این خاک مقدس 

 نمی کنند؟
 ورت آیا با این بحران حکومت وحدت ملی از جمله جنگ تروریستان از مناطق جنوب و شرق کشور به ص

هدفمند و سازمان یافته توسط عوامل کشورهای خارجی از درون دولت و بیرون به شمال کشور زیاد تر 
 انتقال داده نشده است؟ 

 تن کشته توسط طالبان در بدخشان با دست یاری از  ۳8تن از نیروهای امنیتی و بیش از  28بریدن  آیا سر
ی افغانستان یک جنایت ضد بشری نیست و چرا حامیان تروریستان از درون حلقات دولت جمهوری اسالم

 اجرایئه خاموش هستند؟  رئیسجمهور و  رئیس زمامدار، دو هر
  های محفوظ دولتی در والیات شمال  خیر انتقال تروریستان از طریق طیاره ها و موتراآیا در طی چند سال

 کشور به منظور ناامن نمودن همسایگان شمال و شمال غربی افغانستان نمی باشد؟
 

جدی تمام مردم افغانستان از زمام داران حکومت وحدت ملی، ناتو و امریکا این است که در حل کلیه بحران  تقاضای
 میقعکام بی سرنوشتی از این در  نمایند و نگذارند که مردم بیش ترصادقانه فعالنه و های موجود کشور برخورد 

 .روند و کشور را تروریستان کهنه و نو اشغال نمایند فرو
 

گان پیمان های امنیتی و کنند ءحکومت وحدت ملی، امضا حاكماناست که  افغانستانین خواهش قانونی مردم ا
اسیر را از چنگ تروریستان آزاد نموده و آنان را به صورت سالم در آغوش  ۳باید به طور عاجل، ا ستراتیژیک

 والدین شان برگردانند. 
واهند که امنیت تمام کشور و متحدین خارجی افغانستان می خحکومت وحدت ملی  حاكمانمضاف برآن، همه مردم از 

موکراتیک در یتأمین نموده و برنامه های شایسته و ضروری کاری خویش را هرچه زود تر به صورت د را عمالا 
 .حمایت نمایند ، تا مردم از حکومت وحدت ملی عمالا تمام نقاط کشور به معرض تطبیق قرار دهند
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